
ZARZĄDZENIE Nr £?.jm%P' ^ 
Prezydent Miasta Zgierza 

z dniaMaka}i&.M f̂ roku 

w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług, 
położonego w rejonie ulic: ulicy Młodzieżowej, ulicy Zawiszy Czarnego, ulicy Łagiewnickiej 

oraz terenu PKP 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 17 pkt. 11 i 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445, z 2013 r. poz. 
21, poz. 405, poz. 1238) 

zarządzam co następuje: 

§1-
Uwzględniam uwagą wniesioną do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Zgierza dla terenu zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług, położonego w rejonie 
ulic: ulicy Młodzieżowe , ulic Zawiszy Czarnego, ulicy Łagiewnickiej oraz terenu PKP, przez 

w części dotyczącej minimalnych powierzchni działek budowlanych 
na terenie 2MN,U, opisaną w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia Prezydenta Miasta 
Zgierza. 

§2. 
Nie uwzględniam uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług, 
położonego w rejonie ulic: ulicy Młodzieżowej, ulicy Zawiszy Czarnego, ulicy Łagiewnickiej oraz 
terenu PKP, przez następujące osoby: 

1) - dotyczącej likwidacji łopatki ciągu pieszo-jezdnego 6KPJ 
i przesunięcie jej w kierunku wschodnim; 

2) - dotyczącej przeprowadzenia drogi 10KDD; 
3) w częściach dotyczących: 

a) zmniejszenia wielkości minimalnych powierzchni działek budowlanych na terenie 8MN, 
b) zwiększenia liczby kondygnacji nadziemnych zabudowy mieszkaniowej na terenie 
8MN, 
c) możliwości realizacji poddasza w przypadku garaży i budynków gospodarczych 
na terenach 8MN i 2MN,U, 
d) korekty przebiegu drogi 10KDD, 
e) konieczności skablowania napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV, 
f) korekty ograniczeń warunków zabudowy (liczby budynków na działce budowlanej) 
na terenach: 8MN oraz 2MN.U, 
g) wysokości zabudowy mieszkaniowej i usługowej na terenie 2MN,U, 
h) maksymalnej wysokości garaży i budynków gospodarczych na terenach: 8MN oraz 
2MN,U, opisanych w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia Prezydenta Miasta Zgierza, które 
zostaną przedstawione Radzie Miasta Zgierza. 



§3. 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 14 dni. 

§4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

M I A S T A Z G I E R Z A 

;-.,>\ Iwpng} 
Prezydent Miasta Zgierza 

\ 



Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr .4$fci|.£?if/ 
Prezydenta Miasta Zgierza 

z dnia U.ŚiM^.ik..kS!(l..roku 

Wykaz uwag uwzględnionych, wniesionych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług, 

położonego w rejonie ulic: ulicy Młodzieżowej, ulicy Zawiszy Czarnego, ulicy Łagiewnickiej oraz terenu PKP. 

Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki org. i 
adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchom 
ości której 

dotyczy 
uwaga 

Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, 

której dotyczy uwaga 

Rozstrzygniecie 
Prezydenta 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi Uwagi Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki org. i 
adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchom 
ości której 

dotyczy 
uwaga 

Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, 

której dotyczy uwaga Uwaga 
uwzglę
dniona 

Uwaga 
nieuwzglę 
-dniona 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2.01.2014 Wniosek o zmniejszenie 
minimalnej powierzchni działki 
budowlanej na terenie 2MN,U z 
1000 m 2 ' do 500 m2-

Działka nr 
335/3 

Dla terenu 2MN,U plan 
ustala minimalną 
powierzchnię działki 
budowlanej wynoszącą 
1000 m2- + 

Istniejące działki na terenie 2MN,U zajmują 
powierzchnie średnio 1500m2. Zmniejszenie 
rninimalnej powierzchni nowo wydzielanej 
działki budowlanej do 500 m 2 umożliwi podział 
istniejących działek na mniejsze, zgodnie z 
uwagą zgłoszoną przez wnioskującego. 

W związku z powyższym, wniesiona uwaga, w 
części dotyczącej zmniejszenia powierzchni 
działki budowlanej na terenie 2MN,U, może być 
rozpatrzona pozytywnie. 

PREZYDENT 
M I A S T A Z G I E R Z A 

Iwchą Wieczorek 
Ud" 

Prezydent' Miasta Zgierza 



Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki org. i 
adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchom 
ości której 

dotyczy 
uwaga 

Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, 

której dotyczy uwaga 

Rozstrzygniecie 
Prezydenta 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi Uwagi Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki org. i 
adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchom 
ości której 

dotyczy 
uwaga 

Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, 

której dotyczy uwaga Uwaga 
uwzglę
dniona 

Uwaga 
nieuwzglę 
-dniona 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 31.12.2013 Wnoszę o likwidację 
zaprojektowanej łopatki 
komunikacyjnej w ciągu 
projektowanej ulicy oznaczonej 
symbolem 6KPJ i przesunięcie jej 
w kierunku wschodnim 

Działki nr 
332 

6KPJ - teren ciągu 
pieszo-jezdnego o 
szerokości 6 m, 
zakończonej placem do 
zawracania 

-

Zadaniem planu miejscowego, z punktu widzenia 
ładu przestrzennego, jest stworzenie możliwości 
optymalnej i racjonalnej obsługi komunikacyjnej i 
warunków zagospodarowania działek. 
Biorąc powyższe pod uwagę zasadne wydaje się 
przekształcenie ciągu pieszo-jezdnego na 
przelotową drogę publiczną o szerokości 10 m 
łączącą drogę 14KDD z 9KDD. Realizacja tej 
drogi umożliwi wydzielenie nowych działek 
budowlanych na terenach 22MN, 4MN,U oraz 
zapewni im właściwą obsługę komunikacyjną. 
W tej sytuacji sprawa likwidacji placu do 
zawracania, o co wnioskuje wnoszący uwagę, 
staje się bezprzedmiotowa. 

2. 13.12.2013 Nie zgadzam się na 
przeprowadzenie ulicy oznaczonej 
na planie 10KDD w poprzek mojej 
działki o nr 331/2. 

Działka nr 
331/2 

10KDD-teren drogi 
publicznej klasy 
dojazdowej 

-

Projektowana droga dojazdowa 10KDD zapewnia 
wydzielenie na terenach 8MN oraz 2MN,U 
działek budowlanych z prawem do zabudowy 
(poprzez zapewnienie dostępu do drogi) o 
parametrach zgodnych z ustaleniami planu. Drogę 
10KDD zaprojektowano w taki sposób, że 
zlokalizowana jest w strefie uciążliwości od 
napowietrznej linii energetycznej 15kV, w której 
obowiązują ograniczenia w zakresie zabudowy 

Załącznik n r 2 

Wykaz uwag nieuwzględnionych, wniesionych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług, 

położonego w rejonie ulic: ulicy Młodzieżowej, ulicy Zawiszy Czarnego, ulicy Łagiewnickiej oraz terenu PKP. 

do Zarządzen ia N r £ l & / . ś £ & 
Prezydenta Miasta Zgierza 

z dnia ^Ji^LWdŁJ. roku 



Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki org. i 
adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchom 
ości której 

dotyczy 
uwaga 

Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, 

której dotyczy uwaga 

Rozstrzygniecie 
Prezydenta 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi Uwagi Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki org. i 
adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchom 
ości której 

dotyczy 
uwaga 

Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, 

której dotyczy uwaga Uwaga 
uwzglę
dniona 

Uwaga 
nieuwzglę 
-dniona 

Uwagi 

mieszkaniowej. 
W związku z powyższym wniesiona uwaga nie 
może być rozpatrzona pozytywnie. 

3. 2.01.2014 Wniosek o zmniejszenie 
minimalnej powierzchni działki 
budowlanej na terenie 8MN z 800 
m 2do 500 m2-

Działka nr 
335/3 

Dla terenu 8MN plan 
ustala minimalną 
powierzchnię działki 
budowlanej wynoszącą 
800 m2-

-

Istniejące działki na terenie 8MN zajmują 
powierzchnie od 800 m 2 do 2000 m 2 . 
Wnioskowana działka obejmuje powierzchnię ok. 
2000 m 2 . Obecne ustalenia planu dotyczące 
minimalnej powierzchni działek budowlanych 
nawiązują do najmniejszej wydzielonej już na 
terenie 8MN działki budowlanej (800 m 2 ) . 
Ustalenie mniejszej minimalnej powierzchni 
działki budowlanej nie znajduje więc 
uzasadnienia. 

W związku z powyższym, wniesiona uwaga, w 
części dotyczącej zmniejszenia powierzchni 
działki budowlanej na terenie 8MN, nie może być 
rozpatrzona pozytywnie. 

3. 2.01.2014 

Wniosek o korektę ograniczeń 
warunków zabudowy poprzez 
umożliwienie budowy na działce 
budynku mieszkalnego i 
usługowego oraz dodatkowo ( i 
jednocześnie) garażu i budynku 
gospodarczego. 

Działka nr 
335/3 

Dla terenu 8MN i 2MN.U 
ustala się zakaz budowy 
na działce budowlanej 
więcej niż jednego 
budynku mieszkalnego i 
usługowego oraz więcej 
niż jednego garażu lub 
budynku gospodarczego, 

-

Ustalenia planu umożliwiają posadowienie na 
działce budowlanej jednego budynku 
mieszkalnego i usługowego oraz dodatkowo (i 
jednocześnie) jednego garażu i budynku 
gospodarczego. 
W związku z powyższym, wniesiona uwaga, w 
części dotyczącej liczby budynków na działce 
budowlanej, na terenach 8MN, 2MN,U jest 
zgodna z ustalenia planu i nie istnieje 
konieczność dokonywania korekty zapisu planu. 

3. 2.01.2014 

Wniosek o zwiększenie 
maksymalnej wysokości 
budynków mieszkalnych na 
terenie 8MN do 3 kondygnacji 
nadziemnych łącznie z poddaszem 
użytkowym. 

Działka nr 
335/3 

Dla terenu 8MN ustala się 
maksymalną wysokość 
zabudowy 
mieszkaniowej do dwóch 
kondygnacji 
nadziemnych, łącznie z 
poddaszem użytkowym. 

-
Plan na terenie 8MN ustala możliwość realizacji 
budynków mieszkaniowych 
dwukondygnacyjnych, łącznie z poddaszem 
użytkowym. Ustalona w planie wysokość 
zabudowy nawiązuje do istniejącej już na tym 
terenie zabudowy mieszkaniowej. Zwiększenie 
wysokości zabudowy zaburzy ład przestrzenny. 
W związku z powyższym wniesiona uwaga, w 
części dotyczącej zwiększenia liczby kondygnacji 



Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki org. i 
adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchom 
ości której 

dotyczy 
uwaga 

Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, 

której dotyczy uwaga 

Rozstrzygniecie 
Prezydenta 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi Uwagi Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki org. i 
adres zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchom 
ości której 

dotyczy 
uwaga 

Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, 

której dotyczy uwaga Uwaga 
uwzglę
dniona 

Uwaga 
nieuwzglę 
-dniona 

Uwagi 

nadziemnych zabudowy mieszkaniowej na terenie 
8MN, nie może być rozpatrzona pozytywnie. 

Wniosek o zwiększenie 
maksymalnej wysokości 
budynków mieszkalnych na 
terenie 8MN do 10,5 - 11,0 m. 

Dla terenu 8MN ustala się 
maksymalną wysokość 
zabudowy 
mieszkaniowej do 10 m. -

Ustalona w planie wysokość zabudowy do lOm 
nawiązuje do istniejącej już na tym terenie 
zabudowy mieszkaniowej. Zwiększenie 
wysokości zabudowy zaburzy ład przestrzenny. 

W związku z powyższym wniesiona uwaga, w 
części dotyczącej zwiększenia wysokości 
zabudowy mieszkaniowej do 11 m na terenie 
8MN, nie może być rozpatrzona pozytywnie. 

Wniosek o zwiększenie wysokości 
budynków mieszkalnych i 
usługowych na terenie 2MN,U do 
3 kondygnacji nadziemnych 
łącznie z poddaszem użytkowym, 
o wysokości do 12 m. 

Dla terenu 2MN,U ustala 
się maksymalną 
wysokość zabudowy 
mieszkaniowej i 
usługowej: do 12 m -
do trzech kondygnacji 
nadziemnych, łącznie z 
poddaszem użytkowym. 

-

Plan ustala parametry zabudowy zgodne z treścią 
wniosku. W związku z powyższym, wniesiona 
uwaga, w części dotyczącej wysokości zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej na terenie 2MN,U, 
jest zgodna z ustalenia planu i nie istnieje 
konieczność dokonywania korekty zapisu planu. 

Wniosek o korektę zapisów 
dotyczących wysokości zabudowy 
na terenach 8MN, 2MN,U 
polegającą na ustaleniu 
maksymalnej wysokości garaży i 
budynków gospodarczych do 6,0 
m - 1 kondygnacji nadziemnej. 

Dla terenów 8MN i 
2MN.U ustala się 
maksymalną wysokość 
garaży i budynków 
gospodarczych : do 6 m -
jedna kondygnacja 
nadziemna. 

-

Plan ustala parametry zabudowy zgodne z treścią 
wniosku. W związku z powyższym, wniesiona 
uwaga, w części dotyczącej maksymalnej 
wysokości garaży i budynków gospodarczych na 
terenach 8MN, 2MN,U, jest zgodna z ustalenia 
planu i nie istnieje konieczność dokonywania 
korekty zapisu planu. 

Wniosek o wprowadzenie na 
terenach 8MN, 2MN,U 
możliwości realizacji poddasza w 
przypadku garaży i budynków 
gospodarczych. 

Dla terenów 8MN i 
2MN.U ustala się 
maksymalną wysokość 
garaży i budynków 
gospodarczych : do 6 m -
jedna kondygnacja 
nadziemna. 

Plan ustala, w przypadku garaży i budynków 
gospodarczych, realizację jednej kondygnacji 
nadziemnej. Garaże i budynki gospodarcze 
stanowią zabudowę niecechującą się 
konstruowaniem poddaszy. W związku z 
powyższym wniesiona uwaga, w części 
dotyczącej możliwości realizacji poddasza w 
przypadku garaży i budynków gospodarczych na 
terenach 8MN i 2MN,U, nie może być 
rozpatrzona pozytywnie. 



Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki org. i 

adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchom 
ości której 

dotyczy 
uwaga 

Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, 

której dotyczy uwaga 

Rozstrzygniecie 
Prezydenta 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi Uwagi Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki org. i 

adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchom 
ości której 

dotyczy 
uwaga 

Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, 

której dotyczy uwaga Uwaga 
uwzglę
dniona 

Uwaga 
nieuwzglę 
-dniona 

Uwagi 

Wniosek o korektę usytuowania 
drogi 10KDD i przesunięcie jej o 
kilka metrów w kierunku ul. 
Młodzieżowej, tj . umiejscowienie 
jej pod linią energetyczną 15kV. 

10KDD - teren drogi 
publicznej klasy 
dojazdowej 

-

Droga 10KDD, zgodnie z rysunkiem planu, 
biegnie wzdłuż istniejącej napowietrznej linii 
elektro-energetycznej 15kV, tzn. w południowej 
linii rozgraniczającej drogi zlokalizowane są 
słupy energetyczne. Drogę tą zaprojektowano w 
taki sposób, że zlokalizowana jest w strefie 
uciążliwości od napowietrznej linii energetycznej 
15kV, w której obowiązują ograniczenia w 
zakresie zabudowy mieszkaniowej. 
Uwzględnienie wniosku spowo-dowaloby, że 
przebieg drogi miałby charakter kolizyjny w 
stosunku do przebiegu linii (słupy zlokalizowane 
byłyby wówczas pośrodku pasa drogowego). 

W związku z powyższym wniesiona uwaga, w 
części dotyczącej korekty przebiegu drogi 
10KDD, nie może być rozpatrzona pozytywnie. 

Wniosek o ustalenie w planie 
przyszłej konieczności 
przebudowy linii 
elektroenergetycznej 
napowietrznej 15kV na linię 
podziemną. 

Plan ustala rozbudowę, 
przebudowę, 
modernizację sieci (w 
tym możliwość 
skablowania 
istniejących sieci 
napowietrznych 
średniego napięcia 15kV) 
oraz budowę urządzeń 
elektroenergetycznych 
zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 

-

Plan miejscowy ustala możliwość skablowania 
napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV. 
Jest to wystarczający zapis dotyczący 
modernizacji sieci elektroenergetycznej. Plan nie 
może narzucać obowiązku skablowania linii, 
wymaga to bowiem zgody gestora sieci. Sprawę 
skablowania regulują przepisy odrębne. 

W związku z powyższym wniesiona uwaga, w 
części dotyczącej konieczności skablowania linii 
15kV, nie może być rozpatrzona pozytywnie. 

norek 

M I A S T A 

Iwona 
Prezydent Miasta Zgierza 


