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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr  151/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 9 czerwca 2014 r. 

 
WYKAZ I ROZSTRZYGNIĘCIE UWAG ZGŁOSZONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ 

I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZGIERZA W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA ZGIERZA  
 

Termin wyłożenia projektu Studium wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 18.07.2013r. do dnia 16.08.2013r.  
Wyznaczony termin składania uwag do projektu Studium – do dnia 06.09.2013r. 
Wykaz zawiera uwagi, złożone w ww. terminie. 

 
 

Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.a 
 

31.07. 
2013 r. 

Red-Cat Andrzej 
Zabiega 

 

1.a.Wniosek o jasne 
sprecyzowanie możliwości 
lokalizacji kilku obiektów 
handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2 
w jednostce bilansowej 
oznaczonej na rysunku 
projektu studium symbolem 
5/UC. 

Jednostka 5/UC 
Tj. terenu 

rozmieszczenia 
obiektów handlowych 

o powierzchni 
sprzedaży powyżej 

2000 m2 
 

- Tereny rozmieszczenia obiektów 
handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2 
oznaczone na rysunku studium 
symbolem 5/UC. 

  Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 
 
 
 
 

 

W ustaleniach studium dla jednostki  5/UC 
zapisy dopuszczają możliwości realizacji 
obiektów handlowo-usługowych o 
powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.  
Szczegóły dotyczące możliwości lokalizacji 
nie są przedmiotem ustaleń studium ale 
opracowań o większej skali dokładności – 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego czy decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu. 
 

1.b 31.07. 
2013 r. 

Red-Cat Andrzej 
Zabiega 

 

1.b. Wniosek o wprowadzenie 
zapisu umożliwiającego 
realizację obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2 na każdej z 
działek terenu.  
 

Jednostka 5/UC 
Tj. terenu 

rozmieszczenia 
obiektów handlowych 

o powierzchni 
sprzedaży powyżej 

2000 m2 
 

- Tereny rozmieszczenia obiektów 
handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2 
oznaczone na rysunku studium 
symbolem 5/UC. 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
 
 
 

 W ustaleniach studium dla jednostki  5/UC 
zapisy dopuszczają możliwości realizacji 
obiektów handlowo-usługowych o 
powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.  
Ustalenia Studium nie zabraniają realizacji 
obiektów handlowo - usługowych o 
powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 na 
poszczególnych działkach.  

1.c 31.07. 
2013 r. 

Red-Cat Andrzej 
Zabiega 

 

1.c. Wniosek o zapewnienie 
możliwości równego dostępu 
komunikacyjnego (poprzez 
ul. Łódzką, Popiełuszki) dla 
wszystkich właścicieli działek 
np. na zasadzie służebności 
przechodu i przejazdu do dróg 
publicznych. 
W chwili obecnej zasady 

obsługi komunikacyjnej tj. 
„dążenie do ograniczenia 
bezpośrednich zjazdów z ulic 
klasy G lub Z” dają podstawę 

Jednostka 5/UC 
tj. terenu 

rozmieszczenia 
obiektów handlowych 

o powierzchni 
sprzedaży powyżej 

2000 m2 
 

- Tereny rozmieszczenia obiektów 
handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2 
oznaczone na rysunku studium 
symbolem 5/UC. 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
 
 
 

Zapewnienie dostępu komunikacyjnego dla 
poszczególnych działek nie jest 
przedmiotem ustaleń studium ale 
opracowań o większej skali dokładności – 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego czy decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu. 
 
Ogólna zasada ograniczenia nowych 
zjazdów na działki z drogi krajowej  wynika 
z Rozporządzenia Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

do wprowadzenia na etapie 
zmiany obowiązującego w tym 
terenie mpzp zakazu realizacji 
nowych wjazdów od strony 
drogi krajowej nr 91 
(ul. Łódzka). (…)  
Wnosimy o umożliwienie na 

etapie zmiany studium realizacji 
co najmniej jednego włączenia 
na teren 5/UC z ul. Łódzkiej.  
Jednocześnie postulujemy 

również o umożliwienie 
realizacji dowolnej liczby 
wjazdów od strony ul. Łąkowej i 
Popiełuszki, będących drogami 
gminnymi. 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie w odniesieniu dla dróg klas 
GP, G i Z (§ 9 ust.1).  
 

1.d 31.07. 
2013 r. 

Red-Cat Andrzej 
Zabiega 

 

  1.d. W celu zwiększenia 
atrakcyjności terenu dla 
lokalizacji obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2 istotne jest 
również umożliwienie realizacji 
reklam wolnostojących, w tym 
pylonów reklamowych. 
w związku z tym wnosimy 
o dopuszczenie realizacji 
pylonów reklamowych 
o maksymalnej wysokości 20m. 

Jednostka 5/UC 
- tj. terenu 

rozmieszczenia 
obiektów handlowych 

o powierzchni 
sprzedaży powyżej 

2000 m2 
 

Tereny rozmieszczenia obiektów 
handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2 
oznaczone na rysunku studium 
symbolem 5/UC. 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 
w części 
 

Uwaga uwzględniona w części: 

Dopuszczenie zwiększenia maksymalnej 
wysokości do 20 m dla pylonów 
reklamowych (poza obszarem objętym 
granicami strefy pośredniej ochrony 
konserwatorskiej „B”). 

Uwaga nieuwzględniona w części: 

Pozostawienie maksymalnej wysokości do 
16 m w obszarze objętym granicami strefy 
pośredniej ochrony konserwatorskiej „B”. 

 

1.e 31.07. 
2013 r. 

Red-Cat Andrzej 
Zabiega 

 

1.e. Wniosek o uszczegółowienie 
zapisów o wyjaśnienie czy 
Studium dopuszcza 
indywidualne źródła 
zaopatrzenia w energię cieplną? 
(Wątpliwości budzą zapisy 
nakazujące  ‘dążenie do pełnej 
obsługi infrastrukturą z 
systemów miejskich. Dążenie do 
likwidacji indywidualnego 
ogrzewania na paliwa stałe na 
rzecz ogrzewania 

Jednostka 5/UC 
- tj. terenu 

rozmieszczenia 
obiektów handlowych 

o powierzchni 
sprzedaży powyżej 

2000 m2 
 

Tereny rozmieszczenia obiektów 
handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2 
oznaczone na rysunku studium 
symbolem 5/UC. 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obecne zapisy dopuszczają indywidualne 
źródła ciepła, zakładając jednocześnie 
dążenie do likwidacji indywidualnego 
ogrzewania na paliwa stałe. 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

scentralizowanego lub 
gazowego.”  Tego typu zapisy 
mogą spowodować konieczność 
realizacji sieci gazowej lub 
cieplnej przez Inwestora 
przedsięwzięcia.) 

 
 
 
 

2. 06.08. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Prośba o zmianę przeznaczenia 
działki z rolnej na budowlaną. 
 
 

Działka  
nr ew.19/6  

w obrębie 117,  
 
 
 
 
 

- Teren zieleni naturalnej dolin 
rzecznych oznaczony symbolem 
18A/ZN; 

- Tereny zalewowe przy granicy 
działki; 

- Projektowany obszar chronionego 
krajobrazu „Korytarz Chełmy - 
Łagiewniki”. 

 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 
 
 
 
 
 

Przedmiotowa działka usytuowana jest 
poza wskazywanymi w dotychczasowych 
opracowaniach planistycznych terenami do 
urbanizacji. 
Wiodące przeznaczenie terenu (teren zieleni 
naturalnej dolin rzecznych), na którym 
zlokalizowana jest działka, jest kontynuacją 
ustaleń studium z 2005 r. 
Rozgraniczenie pomiędzy terenami 
zurbanizowanymi a terenami zieleni dla 
tego rejonu jest ponadto zgodne z 
ustaleniami uchwalonego 29 października 
2009 r. miejscowego planu 
zagospodarowania dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej rejon Łagiewnicka – 
Wschód. 
Przeznaczenie tego terenu na zieleń 
wynika m.in. z bezpośredniego sąsiedztwa 
terenów zalewowych rzeki Bzury, oraz z 
zasięgu projektowanego obszaru 
chronionego krajobrazu. 
Jest to zgodne z przyjętym założeniem dla 
całego miasta -dotyczącym ograniczenia w 
rozszerzaniu zasięgu terenów pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną do 
czasu wykorzystania potencjału miejsc 
dotychczas nie zagospodarowanych, 
przeznaczonych na tą zabudowę w 
opracowaniach wcześniejszych. 

Z projektowanym obszarem chronionego 
krajobrazu Korytarz Chełmy – Łagiewniki 
pokrywa się również utworzony w 2009 r. 
„Użytek ekologiczny Międzyrzecze Bzury i 
Łagiewniczanki”.  

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w 
Planie zagospodarowania przestrzennego 
województwa łódzkiego jednym z zadań 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

jest ochrona najcenniejszych zasobów 
przyrodniczych i krajobrazowych oraz 
zapewnienie ciągłości systemu 
ekologicznego poprzez utworzenie spójnego 
systemu obszarów chronionych. 

3. 19.08. 
2013 r. 
 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Prośba o zmianę przeznaczenia 
działki z rolnej na budowlaną. 
 
 
 
 
 
 

Działka  
nr ew.19/6  

w obrębie 117,  
 
 
 

 

- Teren zieleni naturalnej dolin 
rzecznych oznaczony symbolem 
18A/ZN; 

- Tereny zalewowe przy granicy 
działki; 

- Projektowany obszar chronionego 
krajobrazu „Korytarz Chełmy - 
Łagiewniki”. 

 
 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Przedmiotowa działka usytuowana jest 
poza wskazywanymi w dotychczasowych 
opracowaniach planistycznych terenami do 
urbanizacji. 
Wiodące przeznaczenie terenu (teren zieleni 
naturalnej dolin rzecznych), na którym 
zlokalizowana jest działka, jest kontynuacją 
ustaleń studium z 2005 r. 
Rozgraniczenie pomiędzy terenami 
zurbanizowanymi a terenami zieleni dla 
tego rejonu jest ponadto zgodne z 
ustaleniami uchwalonego 29 października 
2009 r. miejscowego planu 
zagospodarowania dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej rejon Łagiewnicka – 
Wschód. 
Przeznaczenie tego terenu na zieleń 
wynika m.in. z bezpośredniego sąsiedztwa 
terenów zalewowych rzeki Bzury, oraz z 
zasięgu projektowanego obszaru 
chronionego krajobrazu. 
Jest to zgodne z przyjętym założeniem dla 
całego miasta -dotyczącym ograniczenia w 
rozszerzaniu zasięgu terenów pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną do 
czasu wykorzystania potencjału miejsc 
dotychczas nie zagospodarowanych, 
przeznaczonych na tą zabudowę w 
opracowaniach wcześniejszych. 

Z projektowanym obszarem chronionego 
krajobrazu Korytarz Chełmy – Łagiewniki 
pokrywa się również utworzony w 2009 r. 
„Użytek ekologiczny Międzyrzecze Bzury i 
Łagiewniczanki”.  

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w 
Planie zagospodarowania przestrzennego 
województwa łódzkiego jednym z zadań 
jest ochrona najcenniejszych zasobów 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

przyrodniczych i krajobrazowych oraz 
zapewnienie ciągłości systemu 
ekologicznego poprzez utworzenie spójnego 
systemu obszarów chronionych. 

4.a. 29.08. 
2013 r. 

Klub Radnych PO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.a.  Dlaczego dopuszcza się 
możliwości lokowania w aż 
trzech jednostkach 
terytorialnych wydzielonych w 
Studium (Park Przemysłowy, 
Piaskowice A, Piaskowice B-
Wschód) kolejnych zakładów 
utylizujących odpady (spalarnie, 
składowiska odpadów 
niebezpiecznych itp.) nie 
zamieszczając zapisów o 
kategorycznym zakazie budowy 
i rozbudowy instalacji 
zagospodarowujących odpady 
niebezpieczne? 

Jednostki: Park 
Przemysłowy, 
Piaskowice A, 
Piaskowice B-

Wschód,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tereny obiektów produkcyjnych, 
składów   i magazynów 25/P 
- dopuszcza się bazy transportowe, 
logistyczne, pozaprzemysłową 
działalność gospodarczą; 
- dopuszcza się elementy 
zagospodarowania związane z 
obsługą techniczną i komunalną 
miasta w tym związane z 
segregacją i przetwarzaniem 
odpadów; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona

w części 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Część nieuwzględniona: 
Zapisy o których mowa w zakresie 
gospodarki odpadami związane są z 
obecnym i perspektywicznym 
funkcjonowaniem miasta. Dotyczą one 
pozostawienia możliwości wykorzystania już 
istniejących terenów i urządzeń, obiektów i 
instalacji o przeznaczeniu związanych z 
utylizacją odpadów jak również ich 
rozbudowy czy uzupełnienia o niezbędne 
obiekty w przypadku zaistnienia takich 
potrzeb. 
- należy zwrócić uwagę, że do odpadów 
niebezpiecznych mogą być zaliczane 
również odpady powstające na terenie 
miasta Zgierza (m.in. odpady medyczne i 
weterynaryjne, środki farmaceutyczne i leki, 
tusze, barwniki, pigmenty, farby, lakiery czy 
kleje).  
- wykluczenie możliwości wszelkiego 
rodzaju utylizacji odpadów niebezpiecznych 
na terenie gminy-miasta Zgierz pozbawiłoby 
na bliżej nieokreśloną przyszłość 
wykorzystywania istniejących i 
wprowadzania nowych technologii, 
związanych z utylizacją odpadów (przy 
jednoczesnym obowiązku 
zagospodarowania tych odpadów przez 
gminę, wynikającym z obowiązujących 
przepisów). 
-wykluczenie w studium elementów 
związanych z utylizacją odpadów 
stanowiłoby sprzeczność z już istniejącymi 
elementami zagospodarowania tych 
jednostek,  
- dopuszczenie funkcji związanych z 
zagospodarowaniem odpadów przyjęto w 
trzech jednostkach, gdyż na ich terenie już 
teraz znajdują się poszczególne elementy 



 

6 
 

 
Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

struktur związanych z systemem 
unieszkodliwiania odpadów.  
Trudno przewidzieć na obecnym etapie 
jakie będą potrzeby w zakresie wypełnienia 
tych jednostek przez różne obiekty o 
charakterze przemysłowym – będzie to 
kontrolowane poprzez ustalenia 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, które pozwolą na 
uszczegółowianie sposobu 
zagospodarowania w odniesieniu do 
konkretnych potrzeb - z uwzględnieniem ich 
oddziaływania na funkcje chronione (w tym 
mieszkaniowe) i środowisko. Istotne jest 
aby ustalenia Studium pozwalały na pewną 
elastyczność przy uszczegółowieniu 
zagospodarowania. 
 
Część uwzględniona: 
We wszystkich jednostkach, w których 
dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko wprowadzono zapisy zakazujące 
lokalizacji nowych zakładów utylizacji, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych. 

4.b. 29.08. 
2013 r. 

Klub Radnych PO 
 
 
 

4.b. W czyim interesie zapisy 
umożliwiające budowę takich 
instalacji zostały umieszczone w 
Studium? 
 

Jednostki: Park 
Przemysłowy, 
Piaskowice A, 
Piaskowice B-

Wschód,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tereny obiektów produkcyjnych, 
składów   i magazynów 25/P 
- dopuszcza się bazy transportowe, 
logistyczne, pozaprzemysłową 
działalność gospodarczą; 
- dopuszcza się elementy zagospo-
darowania związane z obsługą 
techniczną i komunalną miasta w 
tym związane z segregacją 
i przetwarzaniem odpadów; 
 
 
 
 
 
 
 

  Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 
 
 

Zapisy o których mowa w zakresie 
gospodarki odpadami związane są z 
obecnym i perspektywicznym 
funkcjonowaniem miasta. Dotyczą one 
pozostawienia możliwości wykorzystania już 
istniejących terenów i urządzeń, obiektów i 
instalacji o przeznaczeniu związanych z 
utylizacją odpadów jak również ich 
rozbudowy czy uzupełnienia o niezbędne 
obiekty w przypadku zaistnienia takich 
potrzeb. 
- należy zwrócić uwagę, że do odpadów 
niebezpiecznych mogą być zaliczane 
również odpady powstające na terenie 
miasta Zgierza (m.in. odpady medyczne i 
weterynaryjne, środki farmaceutyczne i leki, 
tusze, barwniki, pigmenty, farby, lakiery czy 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

kleje).  
- wykluczenie możliwości wszelkiego 
rodzaju utylizacji odpadów niebezpiecznych 
na terenie gminy-miasta Zgierz pozbawiłoby 
na bliżej nieokreśloną przyszłość 
wykorzystywania istniejących i 
wprowadzania nowych technologii, 
związanych z utylizacją odpadów (przy 
jednoczesnym obowiązku 
zagospodarowania tych odpadów przez 
gminę, wynikającym z obowiązujących 
przepisów). 
-wykluczenie w studium elementów 
związanych z utylizacją odpadów 
stanowiłoby sprzeczność z już istniejącymi 
elementami zagospodarowania tych 
jednostek,  
- dopuszczenie funkcji związanych z 
zagospodarowaniem odpadów przyjęto w 
trzech jednostkach, gdyż na ich terenie już 
teraz znajdują się poszczególne elementy 
struktur związanych z systemem 
unieszkodliwiania odpadów.  
Trudno przewidzieć na obecnym etapie 
jakie będą potrzeby w zakresie wypełnienia 
tych jednostek przez różne obiekty o 
charakterze przemysłowym – będzie to 
kontrolowane poprzez ustalenia 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, które pozwolą na 
uszczegółowianie sposobu 
zagospodarowania w odniesieniu do 
konkretnych potrzeb - z uwzględnieniem ich 
oddziaływania na funkcje chronione (w tym 
mieszkaniowe) i środowisko. Istotne jest 
aby ustalenia Studium pozwalały na pewną 
elastyczność przy uszczegółowieniu 
zagospodarowania. 

4.c. 29.08. 
2013 r. 

Klub Radnych PO 
 
 
 
 

4.c. Czy są kolejne zgłoszenia 
od potencjalnych inwestorów 
chcących zainwestować w 
Zgierzu w branżę związaną z 
gospodarką odpadami 

Obszar całego miasta 
 
 
 

 

 
 
 
 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 
 

Uwaga nie dotyczy ustaleń Studium 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 niebezpiecznymi?  

4.d. 29.08. 
2013 r. 

Klub Radnych PO 
 

4.d. Czy były lub są 
prowadzone badania związane 
z oddziaływaniem i ewentualną 
szkodliwością lokalizacji 
zakładów utylizujących odpady 
niebezpieczne na mieszkańców 
Zgierza 
 

   Uwaga 
nieuwzględniona 

 

Funkcja utylizacji odpadów jest tylko jedną 
z wielu dopuszczonych w tych jednostkach i 
wcale nie musi zdominować ich 
przeznaczenia. Uszczegółowienie podziałów 
funkcjonalnych i określenie ich 
oddziaływania powinno następować na 
etapie późniejszym, w opracowaniach o 
mniejszej skali, odnoszących się do 
konkretnych inwestycji. 
Określenie zakresu i skali realizacji 
ewentualnych instalacji i urządzeń w 
obiektach istniejących czy nowych, jak 
również określenie ich oddziaływania 
odbywać się  będzie na etapie dopuszczania 
tych inwestycji w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego czy na 
etapie decyzji środowiskowych przy 
wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu oraz przy 
wydawaniu pozwolenia na budowę. 

4.e. 29.08. 
2013 r. 

Klub Radnych PO 
 

4.e. Czy prowadzone były 
badania o ile zwiększy się ilość 
samochodów ciężarowych na 
zgierskich ulicach dowożących 
odpady niebezpieczne do 
zakładów położonych w Zgierzu 
utylizujących odpady 
niebezpieczne? Do zakładu 
utylizującego rocznie tylko 
30.000 ton odpadów będzie 
musiało przyjechać i wjechać 
ok. 2000 tirów? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dla tej części miasta, w której dopuszcza 
się lokalizację urządzeń i instalacji 
związanych z zagospodarowaniem odpadów  
przewiduje się podstawową obsługę 
komunikacyjną przez realizację trasy S-14 
wraz z węzłem zjazdowym. Jest to 
lokalizacja minimalizująca uciążliwości 
i niebezpieczeństwa wynikające z obsługi 
transportowej całej strefy przemysłowej (w 
tym transportu odpadów niebezpiecznych), 
zwłaszcza  w stosunku do stanu 
istniejącego - z obsługą komunikacyjną 
prowadzącą  przez środek miasta (zarówno 
dla ruchu lokalnego jak i tranzytowego). 

4.f. 29.08. 
2013 r. 

Klub Radnych PO 
 

4.f.  Jakie przewiduje się 
zabezpieczenia dla 
mieszkańców miasta w wyniku 
wystąpienia ewentualnej 
katastrofy komunikacyjnej z 
udziałem środków 
transportujących duże ilości 
odpadów niebezpiecznych? 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

 

Dla tej części miasta, w której dopuszcza 
się lokalizację urządzeń i instalacji 
związanych z zagospodarowaniem odpadów  
przewiduje się podstawową obsługę 
komunikacyjną przez realizację trasy S-14 
wraz z węzłem zjazdowym. Jest to 
lokalizacja minimalizująca uciążliwości 
i niebezpieczeństwa wynikające z obsługi 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

transportowej całej strefy przemysłowej (w 
tym transportu odpadów niebezpiecznych), 
zwłaszcza  w stosunku do stanu 
istniejącego - z obsługą komunikacyjną 
prowadzącą  przez środek miasta (zarówno 
dla ruchu lokalnego jak i tranzytowego). 

4.g. 29.08. 
2013 r. 

Klub Radnych PO 4.g. Jaki jest związek z 
historycznym przeznaczeniem  
terenu jednostki Nowe Miasto 
ma dopuszczenie możliwości 
lokalizowania na nim obiektów 
handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000m2 ? 
 
 

Jednostka Nowe 
Miasto 

„Nowe Miasto” – jednostka 1.B to 
obszar: 
- historycznej tożsamości miasta, 
objęty strefą ścisłej ochrony 
konserwatorskiej A, strefą 
pośredniej ochrony 
konserwatorskiej i strefą obserwacji 
archeologicznej OW, podlegający 
ustaleniom dla Parku Kulturowego 
„Miasto Tkaczy”, w granicach 
wskazanych na rysunku Studium; 
- lokalizacji obiektów i lokali 
usługowych oraz zabudowy 
mieszkaniowej typu śródmiejskiego, 
w tym reliktów zabudowy 
z początkowej fazy rozwoju miasta 
fabrycznego z pierwszej połowy XIX 
wieku; 
- zespołów zabudowy 
poprzemysłowej, podlegającej 
rehabilitacji i przekształceniom na 
cele działalności gospodarczej, 
mieszkaniowe i usługowe; 
- przestrzeni publicznej (ulica 
Długa, Plac Kilińskiego, Park 
Kulturowy „Miasto Tkaczy”, pasaż 
wzdłuż rzeki Bzury). 
Przeznaczenie terenu: 
1) tereny zabudowy śródmiejskiej 

MU; 
2) tereny zabudowy usługowej U; 
3) tereny rozmieszczenia 

obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m2 UC. 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

 

W odniesieniu do dopuszczenia możliwości 
lokalizowania obiektów handlowych o 
powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 w 
obszarach historycznej zabudowy: 
Dopuszczenie w ustaleniach projektu 
Studium lokalizacji takich obiektów nie jest 
przesądzeniem o ich lokalizacji we 
wszystkich wskazanych miejscach. Jest 
raczej daniem szansy na ożywienie miejsc 
dzisiaj martwych – m.in. pofabrycznych 
budynków. Jest to również otwarcie 
pierwszych drzwi na drodze prowadzącej do 
przekształceń fragmentów miasta (np. 
istniejącego pawilonu handlowego przy 
Parku Miejskim – obcego dla struktury 
miasta, na zespół o charakterze szanującym 
zarówno historyczne sąsiedztwo jak i układ 
przestrzenny).  
Oczywiście przesądzenia projektu Studium 
dają jedynie możliwość – określenie 
dokładnych parametrów zagospodarowania 
i zabudowy oraz charakteru ewentualnych 
nowych obiektów, następować będzie w 
późniejszych opracowaniach 
szczegółowych. Najlepiej aby to były 
miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego  (które w ramach procedury 
muszą być uzgodnione m.in. przez 
wojewódzkiego konserwatora zabytków) a 
o ich ostatecznym przyjęciu decyduje Rada 
Miasta. 
Natomiast brak zapisów w Studium 
dotyczących tego typu obiektów 
ograniczyłby możliwość ich uwzględnienia w 
planie miejscowym. 

5.a. 30.08. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 

5.a. Prośba o zmianę 
przeznaczenia działek na 

Działki nr: 
- 19/2 (obręb Z/117), 

- Teren zieleni naturalnej dolin 
rzecznych oznaczony symbolem 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

Przedmiotowe działki usytuowane są poza 
wskazywanymi w dotychczasowych 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

„tereny pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną” 
zamiast „terenów rolnych czy 
terenów zieleni naturalnej dolin 
rzecznych”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zgierz ul. Łagiewnicka 
21/B, 

- 45 (obręb Z/117), 
Zgierz ul. Łąka Nad 

Bzurą, 
72/5 (obręb Z/117), 
Zgierz ul. Akacjowa 

26B, 
 

18A/ZN; 
- Tereny zalewowe (na części 
obszaru działek); 

- Projektowany obszar chronionego 
krajobrazu „Korytarz Chełmy - 
Łagiewniki”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

opracowaniach planistycznych terenami do 
urbanizacji. 

Wiodące przeznaczenie terenu (teren 
zieleni naturalnej dolin rzecznych), na 
którym zlokalizowane są działki, jest 
kontynuacją ustaleń przyjętych w studium z 
2005 r. 

Jest to zgodne z przyjętym założeniem 
dla całego miasta - dotyczącym 
ograniczenia w rozszerzaniu zasięgu 
terenów pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną do czasu wykorzystania 
potencjału miejsc dotychczas nie 
zagospodarowanych. przeznaczonych na 
tą zabudowę w opracowaniach 
wcześniejszych. 

Rozgraniczenie pomiędzy terenami 
zurbanizowanymi a terenami zieleni dla 
tego rejonu jest ponadto zgodne z 
ustaleniami uchwalonego 29 października 
2009 r. miejscowego planu 
zagospodarowania dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej rejon Łagiewnicka – 
Wschód. 

Przeznaczenie tego terenu na zieleń 
wynika m.in. z bezpośredniego sąsiedztwa 
terenów zalewowych rzeki Bzury, oraz z 
zasięgu projektowanego obszaru 
chronionego krajobrazu. 

Z projektowanym obszarem chronionego 
krajobrazu Korytarz Chełmy – Łagiewniki 
pokrywa się również utworzony w 2009 r. 
„Użytek ekologiczny Międzyrzecze Bzury i 
Łagiewniczanki”. 
Natomiast zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w Planie zagospodarowania przestrzennego 
województwa łódzkiego jednym z zadań 
jest ochrona najcenniejszych zasobów 
przyrodniczych i krajobrazowych oraz 
zapewnienie ciągłości systemu 
ekologicznego poprzez utworzenie spójnego 
systemu obszarów chronionych. 

5.b. 30.08. Dane wnioskodawcy 5.b. Prośba o przesunięcie Działka nr 45 (obręb    Uwaga Granice obszaru chronionego krajobrazu 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2013 r. usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

granic obszarów chronionego 
krajobrazu poza obręb działki nr 
45. 

Z/117), Zgierz 
ul. Łąka Nad Bzurą 

  

nieuwzględniona 
 
 

wskazane w projekcie studium są przyjęte 
zgodnie z wytycznymi planu 
zagospodarowania przestrzennego 
województwa łódzkiego. 
 

6.a. 30.08. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

6.a. Prośba o zmianę 
przeznaczenia działek na 
„tereny pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną” 
zamiast „terenów rolnych czy 
terenów zieleni naturalnej dolin 
rzecznych”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Działki nr: 
- 19/2 (obręb Z/117), 
Zgierz ul. Łagiewnicka 

21/B, 
- 45 (obręb Z/117), 
Zgierz ul. Łąka Nad 

Bzurą, 
72/5 (obręb Z/117), 
Zgierz ul. Akacjowa 

26B, 
 

- Teren zieleni naturalnej dolin 
rzecznych oznaczony symbolem 
18A/ZN; 

- Tereny zalewowe (na części 
obszaru działek); 

- Projektowany obszar chronionego 
krajobrazu „Korytarz Chełmy - 
Łagiewniki”. 

 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przedmiotowe działki usytuowane są poza 
wskazywanymi w dotychczasowych 
opracowaniach planistycznych terenami do 
urbanizacji. 

Wiodące przeznaczenie terenu (teren 
zieleni naturalnej dolin rzecznych), na 
którym zlokalizowane są działki, jest 
kontynuacją ustaleń przyjętych w studium z 
2005 r. 

Jest to zgodne z przyjętym założeniem 
dla całego miasta - dotyczącym 
ograniczenia w rozszerzaniu zasięgu 
terenów pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną do czasu wykorzystania 
potencjału miejsc dotychczas nie 
zagospodarowanych, przeznaczonych na 
tą zabudowę w opracowaniach 
wcześniejszych. 

Rozgraniczenie pomiędzy terenami 
zurbanizowanymi a terenami zieleni dla 
tego rejonu jest ponadto zgodne z 
ustaleniami uchwalonego 29 października 
2009 r. miejscowego planu zagospodarz-
wania dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
rejon Łagiewnicka – Wschód. 

Przeznaczenie tego terenu na zieleń 
wynika m.in. z bezpośredniego sąsiedztwa 
terenów zalewowych rzeki Bzury, oraz z 
zasięgu projektowanego obszaru 
chronionego krajobrazu. 

Z projektowanym obszarem chronionego 
krajobrazu Korytarz Chełmy – Łagiewniki 
pokrywa się również utworzony w 2009 r. 
„Użytek ekologiczny Międzyrzecze Bzury i 
Łagiewniczanki”. 
Natomiast zgodnie z wytycznymi zawartymi 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

w Planie zagospodarowania przestrzennego 
województwa łódzkiego jednym z zadań 
jest ochrona najcenniejszych zasobów 
przyrodniczych i krajobrazowych oraz 
zapewnienie ciągłości systemu 
ekologicznego poprzez utworzenie spójnego 
systemu obszarów chronionych. 

6.b. 30.08. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

6.b. Prośba o przesunięcie 
granic obszarów chronionego 
krajobrazu poza obręb działki nr 
45. 

Działka nr 45 (obręb 
Z/117), Zgierz 

ul. Łąka Nad Bzurą 

- Teren zieleni naturalnej dolin 
rzecznych oznaczony symbolem 
18A/ZN; 

- Tereny zalewowe (na części 
obszaru działek); 

- Projektowany obszar chronionego 
krajobrazu „Korytarz Chełmy - 
Łagiewniki”. 

  Uwaga 
nieuwzględniona 

 

Granice obszaru chronionego krajobrazu 
wskazane w projekcie studium są przyjęte 
zgodnie z wytycznymi planu 
zagospodarowania przestrzennego 
województwa łódzkiego. 
 

7.a. 30.08. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

7.a. Prośba o zmianę 
przeznaczenia działek na 
„tereny pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną” 
zamiast „terenów rolnych czy 
terenów zieleni naturalnej dolin 
rzecznych”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Działki nr: 
- 19/2 (obręb Z/117), 
Zgierz ul. Łagiewnicka 

21/B, 
- 45 (obręb Z/117), 
Zgierz ul. Łąka Nad 

Bzurą, 
72/5 (obręb Z/117), 
Zgierz ul. Akacjowa 

26B, 
 

- Teren zieleni naturalnej dolin 
rzecznych oznaczony symbolem 
18A/ZN; 

- Tereny zalewowe (na części 
obszaru działek); 

- Projektowany obszar chronionego 
krajobrazu „Korytarz Chełmy - 
Łagiewniki”. 

 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przedmiotowe działki usytuowane są poza 
wskazywanymi w dotychczasowych 
opracowaniach planistycznych terenami do 
urbanizacji. 

Wiodące przeznaczenie terenu (teren 
zieleni naturalnej dolin rzecznych), na 
którym zlokalizowane są działki, jest 
kontynuacją ustaleń przyjętych w studium z 
2005 r. 

Jest to zgodne z przyjętym założeniem 
dla całego miasta - dotyczącym 
ograniczenia w rozszerzaniu zasięgu 
terenów pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną do czasu wykorzystania 
potencjału miejsc dotychczas nie 
zagospodarowanych. przeznaczonych na 
tą zabudowę w opracowaniach 
wcześniejszych. 

Rozgraniczenie pomiędzy terenami 
zurbanizowanymi a terenami zieleni dla 
tego rejonu jest ponadto zgodne z 
ustaleniami uchwalonego 29 października 
2009 r. miejscowego planu 
zagospodarowania dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej rejon Łagiewnicka – 
Wschód. 

Przeznaczenie tego terenu na zieleń 
wynika m.in. z bezpośredniego sąsiedztwa 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

terenów zalewowych rzeki Bzury, oraz z 
zasięgu projektowanego obszaru 
chronionego krajobrazu. 

Z projektowanym obszarem chronionego 
krajobrazu Korytarz Chełmy – Łagiewniki 
pokrywa się również utworzony w 2009 r. 
„Użytek ekologiczny Międzyrzecze Bzury i 
Łagiewniczanki”. 
Natomiast zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w Planie zagospodarowania przestrzennego 
województwa łódzkiego jednym z zadań 
jest ochrona najcenniejszych zasobów 
przyrodniczych i krajobrazowych oraz 
zapewnienie ciągłości systemu 
ekologicznego poprzez utworzenie spójnego 
systemu obszarów chronionych. 

7.b. 30.08. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

7.b. Prośba o przesunięcie 
granic obszarów chronionego 
krajobrazu poza obręb działki nr 
45. 

Działka nr 45 (obręb 
Z/117), Zgierz 

ul. Łąka Nad Bzurą  

  Uwaga 
nieuwzględniona 

 

Granice obszaru chronionego krajobrazu 
wskazane w projekcie studium są przyjęte 
zgodnie z wytycznymi planu 
zagospodarowania przestrzennego 
województwa łódzkiego. 

8. 30.08. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Prośba o przekształcenie działki 
z rolnej na budowlaną lub 
rekreacyjną. 

Dz. 19/5 obr.117, 
Zgierz 

Ul. Łagiewnicka 21a 

- Teren zieleni naturalnej dolin 
rzecznych oznaczony symbolem 
18A/ZN; 

- Projektowany obszar chronionego 
krajobrazu „Korytarz Chełmy - 
Łagiewniki”. 

 

 
 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przedmiotowa działka usytuowana jest poza 
wskazywanymi w dotychczasowych 
opracowaniach planistycznych terenami do 
urbanizacji. 

Wiodące przeznaczenie terenu (teren 
zieleni naturalnej dolin rzecznych), na 
którym zlokalizowana jest działka, jest 
kontynuacją ustaleń przyjętych w studium 
z 2005 r. 

Jest to zgodne z przyjętym założeniem 
dla całego miasta - dotyczącym 
ograniczenia w rozszerzaniu zasięgu 
terenów pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną do czasu wykorzystania 
potencjału miejsc dotychczas nie 
zagospodarowanych. przeznaczonych na 
tą zabudowę w opracowaniach 
wcześniejszych. 

Rozgraniczenie pomiędzy terenami 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 
 
 
 
 

 

zurbanizowanymi a terenami zieleni dla 
tego rejonu jest ponadto zgodne z 
ustaleniami uchwalonego 29 października 
2009 r. miejscowego planu 
zagospodarowania dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej rejon Łagiewnicka – 
Wschód. 

Przeznaczenie tego terenu na zieleń 
wynika m.in. z bezpośredniego sąsiedztwa 
terenów zalewowych rzeki Bzury, oraz z 
zasięgu projektowanego obszaru 
chronionego krajobrazu. 

Z projektowanym obszarem chronionego 
krajobrazu Korytarz Chełmy – Łagiewniki 
pokrywa się również utworzony w 2009 r. 
„Użytek ekologiczny Międzyrzecze Bzury i 
Łagiewniczanki”. 
Natomiast zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w Planie zagospodarowania przestrzennego 
województwa łódzkiego jednym z zadań 
jest ochrona najcenniejszych zasobów 
przyrodniczych i krajobrazowych oraz 
zapewnienie ciągłości systemu 
ekologicznego poprzez utworzenie spójnego 
systemu obszarów chronionych. 

9. 03.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Prośba o zmianę przeznaczenia 
działki z tzw. gruntów rolnych 
na tereny z możliwością 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

Niezbudowana 
działka gruntu nr 21 
obręb 134, ul. Daleka 

19 Zgierz 

- tereny rolnicze oznaczone na 
rysunku studium symbolem 33/R 

- tereny zmeliorowane na terenie 
33/R. 

 Uwaga  
nieuwzględniona 

 

Pozostawiono przeznaczenie na tereny 
rolnicze. 
Jest to zgodne z przyjętym założeniem dla 
całego miasta -dotyczącym ograniczenia w 
rozszerzaniu zasięgu terenów pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną do 
czasu wykorzystania potencjału miejsc 
dotychczas nie zagospodarowanych. 
przeznaczonych na tą zabudowę 
w opracowaniach wcześniejszych.  
Jest to również uzasadnione ograniczeniami 
w możliwości kształtowania nowych struktur 
miejskich, w oddaleniu od istniejących 
układów drogowych i sieci infrastruktury 
technicznej. Przeznaczenie dalszych 
terenów pod zabudowę wiązałoby się z 
koniecznością dużych nakładów 
inwestycyjnych przy wprowadzaniu nowego 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

układu komunikacyjnego oraz sieci 
infrastruktury technicznej. 
Tereny te, jako tereny niezainwestowane – 
stanowią ponadto istotny element w 
układzie przyrodniczym i dla nawietrzania 
miasta.  

10. 04.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Wniosek o zmianę w 
miejscowym planie 
zagospodarowania 
przestrzennego poprzez 
przekwalifikowanie 
przeznaczenia działki z usług 
przemysłowych na 
budownictwo jednorodzinne. 

Działka nr 55 
w Zgierzu przy 

ul. Stępowizna 94 

- Tereny pozaprzemysłowej 
działalności gospodarczej 15/UP  
- Tereny o gruntach słabonośnych 
lub nienośnych, niewskazane do 
zabudowy na terenie 15UP, 

- Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczony na 
rysunku studium symbolem 15MN. 

Uwaga 
uwzględniona  

 
 

Dokonano korekty pomiędzy 
rozgraniczeniem terenów. 

 

11. 04.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja wykreślenia na 
stronie 165 Studium w punkcie 
3 podpunkt 11) Zakład 
Utylizacji Odpadów 
(propozycja) 

Obszary 
rozmieszczenia 
inwestycji celu 
publicznego 
o znaczeniu 

ponadlokalnym 
(Rozd.XXII.2.) 

3. Do podstawowych zamierzeń o 
charakterze rządowym 
i wojewódzkim, dotyczących 
inwestycji celu publicznego o 
znaczeniu ponadlokalnym zostały 
zaliczone: 

     (…) 
11) Zakład Utylizacji Odpadów 

(propozycja);  

Uwaga 
uwzględniona 

 Wykreślono przedmiotowy zapis. 

12. 04.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja dopisania na stronie 
152 Studium w Tabeli „Tereny 
obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 28/P” 
w pkt 3) po słowie „odpadów”: 
„z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych”. 

 „Piaskowice B - 
Wschód” – jednostka 
28 (Rozdz.XVIII.28) 

Tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 28/P 
3)  dopuszcza się elementy 
zagospodarowania związane z 
obsługą techniczną i komunalną 
miasta w tym związane z 
segregacją i przetwarzaniem 
odpadów; 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 
 

Część nieuwzględniona: 
Wprowadzenie zapisu „z wyłączeniem 

odpadów niebezpiecznych” mogłoby 
wpłynąć negatywnie na możliwości realizacji 
przez gminę ustawowego obowiązku 
zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących 
Część uwzględniona: 

We wszystkich jednostkach, w których 
dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko wprowadzono zapisy zakazujące 
lokalizacji nowych zakładów utylizacji, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych. 

13. 04.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

Propozycja dopisania na stronie 
149 Studium w Tabeli „Tereny 
gospodarowania odpadami 
26/O” w pkt 1) po słowie 

 „Piaskowice A” –
 jednostka 26 

(Rozdz.XVIII.26) 

Tereny gospodarowania odpadami 
26/O 
1) możliwość utrzymania, 
przekształceń oraz wprowadza-

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 

Część nieuwzględniona: 
Wprowadzenie zapisu „z wyłączeniem 

odpadów niebezpiecznych” mogłoby 
wpłynąć negatywnie na możliwości realizacji 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

„odpadów”: „z wyłączeniem 
odpadów niebezpiecznych”. 

nia urządzeń i obiektów związanych  
ze składowaniem oraz utylizacją 
ścieków i odpadów; 
 

 przez gminę ustawowego obowiązku 
zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących 
Część uwzględniona: 

We wszystkich jednostkach, w których 
dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko wprowadzono zapisy zakazujące 
lokalizacji nowych zakładów utylizacji, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych. 

14. 04.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja dopisania na stronie 
148 Studium w Tabeli „Tereny 
obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 26/P” 
w pkt 3) po słowie „odpadów”: 
„z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych”. 

 „Piaskowice A - 
Wschód” – jednostka 
26 (Rozdz.XVIII.26) 

Tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 26/P 
3) dopuszcza się elementy 
zagospodarowania związane z 
obsługą techniczną i komunalną 
miasta w tym związane z 
segregacją i przetwarzaniem 
odpadów; 
 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 
 

Część nieuwzględniona: 
Wprowadzenie zapisu „z wyłączeniem 

odpadów niebezpiecznych” mogłoby 
wpłynąć negatywnie na możliwości realizacji 
przez gminę ustawowego obowiązku 
zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących 
Część uwzględniona: 

We wszystkich jednostkach, w których 
dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko wprowadzono zapisy zakazujące 
lokalizacji nowych zakładów utylizacji, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych. 

15. 04.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja dopisania na stronie 
147 Studium w Tabeli „Tereny 
obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 25/P” 
w pkt 4) po słowie „odpadów”: 
„z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych”. 

 „Park Przemysłowy” 
– jednostka 25 

(Rozdz.XVIII.25) 

Tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 25/P 
4) dopuszcza się elementy 
zagospodarowania związane z 
obsługą techniczną i komunalną 
miasta w tym związane z 
segregacją i przetwarzaniem 
odpadów; 
 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 
 

Część nieuwzględniona: 
Wprowadzenie zapisu „z wyłączeniem 

odpadów niebezpiecznych” mogłoby 
wpłynąć negatywnie na możliwości realizacji 
przez gminę ustawowego obowiązku 
zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących 
Część uwzględniona: 

We wszystkich jednostkach, w których 
dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko wprowadzono zapisy zakazujące 
lokalizacji nowych zakładów utylizacji, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych. 

16. 04.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 

Na stronie 109 Studium w 
Tabeli „Tereny rozmieszczenia 

Jednostka 3. 
„Parzęczewska” 

Tereny rozmieszczenia obiektów 
handlowych o powierzchni 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

Zgodnie z zapisami ustaleń Studium 
istnieje możliwość lokalizowania obiektów 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2” 3/UC 
propozycja nadania  pkt1) 
następującego brzmienia:  
„1) możliwość lokalizowania 
obiektów handlowych o 
o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2 w 
istniejących obiektach 
poprzemysłowych wraz z 
obiektami towarzyszącymi 
funkcji podstawowej” 

(Rozdz.XVIII.3) sprzedaży powyżej 2000 m2 3/UC 
1) możliwość lokalizowania 
obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2, 
(nowych lub w istniejących 
obiektach poprzemysłowych) wraz z 
obiektami towarzyszącymi funkcji 
podstawowej; 
 

 
 

handlowych w istniejących obiektach 
poprzemysłowych. 

Ze względów programowych oraz z uwagi 
na konieczność uwzględniania  przepisów 
odrębnych ograniczenie lokalizacji tylko do 
obiektów istniejących mogłoby okazać się 
blokadą dla możliwości  realizacji inwestycji. 

17. 04.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Na stronie 102 Studium w 
Tabeli „Tereny rozmieszczenia 
obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2” 1B/UC 
propozycja nadania  pkt1) 
następującego brzmienia:  
„1) możliwość lokalizowania 
obiektów handlowych o 
o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2 w 
istniejących obiektach 
poprzemysłowych wraz z 
obiektami towarzyszącymi 
funkcji podstawowej” 

Jednostka 1.B. „Nowe 
Miasto”  

Tereny rozmieszczenia obiektów 
handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2 1B/UC 
1) możliwość lokalizowania 
obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2, 
(nowych lub w istniejących 
obiektach poprzemysłowych) wraz z 
obiektami towarzyszącymi funkcji 
podstawowej; 
 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 

Zgodnie z zapisami ustaleń Studium 
istnieje możliwość lokalizowania obiektów 
handlowych w istniejących obiektach 
poprzemysłowych. 

Ze względów programowych oraz z uwagi 
na konieczność uwzględniania  przepisów 
odrębnych ograniczenie lokalizacji tylko do 
obiektów istniejących mogłoby okazać się 
blokadą dla możliwości  realizacji inwestycji. 

18. 04.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja dopisania na stronie 
93Studium w pkt.XVI.7. System 
gospodarki odpadami „ 5) na 
terenach poszczególnych, 
wydzielonych w studium 
jednostek (wskazanych w 
ustaleniach szczegółowych) 
dopuszcza się utrzymanie i 
przekształcanie urządzeń i 
obiektów istniejących oraz 
realizację nowych obiektów i 
urządzeń, związanych ze 
składowaniem oraz utylizacją 
ścieków i odpadów” 
stwierdzenia: „z wyłączeniem 

Teren całego miasta XVI.7. System gospodarki 
odpadami 1. Zasady obsługi miasta 
w zakresie gospodarki odpadami: 
(….) 
5) na terenach poszczególnych, 
wydzielonych w studium jednostek 
(wskazanych w ustaleniach 
szczegółowych) dopuszcza się 
utrzymanie i przekształcanie 
urządzeń i obiektów istniejących 
oraz realizację nowych obiektów i 
urządzeń, związanych ze 
składowaniem oraz utylizacją 
ścieków i odpadów; 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 
 

Część nieuwzględniona: 
Wprowadzenie zapisu „z wyłączeniem 

odpadów niebezpiecznych” mogłoby 
wpłynąć negatywnie na możliwości realizacji 
przez gminę ustawowego obowiązku 
zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących 
Część uwzględniona: 

We wszystkich jednostkach, w których 
dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko wprowadzono zapisy zakazujące 
lokalizacji nowych zakładów utylizacji, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych. 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

odpadów niebezpiecznych”. 

19. 04.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja wykreślenia 
w całości punktu 5. na stronie 
64 Studium w pkt.XIX.6.  
Gospodarka odpadami  

Obszar całego miasta XIX.6.  Gospodarka odpadami 
(…) 
5. Biorąc pod uwagę wielkość 
województwa łódzkiego, jego 
znaczny stopień zurbanizowania 
i zbliżony poziom zaawansowania 
poszczególnych gmin miejskich 
w rozwiązanie gospodarki 
odpadami, celowym wydaje się 
stworzenie systemu wojewódzkiego 
(międzygminnego), umożliwiają-
cego wprowadzenie  racjonalnej 
gospodarki odpadami, w tym 
powiązanie miejskiego systemu 
gospodarki odpadami z systemem 
wojewódzkim. Miasto dysponuje 
odpowiednimi terenami w okolicy 
oczyszczalni ścieków, posiada 
również dobrze rozwinięty układ 
drogowy z planowanym bliskim 
układem autostrad i linii 
kolejowych, co umożliwia 
bezpieczny dowóz odpadów oraz 
późniejsze ich wyekspediowanie po 
utylizacji. 
Przy założeniu zainteresowania 
koncepcją utylizacji odpadów 
komunalnych gmin ościennych, 
miasto Zgierz ma szansę stać się 
gminą, w której gospodarka 
odpadami byłaby prowadzona 
w sposób wzorcowy w skali kraju. 

Uwaga 
uwzględniona 

 

 
 

Skorygowano zapisy studium. 
 

20. 04.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja wykreślenia na 
stronie 64 Studium w pkt.XIX.6.  
punktu 4 o następującej treści 
„Rozważana jest również 
możliwość lokalizacji na terenie 
miasta spalarni odpadów lub 
współspalania 
posegregowanych odpadów w 
kotle fluidalnym 

Obszar całego miasta XIX.6.  Gospodarka odpadami 
(…) 
4. Rozważana jest również 
możliwość lokalizacji na terenie 
miasta spalarni odpadów lub 
współspalania posegregowanych 
odpadów w kotle fluidalnym 
znajdującym się na terenie 
„Energetyki Boruta”. 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 

Z uwagi na przejęcie obowiązku 
gospodarowania odpadami przez gminy 
funkcjonowanie Studium ma na celu 
określenie i zabezpieczenie możliwości dla 
realizacji przez gminę tego obowiązku w 
okresie długoterminowym. 

Wskazywany w uwadze zapis „Rozważana 
jest również możliwość lokalizacji …” odnosi 
się do uwarunkowań – czyli określenia 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

znajdującym się na terenie 
„Energetyki Boruta” 
i nadania punktowi 4 
następującego brzmienia: 
„4. Rozważana jest możliwość 
współspalania 
posegregowanych odpadów w 
kotle fluidalnym znajdującym 
się  na terenie „Energetyki 
Boruta”. 

istniejących ograniczeń i możliwości 
funkcjonalno-przestrzennych. 
 

21. 04.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja wykreślenia na 
stronie 165 Studium w punkcie 
3 podpunkt 11) Zakład 
Utylizacji Odpadów 
(propozycja) 

Obszary 
rozmieszczenia 
inwestycji celu 
publicznego 
o znaczeniu 

ponadlokalnym 
(Rozdz.XXII.2.) 

3. Do podstawowych zamierzeń o 
charakterze rządowym 
i wojewódzkim, dotyczących 
inwestycji celu publicznego o 
znaczeniu ponadlokalnym zostały 
zaliczone: 

     (…) 
11) Zakład Utylizacji Odpadów 

(propozycja);  

Uwaga 
uwzględniona 

 
 

Wykreślono przedmiotowy zapis. 

22. 04.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja dopisania na stronie 
152 Studium w Tabeli „Tereny 
obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 28/P” 
w pkt 3) po słowie „odpadów”: 
„z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych”. 

 „Piaskowice B - 
Wschód” – jednostka 
28 (Rozdz.XVIII.28) 

Tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 28/P 
3)  dopuszcza się elementy 
zagospodarowania związane z 
obsługą techniczną i komunalną 
miasta w tym związane z 
segregacją i przetwarzaniem 
odpadów; 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 
 

Część nieuwzględniona: 
Wprowadzenie zapisu „z wyłączeniem 

odpadów niebezpiecznych” mogłoby 
wpłynąć negatywnie na możliwości realizacji 
przez gminę ustawowego obowiązku 
zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących 
Część uwzględniona: 

We wszystkich jednostkach, w których 
dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko wprowadzono zapisy zakazujące 
lokalizacji nowych zakładów utylizacji, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych. 

23. 04.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja dopisania na stronie 
149 Studium w Tabeli „Tereny 
gospodarowania odpadami 
26/O” w pkt 1) po słowie 
„odpadów”: „z wyłączeniem 
odpadów niebezpiecznych”. 

 „Piaskowice A” –
 jednostka 26 

(Rozdz.XVIII.26) 

Tereny gospodarowania odpadami 
26/O 
1) możliwość utrzymania, 
przekształceń oraz wprowadza-
nia urządzeń i obiektów związanych  
ze składowaniem oraz utylizacją 
ścieków i odpadów; 
 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 
 

Część nieuwzględniona: 
Wprowadzenie zapisu „z wyłączeniem 

odpadów niebezpiecznych” mogłoby 
wpłynąć negatywnie na możliwości realizacji 
przez gminę ustawowego obowiązku 
zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących 
Część uwzględniona: 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

We wszystkich jednostkach, w których 
dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko wprowadzono zapisy zakazujące 
lokalizacji nowych zakładów utylizacji, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych. 

24. 04.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja dopisania na stronie 
148 Studium w Tabeli „Tereny 
obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 26/P” 
w pkt 3) po słowie „odpadów”: 
„z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych”. 

 „Piaskowice A - 
Wschód” – jednostka 
26 (Rozdz.XVIII.26) 

Tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 26/P 
3) dopuszcza się elementy 
zagospodarowania związane z 
obsługą techniczną i komunalną 
miasta w tym związane z 
segregacją i przetwarzaniem 
odpadów; 
 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 
 

Część nieuwzględniona: 
Wprowadzenie zapisu „z wyłączeniem 

odpadów niebezpiecznych” mogłoby 
wpłynąć negatywnie na możliwości realizacji 
przez gminę ustawowego obowiązku 
zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących 
Część uwzględniona: 

We wszystkich jednostkach, w których 
dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko wprowadzono zapisy zakazujące 
lokalizacji nowych zakładów utylizacji, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych. 

25. 04.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja dopisania na stronie 
147 Studium w Tabeli „Tereny 
obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 25/P” 
w pkt 4) po słowie „odpadów”: 
„z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych”. 

 „Park Przemysłowy” 
– jednostka 25 

(Rozdz.XVIII.25) 

Tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 25/P 
4) dopuszcza się elementy 
zagospodarowania związane z 
obsługą techniczną i komunalną 
miasta w tym związane z 
segregacją i przetwarzaniem 
odpadów; 
 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 
 

Część nieuwzględniona: 
Wprowadzenie zapisu „z wyłączeniem 

odpadów niebezpiecznych” mogłoby 
wpłynąć negatywnie na możliwości realizacji 
przez gminę ustawowego obowiązku 
zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących 
Część uwzględniona: 

We wszystkich jednostkach, w których 
dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko wprowadzono zapisy zakazujące 
lokalizacji nowych zakładów utylizacji, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych. 

26. 04.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Na stronie 109 Studium w 
Tabeli „Tereny rozmieszczenia 
obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2” 3/UC 
propozycja nadania  pkt1) 

Jednostka 3. 
„Parzęczewska” 
(Rozdz.XVIII.3) 

Tereny rozmieszczenia obiektów 
handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2 3/UC 
1) możliwość lokalizowania 
obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2, 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 

Zgodnie z zapisami ustaleń Studium 
istnieje możliwość lokalizowania obiektów 
handlowych w istniejących obiektach 
poprzemysłowych. 

Ze względów programowych oraz z uwagi 
na konieczność uwzględniania  przepisów 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nr 101 poz. 926 
 

następującego brzmienia: „1) 
możliwość lokalizowania 
obiektów handlowych o 
o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2 w 
istniejących obiektach 
poprzemysłowych wraz z 
obiektami towarzyszącymi 
funkcji podstawowej” 

(nowych lub w istniejących 
obiektach poprzemysłowych) wraz z 
obiektami towarzyszącymi funkcji 
podstawowej; 
 

odrębnych ograniczenie lokalizacji tylko do 
obiektów istniejących mogłoby okazać się 
blokadą dla możliwości  realizacji inwestycji. 

27. 04.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Na stronie 102 Studium w 
Tabeli „Tereny rozmieszczenia 
obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2” 1B/UC 
propozycja nadania  pkt1) 
następującego brzmienia:  
„1) możliwość lokalizowania 
obiektów handlowych o 
o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2 w 
istniejących obiektach 
poprzemysłowych wraz z 
obiektami towarzyszącymi 
funkcji podstawowej”. 

Jednostka 1.B. „Nowe 
Miasto”  

Tereny rozmieszczenia obiektów 
handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2 1B/UC 
1) możliwość lokalizowania 
obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2, 
(nowych lub w istniejących 
obiektach poprzemysłowych) wraz z 
obiektami towarzyszącymi funkcji 
podstawowej; 
 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 

Zgodnie z zapisami ustaleń Studium 
istnieje możliwość lokalizowania obiektów 
handlowych w istniejących obiektach 
poprzemysłowych. 

Ze względów programowych oraz z uwagi 
na konieczność uwzględniania  przepisów 
odrębnych ograniczenie lokalizacji tylko do 
obiektów istniejących mogłoby okazać się 
blokadą dla możliwości  realizacji inwestycji. 

28. 04.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja dopisania na stronie 
93Studium w pkt.XVI.7. System 
gospodarki odpadami „ 5) na 
terenach poszczególnych, 
wydzielonych w studium 
jednostek (wskazanych w 
ustaleniach szczegółowych) 
dopuszcza się utrzymanie i 
przekształcanie urządzeń i 
obiektów istniejących oraz 
realizację nowych obiektów i 
urządzeń, związanych ze 
składowaniem oraz utylizacją 
ścieków i odpadów” 
stwierdzenia: „z wyłączeniem 
odpadów niebezpiecznych”. 

Obszar całego miasta XVI.7. System gospodarki 
odpadami 1. Zasady obsługi miasta 
w zakresie gospodarki odpadami: 
(….) 
5) na terenach poszczególnych, 
wydzielonych w studium jednostek 
(wskazanych w ustaleniach 
szczegółowych) dopuszcza się 
utrzymanie i przekształcanie 
urządzeń i obiektów istniejących 
oraz realizację nowych obiektów i 
urządzeń, związanych ze 
składowaniem oraz utylizacją 
ścieków i odpadów; 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 
 

Część nieuwzględniona: 
Wprowadzenie zapisu „z wyłączeniem 

odpadów niebezpiecznych” mogłoby 
wpłynąć negatywnie na możliwości realizacji 
przez gminę ustawowego obowiązku 
zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących 
Część uwzględniona: 

We wszystkich jednostkach, w których 
dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko wprowadzono zapisy zakazujące 
lokalizacji nowych zakładów utylizacji, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych. 

29. 04.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 

Propozycja wykreślenia 
w całości punktu 5. na stronie 
64 Studium w pkt.XIX.6.  

Obszar całego miasta XIX.6.  Gospodarka odpadami 
(…) 
5. Biorąc pod uwagę wielkość 

Uwaga 
uwzględniona 

 

 
 

Skorygowano zapisy studium. 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

o ochronie danych 
osobowych 

Dz. U. 2002 r. 
Nr 101 poz. 926 

 

Gospodarka odpadami  województwa łódzkiego, jego 
znaczny stopień zurbanizowania 
i zbliżony poziom zaawansowania 
poszczególnych gmin miejskich 
w rozwiązanie gospodarki 
odpadami, celowym wydaje się 
stworzenie systemu wojewódzkiego 
(międzygminnego), 
umożliwiającego wprowadzenie  
racjonalnej gospodarki odpadami, 
w tym powiązanie miejskiego 
systemu gospodarki odpadami 
z systemem wojewódzkim. Miasto 
dysponuje odpowiednimi terenami 
w okolicy oczyszczalni ścieków, 
posiada również dobrze rozwinięty 
układ drogowy z planowanym 
bliskim układem autostrad i linii 
kolejowych, co umożliwia 
bezpieczny dowóz odpadów oraz 
późniejsze ich wyekspediowanie po 
utylizacji. 
Przy założeniu zainteresowania 
koncepcją utylizacji odpadów 
komunalnych gmin ościennych, 
miasto Zgierz ma szansę stać się 
gminą, w której gospodarka 
odpadami byłaby prowadzona 
w sposób wzorcowy w skali kraju. 

 

30. 04.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja wykreślenia na 
stronie 64 Studium w pkt.XIX.6.  
punktu 4 o następującej treści 
„Rozważana jest również 
możliwość lokalizacji na terenie 
miasta spalarni odpadów lub 
współspalania 
posegregowanych odpadów w 
kotle fluidalnym 
znajdującym się na terenie 
„Energetyki Boruta” 
i nadania punktowi 4 

Obszar całego miasta XIX.6.  Gospodarka odpadami 
(…) 
4. Rozważana jest również 
możliwość lokalizacji na terenie 
miasta spalarni odpadów lub 
współspalania posegregowanych 
odpadów w kotle fluidalnym 
znajdującym się na terenie 
„Energetyki Boruta”. 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 

Z uwagi na przejęcie obowiązku 
gospodarowania odpadami przez gminy 
funkcjonowanie Studium ma na celu 
określenie i zabezpieczenie możliwości dla 
realizacji przez gminę tego obowiązku w 
okresie długoterminowym. 

Wskazywany w uwadze zapis „Rozważana 
jest również możliwość lokalizacji …” odnosi 
się do uwarunkowań – czyli określenia 
istniejących ograniczeń i możliwości 
funkcjonalno-przestrzennych. 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

następującego brzmienia: 
„4. Rozważana jest możliwość 
współspalania 
posegregowanych odpadów w 
kotle fluidalnym znajdującym 
się  na terenie „Energetyki 
Boruta”. 

31.1 
 

04.09. 
2013 r. 

 
 

PGE Górnictwo i 
Energetyka 

Konwencjonalna S.A. 
Oddział 

Elektrociepłownia 
Zgierz, 95-100 Zgierz,  

ul. Energetyków 9 
 

31.1. Wszędzie tam, gdzie w 
treści Studium …. występują 
słowa: „Energetyka Boruta Sp. 
z o.o.” w różnych odmianach i 
formach gramatycznych, to 
należy zmienić na „PGE 
Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna S.A. Oddział 
Elektrociepłownia Zgierz” lub 
skrótowo pisane PGE GiEK S.A. 
- Oddział Elektrociepłownia 
Zgierz”. 

Obszar całego miasta 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga 
uwzględniona 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Wprowadzono korekty uwzględniające 
przekształcenie nazwy.  

 
 
 
 

 

31.2.a 
 

04.09. 
2013 r. 

 

PGE Górnictwo i 
Energetyka 

Konwencjonalna S.A. 
Oddział 

Elektrociepłownia 
Zgierz, 95-100 Zgierz,  

ul. Energetyków 9 
 

31.2. a.  
W pkt. XVI.3. – System 
elektroenergetyczny – str.91: 
 
a) propozycja wykreślenia pkt.7 
w całości, ponieważ stoi on w 
sprzeczności ze zobowiązaniami 
Gminy Miasto Zgierz 
wynikającymi z zapisów § 13 
ust. 4, pkt 2 Umowy dzierżawy 
Nr 317/2003 zawartej w dniu 
01.10.2003 roku pomiędzy PEC 
Sp. z o.o. w Zgierzu, FORTUM 
DZT S.A. przy udziale Gminy 
Miasta Zgierza, w związku z 
Umową cesji praw i 
obowiązków wnikających z 
umowy dzierżawy Nr 317/2003 
z dnia 01.10.2003r., -zawartej 
19.10.2012r. pomiędzy 
FORTUM Power and Heat 
Polska S.A.,  PGE Górnictwo i 
Energetyka Konwencjonalna 
S.A. PEC Sp. z o.o. w Zgierzu, 

Obszar całego miasta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zasady obsługi miasta w zakresie 
zaopatrzenia w energię elektryczną: 
(…) 
7) dopuszcza się realizację nowych 
instalacji do pozyskiwania energii 
elektrycznej (w tym urządzeń 
wytwarzających energię opartych 
o źródła energii odnawialnej, o 
mocy większej niż 100 kW) pod 
warunkiem lokalizacji tych instalacji 
wraz ze strefami ochronnymi na 
terenach o przeznaczeniu 
oznaczonym symbolami P, UP, IT, 
O; 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Studium jako dokument planistyczny 
stanowiący podstawę do rozwoju 
przestrzennego miasta jest dokumentem 
perspektywicznym. Funkcjonowanie 
Studium ma na celu określenie 
funkcjonowania różnych elementów miasta 
w okresie długoterminowym, w odróżnieniu 
od wspomnianej umowy - bez przyznawania 
wyłączności do realizacji określonych zadań 
dla konkretnego podmiotu gospodarczego 
(który mógłby ulec przekształceniu, 
likwidacji itd.).  
Wspomniane zapisy nie odnoszą się do 
systemu ciepłowniczego miasta (którego 
dotyczy przytaczana umowa dzierżawy 
mienia ciepłowniczego) ale do zasad obsługi 
miasta w zakresie zaopatrzenia w energię 
elektryczną. 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

przy udziale Gminy Miasto 
Zgierz. 

31.2.b 
 

04.09. 
2013 r. 

 

PGE Górnictwo i 
Energetyka 

Konwencjonalna S.A. 
Oddział 

Elektrociepłownia 
Zgierz, 95-100 Zgierz,  

ul. Energetyków 9 
 

31.2.b 
W pkt. XVI.3. – System 
elektroenergetyczny – str.91: 
 
b) propozycja wykreślenia 
w pkt 8 słowa „elektrowni” i 
w to miejsce wpisania: „lub 
farm”. 

Obszar całego miasta 
 
 
 

 

Zasady obsługi miasta w zakresie 
zaopatrzenia w energię elektryczną: 
(…) 
8) dopuszcza się lokalizację 
instalacji elektrowni 
fotowoltaicznych (w tym o mocy 
większej niż 100 kW): 
 

Uwaga 
uwzględniona 

 
 

 

  Skorygowano zapisy Studium  
 
 

 
 

31.2.c 
 

04.09. 
2013 r. 

 

PGE Górnictwo i 
Energetyka 

Konwencjonalna S.A. 
Oddział 

Elektrociepłownia 
Zgierz, 95-100 Zgierz,  

ul. Energetyków 9 
 

31.2.c. 
W pkt. XVI.3. – System 
elektroenergetyczny – str.91: 
 
c) proponujemy rozważyć czy 
umieszczenie w pkt 8 b, 
terenów oznaczonych 
symbolem ZC (odnoszącymi się 
do cmentarzy) jest właściwe, 
trudno sobie wyobrazić budowę 
„elektrowni fotowoltaicznych” 
na cmentarzu. 
 

Tereny ZC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zasady obsługi miasta w zakresie 
zaopatrzenia w energię elektryczną: 
(…) 
8) dopuszcza się lokalizację 
instalacji elektrowni 
fotowoltaicznych (w tym o mocy 
większej niż 100 kW): 
a) (…) ,  
b)  na terenach oznaczonych 
symbolami U, US, ZC, MN i MNR:  
– w ramach istniejącej i 
projektowanej zabudowy,  
- w ramach zagospodarowania 
działki (jeśli jest to dopuszczone 
ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego); 

Uwaga 
uwzględniona 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Wprowadzono korektę ustaleń. 
 
 
 
 
 

31.3.a 
 

04.09. 
2013 r. 

 

PGE Górnictwo i 
Energetyka 

Konwencjonalna S.A. 
Oddział 

Elektrociepłownia 
Zgierz, 95-100 Zgierz,  

ul. Energetyków 9 
 

31.3.a.  
W pkt. XVI.5. System 
ciepłowniczy – str. 92: 
 
a) proponujemy wykreślić pkt 6 
i 7 w całości, ponieważ stoją 
one w sprzeczności ze 
zobowiązaniami Gminy Miasto 
Zgierz wynikającymi z zapisów 
§ 13 ust. 4, pkt 2 Umowy 
dzierżawy Nr 317/2003 
zawartej w dniu 01.10.2003 
roku pomiędzy PEC Sp. z o.o. w 
Zgierzu, FORTUM DZT S.A. przy 
udziale Gminy Miasta Zgierza, w 
związku z Umową cesji praw i 

Obszar całego miasta XVI.5. System ciepłowniczy  
Zasady obsługi miasta w zakresie 
gospodarki ciepłowniczej: 
(…) 
6) dopuszcza się realizację nowych 
instalacji do pozyskiwania energii 
cieplnej (w tym urządzeń 
wytwarzających energię opartych o 
źródła energii odnawialnej, o mocy 
większej niż 100 kW) pod 
warunkiem lokalizacji tych instalacji 
wraz ze strefami ochronnymi na 
terenach o przeznaczeniu 
oznaczonym symbolami P, UP, IT, 
O; 
7) dopuszcza się lokalizację 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 
 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 

Uwaga uwzględniona częściowo:  
- w zakresie wykreślenia ustaleń pkt 7. 
Dla wnioskowanych punktów wprowadzono 
korektę uwzględniającą uwarunkowania 
wynikające z zawartych umów - odnoszące 
się do systemu ciepłowniczego 
scentralizowanego). 
 
Uwaga nieuwzględniona częściowo:  

Nie wykreślono  pkt 6 w całości, gdyż 
zawiera one  istotne elementy i zasady 
obsługi w infrastrukturę. 
W celu uzyskania zgodności zapisów 
Studium ze zobowiązaniami zawartymi w 
umowie w ustaleniach Studium 
wnioskowane do skreślenia ustalenia 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

obowiązków wnikających z 
umowy dzierżawy Nr 317/2003 
z dnia 01.10.2003r., -zawartej 
19.10.2012r. pomiędzy 
FORTUM Power and Heat 
Polska S.A.,  PGE Górnictwo i 
Energetyka Konwencjonalna 
S.A. PEC Sp. z o.o. w Zgierzu, 
przy udziale Gminy Miasto 
Zgierz, 

instalacji do pozyskiwania energii 
cieplnej opartych o źródła energii 
odnawialnej (w tym urządzeń 
wytwarzających energię, o mocy 
większej niż 100 kW) na terenach 
oznaczonych symbolem R (poza 
istniejącymi i projektowanymi 
obszarami chronionego krajobrazu); 
8) dopuszcza się lokalizację 
instalacji do pozyskiwania energii 
cieplnej opartych o źródła energii 
odnawialnej na terenach 
oznaczonych symbolami U, US, ZC, 
MN i MNR, służących bezpośredniej 
obsłudze zabudowy. 

pozostawiono, uzupełniając o dodatkowe 
zapisy odnoszące się do systemu 
ciepłowniczego scentralizowanego. 
 
Studium jako dokument planistyczny 
stanowiący podstawę do rozwoju 
przestrzennego miasta jest dokumentem 
perspektywicznym. Funkcjonowanie 
Studium ma na celu określenie 
funkcjonowania różnych elementów miasta 
w okresie długoterminowym, w odróżnieniu 
od wspomnianej umowy - bez przyznawania 
wyłączności do realizacji określonych zadań 
dla konkretnego podmiotu gospodarczego 
(który mógłby ulec przekształceniu, 
likwidacji itd.). 

31.3.b 
 

04.09. 
2013 r. 

 

PGE Górnictwo i 
Energetyka 

Konwencjonalna S.A. 
Oddział 

Elektrociepłownia 
Zgierz, 95-100 Zgierz,  

ul. Energetyków 9 
 

31.3.b.  
W pkt. XVI.5. System 
ciepłowniczy – str. 92: 
 
b) proponujemy rozważyć czy 
umieszczenie w pkt 8, terenów 
oznaczonych symbolem ZC 
(odnoszącymi się do 
cmentarzy) jest właściwe, 
trudno sobie wyobrazić budowę 
tego typu instalacji  na 
cmentarzach, (wyrażamy 
nadzieję, że nie chodzi tu o 
spalanie zwłok w krematorium). 

Tereny ZC 
 

XVI.5. System ciepłowniczy  
Zasady obsługi miasta w zakresie 
gospodarki ciepłowniczej: 
(…) 
8) dopuszcza się lokalizację 
instalacji do pozyskiwania energii 
cieplnej opartych o źródła energii 
odnawialnej na terenach 
oznaczonych symbolami U, US, ZC, 
MN i MNR, służących bezpośredniej 
obsłudze zabudowy. 
 

Uwaga 
uwzględniona 

 

 Wprowadzono korektę ustaleń. 
 

31.4 
 

04.09. 
2013 r. 

 

PGE Górnictwo i 
Energetyka 

Konwencjonalna S.A. 
Oddział 

Elektrociepłownia 
Zgierz, 95-100 Zgierz,  

ul. Energetyków 9 
 

31.4.  
XVI.7. System gospodarki 
odpadami – str.93: 
 
a) w pkt. 1.4. zamiast słów: „w 
piecu fluidalnym w Energetyka 
Boruta Sp. z o.o.” – wpisać: „po 
ich przetworzeniu na paliwo 
alternatywne, w instalacjach 
energetycznych PGE Górnictwo 
i Energetyka Konwencjonalna 
S.A. – Oddział 
Elektrociepłownia Zgierz”, 

 Zasady obsługi miasta w zakresie 
gospodarki odpadami: 
(…) 
4) opracowanie i wdrożenie 
technologii związanych z 
unieszkodliwianiem odpadów 
(np. współspalania osadów 
ściekowych oraz niektórych 
odpadów komunalnych w piecu 
fluidalnym w „Energetyce Boruta” 
Sp. z o.o.); 

 

Uwaga 
uwzględniona 

 Wprowadzono korektę ustaleń. 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

31.5.a 
 

04.09. 
2013 r. 

 

PGE Górnictwo i 
Energetyka 

Konwencjonalna S.A. 
Oddział 

Elektrociepłownia 
Zgierz, 95-100 Zgierz,  

ul. Energetyków 9 
 

31.5.a. 
 pkt. XVIII.25. Park 
Przemysłowy – str. 146-148: 
 
a) w pkt. 3 – standardy 
kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu- 
Tereny obiektów 
produkcyjnych, składów i 
magazynów 25/P: 
- pkt. 1, zapis: „na części 
terenu obowiązują ustalenia 
Parku Przemysłowego Boruta 
Zgierz” są dalece nieprecyzyjne 
(…) „Park” jako taki nie czyni 
żadnych ustaleń. Dokumentami 
normującymi funkcjonowanie 
„Parku” są: „Umowa o 
przystąpieniu do Parku” (…) 
oraz „Regulamin Parku” (…). W 
treści przytoczonych 
dokumentów trudno doczytać 
się ustaleń odnoszących się do 
standardów kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania 
terenu. W związku z 
powyższym obecny zapis w 
pkt.1 należy uznać za 
bezprzedmiotowy. 
Podobnie jak w w pkt. XVII.26-
Piaskowice A i XVIII.28 -
Piaskowice B. 

Park Przemysłowy -
jednostka 25, 

 
XVII.26-Piaskowice A 

- jednostka 26, 
XVIII.28 -Piaskowice 

B - jednostka 28. 

Na części terenu obowiązują 
ustalenia Parku Przemysłowego 
Boruta Zgierz; 

  Uwaga 
nieuwzględniona 

 

W ustaleniach Studium pozostawiono zapis 
w nieco przekształconej formie.  
Zapisy Studium są zapisami o charakterze 
ogólnym, aby zmiany dotyczące 
poszczególnych umów nie powodowały 
konieczności zmiany Studium, a 
jednocześnie aby w Studium zawarta była 
informacja o możliwości pojawienia się w 
danej jednostce dodatkowych wytycznych, 
wynikających z dokumentów normujących 
funkcjonowanie poszczególnych jednostek, 
w tym  „Parku Przemysłowego” . 

31.5.b 
 

04.09. 
2013 r. 

 

PGE Górnictwo i 
Energetyka 

Konwencjonalna S.A. 
Oddział 

Elektrociepłownia 
Zgierz, 95-100 Zgierz,  

ul. Energetyków 9 
 

31.5.b.  
pkt. XVIII.25. Park 
Przemysłowy – str. 146-148: 
 
-w pkt 4: „dopuszcza się 
elementy zagospodarowania  
związane z obsługą techniczną i 
komunalną miasta w tym 
związane z segregacją i 
przetwarzaniem odpadów” – 
należy dopisać: „z wyłączeniem 

Park Przemysłowy -
jednostka 25, 

 
 

 

Tereny obiektów produkcyjnych, 
składów   i magazynów 25/P: 
(…) 
4) dopuszcza się elementy 
zagospodarowania  związane z 
obsługą techniczną i komunalną 
miasta w tym związane z 
segregacją i przetwarzaniem 
odpadów; 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 

Część nieuwzględniona: 
Wprowadzenie zapisu „z wyłączeniem 

odpadów niebezpiecznych” mogłoby 
wpłynąć negatywnie na możliwości realizacji 
przez gminę ustawowego obowiązku 
zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących 
Część uwzględniona: 
We wszystkich jednostkach, w których 
dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

odpadów niebezpiecznych”. 
Miejska gospodarka odpadami 
powinna być prowadzona w 
oparciu o tereny przy 
ul.Aleksandrowskiej – jednostka 
28, 

środowisko wprowadzono zapisy zakazujące 
lokalizacji nowych zakładów utylizacji, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych. 

31.5.c 
 

04.09. 
2013 r. 

 

PGE Górnictwo i 
Energetyka 

Konwencjonalna S.A. 
Oddział 

Elektrociepłownia 
Zgierz, 95-100 Zgierz,  

ul. Energetyków 9 
 

31.5.c. 
pkt. XVIII.25. Park 
Przemysłowy – str. 146-148: 
 
w pkt.5 – obsługa 
infrastrukturą techniczną: 
- dotychczasowy zapis: 
„Ogrzewanie – z sieci miejskiej 
lub lokalnych i indywidualnych 
źródeł ciepła opartych o paliwa 
ekologiczne” zmienić na: 
„Ogrzewanie – z sieci miejskiej 
lub lokalnej sieci PGE GiEK SA – 
Oddział Elektrociepłownia 
Zgierz. Dopuszcza się w 
przypadkach uzasadnionych 
ekonomicznie lub technicznie, 
ogrzewanie z indywidualnych 
źródeł ciepła opartych o paliwa 
ekologiczne.” 
 

Park Przemysłowy -
jednostka 25, 

 

Obsługa infrastrukturą techniczną: 
Ogrzewanie – z sieci miejskiej lub 
lokalnych i indywidualnych źródeł 
ciepła opartych o paliwa 
ekologiczne. 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

Studium jako dokument plani-styczny 
stanowiący podstawę do rozwoju 
przestrzennego miasta jest dokumentem 
perspektywicznym. Studium ma na celu 
określenie ogólnych zasad funkcjonowania 
różnych elementów miasta w okresie 
długoterminowym, bez wprowadzania 
zapisów przyznających wyłączność na 
realizację określonych zadań dla 
konkretnego podmiotu gospodarczego 
(który mógłby ulec przekształceniu, 
likwidacji itd.). 
 

32. 05.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja wykreślenia na 
stronie 64 Studium w pkt.XIX.6.  
punktu 4 o następującej treści 
„Rozważana jest również 
możliwość lokalizacji na terenie 
miasta spalarni odpadów lub 
współspalania posegregowa-
nych odpadów w kotle 
fluidalnym znajdującym się na 
terenie „Energetyki Boruta” 
i nadania punktowi 4 
następującego brzmienia: 
„4. Rozważana jest możliwość 
współspalania posegregowa-
nych odpadów w kotle 
fluidalnym znajdującym się  na 

Obszar całego miasta XIX.6.  Gospodarka odpadami 
(…) 
4. Rozważana jest również 
możliwość lokalizacji na terenie 
miasta spalarni odpadów lub 
współspalania posegregowanych 
odpadów w kotle fluidalnym 
znajdującym się na terenie 
„Energetyki Boruta”. 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 

Z uwagi na przejęcie obowiązku 
gospodarowania odpadami przez gminy 
funkcjonowanie Studium ma na celu 
określenie i zabezpieczenie możliwości dla 
realizacji przez gminę tego obowiązku w 
okresie długoterminowym. 

Wskazywany w uwadze zapis „Rozważana 
jest również możliwość lokalizacji …” odnosi 
się do uwarunkowań – czyli określenia 
istniejących ograniczeń i możliwości 
funkcjonalno-przestrzennych. 

 



 

28 
 

 
Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

terenie „Energetyki Boruta”. 
33. 05.09. 

2013 r. 
Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja wykreślenia na 
stronie 165 Studium w punkcie 
3 podpunkt 11) Zakład 
Utylizacji Odpadów 
(propozycja) 

XXII.2. Obszary 
rozmieszczenia 
inwestycji celu 
publicznego 
o znaczeniu 

ponadlokalnym 

3. Do podstawowych zamierzeń o 
charakterze rządowym 
i wojewódzkim, dotyczących 
inwestycji celu publicznego o 
znaczeniu ponadlokalnym zostały 
zaliczone: 

     (…) 
11) Zakład Utylizacji Odpadów 

(propozycja);  

Uwaga 
uwzględniona 

 
 

Wykreślono przedmiotowy zapis 

34. 05.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja dopisania na stronie 
152 Studium w Tabeli „Tereny 
obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 28/P” 
w pkt 3) po słowie „odpadów”: 
„z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych”. 

 „Piaskowice B - 
Wschód” – jednostka 
28 (Rozd.XVIII.28) 

Tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 28/P 
3)  dopuszcza się elementy 
zagospodarowania związane z 
obsługą techniczną i komunalną 
miasta w tym związane z 
segregacją i przetwarzaniem 
odpadów; 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 
 

Część nieuwzględniona: 
Wprowadzenie zapisu „z wyłączeniem 

odpadów niebezpiecznych” mogłoby 
wpłynąć negatywnie na możliwości realizacji 
przez gminę ustawowego obowiązku 
zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących 
Część uwzględniona: 

We wszystkich jednostkach, w których 
dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko wprowadzono zapisy zakazujące 
lokalizacji nowych zakładów utylizacji, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych. 

35. 05.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja dopisania na stronie 
149 Studium w Tabeli „Tereny 
gospodarowania odpadami 
26/O” w pkt 1) po słowie 
„odpadów”: „z wyłączeniem 
odpadów niebezpiecznych”. 

 „Piaskowice A” –
 jednostka 26 

(Rozd.XVIII.26) 

Tereny gospodarowania odpadami 
26/O 
1) możliwość utrzymania, 
przekształceń oraz wprowadza-
nia urządzeń i obiektów związanych  
ze składowaniem oraz utylizacją 
ścieków i odpadów; 
 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 
 

Część nieuwzględniona: 
Wprowadzenie zapisu „z wyłączeniem 

odpadów niebezpiecznych” mogłoby 
wpłynąć negatywnie na możliwości realizacji 
przez gminę ustawowego obowiązku 
zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących 
Część uwzględniona: 

We wszystkich jednostkach, w których 
dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko wprowadzono zapisy zakazujące 
lokalizacji nowych zakładów utylizacji, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych. 

36. 05.09. 
2013 r. 

 Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 

Propozycja dopisania na stronie 
148 Studium w Tabeli „Tereny 

 „Piaskowice A - 
Wschód” – jednostka 

Tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 26/P 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

Część nieuwzględniona: 
Wprowadzenie zapisu „z wyłączeniem 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 26/P” 
w pkt 3) po słowie „odpadów”: 
„z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych”. 

26 (Rozd.XVIII.26) 3) dopuszcza się elementy 
zagospodarowania związane z 
obsługą techniczną i komunalną 
miasta w tym związane z 
segregacją i przetwarzaniem 
odpadów; 
 

w części w części 
 
 

odpadów niebezpiecznych” mogłoby 
wpłynąć negatywnie na możliwości realizacji 
przez gminę ustawowego obowiązku 
zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących 
Część uwzględniona: 

We wszystkich jednostkach, w których 
dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko wprowadzono zapisy zakazujące 
lokalizacji nowych zakładów utylizacji, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych. 

37. 05.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja dopisania na stronie 
147 Studium w Tabeli „Tereny 
obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 25/P” 
w pkt 4) po słowie „odpadów”: 
„z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych”. 

 „Park Przemysłowy” 
– jednostka 25 
(Rozd.XVIII.25) 

Tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 25/P 
4) dopuszcza się elementy 
zagospodarowania związane z 
obsługą techniczną i komunalną 
miasta w tym związane z 
segregacją i przetwarzaniem 
odpadów; 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 
 

Część nieuwzględniona: 
Wprowadzenie zapisu „z wyłączeniem 

odpadów niebezpiecznych” mogłoby 
wpłynąć negatywnie na możliwości realizacji 
przez gminę ustawowego obowiązku 
zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących 
Część uwzględniona: 

We wszystkich jednostkach, w których 
dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko wprowadzono zapisy zakazujące 
lokalizacji nowych zakładów utylizacji, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych. 

38. 05.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Na stronie 109 Studium w 
Tabeli „Tereny rozmieszczenia 
obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2” 3/UC 
propozycja nadania  pkt1) 
następującego brzmienia: „1) 
możliwość lokalizowania 
obiektów handlowych o 
o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2 w 
istniejących obiektach 
poprzemysłowych wraz z 
obiektami towarzyszącymi 
funkcji podstawowej” 

Jednostka 3. 
„Parzęczewska” 
(Rozd.XVIII.3) 

Tereny rozmieszczenia obiektów 
handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2 3/UC 
1) możliwość lokalizowania 
obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2, 
(nowych lub w istniejących 
obiektach poprzemysłowych) wraz z 
obiektami towarzyszącymi funkcji 
podstawowej; 
 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 

Zgodnie z zapisami ustaleń Studium 
istnieje możliwość lokalizowania obiektów 
handlowych w istniejących obiektach 
poprzemysłowych. 

Ze względów programowych oraz z uwagi 
na konieczność uwzględniania  przepisów 
odrębnych ograniczenie lokalizacji tylko do 
obiektów istniejących mogłoby okazać się 
blokadą dla możliwości  realizacji inwestycji. 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

39. 05.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Na stronie 102 Studium w 
Tabeli „Tereny rozmieszczenia 
obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2” 1B/UC 
propozycja nadania  pkt1) 
następującego brzmienia:  
„1) możliwość lokalizowania 
obiektów handlowych o 
o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2 w 
istniejących obiektach 
poprzemysłowych wraz z 
obiektami towarzyszącymi 
funkcji podstawowej” 

Jednostka 1.B. „Nowe 
Miasto”  

Tereny rozmieszczenia obiektów 
handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2 1B/UC 
1) możliwość lokalizowania 
obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2, 
(nowych lub w istniejących 
obiektach poprzemysłowych) wraz z 
obiektami towarzyszącymi funkcji 
podstawowej; 
 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 

Zgodnie z zapisami ustaleń Studium 
istnieje możliwość lokalizowania obiektów 
handlowych w istniejących obiektach 
poprzemysłowych. 

Ze względów programowych oraz z uwagi 
na konieczność uwzględniania  przepisów 
odrębnych ograniczenie lokalizacji tylko do 
obiektów istniejących mogłoby okazać się 
blokadą dla możliwości  realizacji inwestycji. 

40. 05.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja dopisania na stronie 
93Studium w pkt.XVI.7. System 
gospodarki odpadami „ 5) na 
terenach poszczególnych, 
wydzielonych w studium 
jednostek (wskazanych w 
ustaleniach szczegółowych) 
dopuszcza się utrzymanie i 
przekształcanie urządzeń i 
obiektów istniejących oraz 
realizację nowych obiektów i 
urządzeń, związanych ze 
składowaniem oraz utylizacją 
ścieków i odpadów” 
stwierdzenia: „z wyłączeniem 
odpadów niebezpiecznych”. 

Obszar całego miasta XVI.7. System gospodarki 
odpadami 1. Zasady obsługi miasta 
w zakresie gospodarki odpadami: 
(….) 
5) na terenach poszczególnych, 
wydzielonych w studium jednostek 
(wskazanych w ustaleniach 
szczegółowych) dopuszcza się 
utrzymanie i przekształcanie 
urządzeń i obiektów istniejących 
oraz realizację nowych obiektów i 
urządzeń, związanych ze 
składowaniem oraz utylizacją 
ścieków i odpadów; 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 
 

Część nieuwzględniona: 
Wprowadzenie zapisu „z wyłączeniem 

odpadów niebezpiecznych” mogłoby 
wpłynąć negatywnie na możliwości realizacji 
przez gminę ustawowego obowiązku 
zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących 
Część uwzględniona: 

We wszystkich jednostkach, w których 
dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko wprowadzono zapisy zakazujące 
lokalizacji nowych zakładów utylizacji, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych. 

41. 05.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja wykreślenia 
w całości punktu 5. na stronie 
64 Studium w pkt.XIX.6.  
Gospodarka odpadami  

Obszar całego miasta XIX.6.  Gospodarka odpadami 
(…) 
5. Biorąc pod uwagę wielkość 
województwa łódzkiego, jego 
znaczny stopień zurbanizowania 
i zbliżony poziom zaawansowania 
poszczególnych gmin miejskich 
w rozwiązanie gospodarki 
odpadami, celowym wydaje się 
stworzenie systemu wojewódzkiego 
(międzygminnego), 
umożliwiającego wprowadzenie  

Uwaga 
uwzględniona 

 

 
 

Skorygowano zapisy studium. 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

racjonalnej gospodarki odpadami, 
w tym powiązanie miejskiego 
systemu gospodarki odpadami 
z systemem wojewódzkim. Miasto 
dysponuje odpowiednimi terenami 
w okolicy oczyszczalni ścieków, 
posiada również dobrze rozwinięty 
układ drogowy z planowanym 
bliskim układem autostrad i linii 
kolejowych, co umożliwia 
bezpieczny dowóz odpadów oraz 
późniejsze ich wyekspediowanie po 
utylizacji. 
Przy założeniu zainteresowania 
koncepcją utylizacji odpadów 
komunalnych gmin ościennych, 
miasto Zgierz ma szansę stać się 
gminą, w której gospodarka 
odpadami byłaby prowadzona 
w sposób wzorcowy w skali kraju. 

 

 

42.a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

05.09. 
2013 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 
 

 

42.a. (…) Zasadnym byłoby 
nie dokonywanie zmian w 
obowiązującym studium w tym 
zakresie [w zakresie lokowania 
obiektów handlowych o 
powierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m2]. 
 
 
 
 
 
 

Obszar całego miasta 
(tereny UC) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tereny rozmieszczenia obiektów 
handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2 1A/UC 
, 1B/UC, 3/UC, 5UC. 
1) możliwość lokalizowania 

obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m2, (nowych lub 
w istniejących obiektach 
poprzemysłowych) wraz z 
obiektami towarzyszącymi 
funkcji podstawowej; 

2) dopuszczenie lokalizacji obiektów 
handlowych o powierzchni 
sprzedaży poniżej 2000 m2 oraz 
innych funkcji usługowych;  
(…) 

3) możliwość utrzymania istniejącej 
zabudowy i zlokalizowanych  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga 
nieuwzględniona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wprowadzone w projekcie Studium zapisy 
w zakresie lokowania obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 
wynikają z uwzględnienia złożonych do 
Studium wniosków oraz uwag wniesionych 
w czasie pierwszego wyłożenia projektu 
Studium do publicznego wglądu. 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

funkcji. 

42.b. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

05.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

42.b. Najbardziej zasadne jest 
zatem pozostawienie 
dotychczasowych zapisów 
jednostek 1A, 1B, 3 i 5 bez 
zmian, tak jak 
w obowiązującym studium, bez 
możliwości lokalizowania 
nowoczesnych obiektów 
handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2. 

Jednostki 1A, 1B, 
3 i 5 (tereny UC) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 
 
 
 
 

 

Wprowadzone w projekcie Studium zapisy 
w zakresie lokowania obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 
wynikają z uwzględnienia złożonych do 
Studium wniosków oraz uwag wniesionych 
w czasie pierwszego wyłożenia projektu 
Studium do publicznego wglądu. 

42.c. 
 

05.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

42.c. Wskazana wydaje się 
zmiana granic jednostek nr 15 
i 17, poprzez dodanie do 
jednostki 17 południowo-
wschodniej części jednostki 
nr 15 i nadanie 
jej historycznej nazwy 
Stępowizna-Zegrzanki. 

Jednostki nr 15- 
RUDUNKI 

PRZEMYSŁOWE, 
jednostka  nr 17- 

STĘPOWIZNA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 
 
 

 
 

Granice jednostek i ich nazwy zostały w 
dużym stopniu zgodne z przyjętymi 
w obowiązującym Studium uwarunkowań 
i kierunków rozwoju miasta Zgierza (z 
2005r.). Określenie „Zegrzanki” – jako drugi 
człon nazwy użyte jest już w odniesieniu do 
jednostki 16 („Rudunki – Zegrzanki 
Wschód”). 

42.d 
 

05.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

42.d. W Studium pominięto 
możliwość oddziaływania 
jednostki 25 na Dolinę Rzeki 
Bzury o znaczeniu ogólno 
miejskim i regionalnym. 
Lokowanie takich przedsięwzięć 
jak np. przetwarzanie odpadów, 
spalarnie, składowiska na 
terenie jednostki 25 w części 
graniczącej z jednostką 18 
może przynieść negatywne 
skutki dla korytarza 
ekologicznego rzeki Bzury, 
szczególnie jej walorów 
przewietrzających. 

Jednostka 25 -Park 
Przemysłowy Boruta 

 

Tereny obiektów produkcyjnych, 
składów   i magazynów 25/P 
(…) dopuszcza się elementy 
zagospodarowania związane z 
obsługą techniczną i komunalną 
miasta w tym związane z 
segregacją i przetwarzaniem 
odpadów. 

  Uwaga 
nieuwzględniona 

Lokowanie przedsięwzięć związanych z 
obsługą techniczną i komunalną miasta na 
terenie jednostki 25 wiąże się z istniejącym 
charakterem i zagospodarowaniem tej 
jednostki.  

Ograniczenia dla ewentualnej lokalizacji 
poszczególnych funkcji w ramach jednostki 
oraz szczegółowe wytyczne do 
zagospodarowania powinny zostać 
określone w dokumentach większym 
stopniu uszczegółowienia – w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego.  

Niezależnie od tego wszelkie inwestycje 
muszą być zgodne z normami 
środowiskowymi zawartymi w przepisach 
odrębnych z zakresu ochrony środowiska. 

42.e 
 

05.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

42.e. Północna część jednostki 
25 ograniczona od zachodu 
ulicą Miroszewską, od północy 
ul.Struga, od zachodu granicą 
jednostki, od północy korytem 
Bzury leży na terenach 
słabonośnych lub nienośnych, 
niewskazanych do zabudowy 

 Tereny obiektów produkcyjnych, 
składów   i magazynów 25/P 
Przeznaczenie terenu -  
tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów P. 
(…) dopuszcza się elementy 
zagospodarowania związane z 
obsługą techniczną i komunalną 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

Przeznaczenie jednostki 25 wiąże się z 
istniejącym charakterem i 
zagospodarowaniem tej jednostki.  

Ograniczenia dla ewentualnej lokalizacji 
poszczególnych funkcji w ramach jednostki 
oraz szczegółowe wytyczne do 
zagospodarowania powinny zostać 
określone w dokumentach większym 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

oraz w oddziale wysokiej 
ochrony wód podziemnych. 
Niewskazane jest więc 
wznoszenie nowych obiektów 
lub utrzymywanie tych terenów 
jako tereny składowe i 
gospodarki odpadami. 

miasta w tym związane z 
segregacją i przetwarzaniem 
odpadów. 
 
Oznaczenie graficzne na północnym 
fragmencie terenu 25/P: 
- grunty słabonośne lub nienośne, 
niewskazane do zabudowy; 
- grunty słabonośne, o ograniczonej 
przydatności do zabudowy. 

stopniu uszczegółowienia – w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego.  

Sposób zagospodarowania nieruchomości 
i zastosowane technologie powinny 
uwzględniać ewentualne ograniczenia 
wynikające ze słabej nośności gruntu czy 
położenia w strefie ochrony wód 
podziemnych. 

Niezależnie od tego wszelkie inwestycje 
muszą być zgodne z normami 
środowiskowymi zawartymi w przepisach 
odrębnych z zakresu ochrony środowiska. 

42.f 
 

05.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

42.f. W celu maksymalnej 
ochrony korytarza 
ekologicznego rzeki Bzury 
wprowadzić należy zakaz nowej 
zabudowy w północnej części 
jednostki 25 lub innymi 
zapisami doprowadzić do 
szczególnej ochrony tego 
obszaru, np. poprzez 
poszerzenie korytarza 
ekologicznego rzeki Bzury na 
terenie jednostki 18C i D. 
W ostatnim czasie, w związku z 
możliwością lokowania 
inwestycji mogących w 
znacznym stopniu oddziaływać 
na środowisko wzrosły 
oczekiwania społeczne co do 
ochrony tego terenu. Zasadne 
wydaje się wprowadzenie 
podobnej ochrony w 
jednostkach numer 26 
Piaskowice i 28 Piaskowice 
Wschód. 
 

Jednostka nr 18, 
Dolina Rzeki Bzury. 
Jednostka 25 Park 
Przemysłowy Boruta. 
Jednostki numer 26 
Piaskowice i 28 
Piaskowice Wschód. 

   Uwaga 
nieuwzględniona 

Przeznaczenie jednostki 25 wiąże się z 
istniejącym charakterem i 
zagospodarowaniem tej jednostki.  

Ograniczenia dla ewentualnej lokalizacji 
poszczególnych funkcji w ramach jednostki 
oraz szczegółowe wytyczne do 
zagospodarowania powinny zostać 
określone w dokumentach większym 
stopniu uszczegółowienia – w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego.  

Niezależnie od tego wszelkie inwestycje 
muszą być zgodne z normami 
środowiskowymi zawartymi w przepisach 
odrębnych z zakresu ochrony środowiska. 

Zakres korytarza ekologicznego rzeki 
Bzury na tym odcinku jest zasadniczo 
zgodny z zakresem w obowiązującym 
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju 
miasta Zgierza (z 2005 r.), jego ewentualne 
poszerzenie ograniczone jest również 
elementami istniejącego zagospodarowania. 

 

43.1. 05.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

43.1. Wnoszę o usunięcie 
oznaczenia 3ZP (tereny zieleni 
urządzonej) dla terenu 
wyznaczonego pod rezerwację 
dla trasy S-14, na odcinku 
między terenami 3U i 32U i 

Dotyczy obszaru 
położonego między 

ul. Staffa i północno-
wschodnią granicą 
Lasu Krogulec – 

terenu określonego w 

 Tereny zabudowy usługowej 3/U 
1) możliwość utrzymania 
istniejącej zabudowy 
i zlokalizowanych funkcji, z 
dopuszczeniem przekształcania 
zainwestowania;  

Uwaga 
uwzględniona 
w części 

 
 
 

Uwaga 
nieuwzględniona 
w części 
 
 

Uwaga uwzględniona w zakresie usunięcia 
oznaczenia 3ZP (tereny zieleni urządzonej) 
dla terenu wyznaczonego pod rezerwację 
dla trasy S-14. 

Uwaga nieuwzględniona w zakresie 
oznaczenia kolorem czerwonym 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nr 101 poz. 926 
 

oznaczenie kolorem czerwonym 
– przypisanym dla funkcji 
usługowej. 
 
 

projekcie Studium: 
3U, 32U, 3ZP-trasa S-

14, w tym mojej 
działki nr 71/3 obr 

125 

2) dopuszczenie lokalizacji 
lądowiska śmigłowców na 
potrzeby szpitala; 

3) dopuszczenie lokalizacji 
zespołów parkingów i garaży; 

4) dopuszczenie lokalizacji 
obiektów działalności 
gospodarczej (w tym warsztatów 
samochodowych) na terenach 
sąsiadujących z terenami 
kolejowymi lub projektowaną 
trasą S-14; 

5) wysokość nowej zabudowy 
nie powinna przekraczać 18 m; 

6) powierzchnia zabudowy nie 
powinna przekraczać 60 % 
powierzchni działki budowlanej 
lub nieruchomości gruntowej; 

7) zalecana powierzchnia 
biologicznie czynna nie mniejsza 
niż 15 % powierzchni działki 
budowlanej lub nieruchomości 
gruntowej; 

8) W sąsiedztwie cmentarzy 
należy uwzględnić obowiązujące 
przepisy odrębne, z zakresu 
ochrony sanitarnej cmentarza 
(omówione w rozdz. XIII.3). 

 Tereny zieleni urządzonej 3/ZP 
1) rezerwa terenowa dla 

projektowanej trasy S-14; 
2) dopuszczenie utrzymania 

istniejącej zabudowy 
i zlokalizowanych funkcji oraz 
przekształcania zainwestowania; 

3) Dopuszczenie lokalizacji boisk 
oraz urządzeń sportowych i 
rekreacyjnych. 

4) Dopuszczenie lokalizacji 
parkingów w pasie sąsiadującym 
z projektowaną trasą S-14.  

5) Dopuszczenie lokalizacji 
lądowiska śmigłowców na potrzeby 

 (przypisanym dla funkcji usługowej) terenu 
wyznaczonego pod rezerwację dla trasy S-
14, na odcinku między terenami 3U i 32U. 

Ustalono dla całego przebiegu trasy S-14 
przeznaczenie terenu pod komunikację – 
analogicznie do obowiązującego studium. 
Przeznaczenie terenu w śladzie S-14 pod 
usługi byłoby sprzeczne z planowaną 
inwestycją drogową. W zapisach 
archiwalnego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Zgierza, który utracił moc na podstawie  
art. 87 ust. 3 upzp przedmiotowy teren 
również był przeznaczony pod komunikację 
(KGt-Pt).  
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

szpitala. 

43.2. 05.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

43.2. Wnoszę o przeniesienie 
„granicy obszaru chronionego 
krajobrazu do granicy Lasu 
Krogulec, zgodnie z linią 
„zespołu przyrodniczo-
krajobrazowego” dla tegoż lasu. 

Dotyczy obszaru 
położonego między 

ul. Staffa i północno-
wschodnią granicą 
Lasu Krogulec – 

terenu określonego w 
projekcie Studium: 

3U, 32U, 3ZP-trasa S-
14, w tym mojej 

działki nr 71/3 obr 
125 

   Uwaga 
nieuwzględniona 

Granice obszaru chronionego krajobrazu 
wskazane w projekcie studium są przyjęte 
zgodnie z wytycznymi planu 
zagospodarowania przestrzennego 
województwa łódzkiego. 

43.3. 05.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

43.3. Wnoszę o likwidację, dla 
terenu 32U, oznaczenia 
„chroniony krajobraz”. 

Dotyczy obszaru 
położonego między 

ul. Staffa i północno-
wschodnią granicą 
Lasu Krogulec – 

terenu określonego w 
projekcie Studium: 

3U, 32U, 3ZP-trasa S-
14, w tym mojej 

działki nr 71/3 obr 
125 

   Uwaga 
nieuwzględniona 

Granice obszaru chronionego krajobrazu 
wskazane w projekcie studium są przyjęte 
zgodnie z wytycznymi planu 
zagospodarowania przestrzennego 
województwa łódzkiego. 

43.4. 05.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

43.4. Wnoszę o uzupełnienie 
części tekstowej o 
wprowadzeniu jednostki 32U. 

Dotyczy obszaru 
położonego między 

ul. Staffa i północno-
wschodnią granicą 
Lasu Krogulec – 

terenu określonego w 
projekcie Studium: 

3U, 32U, 3ZP-trasa S-
14, w tym mojej 

działki nr 71/3 obr 
125 

  Uwaga 
uwzględniona 

 Uzupełniono ustalenia dotyczące tego 
terenu.  

43.5. 05.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

43.5. Wnoszę o usunięcie w 
części tekstowej zapisu dla 
jednostek 3U i 32 – „zakaz 
zjazdów z S-14” /tę sprawę 
regulują przepisy szczegółowe/. 

Dotyczy obszaru 
położonego między 

ul. Staffa i północno-
wschodnią granicą 
Lasu Krogulec – 

terenu określonego w 
projekcie Studium: 

3U, 32U, 3ZP-trasa S-
14, w tym mojej 

  Uwaga 
uwzględniona 

 Zmieniono zapisy Studium. 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

działki nr 71/3 obr 
125 

43.6. 05.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

43.6. Wnoszę o wprowadzenie 
dla prywatnych działek leśnych 
leżących w tym obszarze zapisu 
Mn – zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

Dotyczy obszaru 
położonego między 

ul. Staffa i północno-
wschodnią granicą 
Lasu Krogulec – 

terenu określonego w 
projekcie Studium: 

3U, 32U, 3ZP-trasa S-
14, w tym mojej 

działki nr 71/3 obr 
125 

  Uwaga 
uwzględniona 

 Wprowadzono zmiany – wydzielenie z 
funkcji U (tereny usług) terenów o funkcji 
MN (zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej).  

 

44. 05.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Wniosek o dokonanie w 
projekcie Studium korekty 
przeznaczenia w/w działek pod 
funkcje usługowe i co za tym 
idzie korektę z oznaczenia 
18C/ZP na 6U. 

Dz. 35 poł. przy 
ul.Śniechowskiego 

10a, 
dz. 36 poł. przy 

ul.Śniechowskiego 
10b, 

dz. 30/3 i 30/2 poł. 
przy 

ul.Śniechowskiego 
10c obr. 118, 

Tereny zieleni urządzonej  doliny 
rzeki 18C/ZP 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

 

Wskazany zasięg terenów zieleni dla 
wymienionych działek jest zgodny z 
zapisami w obowiązującym Studium 
uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta 
Zgierza (z 2005 r.) i ma na celu ochronę 
korytarza ekologicznego rzeki Bzury. Tereny 
te w aktualnie obowiązującym Studium nie 
posiadają funkcji usługowej a oznaczone są 
jako tereny zieleni. 

 

45. 05.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja wykreślenia na 
stronie 165 Studium w punkcie 
3 podpunkt 11) Zakład 
Utylizacji Odpadów 
(propozycja) 

Obszary 
rozmieszczenia 
inwestycji celu 
publicznego 
o znaczeniu 

ponadlokalnym 
(Rozdz.XXII.2) 

3. Do podstawowych zamierzeń o 
charakterze rządowym 
i wojewódzkim, dotyczących 
inwestycji celu publicznego o 
znaczeniu ponadlokalnym zostały 
zaliczone: 
     (…) 
11) Zakład Utylizacji Odpadów 

(propozycja);  

Uwaga 
uwzględniona 

 
 

Wykreślono przedmiotowy zapis 

46. 05.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja dopisania na stronie 
152 Studium w Tabeli „Tereny 
obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 28/P” 
w pkt 3) po słowie „odpadów”: 
„z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych”. 

 „Piaskowice B - 
Wschód” – jednostka 
28 (Rozdz.XVIII.28) 

Tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 28/P 
3)  dopuszcza się elementy 
zagospodarowania związane z 
obsługą techniczną i komunalną 
miasta w tym związane z 
segregacją i przetwarzaniem 
odpadów; 
 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 
 

Część nieuwzględniona: 
Wprowadzenie zapisu „z wyłączeniem 

odpadów niebezpiecznych” mogłoby 
wpłynąć negatywnie na możliwości realizacji 
przez gminę ustawowego obowiązku 
zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących 
Część uwzględniona: 

We wszystkich jednostkach, w których 
dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na 



 

37 
 

 
Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

środowisko wprowadzono zapisy zakazujące 
lokalizacji nowych zakładów utylizacji, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych. 

47. 05.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja dopisania na stronie 
149 Studium w Tabeli „Tereny 
gospodarowania odpadami 
26/O” w pkt 1) po słowie 
„odpadów”: „z wyłączeniem 
odpadów niebezpiecznych”. 

 „Piaskowice A” –
 jednostka 26 

(Rozdz.XVIII.26) 

Tereny gospodarowania odpadami 
26/O 
1) możliwość utrzymania, 
przekształceń oraz wprowadza-
nia urządzeń i obiektów związanych  
ze składowaniem oraz utylizacją 
ścieków i odpadów; 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 
 

Część nieuwzględniona: 
Wprowadzenie zapisu „z wyłączeniem 

odpadów niebezpiecznych” mogłoby 
wpłynąć negatywnie na możliwości realizacji 
przez gminę ustawowego obowiązku 
zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących 
Część uwzględniona: 

We wszystkich jednostkach, w których 
dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko wprowadzono zapisy zakazujące 
lokalizacji nowych zakładów utylizacji, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych. 

48. 05.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja dopisania na stronie 
148 Studium w Tabeli „Tereny 
obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 26/P” 
w pkt 3) po słowie „odpadów”: 
„z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych”. 

 „Piaskowice A - 
Wschód” – jednostka 
26 (Rozdz.XVIII.26) 

Tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 26/P 
3) dopuszcza się elementy 
zagospodarowania związane z 
obsługą techniczną i komunalną 
miasta w tym związane z 
segregacją i przetwarzaniem 
odpadów; 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 
 

Część nieuwzględniona: 
Wprowadzenie zapisu „z wyłączeniem 

odpadów niebezpiecznych” mogłoby 
wpłynąć negatywnie na możliwości realizacji 
przez gminę ustawowego obowiązku 
zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących 
Część uwzględniona: 

We wszystkich jednostkach, w których 
dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko wprowadzono zapisy zakazujące 
lokalizacji nowych zakładów utylizacji, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych. 

49. 05.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja dopisania na stronie 
147 Studium w Tabeli „Tereny 
obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 25/P” 
w pkt 4) po słowie „odpadów”: 
„z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych”. 

 „Park Przemysłowy” 
– jednostka 25 

(Rozdz.XVIII.25) 

Tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 25/P 
4) dopuszcza się elementy 
zagospodarowania związane z 
obsługą techniczną i komunalną 
miasta w tym związane z 
segregacją i przetwarzaniem 
odpadów; 
 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 
 

Część nieuwzględniona: 
Wprowadzenie zapisu „z wyłączeniem 

odpadów niebezpiecznych” mogłoby 
wpłynąć negatywnie na możliwości realizacji 
przez gminę ustawowego obowiązku 
zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących 
Część uwzględniona: 

We wszystkich jednostkach, w których 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko wprowadzono zapisy zakazujące 
lokalizacji nowych zakładów utylizacji, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych. 

50. 05.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Na stronie 109 Studium w 
Tabeli „Tereny rozmieszczenia 
obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2” 3/UC 
propozycja nadania  pkt1) 
następującego brzmienia: „1) 
możliwość lokalizowania 
obiektów handlowych o 
o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2 w 
istniejących obiektach 
poprzemysłowych wraz z 
obiektami towarzyszącymi 
funkcji podstawowej” 

Jednostka 3. 
„Parzęczewska” 
(Rozdz.XVIII.3) 

Tereny rozmieszczenia obiektów 
handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2 3/UC 
1) możliwość lokalizowania 
obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2, 
(nowych lub w istniejących 
obiektach poprzemysłowych) wraz z 
obiektami towarzyszącymi funkcji 
podstawowej; 
 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 

Zgodnie z zapisami ustaleń Studium 
istnieje możliwość lokalizowania obiektów 
handlowych w istniejących obiektach 
poprzemysłowych. 

Ze względów programowych oraz z uwagi 
na konieczność uwzględniania  przepisów 
odrębnych ograniczenie lokalizacji tylko do 
obiektów istniejących mogłoby okazać się 
blokadą dla możliwości  realizacji inwestycji. 

51. 05.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Na stronie 102 Studium w 
Tabeli „Tereny rozmieszczenia 
obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2” 1B/UC 
propozycja nadania  pkt1) 
następującego brzmienia:  
„1) możliwość lokalizowania 
obiektów handlowych o 
o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2 w 
istniejących obiektach 
poprzemysłowych wraz z 
obiektami towarzyszącymi 
funkcji podstawowej” 

Jednostka 1.B. „Nowe 
Miasto”  

Tereny rozmieszczenia obiektów 
handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2 1B/UC 
1) możliwość lokalizowania 
obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2, 
(nowych lub w istniejących 
obiektach poprzemysłowych) wraz z 
obiektami towarzyszącymi funkcji 
podstawowej; 
 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 

Zgodnie z zapisami ustaleń Studium 
istnieje możliwość lokalizowania obiektów 
handlowych w istniejących obiektach 
poprzemysłowych. 

Ze względów programowych oraz z uwagi 
na konieczność uwzględniania  przepisów 
odrębnych ograniczenie lokalizacji tylko do 
obiektów istniejących mogłoby okazać się 
blokadą dla możliwości  realizacji inwestycji. 

52. 05.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 

Propozycja dopisania na stronie 
93Studium w pkt.XVI.7. System 
gospodarki odpadami „ 5) na 
terenach poszczególnych, 
wydzielonych w studium 
jednostek (wskazanych w 
ustaleniach szczegółowych) 

Obszar całego miasta XVI.7. System gospodarki 
odpadami 1. Zasady obsługi miasta 
w zakresie gospodarki odpadami: 
(….) 
5) na terenach poszczególnych, 
wydzielonych w studium jednostek 
(wskazanych w ustaleniach 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 
 

Część nieuwzględniona: 
Wprowadzenie zapisu „z wyłączeniem 

odpadów niebezpiecznych” mogłoby 
wpłynąć negatywnie na możliwości realizacji 
przez gminę ustawowego obowiązku 
zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 dopuszcza się utrzymanie i 
przekształcanie urządzeń i 
obiektów istniejących oraz 
realizację nowych obiektów i 
urządzeń, związanych ze 
składowaniem oraz utylizacją 
ścieków i odpadów” 
stwierdzenia: „z wyłączeniem 
odpadów niebezpiecznych”. 

szczegółowych) dopuszcza się 
utrzymanie i przekształcanie 
urządzeń i obiektów istniejących 
oraz realizację nowych obiektów i 
urządzeń, związanych ze 
składowaniem oraz utylizacją 
ścieków i odpadów; 

Część uwzględniona: 
We wszystkich jednostkach, w których 

dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko wprowadzono zapisy zakazujące 
lokalizacji nowych zakładów utylizacji, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych. 

53. 05.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja wykreślenia 
w całości punktu 5. na stronie 
64 Studium w pkt.XIX.6.  
Gospodarka odpadami  

Obszar całego miasta XIX.6.  Gospodarka odpadami 
(…) 
5. Biorąc pod uwagę wielkość 
województwa łódzkiego, jego 
znaczny stopień zurbanizowania 
i zbliżony poziom zaawansowania 
poszczególnych gmin miejskich 
w rozwiązanie gospodarki 
odpadami, celowym wydaje się 
stworzenie systemu wojewódzkiego 
(międzygminnego), 
umożliwiającego wprowadzenie  
racjonalnej gospodarki odpadami, 
w tym powiązanie miejskiego 
systemu gospodarki odpadami 
z systemem wojewódzkim. Miasto 
dysponuje odpowiednimi terenami 
w okolicy oczyszczalni ścieków, 
posiada również dobrze rozwinięty 
układ drogowy z planowanym 
bliskim układem autostrad i linii 
kolejowych, co umożliwia 
bezpieczny dowóz odpadów oraz 
późniejsze ich wyekspediowanie po 
utylizacji. 
Przy założeniu zainteresowania 
koncepcją utylizacji odpadów 
komunalnych gmin ościennych, 
miasto Zgierz ma szansę stać się 
gminą, w której gospodarka 
odpadami byłaby prowadzona 
w sposób wzorcowy w skali kraju. 

Uwaga 
uwzględniona 

 

 
 

Skorygowano zapisy studium. 
 

54. 05.09. Dane wnioskodawcy Propozycja wykreślenia na Obszar całego miasta XIX.6.  Gospodarka odpadami  Uwaga Z uwagi na przejęcie obowiązku 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2013 r. usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

stronie 64 Studium w pkt.XIX.6.  
punktu 4 o następującej treści 
„Rozważana jest również 
możliwość lokalizacji na terenie 
miasta spalarni odpadów lub 
współspalania 
posegregowanych odpadów w 
kotle fluidalnym 
znajdującym się na terenie 
„Energetyki Boruta” 
i nadania punktowi 4 
następującego brzmienia: 
„4. Rozważana jest możliwość 
współspalania 
posegregowanych odpadów w 
kotle fluidalnym znajdującym 
się  na terenie „Energetyki 
Boruta”. 

(…) 
4. Rozważana jest również 
możliwość lokalizacji na terenie 
miasta spalarni odpadów lub 
współspalania posegregowanych 
odpadów w kotle fluidalnym 
znajdującym się na terenie 
„Energetyki Boruta”. 

nieuwzględniona 
 
 

gospodarowania odpadami przez gminy 
funkcjonowanie Studium ma na celu 
określenie i zabezpieczenie możliwości dla 
realizacji przez gminę tego obowiązku w 
okresie długoterminowym. 

Wskazywany w uwadze zapis „Rozważana 
jest również możliwość lokalizacji …” odnosi 
się do uwarunkowań – czyli określenia 
istniejących ograniczeń i możliwości 
funkcjonalno-przestrzennych. 
 

55. 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Brak zgody na proponowane 
rozwiązanie podziału w 
projekcie Planu 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Zgierza 
dotyczące przebiegu i 
parametrów planowanej 
ul. Boboli oraz wniosek o 
przesunięcie przebiegu na 
środek działki 54/5 przy zmianie 
kwalifikacji z drogi zbiorczej na 
drogę lokalną (szerokości 
12 m). 

Działka 54/5 - Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 9/MN; 
- Projektowana ulica klasy Z 
(zbiorcza). 
 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

 

Wskazany w projekcie przebieg terenów 
komunikacji jest odzwierciedleniem ustaleń 
zawartych w obowiązującym Studium 
uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta 
Zgierza (z 2005 r.). Określone dla ulicy 
parametry drogi zbiorczej wynikają z rangi 
ulicy w układzie miasta, przy uwzględnieniu 
rozwiązań komunikacyjnych w przyległej 
części gminy Zgierz. 

Ustalenia szczegółowe związane z 
powierzchniami działek pod planowane trzy 
ulice  dotyczą ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

56. 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Brak zgody na proponowane 
rozwiązanie dot. działki 54/1 w 
projekcie Planu 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Zgierza 
dotyczące przebiegu i 
parametrów planowanej 
ul. Boboli oraz w odniesieniu do 
planowanego poszerzenia 
ul. Witosa. 

Działka 54/1 
Przy ul. Witosa 39 

- Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 9/MN; 
- Projektowana ulica klasy Z 
(zbiorcza). 
 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

 

Wskazany w projekcie przebieg terenów 
komunikacji jest odzwierciedleniem ustaleń 
zawartych w obowiązującym Studium 
uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta 
Zgierza (z 2005 r.). Określone dla ulicy 
parametry drogi zbiorczej wynikają z rangi 
ulicy w układzie miasta, przy uwzględnieniu 
rozwiązań komunikacyjnych w przyległej 
części gminy Zgierz. 

Ustalenia szczegółowe związane z 
likwidacją elementów zagospodarowania i 
wyznaczonymi liniami zabudowy dotyczą 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

57. 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Prośba o zmianę przeznaczenia 
terenu działki z terenów rolnych 
na działkę budowlaną 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (w załączeniu 
decyzja Starosty Zgierskiego z 
dnia 14.08.2013r. w sprawie 
zgody na zmianę sposobu 
użytkowania części lasu na 
użytek rolny). 

Działka nr. ew. 118 
obręb 134 przy 

ul. Jaśminowej 9 
w Zgierzu 

- Teren zieleni naturalnej dolin 
rzecznych oznaczony symbolem 
18D/ZN; 

- Tereny zalewowe na terenie 
18D/ZN; 

- Projektowany obszar chronionego 
krajobrazu „Bzury i Dorzecza 
Sokołówki” na terenie 18D/ZN; 
 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 
  

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 

Uwaga uwzględniona na części działki, na 
którą wnioskodawca uzyskał decyzję 
Starosty Zgierskiego na zmianę sposobu 
użytkowania części lasu) – w sąsiedztwie 
terenów posiadających przeznaczenie 
mieszkaniowe jednorodzinne. 

 
Uwaga nieuwzględniona na pozostałej 
części działki. Wiodące przeznaczenie 
terenu (teren zieleni naturalnej dolin 
rzecznych), jest kontynuacją ustaleń 
studium z 2005 r. 

Przedmiotowa działka usytuowana jest 
poza wskazy-wanymi w dotychczasowych 
opracowaniach planistycznych terenami do 
urbanizacji. 
Przeznaczenie tego terenu na zieleń 
wynika m.in. z  usytuowania działki w 
większości na obszarze szczególnego 
zagrożenia powodzią (co oznacza 
bezwzględne wyłączenie z możliwości 
nowej zabudowy mieszkaniowej) oraz z 
zasięgu projektowanego obszaru 
chronionego krajobrazu. 
Jest to również  zgodne z przyjętym 
założeniem dla całego miasta - dotyczącym 
ograniczenia w rozszerzaniu zasięgu 
terenów pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną do czasu wykorzystania 
potencjału miejsc dotychczas nie 
zagospodarowanych. przeznaczonych na tą 
zabudowę w opracowaniach 
wcześniejszych. 

58.1 06.09. 
2013 r. 

Rada Osiedla 
Piaskowice-Aniołów w 

Zgierzu 

58.1. Wniosek o wykreślenie w 
zapisach dotyczących jednostek 
terytorialnych Piaskowice A, 
Piaskowice B-Wschód treści 
o dopuszczeniu możliwości 
ulokowania na tym obszarze 
działalności związanej z 
odzyskiwaniem i 

Jednostki terytorialne 
Piaskowice A, 

Piaskowice B-Wschód 
 
 
 

Tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 28/P 
3)  dopuszcza się elementy 
zagospodarowania związane z 
obsługą techniczną i komunalną 
miasta w tym związane z 
segregacją i przetwarzaniem 
odpadów; 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 
 
 
 
 

Część nieuwzględniona:  
Z uwagi na przejęcie obowiązku 
gospodarowania odpadami przez gminy 
umożliwienie lokalizacji  elementów 
zagospodarowania związanych z obsługą 
techniczną i komunalną miasta w tym 
związanych z segregacją i przetwarzaniem 
odpadów jest wskazana  dla gminnej 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

przetwarzaniem odpadów a 
także wszelkiej działalności ze 
znacznym oddziaływaniem na 
środowisko.  
Uważamy, że tereny te są 
ulokowane zbyt blisko terenów 
zamieszkałych i wszelka tego 
rodzaju działalność (…) stanowi 
znaczącą uciążliwość dla 
mieszkańców. 
 

 
Tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 26/P 
3) dopuszcza się elementy 
zagospodarowania związane z 
obsługą techniczną i komunalną 
miasta w tym związane z 
segregacją i przetwarzaniem 
odpadów; 
 
Tereny gospodarowania odpadami 
26/O 
1) możliwość utrzymania, 
przekształceń oraz wprowadza-
nia urządzeń i obiektów związanych  
ze składowaniem oraz utylizacją 
ścieków i odpadów; 
 
Tereny gospodarowania odpadami 
28/O 
1) możliwość utrzymania, 
przekształceń oraz wprowadza-
nia urządzeń i obiektów związanych  
ze składowaniem oraz utylizacją 
ścieków i odpadów; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gospodarki odpadami, zwłaszcza na 
obszarach gdzie znajdują się istniejące 
tereny i urządzenia związane z takim 
sposobem zagospodarowania. 
Ograniczenia dla ewentualnej lokalizacji 
poszczególnych funkcji w ramach jednostki 
oraz szczegółowe wytyczne do 
zagospodarowania powinny zostać 
określone w dokumentach większym 
stopniu uszczegółowienia – w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego.  
Niezależnie od tego wszelkie inwestycje 
muszą być zgodne z normami 
środowiskowymi zawartymi w przepisach 
odrębnych z zakresu ochrony środowiska. 
 
Część uwzględniona: 
We wszystkich jednostkach, w których 
dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko wprowadzono zapisy zakazujące 
lokalizacji nowych zakładów utylizacji, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych. 
 

58.2. 06.09. 
2013 r. 

Rada Osiedla 
Piaskowice-Aniołów w 

Zgierzu 

58.2. Nie zgadzamy się z 
zapisem dotyczącym 
uruchomionego w roku 2003 
Zakładu Utylizacji Odpadów 
przy ulicy Aleksandrowskiej 
123-125 i żądamy jego zmiany. 
Zakład ten nigdy nie 
funkcjonował zgodnie ze swoim 
przeznaczeniem i jak na razie 
nic nie wskazuje na to aby ta 
sytuacja uległa zmianie. 

 Tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 26/P 
3) dopuszcza się elementy 
zagospodarowania związane z 
obsługą techniczną i komunalną 
miasta w tym związane z 
segregacją i przetwarzaniem 
odpadów; 

  
Uwaga 

nieuwzględniona 

Z uwagi na przejęcie obowiązku 
gospodarowania odpadami przez gminy 
funkcjonowanie inwestycji określonej jako 
Zakład Utylizacji Odpadów jest wskazana  
dla gminnej gospodarki odpadami.  
W Studium nie rozlicza się poszczególnych 
podmiotów gospodarczych ze sposobu ich 
funkcjonowania. ale określa się założenia 
funkcjonalno- przestrzenne dla miasta. 

58.3 06.09. 
2013 r. 

Rada Osiedla 
Piaskowice-Aniołów w 

Zgierzu 

58.3. Kolejny wniosek dotyczy 
terenów Parku Przemysłowego 
zlokalizowanego po dawnych 
zakładach Boruta. Wnioskujemy 
aby wprowadzić zapis 
zakazujący lokalizacji nowych 
zakładów związanych z 

 Tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 25/P 
4) dopuszcza się elementy 
zagospodarowania związane z 
obsługą techniczną i komunalną 
miasta w tym związane z 
segregacją i przetwarzaniem 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 

Część nieuwzględniona: 
W zapisach dotyczących  Parku 
Przemysłowego dopuszcza się lokalizację 
elementów zagospodarowania związanych z 
obsługą techniczną i komunalną miasta w 
tym związanych z segregacją i 
przetwarzaniem odpadów. Ma to związek   z 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

przerobem, składowaniem 
obróbką termiczną odpadów. 
Wbrew zapisom umieszczonym 
w studium uważamy, że teren 
ten nie posiada dobrze 
rozwiniętej infrastruktury 
drogowej i linii kolejowych a 
układ autostrad na tym terenie 
istnieje jak na razie na papierze 
i nic nie wskazuje na to aby w 
najbliższych latach sytuacja ta 
miała ulec zmianie.  
Uważamy że istniejące na 
terenie miasta instalacje 
utylizacji ścieków i odpadów w 
pełni zabezpieczają potrzeby 
miasta zwłaszcza że mamy 
jeszcze możliwość utylizacji 
odpadów na terenie 
elektrociepłowni i nie ma 
potrzeby powstawania nowych. 
Nie chcemy aby teren osiedla 
stał się centrum przerobu 
śmieci! Powstawanie nowych 
tego typu zakładów może 
zniechęcić potencjalnych 
inwestorów którzy chcieli by 
ulokować na tym terenie 
zakłady o mniejszym 
oddziaływaniu na środowisko. 

odpadów; istniejącymi uwarunkowaniami i zagospoda-
rowaniem (w tym działalnością prowadzoną 
na tym terenie). 
Ustalenia Studium mają również charakter 
perspektywiczny. W zapisach Studium 
wskazuje się m.in. kierunki rozwoju 
infrastruktury drogowej, które znacząco 
poprawią skomunikowanie tego regionu. 
Również charakter długoterminowy mają 
ustalenia przestrzenne związane  z 
zabezpieczeniem możliwości wywiązania się 
przez gminę z ustawowego obowiązku 
gospodarowania odpadami.   
 
Część uwzględniona: 
We wszystkich jednostkach, w których 
dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko wprowadzono zapisy zakazujące 
lokalizacji nowych zakładów utylizacji, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych. 

59.1 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Wnoszę o usunięcie z działki 
54/1; 53/1; 57/1 oznaczenia 
3ZP (teren zieleni urządzonej) 
w pasie wyznaczonym pod 
budowę trasy S-14 i oznaczenie 
terenu kolorem czerwonym dla 
funkcji usługowej. 
 

Obręb 125 w tym 
działki nr 54/1; 53/1; 

57/1. Obszar 
położony między 

ul.Staffa i północno-
wschodnią granicą 

lasu Krogulec. 
 

Tereny zieleni urządzonej 3/ZP 
1) rezerwa terenowa dla 

projektowanej trasy S-14; 
2) dopuszczenie utrzymania 

istniejącej zabudowy 
i zlokalizowanych funkcji oraz 
przekształcania 
zainwestowania; 

(…) 
 

Uwaga 
uwzględniona 
w części 

 

Uwaga 
nieuwzględniona 
w części 
 
 
 
 

Uwaga uwzględniona w zakresie usunięcia 
oznaczenia 3ZP (tereny zieleni urządzonej) 
dla terenu wyznaczonego pod rezerwację 
dla trasy S-14. 

Uwaga nieuwzględniona w zakresie 
oznaczenia kolorem czerwonym 
(przypisanym dla funkcji usługowej) terenu 
wyznaczonego pod rezerwację dla trasy S-
14, na odcinku między terenami 3U i 32U. 

Ustalono dla całego przebiegu trasy S-14 
przeznaczenie terenu pod komunikację – 
analogicznie do obowiązującego studium. 
Przeznaczenie terenu w śladzie S-14 pod 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

usługi byłoby sprzeczne z planowaną 
inwestycją drogową. W zapisach 
archiwalnego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Zgierza, który utracił moc na podstawie  
art. 87 ust. 3 upzp przedmiotowy teren 
również był przeznaczony pod komunikację 
(KGt-Pt). 

59.2 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Wnoszę o usunięcie 32/ZP 
(teren zieleni urządzonej)  z 
działek nr 54/1; 53/1; i zmianę 
tego terenu na kolor czerwony 
przypisany do funkcji 
usługowej. 

Obręb 125 w tym 
działki nr 54/1; 53/1; 

57/1. Obszar 
położony między 

ul.Staffa i północno-
wschodnią granicą 

lasu Krogulec. 

Tereny zieleni urządzonej 32/ZP; Uwaga 
uwzględniona 
w części 

 

Uwaga 
nieuwzględniona 
w części 
 

Uwaga uwzględniona w zakresie usunięcia 
oznaczenia 3ZP (tereny zieleni urządzonej) 
z wnioskowanego obszaru i wprowadzenia 
na jego części funkcji usługowej. 

Uwaga nieuwzględniona w zakresie 
oznaczenia kolorem czerwonym 
(przypisanym dla funkcji usługowej) części 
obszaru – dla którego wskazano nowe 
przeznaczenie jako tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej (jako 
uwzględnienie innej uwagi dotyczącej tej 
jednostki). 

59.3 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Wnoszę o likwidację dla terenu 
32U oznaczenia „chroniony 
krajobraz” oznaczony kolorem 
żółtym przy pasie S14. 

Obręb 125 w tym 
działki nr 54/1; 53/1; 

57/1. Obszar 
położony między 

ul.Staffa i północno-
wschodnią granicą 

lasu Krogulec. 

 Tereny zabudowy usługowej 32/U;  Uwaga 
nieuwzględniona 

Granice obszaru chronionego krajobrazu 
wskazane w projekcie studium są przyjęte 
zgodnie z wytycznymi planu 
zagospodarowania przestrzennego 
województwa łódzkiego. 

59.4 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

59.4. Wnoszę  o uzupełnienie w 
części opisowej oznaczenia 32U 
i zmianę na 3U. 

Obręb 125 w tym 
działki nr 54/1; 53/1; 

57/1. Obszar 
położony między 

ul.Staffa i północno-
wschodnią granicą 

lasu Krogulec. 

 Tereny zabudowy usługowej 32/U; Uwaga 
uwzględniona 
w części 

 

Uwaga 
nieuwzględniona 
w części 
 

Uwaga uwzględniona w zakresie 
uzupełnienia zapisów dotyczących terenu  
32U. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie zmiany 
oznaczenia terenu na symbol 3U. 
Oznaczenie terenu symbolem 32U wynika z 
jego położenia w jednostce 32. 

59.5 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 

59.5.Wnoszę o usunięcie z 
części tekstowej zapisu dla 
jednostek 3U i 32U – „zakaz 
zjazdów z S-14”. 

Obręb 125 w tym 
działki nr 54/1; 53/1; 

57/1. Obszar 
położony między 

ul.Staffa i północno-
wschodnią granicą 

lasu Krogulec. 

 Tereny zieleni urządzonej 3/ZP 
 1) rezerwa terenowa dla 
projektowanej trasy S-14; 

 2) dopuszczenie utrzymania 
istniejącej zabudowy i 
zlokalizowanych funkcji oraz 
przekształcania zainwestowania; 

Uwaga 
uwzględniona 

 Skorygowano zapisy ustaleń Studium. 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  (…) 
 Obsługa komunikacyjna: 
3) zakaz bezpośrednich zjazdów z 

trasy S-14; 
(…) 

60.1 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Na terenie działek będących 
własnością nie ma terenów 
zieleni urządzonej (ZP) a zatem 
opis i rysunek zawarty 
w projekcie zmiany studium 
jakoby na części tych działek 
znajdowały się tereny zieleni 
urządzonej nie odpowiada 
stanowi faktycznemu. 
 
 
 

Działki o numerach 
ewidencyjnych 54/1, 

53/1 i 57/1 
położonych przy 

ul. Staffa w Zgierzu w 
jednostce 

planistycznej nr 3 i 32 

Tereny zieleni urządzonej 32/ZP; 
Tereny zieleni urządzonej 3/ZP 
1) rezerwa terenowa dla 

projektowanej trasy S-14; 
2) dopuszczenie utrzymania 

istniejącej zabudowy 
i zlokalizowanych funkcji oraz 
przekształcania 
zainwestowania; 

(…) 
 
-Projektowany obszar chronionego 
krajobrazu (…) 

Uwaga 
uwzględniona 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Wprowadzono korektę ustaleń – 
zrezygnowano z przeznaczenia części 
jednostek planistycznych na tereny zieleni 
urządzonej. 

 
 

60.2 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Na terenach przeznaczonych 
pod trasę S-14 brak  jest zieleni 
urządzonej (ZP) a zatem 
zmiana dotychczasowego 
przeznaczenia i wykorzystania 
terenu służyć może jedynie 
obniżeniu wartości tych części 
nieruchomości na etapie ich 
wywłaszczania pod budowę 
trasy szybkiego ruchu; zmiana 
w zakresie dotychczasowego 
przeznaczenia i wykorzystania 
terenu skutkować będzie 
roszczeniami odszkodowaw-
czymi właściciela wobec Gminy 
w oparciu o art.36 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; jeśli w związku 
ze zmianą planu właściciel 
uzyska niższe odszkodowanie 
od Skarbu Państwa będzie 
dochodził od Miasta Zgierz; 

Działki o numerach 
ewidencyjnych 54/1, 

53/1 i 57/1 
położonych przy 

ul. Staffa w Zgierzu w 
jednostce 

planistycznej nr 3 i 32 

Tereny zieleni urządzonej 32/ZP; 
Tereny zieleni urządzonej 3/ZP 
1) rezerwa terenowa dla 

projektowanej trasy S-14; 
2) dopuszczenie utrzymania 

istniejącej zabudowy 
i zlokalizowanych funkcji oraz 
przekształcania 
zainwestowania; 

(…) 
 

  

Uwaga 
uwzględniona 

 Uwaga uwzględniona w zakresie usunięcia 
oznaczenia ZP na terenach przeznaczonych 
pod trasę S-14.  

Ustalono dla całego przebiegu trasy S-14 
przeznaczenie terenu pod komunikację – 
analogicznie do obowiązującego Studium 
uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta 
Zgierza (z 2005 r.).  

Ponadto przeznaczenie terenu pod trasę 
szybkiego ruchu było już określone w: 

- planie ogólnym zagospodarowania 
przestrzennego m. Zgierza zatwierdzonego 
Uchwałą Nr XX/69/79 Rady Narodowej 
Miasta Łodzi z dnia 13 listopada 1979 r., 
(oraz w  zmianie powyższego planu z 
1984r.),  

- w planie ogólnym zagospodarowania 
przestrzennego m. Zgierza zatwierdzonym 
Uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XL/297/94 
z dnia 14 kwietnia 1994 r.,  

- w studium uwarunkowań      i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Zgierza przyjętego Uchwałą Nr XLVI/376/98 
Rady Miasta Zgierza z dnia 5 czerwca 
1998r.,  

- w studium uwarunkowań i kierunków 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Zgierza zatwierdzonego Uchwałą Rady 
Miasta Zgierza Nr XL/380/05 z dnia 17 
listopada 2005 zmienionej uchwałą Rady 
Miasta Zgierza Nr XLII/402/05 z dnia 29 
grudnia 2005 r.  

Biorąc pod uwagę powyższe nie można w 
tym przypadku mówić o ograniczeniu 
możliwości korzystania z nieruchomości w 
sposób zgodny z dotychczasowym 
przeznaczeniem, ponieważ przedmiotowy 
teren posiada takie (niezmienne) 
przeznaczenie od wielu lat. Ponadto 
ustalanie przebiegu trasy S-14, która jest 
zadaniem rządowym nie leży w 
kompetencjach Prezydenta Miasta Zgierza. 
Wynika on z dokumentów opracowywanych 
na szczeblu rządowym. 

60.3 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Część nieruchomości położona 
w jednostce planistycznej 32 
opisana jest symbolem U, co 
zgodnie z legendą oznacza 
teren zabudowy usługowej; w 
opisie jednostki 32 w części 
przeznaczenie terenu brak jest 
funkcji usługowej. 
- Wniosek o uzupełnienie opisu 
przeznaczenia terenu w 
jednostce 32 o funkcję 
usługową zgodnie z zakwalifiko-
waniem terenu do symbolu U. 

Działki o numerach 
ewidencyjnych 54/1, 

53/1 i 57/1 
położonych przy 

ul. Staffa w Zgierzu w 
jednostce 

planistycznej nr 3 i 32 

 Tereny zabudowy usługowej 32/U; 

 
Uwaga 

uwzględniona 
 Uzupełniono ustalenia dotyczące tego 

terenu. 
 

60.4 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Brak jest jakiegokolwiek 
uzasadnienia dla różnego 
traktowania nieruchomości 
sąsiednich w jednostce 
planistycznej 32 – część działek 
sąsiednich znajduje się całości 
na terenach zabudowy 
usługowej (U) tymczasem 
działki Pana Jana Mogielskiego 
(poza terenem S-14) przedziela 
dodatkowo pas oznaczony 
symbolem ZP (teren zieleni 

Działki o numerach 
ewidencyjnych 54/1, 

53/1 i 57/1 
położonych przy 

ul. Staffa w Zgierzu w 
jednostce 

planistycznej nr 3 i 32 

Tereny zabudowy usługowej 32/U; 
Tereny zieleni urządzonej ZP 
 

Uwaga 
uwzględniona 

 Skorygowano przeznaczenie terenu. 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

urządzonej); 

60.5 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

W studium brak jest rozwiązań 
w zakresie obsługi 
komunikacyjnej części działek 
wnioskodawcy znajdujących się 
w jednostce planistycznej 32 
przewidzianych pod zabudowę 
usługową (U). 
Wniosek o zaprojektowanie 
obsługi komunikacyjnej części 
działek znajdujących się w 
jednostce planistycznej nr 32. 

Działki o numerach 
ewidencyjnych 54/1, 

53/1 i 57/1 
położonych przy 

ul. Staffa w Zgierzu w 
jednostce 

planistycznej nr 3 i 32 

Obsługa komunikacyjna: 
1)zakaz bezpośrednich zjazdów z 
trasy S-14; 

2)wskazane zapewnienie 
bezkolizyjnych przejść dla ruchu 
pieszego i rowerowego pomiędzy 
osiedlem 650-lecia a Lasem 
Krogulec ponad projektowaną 
trasą ruchu szybkiego S-14; 

3)wskazane utrzymanie  zespołu 
obsługi komunikacji miejskiej w 
rejonie przystanku PKP Zgierz 
Północ; 

4)dążenie do ograniczenia bezpo-
średnich zjazdów z ulic klasy Z. 

Uwaga 
uwzględniona 

 Uzupełniono zapisy Studium. 

60.6 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Wniosek o włączenie całości 
działek wnioskodawcy do 
terenu zabudowy usługowej 
o symbolu U. 
 

Działki o numerach 
ewidencyjnych 54/1, 

53/1 i 57/1 
położonych przy 

ul. Staffa w Zgierzu w 
jednostce 

planistycznej nr 3 i 32 

Tereny zabudowy usługowej U; 
Tereny zieleni urządzonej ZP 

  

Uwaga 
uwzględniona 
w części 

 

Uwaga 
nieuwzględniona 
w części 
 

Uwaga uwzględniona w zakresie 
włączenia części działek do terenu 
zabudowy usługowej o symbolu U. 

Uwaga nieuwzględniona w zakresie 
włączenia całości działek do terenu 
zabudowy usługowej o symbolu U. 

 
Dla części jednostki obejmującej 

fragmenty działek wskazano nowe 
przeznaczenie - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej (jako 
uwzględnienie innej uwagi dotyczącej tej 
jednostki). 

Dla całego przebiegu trasy S-14 ustalono 
przeznaczenie terenu pod komunikację – 
analogicznie do obowiązującego studium. 
Przeznaczenie terenu w śladzie S-14 pod 
usługi byłoby sprzeczne z planowaną 
inwestycją drogową. W zapisach 
archiwalnego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Zgierza, który utracił moc na podstawie  
art. 87 ust. 3 upzp przedmiotowy teren 
również był przeznaczony pod komunikację 
(KGt-Pt). 

61. 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 

Propozycja wykreślenia na 
stronie 64 Studium w pkt.XIX.6.  

Obszar całego miasta XIX.6.  Gospodarka odpadami 
(…) 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

Z uwagi na przejęcie obowiązku 
gospodarowania odpadami przez gminy 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

punktu 4 o następującej treści 
„Rozważana jest również 
możliwość lokalizacji na terenie 
miasta spalarni odpadów lub 
współspalania 
posegregowanych odpadów w 
kotle fluidalnym 
znajdującym się na terenie 
„Energetyki Boruta” 
i nadania punktowi 4 
następującego brzmienia: 
„4. Rozważana jest możliwość 
współspalania posegrego-
wanych odpadów w kotle 
fluidalnym znajdującym się  na 
terenie „Energetyki Boruta”. 

4. Rozważana jest również 
możliwość lokalizacji na terenie 
miasta spalarni odpadów lub 
współspalania posegregowanych 
odpadów w kotle fluidalnym 
znajdującym się na terenie 
„Energetyki Boruta”. 

 funkcjonowanie Studium ma na celu 
określenie i zabezpieczenie możliwości dla 
realizacji przez gminę tego obowiązku w 
okresie długoterminowym. 

Wskazywany w uwadze zapis „Rozważana 
jest również możliwość lokalizacji …” odnosi 
się do uwarunkowań – czyli określenia 
istniejących ograniczeń i możliwości 
funkcjonalno-przestrzennych. 

 

62. 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja wykreślenia na 
stronie 165 Studium w punkcie 
3 podpunkt 11) Zakład 
Utylizacji Odpadów 
(propozycja) 

Obszary 
rozmieszczenia 
inwestycji celu 
publicznego 
o znaczeniu 

ponadlokalnym 
(Rozdz.XXII.2) 

3. Do podstawowych zamierzeń o 
charakterze rządowym 
i wojewódzkim, dotyczących 
inwestycji celu publicznego o 
znaczeniu ponadlokalnym zostały 
zaliczone: 

     (…) 
11) Zakład Utylizacji Odpadów 

(propozycja);  

Uwaga 
uwzględniona 

 Wykreślono przedmiotowy zapis. 

63. 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja dopisania na stronie 
152 Studium w Tabeli „Tereny 
obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 28/P” 
w pkt 3) po słowie „odpadów”: 
„z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych”. 

 „Piaskowice B - 
Wschód” – jednostka 
28 (Rozdz.XVIII.28) 

Tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 28/P 
3)  dopuszcza się elementy 
zagospodarowania związane z 
obsługą techniczną i komunalną 
miasta w tym związane z 
segregacją i przetwarzaniem 
odpadów; 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 

Część nieuwzględniona: 
Wprowadzenie zapisu „z wyłączeniem 

odpadów niebezpiecznych” mogłoby 
wpłynąć negatywnie na możliwości realizacji 
przez gminę ustawowego obowiązku 
zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących 
Część uwzględniona: 

We wszystkich jednostkach, w których 
dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko wprowadzono zapisy zakazujące 
lokalizacji nowych zakładów utylizacji, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych. 

64. 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 

Propozycja dopisania na stronie 
149 Studium w Tabeli „Tereny 

 „Piaskowice A” –
 jednostka 26 

Tereny gospodarowania odpadami 
26/O 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

Część nieuwzględniona: 
Wprowadzenie zapisu „z wyłączeniem 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

gospodarowania odpadami 
26/O” w pkt 1) po słowie 
„odpadów”: „z wyłączeniem 
odpadów niebezpiecznych”. 

(Rozdz.XVIII.26) 1) możliwość utrzymania, 
przekształceń oraz wprowadza-
nia urządzeń i obiektów związanych  
ze składowaniem oraz utylizacją 
ścieków i odpadów; 
 

w części w części 
 

odpadów niebezpiecznych” mogłoby 
wpłynąć negatywnie na możliwości realizacji 
przez gminę ustawowego obowiązku 
zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących 
Część uwzględniona: 

We wszystkich jednostkach, w których 
dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko wprowadzono zapisy zakazujące 
lokalizacji nowych zakładów utylizacji, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych. 

65. 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja dopisania na stronie 
148 Studium w Tabeli „Tereny 
obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 26/P” 
w pkt 3) po słowie „odpadów”: 
„z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych”. 

 „Piaskowice A - 
Wschód” – jednostka 
26 (Rozdz.XVIII.26) 

Tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 26/P 
3) dopuszcza się elementy 
zagospodarowania związane z 
obsługą techniczną i komunalną 
miasta w tym związane z 
segregacją i przetwarzaniem 
odpadów; 
 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 

Część nieuwzględniona: 
Wprowadzenie zapisu „z wyłączeniem 

odpadów niebezpiecznych” mogłoby 
wpłynąć negatywnie na możliwości realizacji 
przez gminę ustawowego obowiązku 
zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących 
Część uwzględniona: 

We wszystkich jednostkach, w których 
dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko wprowadzono zapisy zakazujące 
lokalizacji nowych zakładów utylizacji, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych. 

66. 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja dopisania na stronie 
147 Studium w Tabeli „Tereny 
obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 25/P” 
w pkt 4) po słowie „odpadów”: 
„z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych”. 

 „Park Przemysłowy” 
– jednostka 25 

(Rozdz.XVIII.25) 

Tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 25/P 
4) dopuszcza się elementy 
zagospodarowania związane z 
obsługą techniczną i komunalną 
miasta w tym związane z 
segregacją i przetwarzaniem 
odpadów; 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 

Część nieuwzględniona: 
Wprowadzenie zapisu „z wyłączeniem 

odpadów niebezpiecznych” mogłoby 
wpłynąć negatywnie na możliwości realizacji 
przez gminę ustawowego obowiązku 
zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących 
Część uwzględniona: 

We wszystkich jednostkach, w których 
dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko wprowadzono zapisy zakazujące 
lokalizacji nowych zakładów utylizacji, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych. 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

67. 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Na stronie 109 Studium w 
Tabeli „Tereny rozmieszczenia 
obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2” 3/UC 
propozycja nadania  pkt1) 
następującego brzmienia: „1) 
możliwość lokalizowania 
obiektów handlowych o 
o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2 w 
istniejących obiektach 
poprzemysłowych wraz z 
obiektami towarzyszącymi 
funkcji podstawowej” 
 
 

Jednostka 3. 
„Parzęczewska” 
(Rozdz.XVIII.3) 

Tereny rozmieszczenia obiektów 
handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2 3/UC 
1) możliwość lokalizowania 
obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2, 
(nowych lub w istniejących 
obiektach poprzemysłowych) wraz z 
obiektami towarzyszącymi funkcji 
podstawowej; 
 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

 

Zgodnie z zapisami ustaleń Studium 
istnieje możliwość lokalizowania obiektów 
handlowych w istniejących obiektach 
poprzemysłowych. 

Ze względów programowych oraz z uwagi 
na konieczność uwzględniania  przepisów 
odrębnych ograniczenie lokalizacji tylko do 
obiektów istniejących mogłoby okazać się 
blokadą dla możliwości  realizacji inwestycji. 

68. 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Na stronie 102 Studium w 
Tabeli „Tereny rozmieszczenia 
obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2” 1B/UC 
propozycja nadania  pkt1) 
następującego brzmienia:  
„1) możliwość lokalizowania 
obiektów handlowych o 
o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2 w 
istniejących obiektach 
poprzemysłowych wraz z 
obiektami towarzyszącymi 
funkcji podstawowej” 

Jednostka 1.B. „Nowe 
Miasto”  

Tereny rozmieszczenia obiektów 
handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2 1B/UC 
1) możliwość lokalizowania 
obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2, 
(nowych lub w istniejących 
obiektach poprzemysłowych) wraz z 
obiektami towarzyszącymi funkcji 
podstawowej; 
 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

 

Zgodnie z zapisami ustaleń Studium 
istnieje możliwość lokalizowania obiektów 
handlowych w istniejących obiektach 
poprzemysłowych. 

Ze względów programowych oraz z uwagi 
na konieczność uwzględniania  przepisów 
odrębnych ograniczenie lokalizacji tylko do 
obiektów istniejących mogłoby okazać się 
blokadą dla możliwości  realizacji inwestycji. 

69. 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja dopisania na stronie 
93 Studium w pkt.XVI.7. 
System gospodarki odpadami „ 
5) na terenach poszczególnych, 
wydzielonych w studium 
jednostek (wskazanych w 
ustaleniach szczegółowych) 
dopuszcza się utrzymanie i 
przekształcanie urządzeń i 
obiektów istniejących oraz 
realizację nowych obiektów i 

Obszar całego miasta XVI.7. System gospodarki 
odpadami 1. Zasady obsługi miasta 
w zakresie gospodarki odpadami: 
(….) 
5) na terenach poszczególnych, 
wydzielonych w studium jednostek 
(wskazanych w ustaleniach 
szczegółowych) dopuszcza się 
utrzymanie i przekształcanie 
urządzeń i obiektów istniejących 
oraz realizację nowych obiektów i 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 

Część nieuwzględniona: 
Wprowadzenie zapisu „z wyłączeniem 

odpadów niebezpiecznych” mogłoby 
wpłynąć negatywnie na możliwości realizacji 
przez gminę ustawowego obowiązku 
zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących 
Część uwzględniona: 

We wszystkich jednostkach, w których 
dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

urządzeń, związanych ze 
składowaniem oraz utylizacją 
ścieków i odpadów” 
stwierdzenia: „z wyłączeniem 
odpadów niebezpiecznych”. 

urządzeń, związanych ze 
składowaniem oraz utylizacją 
ścieków i odpadów; 

środowisko wprowadzono zapisy zakazujące 
lokalizacji nowych zakładów utylizacji, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych. 

70. 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja wykreślenia 
w całości punktu 5. na stronie 
64 Studium w pkt.XIX.6.  
Gospodarka odpadami . 

Obszar całego miasta XIX.6.  Gospodarka odpadami 
(…) 
5. Biorąc pod uwagę wielkość 
województwa łódzkiego, jego 
znaczny stopień zurbanizowania 
i zbliżony poziom zaawansowania 
poszczególnych gmin miejskich 
w rozwiązanie gospodarki 
odpadami, celowym wydaje się 
stworzenie systemu wojewódzkiego 
(międzygminnego), 
umożliwiającego wprowadzenie  
racjonalnej gospodarki odpadami, 
w tym powiązanie miejskiego 
systemu gospodarki odpadami 
z systemem wojewódzkim. Miasto 
dysponuje odpowiednimi terenami 
w okolicy oczyszczalni ścieków, 
posiada również dobrze rozwinięty 
układ drogowy z planowanym 
bliskim układem autostrad i linii 
kolejowych, co umożliwia 
bezpieczny dowóz odpadów oraz 
późniejsze ich wyekspediowanie po 
utylizacji. 
Przy założeniu zainteresowania 
koncepcją utylizacji odpadów 
komunalnych gmin ościennych, 
miasto Zgierz ma szansę stać się 
gminą, w której gospodarka 
odpadami byłaby prowadzona 
w sposób wzorcowy w skali kraju. 

Uwaga 
uwzględniona 

 

 
 

Skorygowano zapisy studium. 
 

71. 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 

Propozycja wykreślenia na 
stronie 64 Studium w pkt.XIX.6.  
punktu 4 o następującej treści 
„Rozważana jest również 
możliwość lokalizacji na terenie 

Obszar całego miasta XIX.6.  Gospodarka odpadami 
(…) 
4. Rozważana jest również 
możliwość lokalizacji na terenie 
miasta spalarni odpadów lub 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

 

Z uwagi na przejęcie obowiązku 
gospodarowania odpadami przez gminy 
funkcjonowanie Studium ma na celu 
określenie i zabezpieczenie możliwości dla 
realizacji przez gminę tego obowiązku w 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dz. U. 2002 r. 
Nr 101 poz. 926 

 

miasta spalarni odpadów lub 
współspalania 
posegregowanych odpadów w 
kotle fluidalnym 
znajdującym się na terenie 
„Energetyki Boruta” 
i nadania punktowi 4 
następującego brzmienia: 
„4. Rozważana jest możliwość 
współspalania 
posegregowanych odpadów w 
kotle fluidalnym znajdującym 
się  na terenie „Energetyki 
Boruta”. 

współspalania posegregowanych 
odpadów w kotle fluidalnym 
znajdującym się na terenie 
„Energetyki Boruta”. 

okresie długoterminowym. 
Wskazywany w uwadze zapis „Rozważana 

jest również możliwość lokalizacji …” odnosi 
się do uwarunkowań – czyli określenia 
istniejących ograniczeń i możliwości 
funkcjonalno-przestrzennych. 

 
 
 
 

72. 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja wykreślenia na 
stronie 165 Studium w punkcie 
3 podpunkt 11) Zakład 
Utylizacji Odpadów 
(propozycja) 

XXII.2. Obszary 
rozmieszczenia 
inwestycji celu 
publicznego 
o znaczeniu 

ponadlokalnym 

3. Do podstawowych zamierzeń o 
charakterze rządowym 
i wojewódzkim, dotyczących 
inwestycji celu publicznego o 
znaczeniu ponadlokalnym zostały 
zaliczone: 

     (…) 
11) Zakład Utylizacji Odpadów 

(propozycja);  

Uwaga 
uwzględniona 

 Wykreślono przedmiotowy zapis. 

73. 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja dopisania na stronie 
152 Studium w Tabeli „Tereny 
obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 28/P” 
w pkt 3) po słowie „odpadów”: 
„z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych”. 

 „Piaskowice B - 
Wschód” – jednostka 
28 (Rozdz.XVIII.28) 

Tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 28/P 
3)  dopuszcza się elementy 
zagospodarowania związane z 
obsługą techniczną i komunalną 
miasta w tym związane z 
segregacją i przetwarzaniem 
odpadów; 
 
 
 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 

Część nieuwzględniona: 
Wprowadzenie zapisu „z wyłączeniem 

odpadów niebezpiecznych” mogłoby 
wpłynąć negatywnie na możliwości realizacji 
przez gminę ustawowego obowiązku 
zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących 
Część uwzględniona: 

We wszystkich jednostkach, w których 
dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko wprowadzono zapisy zakazujące 
lokalizacji nowych zakładów utylizacji, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych. 

74. 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

Propozycja dopisania na stronie 
149 Studium w Tabeli „Tereny 
gospodarowania odpadami 
26/O” w pkt 1) po słowie 

 „Piaskowice A” –
 jednostka 26 

(Rozdz.XVIII.26) 

Tereny gospodarowania odpadami 
26/O 
1) możliwość utrzymania, 
przekształceń oraz wprowadza-

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 

Część nieuwzględniona: 
Wprowadzenie zapisu „z wyłączeniem 

odpadów niebezpiecznych” mogłoby 
wpłynąć negatywnie na możliwości realizacji 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

„odpadów”: „z wyłączeniem 
odpadów niebezpiecznych”. 

nia urządzeń i obiektów związanych  
ze składowaniem oraz utylizacją 
ścieków i odpadów; 
 

przez gminę ustawowego obowiązku 
zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących 
Część uwzględniona: 

We wszystkich jednostkach, w których 
dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko wprowadzono zapisy zakazujące 
lokalizacji nowych zakładów utylizacji, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych. 

75. 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja dopisania na stronie 
148 Studium w Tabeli „Tereny 
obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 26/P” 
w pkt 3) po słowie „odpadów”: 
„z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych”. 

 „Piaskowice A - 
Wschód” – jednostka 
26 (Rozdz.XVIII.26) 

Tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 26/P 
3) dopuszcza się elementy 
zagospodarowania związane z 
obsługą techniczną i komunalną 
miasta w tym związane z 
segregacją i przetwarzaniem 
odpadów; 
 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 

Część nieuwzględniona: 
Wprowadzenie zapisu „z wyłączeniem 

odpadów niebezpiecznych” mogłoby 
wpłynąć negatywnie na możliwości realizacji 
przez gminę ustawowego obowiązku 
zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących 
Część uwzględniona: 

We wszystkich jednostkach, w których 
dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko wprowadzono zapisy zakazujące 
lokalizacji nowych zakładów utylizacji, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych. 

76. 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja dopisania na stronie 
147 Studium w Tabeli „Tereny 
obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 25/P” 
w pkt 4) po słowie „odpadów”: 
„z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych”. 

 „Park Przemysłowy” 
– jednostka 25 

(Rozdz.XVIII.25) 

Tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 25/P 
4) dopuszcza się elementy 
zagospodarowania związane z 
obsługą techniczną i komunalną 
miasta w tym związane z 
segregacją i przetwarzaniem 
odpadów; 
 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 

Część nieuwzględniona: 
Wprowadzenie zapisu „z wyłączeniem 

odpadów niebezpiecznych” mogłoby 
wpłynąć negatywnie na możliwości realizacji 
przez gminę ustawowego obowiązku 
zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących 
Część uwzględniona: 

We wszystkich jednostkach, w których 
dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko wprowadzono zapisy zakazujące 
lokalizacji nowych zakładów utylizacji, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych. 

77. 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 

Na stronie 109 Studium w 
Tabeli „Tereny rozmieszczenia 

Jednostka 3. 
„Parzęczewska” 

Tereny rozmieszczenia obiektów 
handlowych o powierzchni 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

Zgodnie z zapisami ustaleń Studium 
istnieje możliwość lokalizowania obiektów 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2” 3/UC 
propozycja nadania  pkt1) 
następującego brzmienia: „1) 
możliwość lokalizowania 
obiektów handlowych o 
o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2 w 
istniejących obiektach 
poprzemysłowych wraz z 
obiektami towarzyszącymi 
funkcji podstawowej” 

(Rozdz.XVIII.3) sprzedaży powyżej 2000 m2 3/UC 
1) możliwość lokalizowania 
obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2, 
(nowych lub w istniejących 
obiektach poprzemysłowych) wraz z 
obiektami towarzyszącymi funkcji 
podstawowej; 
 

 handlowych w istniejących obiektach 
poprzemysłowych. 

Ze względów programowych oraz z uwagi 
na konieczność uwzględniania  przepisów 
odrębnych ograniczenie lokalizacji tylko do 
obiektów istniejących mogłoby okazać się 
blokadą dla możliwości  realizacji inwestycji. 

78. 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Na stronie 102 Studium w 
Tabeli „Tereny rozmieszczenia 
obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2” 1B/UC 
propozycja nadania  pkt1) 
następującego brzmienia:  
„1) możliwość lokalizowania 
obiektów handlowych o 
o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2 w 
istniejących obiektach 
poprzemysłowych wraz z 
obiektami towarzyszącymi 
funkcji podstawowej” 

Jednostka 1.B. „Nowe 
Miasto”  

Tereny rozmieszczenia obiektów 
handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2 1B/UC 
1) możliwość lokalizowania 
obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2, 
(nowych lub w istniejących 
obiektach poprzemysłowych) wraz z 
obiektami towarzyszącymi funkcji 
podstawowej; 
 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

 

Zgodnie z zapisami ustaleń Studium 
istnieje możliwość lokalizowania obiektów 
handlowych w istniejących obiektach 
poprzemysłowych. 

Ze względów programowych oraz z uwagi 
na konieczność uwzględniania  przepisów 
odrębnych ograniczenie lokalizacji tylko do 
obiektów istniejących mogłoby okazać się 
blokadą dla możliwości  realizacji inwestycji. 

79. 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja dopisania na stronie 
93 Studium w pkt.XVI.7. 
System gospodarki odpadami „ 
5) na terenach poszczególnych, 
wydzielonych w studium 
jednostek (wskazanych w 
ustaleniach szczegółowych) 
dopuszcza się utrzymanie i 
przekształcanie urządzeń i 
obiektów istniejących oraz 
realizację nowych obiektów i 
urządzeń, związanych ze 
składowaniem oraz utylizacją 
ścieków i odpadów” 
stwierdzenia: „z wyłączeniem 

Obszar całego miasta XVI.7. System gospodarki 
odpadami 1. Zasady obsługi miasta 
w zakresie gospodarki odpadami: 
(….) 
5) na terenach poszczególnych, 
wydzielonych w studium jednostek 
(wskazanych w ustaleniach 
szczegółowych) dopuszcza się 
utrzymanie i przekształcanie 
urządzeń i obiektów istniejących 
oraz realizację nowych obiektów i 
urządzeń, związanych ze 
składowaniem oraz utylizacją 
ścieków i odpadów; 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 

Część nieuwzględniona: 
Wprowadzenie zapisu „z wyłączeniem 

odpadów niebezpiecznych” mogłoby 
wpłynąć negatywnie na możliwości realizacji 
przez gminę ustawowego obowiązku 
zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących 
Część uwzględniona: 

We wszystkich jednostkach, w których 
dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko wprowadzono zapisy zakazujące 
lokalizacji nowych zakładów utylizacji, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych. 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

odpadów niebezpiecznych”. 

80. 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja wykreślenia 
w całości punktu 5. na stronie 
64 Studium w pkt.XIX.6.  
Gospodarka odpadami . 

Obszar całego miasta XIX.6.  Gospodarka odpadami 
(…) 
5. Biorąc pod uwagę wielkość 
województwa łódzkiego, jego 
znaczny stopień zurbanizowania 
i zbliżony poziom zaawansowania 
poszczególnych gmin miejskich 
w rozwiązanie gospodarki 
odpadami, celowym wydaje się 
stworzenie systemu wojewódzkiego 
(międzygminnego), 
umożliwiającego wprowadzenie  
racjonalnej gospodarki odpadami, 
w tym powiązanie miejskiego 
systemu gospodarki odpadami 
z systemem wojewódzkim. Miasto 
dysponuje odpowiednimi terenami 
w okolicy oczyszczalni ścieków, 
posiada również dobrze rozwinięty 
układ drogowy z planowanym 
bliskim układem autostrad i linii 
kolejowych, co umożliwia 
bezpieczny dowóz odpadów oraz 
późniejsze ich wyekspediowanie po 
utylizacji. 
Przy założeniu zainteresowania 
koncepcją utylizacji odpadów 
komunalnych gmin ościennych, 
miasto Zgierz ma szansę stać się 
gminą, w której gospodarka 
odpadami byłaby prowadzona 
w sposób wzorcowy w skali kraju. 

 

Uwaga 
uwzględniona 

 

 
 

Skorygowano zapisy studium. 
 

81. 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja wykreślenia na 
stronie 64 Studium w pkt.XIX.6.  
punktu 4 o następującej treści 
„Rozważana jest również 
możliwość lokalizacji na terenie 
miasta spalarni odpadów lub 
współspalania 
posegregowanych odpadów w 

Obszar całego miasta XIX.6.  Gospodarka odpadami 
(…) 
4. Rozważana jest również 
możliwość lokalizacji na terenie 
miasta spalarni odpadów lub 
współspalania posegregowanych 
odpadów w kotle fluidalnym 
znajdującym się na terenie 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

 

Z uwagi na przejęcie obowiązku 
gospodarowania odpadami przez gminy 
funkcjonowanie Studium ma na celu 
określenie i zabezpieczenie możliwości dla 
realizacji przez gminę tego obowiązku w 
okresie długoterminowym. 

Wskazywany w uwadze zapis „Rozważana 
jest również możliwość lokalizacji …” odnosi 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

kotle fluidalnym 
znajdującym się na terenie 
„Energetyki Boruta” 
i nadania punktowi 4 
następującego brzmienia: 
„4. Rozważana jest możliwość 
współspalania 
posegregowanych odpadów w 
kotle fluidalnym znajdującym 
się  na terenie „Energetyki 
Boruta”. 

„Energetyki Boruta”. się do uwarunkowań – czyli określenia 
istniejących ograniczeń i możliwości 
funkcjonalno-przestrzennych. 

 
 
 

82. 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja wykreślenia na 
stronie 165 Studium w punkcie 
3 podpunkt 11) Zakład 
Utylizacji Odpadów 
(propozycja). 

Obszary 
rozmieszczenia 
inwestycji celu 
publicznego 
o znaczeniu 

ponadlokalnym 
(Rozdz.XXII.2) 

3. Do podstawowych zamierzeń o 
charakterze rządowym 
i wojewódzkim, dotyczących 
inwestycji celu publicznego o 
znaczeniu ponadlokalnym zostały 
zaliczone: 

     (…) 
11) Zakład Utylizacji Odpadów 

(propozycja);  

Uwaga 
uwzględniona 

 Wykreślono przedmiotowy zapis. 

83. 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja dopisania na stronie 
152 Studium w Tabeli „Tereny 
obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 28/P” 
w pkt 3) po słowie „odpadów”: 
„z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych”. 

 „Piaskowice B - 
Wschód” – jednostka 
28 (Rozdz.XVIII.28) 

Tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 28/P 
3)  dopuszcza się elementy 
zagospodarowania związane z 
obsługą techniczną i komunalną 
miasta w tym związane z 
segregacją i przetwarzaniem 
odpadów; 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 

Część nieuwzględniona: 
Wprowadzenie zapisu „z wyłączeniem 

odpadów niebezpiecznych” mogłoby 
wpłynąć negatywnie na możliwości realizacji 
przez gminę ustawowego obowiązku 
zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących 
Część uwzględniona: 

We wszystkich jednostkach, w których 
dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko wprowadzono zapisy zakazujące 
lokalizacji nowych zakładów utylizacji, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych. 

84. 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 

Propozycja dopisania na stronie 
149 Studium w Tabeli „Tereny 
gospodarowania odpadami 
26/O” w pkt 1) po słowie 
„odpadów”: „z wyłączeniem 
odpadów niebezpiecznych”. 

 „Piaskowice A” –
 jednostka 26 

(Rozdz.XVIII.26) 

Tereny gospodarowania odpadami 
26/O 
1) możliwość utrzymania, 
przekształceń oraz wprowadza-
nia urządzeń i obiektów związanych  
ze składowaniem oraz utylizacją 
ścieków i odpadów; 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 

Część nieuwzględniona: 
Wprowadzenie zapisu „z wyłączeniem 

odpadów niebezpiecznych” mogłoby 
wpłynąć negatywnie na możliwości realizacji 
przez gminę ustawowego obowiązku 
zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Część uwzględniona: 
We wszystkich jednostkach, w których 

dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko wprowadzono zapisy zakazujące 
lokalizacji nowych zakładów utylizacji, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych. 

85. 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja dopisania na stronie 
148 Studium w Tabeli „Tereny 
obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 26/P” 
w pkt 3) po słowie „odpadów”: 
„z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych”. 

 „Piaskowice A - 
Wschód” – jednostka 
26 (Rozdz.XVIII.26) 

Tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 26/P 
3) dopuszcza się elementy 
zagospodarowania związane z 
obsługą techniczną i komunalną 
miasta w tym związane z 
segregacją i przetwarzaniem 
odpadów; 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 

Część nieuwzględniona: 
Wprowadzenie zapisu „z wyłączeniem 

odpadów niebezpiecznych” mogłoby 
wpłynąć negatywnie na możliwości realizacji 
przez gminę ustawowego obowiązku 
zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących 
Część uwzględniona: 

We wszystkich jednostkach, w których 
dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko wprowadzono zapisy zakazujące 
lokalizacji nowych zakładów utylizacji, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych. 

86. 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja dopisania na stronie 
147 Studium w Tabeli „Tereny 
obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 25/P” 
w pkt 4) po słowie „odpadów”: 
„z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych”. 

 „Park Przemysłowy” 
– jednostka 25 

(Rozdz.XVIII.25) 

Tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 25/P 
4) dopuszcza się elementy 
zagospodarowania związane z 
obsługą techniczną i komunalną 
miasta w tym związane z 
segregacją i przetwarzaniem 
odpadów; 
 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 

Część nieuwzględniona: 
Wprowadzenie zapisu „z wyłączeniem 

odpadów niebezpiecznych” mogłoby 
wpłynąć negatywnie na możliwości realizacji 
przez gminę ustawowego obowiązku 
zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących 
Część uwzględniona: 

We wszystkich jednostkach, w których 
dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko wprowadzono zapisy zakazujące 
lokalizacji nowych zakładów utylizacji, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych. 

87. 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 

Na stronie 109 Studium w 
Tabeli „Tereny rozmieszczenia 
obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2” 3/UC 

Jednostka 3. 
„Parzęczewska” 
(Rozdz.XVIII.3) 

Tereny rozmieszczenia obiektów 
handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2 3/UC 
1) możliwość lokalizowania 
obiektów handlowych o powierzchni 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

 

Zgodnie z zapisami ustaleń Studium 
istnieje możliwość lokalizowania obiektów 
handlowych w istniejących obiektach 
poprzemysłowych. 

Ze względów programowych oraz z uwagi 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dz. U. 2002 r. 
Nr 101 poz. 926 

 

propozycja nadania  pkt1) 
następującego brzmienia: „1) 
możliwość lokalizowania 
obiektów handlowych o 
o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2 w 
istniejących obiektach 
poprzemysłowych wraz z 
obiektami towarzyszącymi 
funkcji podstawowej” 

sprzedaży powyżej 2000 m2, 
(nowych lub w istniejących 
obiektach poprzemysłowych) wraz z 
obiektami towarzyszącymi funkcji 
podstawowej; 
 

na konieczność uwzględniania  przepisów 
odrębnych ograniczenie lokalizacji tylko do 
obiektów istniejących mogłoby okazać się 
blokadą dla możliwości  realizacji inwestycji. 

88. 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Na stronie 102 Studium w 
Tabeli „Tereny rozmieszczenia 
obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2” 1B/UC 
propozycja nadania  pkt1) 
następującego brzmienia:  
„1) możliwość lokalizowania 
obiektów handlowych o 
o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2 w 
istniejących obiektach 
poprzemysłowych wraz z 
obiektami towarzyszącymi 
funkcji podstawowej” 

Jednostka 1.B. „Nowe 
Miasto”  

Tereny rozmieszczenia obiektów 
handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2 1B/UC 
1) możliwość lokalizowania 
obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2, 
(nowych lub w istniejących 
obiektach poprzemysłowych) wraz z 
obiektami towarzyszącymi funkcji 
podstawowej; 
 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

 

Zgodnie z zapisami ustaleń Studium 
istnieje możliwość lokalizowania obiektów 
handlowych w istniejących obiektach 
poprzemysłowych. 

Ze względów programowych oraz z uwagi 
na konieczność uwzględniania  przepisów 
odrębnych ograniczenie lokalizacji tylko do 
obiektów istniejących mogłoby okazać się 
blokadą dla możliwości  realizacji inwestycji. 

89. 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja dopisania na stronie 
93 Studium w pkt.XVI.7. 
System gospodarki odpadami „ 
5) na terenach poszczególnych, 
wydzielonych w studium 
jednostek (wskazanych w 
ustaleniach szczegółowych) 
dopuszcza się utrzymanie i 
przekształcanie urządzeń i 
obiektów istniejących oraz 
realizację nowych obiektów i 
urządzeń, związanych ze 
składowaniem oraz utylizacją 
ścieków i odpadów” 
stwierdzenia: „z wyłączeniem 
odpadów niebezpiecznych”. 

Obszar całego miasta XVI.7. System gospodarki 
odpadami 1. Zasady obsługi miasta 
w zakresie gospodarki odpadami: 
(….) 
5) na terenach poszczególnych, 
wydzielonych w studium jednostek 
(wskazanych w ustaleniach 
szczegółowych) dopuszcza się 
utrzymanie i przekształcanie 
urządzeń i obiektów istniejących 
oraz realizację nowych obiektów i 
urządzeń, związanych ze 
składowaniem oraz utylizacją 
ścieków i odpadów; 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 

Część nieuwzględniona: 
Wprowadzenie zapisu „z wyłączeniem 

odpadów niebezpiecznych” mogłoby 
wpłynąć negatywnie na możliwości realizacji 
przez gminę ustawowego obowiązku 
zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących 
Część uwzględniona: 

We wszystkich jednostkach, w których 
dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko wprowadzono zapisy zakazujące 
lokalizacji nowych zakładów utylizacji, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych. 

90. 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 

Propozycja wykreślenia 
w całości punktu 5. na stronie 

 XIX.6.  Gospodarka odpadami 
(…) 

Uwaga 
uwzględniona 

 
 

Skorygowano zapisy studium. 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

64 Studium w pkt.XIX.6.  
Gospodarka odpadami . 

5. Biorąc pod uwagę wielkość 
województwa łódzkiego, jego 
znaczny stopień zurbanizowania 
i zbliżony poziom zaawansowania 
poszczególnych gmin miejskich 
w rozwiązanie gospodarki 
odpadami, celowym wydaje się 
stworzenie systemu wojewódzkiego 
(międzygminnego), 
umożliwiającego wprowadzenie  
racjonalnej gospodarki odpadami, 
w tym powiązanie miejskiego 
systemu gospodarki odpadami 
z systemem wojewódzkim. Miasto 
dysponuje odpowiednimi terenami 
w okolicy oczyszczalni ścieków, 
posiada również dobrze rozwinięty 
układ drogowy z planowanym 
bliskim układem autostrad i linii 
kolejowych, co umożliwia 
bezpieczny dowóz odpadów oraz 
późniejsze ich wyekspediowanie po 
utylizacji. 
Przy założeniu zainteresowania 
koncepcją utylizacji odpadów 
komunalnych gmin ościennych, 
miasto Zgierz ma szansę stać się 
gminą, w której gospodarka 
odpadami byłaby prowadzona 
w sposób wzorcowy w skali kraju. 

 

91. 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja wykreślenia na 
stronie 64 Studium w pkt.XIX.6.  
punktu 4 o następującej treści 
„Rozważana jest również 
możliwość lokalizacji na terenie 
miasta spalarni odpadów lub 
współspalania 
posegregowanych odpadów w 
kotle fluidalnym 
znajdującym się na terenie 
„Energetyki Boruta” 
i nadania punktowi 4 

Obszar całego miasta XIX.6.  Gospodarka odpadami 
(…) 
4. Rozważana jest również 
możliwość lokalizacji na terenie 
miasta spalarni odpadów lub 
współspalania posegregowanych 
odpadów w kotle fluidalnym 
znajdującym się na terenie 
„Energetyki Boruta”. 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

 

Z uwagi na przejęcie obowiązku 
gospodarowania odpadami przez gminy 
funkcjonowanie Studium ma na celu 
określenie i zabezpieczenie możliwości dla 
realizacji przez gminę tego obowiązku w 
okresie długoterminowym. 

Wskazywany w uwadze zapis „Rozważana 
jest również możliwość lokalizacji …” odnosi 
się do uwarunkowań – czyli określenia 
istniejących ograniczeń i możliwości 
funkcjonalno-przestrzennych. 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

następującego brzmienia: 
„4. Rozważana jest możliwość 
współspalania 
posegregowanych odpadów w 
kotle fluidalnym znajdującym 
się  na terenie „Energetyki 
Boruta”. 

92. 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja dopisania na stronie 
152 Studium w Tabeli „Tereny 
obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 28/P” 
w pkt 3) po słowie „odpadów”: 
„z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych”. 

 „Piaskowice B - 
Wschód” – jednostka 
28 (Rozdz.XVIII.28) 

Tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 28/P 
3)  dopuszcza się elementy 
zagospodarowania związane z 
obsługą techniczną i komunalną 
miasta w tym związane z 
segregacją i przetwarzaniem 
odpadów; 
 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 

Część nieuwzględniona: 
Wprowadzenie zapisu „z wyłączeniem 

odpadów niebezpiecznych” mogłoby 
wpłynąć negatywnie na możliwości realizacji 
przez gminę ustawowego obowiązku 
zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących 
Część uwzględniona: 

We wszystkich jednostkach, w których 
dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko wprowadzono zapisy zakazujące 
lokalizacji nowych zakładów utylizacji, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych. 

93. 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja wykreślenia 
w całości punktu 5. na stronie 
64 Studium w pkt.XIX.6.  
Gospodarka odpadami . 

Obszar całego miasta XIX.6.  Gospodarka odpadami 
(…) 
5. Biorąc pod uwagę wielkość 
województwa łódzkiego, jego 
znaczny stopień zurbanizowania 
i zbliżony poziom zaawansowania 
poszczególnych gmin miejskich 
w rozwiązanie gospodarki 
odpadami, celowym wydaje się 
stworzenie systemu wojewódzkiego 
(międzygminnego), 
umożliwiającego wprowadzenie  
racjonalnej gospodarki odpadami, 
w tym powiązanie miejskiego 
systemu gospodarki odpadami 
z systemem wojewódzkim. Miasto 
dysponuje odpowiednimi terenami 
w okolicy oczyszczalni ścieków, 
posiada również dobrze rozwinięty 
układ drogowy z planowanym 
bliskim układem autostrad i linii 

Uwaga 
uwzględniona 

 

 
 

Skorygowano zapisy studium. 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

kolejowych, co umożliwia 
bezpieczny dowóz odpadów oraz 
późniejsze ich wyekspediowanie po 
utylizacji. 
Przy założeniu zainteresowania 
koncepcją utylizacji odpadów 
komunalnych gmin ościennych, 
miasto Zgierz ma szansę stać się 
gminą, w której gospodarka 
odpadami byłaby prowadzona 
w sposób wzorcowy w skali kraju. 

94. 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja dopisania na stronie 
93 Studium w pkt.XVI.7. 
System gospodarki odpadami „ 
5) na terenach poszczególnych, 
wydzielonych w studium 
jednostek (wskazanych w 
ustaleniach szczegółowych) 
dopuszcza się utrzymanie i 
przekształcanie urządzeń i 
obiektów istniejących oraz 
realizację nowych obiektów i 
urządzeń, związanych ze 
składowaniem oraz utylizacją 
ścieków i odpadów” 
stwierdzenia: „z wyłączeniem 
odpadów niebezpiecznych”. 
 

Obszar całego miasta XVI.7. System gospodarki 
odpadami 1. Zasady obsługi miasta 
w zakresie gospodarki odpadami: 
(….) 
5) na terenach poszczególnych, 
wydzielonych w studium jednostek 
(wskazanych w ustaleniach 
szczegółowych) dopuszcza się 
utrzymanie i przekształcanie 
urządzeń i obiektów istniejących 
oraz realizację nowych obiektów i 
urządzeń, związanych ze 
składowaniem oraz utylizacją 
ścieków i odpadów; 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 

Część nieuwzględniona: 
Wprowadzenie zapisu „z wyłączeniem 

odpadów niebezpiecznych” mogłoby 
wpłynąć negatywnie na możliwości realizacji 
przez gminę ustawowego obowiązku 
zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących 
Część uwzględniona: 

We wszystkich jednostkach, w których 
dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko wprowadzono zapisy zakazujące 
lokalizacji nowych zakładów utylizacji, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych. 

95. 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Na stronie 109 Studium w 
Tabeli „Tereny rozmieszczenia 
obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2” 3/UC 
propozycja nadania  pkt1) 
następującego brzmienia: „1) 
możliwość lokalizowania 
obiektów handlowych o 
o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2 w 
istniejących obiektach 
poprzemysłowych wraz z 
obiektami towarzyszącymi 

Jednostka 3. 
„Parzęczewska” 
(Rozdz.XVIII.3) 

Tereny rozmieszczenia obiektów 
handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2 3/UC 
1) możliwość lokalizowania 
obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2, 
(nowych lub w istniejących 
obiektach poprzemysłowych) wraz z 
obiektami towarzyszącymi funkcji 
podstawowej; 
 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

 

Zgodnie z zapisami ustaleń Studium 
istnieje możliwość lokalizowania obiektów 
handlowych w istniejących obiektach 
poprzemysłowych. 

Ze względów programowych oraz z uwagi 
na konieczność uwzględniania  przepisów 
odrębnych ograniczenie lokalizacji tylko do 
obiektów istniejących mogłoby okazać się 
blokadą dla możliwości  realizacji inwestycji. 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

funkcji podstawowej” 

96.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06.09. 
2013 r. 

Zdzisław Sobczak 
Radny m. Zgierza 

 W Studium powinien być zakaz 
budowania zakładów szkodliwie 
oddziaływujących na otoczenie 
np. spalarni w odległości 
mniejszej niż 1000m od osiedli 
mieszkalnych i terenów 
zabudowanych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obszar całego miasta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

W rozdziale XIII.3. Ochrona i 
kształtowanie środowiska w 
wyróżnionych obszarach miasta 
wskazano i omówiono m.in. obszary 
istniejących i potencjalnych 
konfliktów przestrzennych 
i zagrożeń, w tym: 
- możliwość lokalizacji nowych 
inwestycji zaliczanych do 
przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na 
środowisko - ogranicza się ją do 
terenów oznaczonych symbolem P 
(tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów) oraz 
symbolem O (tereny 
gospodarowania odpadami) 
i symbolem IT (tereny 
infrastruktury technicznej). 
Powyższemu ograniczeniu 
nie podlega lokalizacja  inwestycji 
celu publicznego (m.in. 
przedsięwzięcia kolejowe i 
drogowe, radiokomunikacyjne, 
elektroenergetyczne) oraz 
rozbudowa lub przebudowa 
istniejących inwestycji zaliczanych 
do przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko. 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W Studium dopuszcza się lokalizację 
przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko wyłącznie na 
terenach o przeznaczeniu o charakterze 
przemysłowym i gospodarowania 
odpadami. Jednak i w grupie tych terenów, 
w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej 
wyłącza się lokalizację przedsięwzięć, które 
powodowałyby negatywne oddziaływanie 
na zabudowę mieszkaniową oraz na 
pozostałą zabudowę podlegającą ochronie. 

Przytoczony powyżej zapis jest 
gwarancją  przed lokalizacją inwestycji 
zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu 
życia mieszkańców Zgierza. Daje on 
jednocześnie szanse na funkcjonowanie 
tych przedsiębiorstw, które obecnie 
prowadza na tym terenie działalność 
zaliczaną do szerokiej listy przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko 
Niezależnie od tego wszelkie inwestycje 
muszą być zgodne z normami 
środowiskowymi zawartymi w przepisach 
odrębnych z zakresu ochrony środowiska. 
 

96.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06.09. 
2013 r. 

Zdzisław Sobczak 
Radny m. Zgierza 

 Należy przewidzieć 
przesunięcie S14 za Las 
Krogulec – zagrożenie dla 
osiedla (oddziaływanie spalin 
300m) i niewykorzystanie przez 
miasto terenów uzbrojonych. 
Pełne uzbrojenie terenu 
10.000m2 (1ha) kosztuje od 5 
do 10 milionów e; 
 
 
 

 
Tereny zieleni 

urządzonej 3ZP 
(rezerwa pod układ 

komunikacyjny) 
 
 
 
 
 
 
 

Tereny zieleni urządzonej 3/ZP 
1) rezerwa terenowa dla 

projektowanej trasy S-14; 
2) dopuszczenie utrzymania 

istniejącej zabudowy 
i zlokalizowanych funkcji oraz 
przekształcania zainwestowania; 

3) Dopuszczenie lokalizacji 
boisk oraz urządzeń sportowych i 
rekreacyjnych. 

4) Dopuszczenie lokalizacji 
parkingów w pasie sąsiadującym 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 
 

Studium przewiduje trasowanie S-14 
zgodnie z ustaleniami przyjętymi 
w obowiązującym Studium uwarunkowań 
i kierunków rozwoju miasta Zgierza (z 
2005r.) – wersją obowiązującą na 
wszystkich etapach uzgodnień.  
Zmiana istniejącego przebiegu trasy S-14 
(kilkakrotnie uzgodnionego i powiązanego z 
trasowaniem poza granicami miasta 
Zgierza) mogłaby spowodować odmowę 
uzgodnienia projektu zmiany studium lub 
stwierdzenie nieważności dokumentu 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 

 
 

 
 

z projektowaną trasą S-14.  
Dopuszczenie lokalizacji lądowiska 
śmigłowców na potrzeby szpitala. 

  

przyjętego w takiej formie. Ponadto 
ustalanie przebiegu trasy S-14, która jest 
zadaniem rządowym nie leży w 
kompetencjach Prezydenta Miasta Zgierza. 

96.3 
 
 

06.09. 
2013 r. 

Zdzisław Sobczak 
Radny m. Zgierza 

Brak jest planu 
zagospodarowania terenów za 
Lasem Krogulec. Tam jest ok 
20-30% powierzchni Zgierza 
pod inwestycje. 

Tereny po zachodniej 
stronie Lasu Krogulec 

Tereny rolnicze 33/R 
Ustalenia zgodne z kierunkami i 
zasadami kształtowania 
przestrzeni rolniczej – określonymi 
w rozdziale XVII.1. 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

Studium wyznacza tereny wskazane do 
realizacji miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Wśród 
tych terenów znajduje się również obszar 
po zachodniej stronie Lasu Krogulec. 
 
Uchwałą Nr LII/469/10 Rady Miasta Zgierza 
z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Zgierza dla terenu 
zwartych obszarów rolnych, położonego 
w rejonie ulicy Aleksandrowskiej - Północ 
oraz z uchwałą Nr LII/468/10 Rady Miasta 
Zgierza z dnia  26 sierpnia 2010 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Zgierza dla terenu 
zwartych obszarów rolnych, położonego 
w rejonie ulicy Grotnickiej przystąpiono do 
sporządzenia planów miejscowych na 
zachód od lasu Krogulec, w celu 
powstrzymania rozprzestrzeniania się 
zabudowy na terenach rolniczych. 

96.4 
 

06.09. 
2013 r. 

Zdzisław Sobczak 
Radny m. Zgierza 

Studium nie zapewnia w 
bliższej i dalszej perspektywie 
warunków do rozwoju miasta. 
Warunkiem do rozwoju miasta 
jest stworzenie możliwości 
zagospodarowania terenów za 
ulicą Staffa i za Lasem 
Krogulec. 

Tereny po zachodniej 
stronie ulicy Staffa i 

Lasu Krogulec 

Tereny rolnicze 33/R 
Ustalenia zgodne z kierunkami i 
zasadami kształtowania 
przestrzeni rolniczej – określonymi 
w rozdziale XVII.1. 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

Zadaniem Studium jest zapewnienie 
możliwości zagospodarowywania oraz 
ochrony poszczególnych terenów 
przewidując wiele terenów z możliwościami 
rozwojowymi. Tereny w sąsiedztwie ulicy 
Staffa przewidywane są do zainwestowania, 
poza obszarem przewidywanym pod układ 
komunikacyjny związany z trasą S-14. W 
Studium nie przewiduje się znaczącej 
urbanizacji terenów na zachód od Lasu 
Krogulec.  

Jest to zgodne z przyjętym założeniem dla 
całego miasta -dotyczącym ograniczenia w 
rozszerzaniu zasięgu terenów pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną do 
czasu wykorzystania potencjału miejsc 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

dotychczas nie zagospodarowanych. 
przeznaczonych na tą zabudowę w 
opracowaniach wcześniejszych. 

Uchwałą Nr LII/469/10 Rady Miasta 
Zgierza z dnia 26 sierpnia 2010 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Zgierza dla terenu 
zwartych obszarów rolnych, położonego 
w rejonie ulicy Aleksandrowskiej - Północ 
oraz z uchwałą Nr LII/468/10 Rady Miasta 
Zgierza z dnia  26 sierpnia 2010 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Zgierza dla terenu 
zwartych obszarów rolnych, położonego 
w rejonie ulicy Grotnickiej przystapiono do 
sporządzenia planów miejscowych na 
zachód od lasu Krogulec, w celu 
powstrzymania rozprzestrzeniania się 
zabudowy na terenach rolniczych. 

97. 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja wykreślenia na 
stronie 64 Studium w pkt.XIX.6.  
punktu 4 o następującej treści 
„Rozważana jest również 
możliwość lokalizacji na terenie 
miasta spalarni odpadów lub 
współspalania posegregowa-
nych odpadów w kotle 
fluidalnym znajdującym się na 
terenie „Energetyki Boruta” 
i nadania punktowi 4 
następującego brzmienia: 
„4. Rozważana jest możliwość 
współspalania posegregowa-
nych odpadów w kotle 
fluidalnym znajdującym się  na 
terenie „Energetyki Boruta”. 

Obszar całego miasta XIX.6.  Gospodarka odpadami 
(…) 
4. Rozważana jest również 
możliwość lokalizacji na terenie 
miasta spalarni odpadów lub 
współspalania posegregowanych 
odpadów w kotle fluidalnym 
znajdującym się na terenie 
„Energetyki Boruta”. 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

 

Z uwagi na przejęcie obowiązku 
gospodarowania odpadami przez gminy 
funkcjonowanie Studium ma na celu 
określenie i zabezpieczenie możliwości dla 
realizacji przez gminę tego obowiązku w 
okresie długoterminowym. 

Wskazywany w uwadze zapis „Rozważana 
jest również możliwość lokalizacji …” odnosi 
się do uwarunkowań – czyli określenia 
istniejących ograniczeń i możliwości 
funkcjonalno-przestrzennych. 

 
 

98. 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Propozycja wykreślenia na 
stronie 165 Studium w punkcie 
3 podpunkt 11) Zakład 
Utylizacji Odpadów 
(propozycja). 

Obszary 
rozmieszczenia 
inwestycji celu 
publicznego 
o znaczeniu 

ponadlokalnym 

 Do podstawowych zamierzeń o 
charakterze rządowym 
i wojewódzkim, dotyczących 
inwestycji celu publicznego o 
znaczeniu ponadlokalnym zostały 

Uwaga 
uwzględniona 

 Wykreślono przedmiotowy zapis. 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nr 101 poz. 926 
 

(Rozdz.XXII.2) zaliczone: 

     (…) 
11) Zakład Utylizacji Odpadów 

(propozycja);  

99. 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja dopisania na stronie 
152 Studium w Tabeli „Tereny 
obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 28/P” 
w pkt 3) po słowie „odpadów”: 
„z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych”. 

 „Piaskowice B - 
Wschód” – jednostka 
28 (Rozdz.XVIII.28) 

Tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 28/P 
3)  dopuszcza się elementy 
zagospodarowania związane z 
obsługą techniczną i komunalną 
miasta w tym związane z 
segregacją i przetwarzaniem 
odpadów; 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 

Część nieuwzględniona: 
Wprowadzenie zapisu „z wyłączeniem 

odpadów niebezpiecznych” mogłoby 
wpłynąć negatywnie na możliwości realizacji 
przez gminę ustawowego obowiązku 
zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących 
Część uwzględniona: 

We wszystkich jednostkach, w których 
dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko wprowadzono zapisy zakazujące 
lokalizacji nowych zakładów utylizacji, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych. 

100. 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja dopisania na stronie 
149 Studium w Tabeli „Tereny 
gospodarowania odpadami 
26/O” w pkt 1) po słowie 
„odpadów”: „z wyłączeniem 
odpadów niebezpiecznych”. 

 „Piaskowice A” –
 jednostka 26 

(Rozdz.XVIII.26) 

Tereny gospodarowania odpadami 
26/O 
1) możliwość utrzymania, 
przekształceń oraz wprowadza-
nia urządzeń i obiektów związanych  
ze składowaniem oraz utylizacją 
ścieków i odpadów; 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 

Część nieuwzględniona: 
Wprowadzenie zapisu „z wyłączeniem 

odpadów niebezpiecznych” mogłoby 
wpłynąć negatywnie na możliwości realizacji 
przez gminę ustawowego obowiązku 
zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących 
Część uwzględniona: 

We wszystkich jednostkach, w których 
dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko wprowadzono zapisy zakazujące 
lokalizacji nowych zakładów utylizacji, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych. 

101. 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja dopisania na stronie 
148 Studium w Tabeli „Tereny 
obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 26/P” 
w pkt 3) po słowie „odpadów”: 
„z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych”. 

 „Piaskowice A - 
Wschód” – jednostka 
26 (Rozdz.XVIII.26) 

Tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 26/P 
3) dopuszcza się elementy 
zagospodarowania związane z 
obsługą techniczną i komunalną 
miasta w tym związane z 
segregacją i przetwarzaniem 
odpadów; 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 

Część nieuwzględniona: 
Wprowadzenie zapisu „z wyłączeniem 

odpadów niebezpiecznych” mogłoby 
wpłynąć negatywnie na możliwości realizacji 
przez gminę ustawowego obowiązku 
zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących 
Część uwzględniona: 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

We wszystkich jednostkach, w których 
dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko wprowadzono zapisy zakazujące 
lokalizacji nowych zakładów utylizacji, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych. 

102. 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja dopisania na stronie 
147 Studium w Tabeli „Tereny 
obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 25/P” 
w pkt 4) po słowie „odpadów”: 
„z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych”. 

 „Park Przemysłowy” 
– jednostka 25 

(Rozdz.XVIII.25) 

Tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów 25/P 
4) dopuszcza się elementy 
zagospodarowania związane z 
obsługą techniczną i komunalną 
miasta w tym związane z 
segregacją i przetwarzaniem 
odpadów; 
 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 

Część nieuwzględniona: 
Wprowadzenie zapisu „z wyłączeniem 

odpadów niebezpiecznych” mogłoby 
wpłynąć negatywnie na możliwości realizacji 
przez gminę ustawowego obowiązku 
zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących 
Część uwzględniona: 

We wszystkich jednostkach, w których 
dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko wprowadzono zapisy zakazujące 
lokalizacji nowych zakładów utylizacji, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych. 

103. 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Na stronie 109 Studium w 
Tabeli „Tereny rozmieszczenia 
obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2” 3/UC 
propozycja nadania  pkt1) 
następującego brzmienia: „1) 
możliwość lokalizowania 
obiektów handlowych o 
o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2 w 
istniejących obiektach 
poprzemysłowych wraz z 
obiektami towarzyszącymi 
funkcji podstawowej” 

Jednostka 3. 
„Parzęczewska” 
(Rozdz.XVIII.3) 

Tereny rozmieszczenia obiektów 
handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2 3/UC 
1) możliwość lokalizowania 
obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2, 
(nowych lub w istniejących 
obiektach poprzemysłowych) wraz z 
obiektami towarzyszącymi funkcji 
podstawowej; 
 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

 

Zgodnie z zapisami ustaleń Studium 
istnieje możliwość lokalizowania obiektów 
handlowych w istniejących obiektach 
poprzemysłowych. 

Ze względów programowych oraz z uwagi 
na konieczność uwzględniania  przepisów 
odrębnych ograniczenie lokalizacji tylko do 
obiektów istniejących mogłoby okazać się 
blokadą dla możliwości  realizacji inwestycji. 

104. 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Na stronie 102 Studium w 
Tabeli „Tereny rozmieszczenia 
obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2” 1B/UC 
propozycja nadania  pkt1) 

Jednostka 1.B. „Nowe 
Miasto”  

Tereny rozmieszczenia obiektów 
handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2 1B/UC 
1) możliwość lokalizowania 
obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2, 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

 

Zgodnie z zapisami ustaleń Studium 
istnieje możliwość lokalizowania obiektów 
handlowych w istniejących obiektach 
poprzemysłowych. 

Ze względów programowych oraz z uwagi 
na konieczność uwzględniania  przepisów 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nr 101 poz. 926 
 

następującego brzmienia:  
„1) możliwość lokalizowania 
obiektów handlowych o 
o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2 w 
istniejących obiektach 
poprzemysłowych wraz z 
obiektami towarzyszącymi 
funkcji podstawowej” 

(nowych lub w istniejących 
obiektach poprzemysłowych) wraz z 
obiektami towarzyszącymi funkcji 
podstawowej; 
 

odrębnych ograniczenie lokalizacji tylko do 
obiektów istniejących mogłoby okazać się 
blokadą dla możliwości  realizacji inwestycji. 

105. 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja dopisania na str.93 
Studium w pkt.XVI.7. System 
gospodarki odpadami „ 5) na 
terenach poszczególnych, 
wydzielonych w studium jedno-
stek (wskazanych w ustaleniach 
szczegółowych) dopuszcza się 
utrzymanie i przekształcanie 
urządzeń i obiektów istnie-
jących oraz realizację nowych 
obiektów i urządzeń, związa-
nych ze składowaniem oraz 
utylizacją ścieków i odpadów” 
stwierdzenia: „z wyłączeniem 
odpadów niebezpiecznych”. 

Obszar całego miasta XVI.7. System gospodarki 
odpadami 1. Zasady obsługi miasta 
w zakresie gospodarki odpadami: 
(….) 
5) na terenach poszczególnych, 
wydzielonych w studium jednostek 
(wskazanych w ustaleniach 
szczegółowych) dopuszcza się 
utrzymanie i przekształcanie 
urządzeń i obiektów istniejących 
oraz realizację nowych obiektów i 
urządzeń, związanych ze 
składowaniem oraz utylizacją 
ścieków i odpadów; 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 

Część nieuwzględniona: 
Wprowadzenie zapisu „z wyłączeniem 

odpadów niebezpiecznych” mogłoby 
wpłynąć negatywnie na możliwości realizacji 
przez gminę ustawowego obowiązku 
zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących 
Część uwzględniona: 

We wszystkich jednostkach, w których 
dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko wprowadzono zapisy zakazujące 
lokalizacji nowych zakładów utylizacji, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych. 

106. 06.09. 
2013 r. 

Dane wnioskodawcy 
usunięto na podst. 
przepisów ustawy 
o ochronie danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja wykreślenia 
w całości punktu 5. na stronie 
64 Studium w pkt.XIX.6.  
Gospodarka odpadami . 

Obszar całego miasta XIX.6.  Gospodarka odpadami 
(…) 
5. Biorąc pod uwagę wielkość 
województwa łódzkiego, jego 
znaczny stopień zurbanizowania 
i zbliżony poziom zaawansowania 
poszczególnych gmin miejskich 
w rozwiązanie gospodarki 
odpadami, celowym wydaje się 
stworzenie systemu wojewódzkiego 
(międzygminnego), 
umożliwiającego wprowadzenie  
racjonalnej gospodarki odpadami, 
w tym powiązanie miejskiego 
systemu gospodarki odpadami 
z systemem wojewódzkim. Miasto 
dysponuje odpowiednimi terenami 
w okolicy oczyszczalni ścieków, 
posiada również dobrze rozwinięty 

Uwaga 
uwzględniona 

 

 
 

Skorygowano zapisy studium. 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

zgłaszającego uwagi 

 
Treść uwagi 

 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu studium dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

układ drogowy z planowanym 
bliskim układem autostrad i linii 
kolejowych, co umożliwia 
bezpieczny dowóz odpadów oraz 
późniejsze ich wyekspediowanie po 
utylizacji. 
Przy założeniu zainteresowania 
koncepcją utylizacji odpadów 
komunalnych gmin ościennych, 
miasto Zgierz ma szansę stać się 
gminą, w której gospodarka 
odpadami byłaby prowadzona 
w sposób wzorcowy w skali kraju. 

107 10.09. 
2013 r. 

 
(data 

nadania 
06.09. 
2013r.) 

BSG sp. z o.o. 
z siedzibą w Zgierzu 

Ul. Struga 20 
95-100 Zgierz 

Reprezentowana 
przez adw. Wojciecha 

Krzysztofka 
Kancelaria 
Adwokacka  

Wnoszę o wyłączenie w/w 
działek ewidencyjnych z 
gminnej ewidencji zabytków, 
jako że obiekty znajdujące się 
na tych działkach straciły 
wartość zabytku. 
Wnioskuję aby w porozumieniu 
z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków usunąć nieruchomość 
przy ul. A. Struga 20 z gminnej 
ewidencji zabytków i dokonać 
odpowiedniej zmiany w 
Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Zgierza. 

Nieruchomość 
położona w Zgierzu 

przy ul.A. Struga 20 – 
działka ewidencyjna 

nr 293, 297 
w Obr. 121 

W gminnej ewidencji zabytków 
nieruchomych znajdują się 

następujące obiekty: 
(…) 
Struga 10, 20 
Dawny zespół przemysłowy 
Towarzystwa Akcyjnego Fabryki 
Barwników Anilinowych i 
Przetworów Chemicznych Zgierz i 
Park Przemysłowy „Boruta- Zgierz” 
przy ul. Kolorowej; 1894 – Spółka 
Jawna Śniechowski i Hordliczka 
Fabryka Barwników Zgierz przy ul. 
Zegrzańskiej (ob. H. 
Dąbrowskiego); od 1910 r. – 
Towarzystwo Akcyjne; od 1920 r. 
– przedsiębiorstwo „Przemysł 
Chemiczny w Polsce Sp. Akc.”; 
budynki przemysłowe, wieża 
ciśnień, budynek administracyjny 
„Boruta Kolor”. 

Uwaga 
uwzględniona 

 

 Skorygowano zapisy studium. 
 

 

 
Załączniki: 
- zbiór uwag zamieszczonych w wykazie 

 
 
 
 



 
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 151/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 9 czerwca 2014 r. 

 
WYKAZ I ROZSTRZYGNIĘCIE UWAG ZGŁOSZONYCH DO WYŁOŻONEJ DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZGIERZA W GRANICACH 

ADMINISTRACYJNYCH MIASTA ZGIERZA  
 

Termin wyłożenia projektu Studium wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 18.07.2013r. do dnia 16.08.2013r.  
Wyznaczony termin składania uwag do Prognozy oddziaływania na środowisko – do dnia 06.09.2013r. 
Wykaz zawiera uwagi, złożone w ww. terminie. 

 
 

 
Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 
zgłaszającego 

uwagi 

 
Treść uwagi 

(najważniejsze tezy) 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia prognozy oddziaływania na 
środowisko projektu studium dla 

nieruchomości, której dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 29.08. 
2013 r. 

Klub Radnych PO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

W odniesieniu do 
funkcjonowania Zakładu 
Utylizacji Odpadów opis 
zawarty na str. 17 Prognozy 
oddziaływania na środowisko 
jest niezgodny z 
rzeczywistością. 
 

Jednostka 28/P, 
Jednostka 

28/O. 

(str. 29 – 30 Prognozy) 
Gospodarka odpadami i ochrona 
powierzchni ziemi  
(…) W 2003 roku w Zgierzu przy ul. 
Aleksandrowskiej 123–125 uruchomiono 
wykonany w technologii pryzm 
energetycznych Zakład Utylizacji 
Odpadów wykorzystujący przy 
unieszkodliwianiu odpadów proces 
fermentacji beztlenowej. Odpady po 
przywiezieniu do Zakładu są segrego-
wane, a następnie po oddzieleniu 
surowców wtórnych i odpadów 
niebezpiecznych są umieszczane w 
pryzmach energetycznych, gdzie przez 5 
lat w specjalnie utrzymywa-nych 
warunkach termicznych i 
wilgotnościowych ulegają fermentacji 
beztlenowej. Po pięciu latach pryzma jest 
rozbierana, kompost powstały w wyniku 
przeróbki odpadów jest wykorzystywany 
do rekultywacji terenów zdegradowanych, 
a na odzyskanym terenie zakładana jest 
nowa pryzma. W wyniku fermentacji 
beztlenowej powstaje metan, który może 
być wykorzystywany do celów 
energetycznych. 
Zakład może przyjmować ok. 30 000 t 
odpadów rocznie i będzie mógł stać się 
miejscem, gdzie w sposób bezpieczny dla 
wszystkich elementów środowiska będzie 
unieszkodliwiana większość odpadów z 
powiatu zgierskiego. 

Uwaga 
uwzględniona 

 Wprowadzono korektę zapisów w „Prognozie” 
zgodnie z wprowadzoną korektą zapisów w 
„Studium…” 
 
 
 



 2 
 
Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 
zgłaszającego 

uwagi 

 
Treść uwagi 

(najważniejsze tezy) 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia prognozy oddziaływania na 
środowisko projektu studium dla 

nieruchomości, której dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 04.09. 
2013 r. 

PGE Górnictwo i 
Energetyka 

Konwencjonalna 
S.A. Oddział 

Elektrociepłownia 
Zgierz, 95-100 

Zgierz,  
ul. Energetyków 9 

2.1. pkt VI, ust 5 – Systemy 
infrastruktury technicznej – 
zasady obsługi miasta w 
zakresie zaopatrzenia w energię 
elektryczną – str. 15: 
 
a) propozycja wykreślenia pkt.7 
w całości, ponieważ stoi on w 
sprzeczności ze zobowiązaniami 
Gminy Miasto Zgierz 
wynikającymi z zapisów § 13 
ust. 4, pkt 2 Umowy dzierżawy 
Nr 317/2003 zawartej w dniu 
01.10.2003 roku pomiędzy PEC 
Sp. z o.o. w Zgierzu, FORTUM 
DZT S.A. przy udziale Gminy 
Miasta Zgierza, w związku z 
Umową cesji praw i 
obowiązków wnikających z 
umowy dzierżawy Nr 317/2003 
z dnia 01.10.2003r., -zawartej 
19.10.2012r. pomiędzy 
FORTUM Power and Heat 
Polska S.A.,  PGE Górnictwo i 
Energetyka Konwencjonalna 
S.A. PEC Sp. z o.o. w Zgierzu, 
przy udziale Gminy Miasto 
Zgierz. 
 
b) proponujemy w pkt 8 
wykreślić słowo „elektrowni” i 
w to miejsce wpisać: „lub 
farm”, 
 
c) proponujemy rozważyć czy 
umieszczenie w pkt 8 b, 
terenów oznaczonych 
symbolem ZC (odnoszącymi się 
do cmentarzy) jest właściwe, 
trudno sobie wyobrazić budowę 
„elektrowni fotowoltaicznych” 
na cmentarzu. 
 
 
 
 

Obszar całego 
miasta 

Określa się następujące zasady obsługi 
miasta w zakresie zaopatrzenia w energię 
elektryczną: 

(…) 

7) dopuszcza się realizację nowych 
instalacji do pozyskiwania energii 
elektrycznej (w tym urządzeń 
wytwarzających energię opartych 
o źródła energii odnawialnej, o mocy 
większej niż 100 kW) pod warunkiem 
lokalizacji tych instalacji wraz ze 
strefami ochronnymi na terenach o 
przeznaczeniu oznaczonym symbolami 
P, UP, IT, O; 

8) dopuszcza się lokalizację instalacji 
elektrowni fotowoltaicznych (w tym 
o mocy większej niż 100 kW): 

a) na terenach oznaczonych symbolem 
R (poza istniejącymi i projektowanymi 
obszarami chronionego krajobrazu),  

b) na terenach oznaczonych symbolami 
U, US, ZC, MN i MNR: 

– w ramach istniejącej i projektowanej 
zabudowy,  

- w ramach zagospodarowania działki 
(jeśli jest to dopuszczone ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego); 

9) nie dopuszcza się lokalizacji turbin 
wiatrowych. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.b) Uwaga 
uwzględniona 

 
 

 
2.1.c) Uwaga 
uwzględniona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2.1.a) Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2.1.a. Kwestionowane zapisy nie są samodzielnymi 
ustaleniami prognozy oddziaływania na 
środowisko ale są cytatem  ustaleń projektu 
Studium, i jako takie muszą być z tymi zapisami 
zgodne. 

Przytoczone zapisy § 13 Umowy dzierżawy 
odnoszą się do przesyłu i dystrybucji ciepła, 
natomiast proponowane w uwadze do wykreślenia 
zapisy dotyczą zasad obsługi miasta w energię 
elektryczną (nie stoją w sprzeczności z ustaleniami 
umowy).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.b. Wprowadzono korektę zapisów w 
„Prognozie” zgodnie z wprowadzoną korektą 
zapisów w „Studium…” 
 
 
2.1.c. Wprowadzono korektę zapisów w 
„Prognozie” zgodnie z wprowadzoną korektą 
zapisów w „Studium…” 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 
zgłaszającego 

uwagi 

 
Treść uwagi 

(najważniejsze tezy) 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia prognozy oddziaływania na 
środowisko projektu studium dla 

nieruchomości, której dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.2. pkt VI, ust 5 – Systemy 
infrastruktury technicznej – 
zasady obsługi miasta w 
zakresie gospodarki 
ciepłowniczej – str. 16: 
 
a) proponujemy wykreślić pkt 6 
i 7 w całości, ponieważ stoją 
one w sprzeczności ze 
zobowiązaniami Gminy Miasto 
Zgierz wynikającymi z zapisów 
§ 13 ust. 4, pkt 2 Umowy 
dzierżawy Nr 317/2003 
zawartej w dniu 01.10.2003 
roku pomiędzy PEC Sp. z o.o. w 
Zgierzu, FORTUM DZT S.A. przy 
udziale Gminy Miasta Zgierza, 
w związku z Umową cesji praw i 
obowiązków wnikających z 
umowy dzierżawy Nr 317/2003 
z dnia 01.10.2003r., -zawartej 
19.10.2012r. pomiędzy 
FORTUM Power and Heat 
Polska S.A.,  PGE Górnictwo i 
Energetyka Konwencjonalna 
S.A. PEC Sp. z o.o. w Zgierzu, 
przy udziale Gminy Miasto 
Zgierz, 
 
b) proponujemy rozważyć czy 
umieszczenie w pkt 8, terenów 
oznaczonych symbolem ZC 
(odnoszącymi się do 
cmentarzy) jest właściwe, 
trudno sobie wyobrazić budowę 
tego typu instalacji  na 
cmentarzach. 
 
2.3. pkt VI, ust 5 – Systemy 
infrastruktury technicznej – 
System gospodarki odpadami – 
str. 16-17: 
a) w pkt 4 zamiast słów: 
„w piecu fluidalnym w 
Energetyka Boruta Sp. z o.o.” – 
wpisać: „po ich przetworzeniu 

Określa się następujące zasady obsługi 
miasta w zakresie gospodarki 
ciepłowniczej: 
(…) 

6) dopuszcza się realizację nowych 
instalacji do pozyskiwania energii 
cieplnej (w tym urządzeń 
wytwarzających energię opartych 
o źródła energii odnawialnej, o mocy 
większej niż 100 kW) pod warunkiem 
lokalizacji tych instalacji wraz ze 
strefami ochronnymi na terenach o 
przeznaczeniu oznaczonym symbolami 
P, UP, IT, O; 

7) dopuszcza się lokalizację instalacji do 
pozyskiwania energii cieplnej opartych 
o źródła energii odnawialnej (w tym 
urządzeń wytwarzających energię, o 
mocy większej niż 100 kW) 
na terenach oznaczonych symbolem R 
(poza istniejącymi i projektowanymi 
obszarami chronionego krajobrazu);  

8) dopuszcza się lokalizację instalacji do 
pozyskiwania energii cieplnej opartych 
o źródła energii odnawialnej na 
terenach oznaczonych symbolami U, 
US, ZC, MN i MNR, służących 
bezpośredniej obsłudze zabudowy. 

  

 

 

 

 

Systemy infrastruktury technicznej – 
System gospodarki odpadami 

1) dążenie do maksymalnej segregacji 
odpadów; 
(…) 

4) opracowanie i wdrożenie technologii 
związanych z unieszkodliwianiem 
odpadów (np. współspalania osadów 
ściekowych oraz niektórych odpadów 

 
 
 
 
 

2.2.a) Uwaga 
uwzględniona 
w części 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2.b) Uwaga 
uwzględniona 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2.3.a) Uwaga 
uwzględniona 

 
 

 
 
 
 

 
2.2.a) Uwaga 

nieuwzględniona 
w części 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
2.2.a. Uwaga uwzględniona częściowo:  
- w zakresie wykreślenia ustaleń pkt 7. 
Dla wnioskowanych punktów wprowadzono 
korektę zgodnie z korektą zapisów w „Studium…” 
(uwzględniającą uwarunkowania wynikające z 
zawartych umów - odnoszące się do systemu 
ciepłowniczego scentralizowanego). 
 
2.2.a. Uwaga nieuwzględniona częściowo:  

Nie wykreślono pkt 6 w całości, gdyż określa on   
elementy i zasady obsługi w infrastrukturę 
pozostawione w projekcie Studium. Skorygowano 
natomiast zapisy zgodnie z ich korektą w Studium 
(uzupełniającą punkt 6 o dodatkowe zapisy 
odnoszące się do systemu ciepłowniczego 
scentralizowanego). 
Kwestionowane zapisy nie są samodzielnymi 
ustaleniami prognozy oddziaływania na 
środowisko ale są odzwierciedleniem  ustaleń 
projektu Studium, i jako takie muszą być z tymi 
zapisami zgodne. 

 
 
2.2.b. Wprowadzono korektę zapisów w 
„Prognozie” zgodnie z wprowadzoną korektą 
zapisów w „Studium…” 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2.3.a. Wprowadzono korektę zapisów w 
„Prognozie” zgodnie z wprowadzoną korektą 
zapisów w „Studium…” 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 
zgłaszającego 

uwagi 

 
Treść uwagi 

(najważniejsze tezy) 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia prognozy oddziaływania na 
środowisko projektu studium dla 

nieruchomości, której dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

na paliwo alternatywne, 
w instalacjach energetycznych 
PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna S.A. – Oddział 
Elektrociepłownia Zgierz”, 
 
b) w pkt. 5 propozycja 
wykreślenia ostatniej części 
zdania „oraz realizację nowych 
obiektów i urządzeń związanych 
ze składowaniem oraz utylizacją 
ścieków i odpadów” , w 
interesie społecznym jest, aby 
ograniczać lokowanie na terenie 
miasta Zgierza nowych 
instalacji z obszaru utylizacji 
odpadów, szczególnie 
niebezpiecznych, jest wystar-
czająco problemów z uciążli-
wością już istniejących tego 
typu zakładów czy instalacji. 
 
c) zapis końcowy „gospodarki 
odpadami” w brzmieniu: 
„Przyjmuje się jako obowiązu-
jące, działania ustalone w treści 
Gminnego Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Miasta 
Zgierz, w szczególności 
Gminnego Planu Gospodarki 
Odpadami” wymaga generalnej 
przebudowy z uwagi na fakt, że 
aktualnie „obowiązujący” 
Gminny Program Ochrony 
Środowiska dla Gminy Miasta 
Zgierz, pochodzi z 24.04.2004r. 
więc nie ma sensu przywoływać 
dokumentu mocno 
nieaktualnego, lepiej dać 
wzmiankę, że regulował to 
będzie nowy program… po jego 
uchwaleniu przez RMZ. 
Natomiast w zakresie 
gospodarki odpadami (…) 
obowiązuje Wojewódzki Plan 
Gospodarki Odpadami z 2012r. 

komunalnych w piecu fluidalnym w 
„Energetyce Boruta” Sp. z o.o.); 

5) na terenach poszczególnych, 
wydzielonych w studium jednostek 
(wskazanych w ustaleniach 
szczegółowych) dopuszcza się 
utrzymanie i przekształcenia urządzeń 
i obiektów istniejących oraz realizację 
nowych obiektów i urządzeń, 
związanych ze składowaniem oraz 
utylizacją ścieków i odpadów; 

6) lokalizacja, budowa, eksploatacja i 
zamknięcie składowisk oraz 
rekultywacja nieczynnych składowisk 
powinny być przeprowadzone zgodnie 
z przepisami odrębnymi.  

Przyjmuje się jako obowiązujące, 
działania ustalone w treści Gminnego 
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Miasta Zgierz, w szczególności Gminnego 
Planu Gospodarki Odpadami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3.c) Uwaga 
uwzględniona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.3.b) Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.3.b. Kwestionowane zapisy nie są 
samodzielnymi ustaleniami prognozy 
oddziaływania na środowisko ale odnoszą się do 
ustaleń zawartych w projekcie Studium. 

Nie wykreślono wnioskowanych zapisów, gdyż 
określają one  istotne elementy i zasady obsługi w 
infrastrukturę. Wykreślenie w Studium a następnie 
w prognozie ostatniej części zdania w pkt.5: „oraz 
realizację nowych obiektów i urządzeń związanych 
ze składowaniem oraz utylizacją ścieków i 
odpadów”, mogłoby wpłynąć negatywnie na 
możliwości realizacji przez gminę ustawowego 
obowiązku zagospodarowania odpadów. 

 
 
 
 
2.3.c. Wprowadzono korektę kwestionowanego 
zapisu zarówno w „Studium…” jak i w 
„Prognozie…” 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 
zgłaszającego 

uwagi 

 
Treść uwagi 

(najważniejsze tezy) 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia prognozy oddziaływania na 
środowisko projektu studium dla 

nieruchomości, której dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
2.4. Zamieszczone w 
Prognozie… zapisy odnoszące 
się do ochrony Doliny Rzeki 
Bzury oraz ochrony wód 
powierzchniowych i 
podziemnych – powinny mieć 
wymiar szczególnej staranności 
i dbałości o harmonijny rozwój 
obszarów zielonych, zgodnie z 
regionalnym programem 
ochrony doliny rzeki Bzury, 
którego celem podstawowym 
jest ochrona dorzecza Bzury i 
jej dopływów wraz z poprawą 
stanu czystości wód. W 
interesie Miasta jest 
powstrzymanie wszelkimi 
sposobami ekspansji na te 
szczególne tereny przemysłu, 
czy instalacji znacząco 
oddziaływujących na 
środowisko lub mogących 
znacząco oddziaływać na 
środowisko np. w sytuacjach 
awaryjnych. Należy umacniać 
funkcje kanału wentylacyjnego 
doliny rzeki Bzury dla centrum 
miasta Zgierza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prognoza - Rozdz.X: 

Ustalenia mające na celu zapobieganie, 

ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań 

na środowisko, mogących być rezultatem 

realizacji projektowanego dokumentu. 

Dla realizacji polityki zrównoważonego 
rozwoju  miasta, istotne są następujące 
działania: 

1. Ochrona istniejących walorów i 
zasobów przyrodniczych oraz elementów 
zagospodarowania sprzyjających 
środowisku (lasy, użytek ekologiczny, 
tereny dolinne, zieleń miejska, 
zadrzewienia śródpolne, przydrożne, 
przydolinne, gleby, wody). 

2. Ograniczenie lokalizacji przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaływać 
na środowisko do  terenów oznaczonych 
symbolem  P oraz inwestycji celu 
publicznego. 

3. (…) 
4. (…) 
5. (…) 
6. Ograniczenia zabudowy w dolinach 
rzek, cieków, obniżeń terenowych (użytki 
zielone), obszarach źródłowych wód 
powierzchniowych, w celu utrzymania 
ich walorów przyrodniczo – 
krajobrazowych i klimatycznych. 

7. Przekształcenia przestrzenne i 
funkcjonalne prowadzące drogą polityki 
przestrzennej do poprawy warunków 
sanitarno-zdrowotnych oraz 
do rekonstrukcji uprzednich cech 
i walorów przyrodniczych (w odniesieniu 
do doliny Bzury). 

8. (…) 
9. Respektowanie w rozwoju Zgierza 
założeń strategicznej  koncepcji 
kształtowania ekologicznego systemu 
funkcjonalno-przestrzennego, którego 
sukcesywne tworzenie zapewni warunki 
dla zrównoważonego rozwoju miasta 
zintegrowanego przestrzennie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.4. Uwaga 

nieuwzględniona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.4. W prognozie oceniono ustalenia zawarte w 

projekcie Studium, dotyczące Doliny Rzeki Bzury 
oraz ochrony wód powierzchniowych i 
podziemnych jako zapewniające wystarczającą ich 
ochronę. Według ustaleń projektu pozostawiono 
dolinę rzeki jako tereny zieleni (w zakresie 
zgodnym z aktualnie obowiązującym „Studium…” 
z 2005 r.). 

Tereny przemysłowe w bezpośrednim 
sąsiedztwie rzeki pozostawiono również w zakresie 
zgodnym z dotychczas obowiązującym – mówienie 
o konieczności powstrzymania „ekspansji na te 
szczególne tereny przemysłu” jest więc 
niezasadne. 

W „Prognozie…” przytoczono również ustalenia 
zawarte w projekcie „Studium…” dotyczące 
rozwoju infrastruktury (w tym kanalizacji) oraz 
zachowania doliny rzeki Bzury jako korytarza 
nawietrzającego. Ustalenia te są zgodne z 
programową ochroną  doliny Bzury i jej dopływów.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 
 
Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 
zgłaszającego 

uwagi 

 
Treść uwagi 

(najważniejsze tezy) 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia prognozy oddziaływania na 
środowisko projektu studium dla 

nieruchomości, której dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i biocenotycznie z szerszym zapleczem 
aglomeracji łódzkiej. 

10. Ochrona Doliny Bzury: 
1) zakaz podejmowania działań będących  
w kolizji z funkcją ekologiczną terenu 
i utrzymaniem oraz wzbogacaniem 
występujących wartości przyrodniczych; 

2) wykonanie kompleksowego 
opracowania dotyczącego regulacji 
stosunków wodnych i rekonstrukcji 
zbiorowisk roślinnych; 

3) współdziałanie z władzami 
samorządowymi Łodzi w zakresie 
prowadzenia skojarzonej polityki, 
dotyczącej zabezpieczeń wód rzeki przed 
zanieczyszczeniami z uwagi na fakt, iż 
granica administracyjna Zgierza i Łodzi 
przebiega wzdłuż fragmentu rzeki, a 
tereny źródłowe znajdują się 
w niedalekiej odległości od tej granicy na 
obszarze Łodzi; 

4) nasycenie zielenią terenów doliny 
z pozostawieniem centralnych, 
położonych  wzdłuż osi części tych 
terenów jako otwartych, bez 
wprowadzania zwartej zieleni wysokiej, 
ograniczającej swobodny przepływ 
powietrza. Wskazane jest zadrzewienie 
stref brzeżnych tych form, w celu 
wykształcenia wyraźnych korytarzy 
wentylacyjnych; 

5) opracowanie projektu zagospoda-
rowania całości odcinka doliny; 

6) maksymalne utrzymanie naturalnego 
charakteru doliny; 

7) konieczność uwzględnienia walorów 
doliny i maksymalnej ich ochrony 
podczas przejścia projektowaną trasą S-
14. 

11. Na obszarach gruntów słabonośnych 
należy ograniczać nową zabudowę lub 
stosować odpowiednie do warunków 
rozwiązania techniczne. 

12. Ochrona wód: 
1) stosowanie ujęć lokalnych z 
obowiązkiem uzyskania pozytywnej 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 
zgłaszającego 

uwagi 

 
Treść uwagi 

(najważniejsze tezy) 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia prognozy oddziaływania na 
środowisko projektu studium dla 

nieruchomości, której dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

opinii Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego o lokalizacji, przed 
wydaniem decyzji o warunkach 
zabudowy; 

2) zakaz wykorzystywania istniejących 
lokalnych otworów studziennych po 
okresie ich eksploatacji, jako zbiorników 
na odpady lub ścieki; 

3) zakaz wprowadzania ścieków do wód 
powierzchniowych i do gruntu; 

4) ochrona istniejącej sieci rowów; 
5) konieczność zapewnienia dostępu do 
rzeki Bzury, zgodnie z wymogami 
przepisów odrębnych; 

6) opróżnianie taborem asenizacyjnym do 
punktu zlewnego zbiorników 
bezodpływowych na ścieki sanitarne. 
Zbiorniki bezodpływowe powinny 
posiadać atest szczelności; 

7) dążenie docelowo do coraz 
pełniejszego uzbrojenia sieciowego w 
wodociągi, a zwłaszcza w kanalizację; 

8) modernizacja urządzeń wodnych w 
celu osiągnięcia wymaganych stan-
dardów jakościowych wody pitnej; 

9) w przypadku wytwarzania ścieków 
technologicznych, obowiązek ich 
neutralizacji w miejscu ich powstawania, 
przed wprowadzeniem do kanalizacji i 
odbiornika; 

10) przy stosowaniu ciągów kanałowych 
kanalizacji deszczowej wzdłuż dróg oraz 
powierzchni utwardzonych o powierzchni 
większej niż 200 m2, usytuowanych 
w obrębie działek z zabudową 
przemysłowa, usługową i usługowo-
produkcyjną, przed wylotem do 
odbiornika, wody opadowe wymagają 
podczyszczania w odpowiednich 
urządzeniach przechwytujących 
substancje ropopochodne (separatory); 

11) gospodarowanie uwzględniające 
potrzebę ochrony wód podziemnych, 
poprzez zakaz lokalizacji obiektów 
budowlanych, robót lub innych 
czynności, które mogą spowodować 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 
zgłaszającego 

uwagi 

 
Treść uwagi 

(najważniejsze tezy) 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia prognozy oddziaływania na 
środowisko projektu studium dla 

nieruchomości, której dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5. Wszędzie tam, gdzie w 
treści Prognozy oddziaływania 
na środowisko występuje: 
„Energetyka Boruta Sp. z o.o.” 
w różnych odmianach i formach 
gramatycznych, to należy 
zmienić na „PGE Górnictwo i 
Energetyka Konwencjonalna 
S.A. Oddział Elektrociepłownia 
Zgierz” lub skrótowo pisane 
PGE GiEK S.A. - Oddział 
Elektrociepłownia Zgierz”. 

zanieczyszczenie gruntów lub wód bez 
zaprojektowania i wykonania 
odpowiednich zabezpieczeń. Nowe 
inwestycje w tym obszarze powinny być 
realizowane przy zastosowaniu wszelkich 
zabezpieczeń  technicznych dla ochrony 
środowiska, szczególnie wód 
podziemnych i powierzchniowych.  

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.5. Uwaga 

uwzględniona 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.5. Wprowadzono korektę zapisów w „Prognozie” 
zgodnie z wprowadzoną korektą zapisów w 
„Studium…” 

 

3 06.09. 
2013 r. 

Dane 
wnioskodawcy 

usunięto 
na podst. 

przepisów ustawy 
o ochronie 

danych 
osobowych 

Dz. U. 2002 r. 
Nr 101 poz. 926 

 

Na stronie 10 Prognozy w pkt.3 
„Ochrona i kształtowanie 
środowiska”, pkt.5 „obszary 
istniejących i potencjalnych 
konfliktów przestrzennych i 
zagrożeń ppkt e) stwierdza się, 
że: 
„lokalizacje nowych inwestycji 
zaliczanych do przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko 
ograniczono do terenów 
oznaczonych symbolem P 
(tereny obiektów 
produkcyjnych, składów 
i magazynów) oraz symbolami 
O (tereny gospodarowania 
odpadami) i IT (tereny 
infrastruktury technicznej). 
Powyższemu ograniczeniu nie 
podlega lokalizacja inwestycji 
celu publicznego (m.in. 
przedsięwzięcia kolejowe i 
drogowe, radiokomunikacyjne, 
elektroenergetyczne) oraz 

Obszar całego 
miasta 

3.Ochrona i kształtowanie środowiska 
(…)  
5) Obszary istniejących i potencjalnych 
konfliktów przestrzennych i zagrożeń 
(…) 
e) lokalizacje nowych inwestycji 
zaliczanych do przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko ograniczono do terenów 
oznaczonych symbolem P (tereny 
obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów) oraz symbolami O (tereny 
gospodarowania odpadami) i IT (tereny 
infrastruktury technicznej). Powyższemu 
ograniczeniu nie podlega lokalizacja 
inwestycji celu publicznego (m.in. 
przedsięwzięcia kolejowe i drogowe, 
radiokomunikacyjne, 
elektroenergetyczne) oraz rozbudowa lub 
przebudowa istniejących inwestycji 
zaliczanych do przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko.” 
 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 

 

Część nieuwzględniona: 
 Wskazywane do uzupełnienia zapisy nie są 

samodzielnymi ustaleniami prognozy 
oddziaływania na środowisko ale są 
odzwierciedleniem  ustaleń projektu Studium, i 
jako takie nie podlegają samodzielnym zmianom w 
opracowaniu prognozy. 

 
Wprowadzenie najpierw do Studium a następnie 

do Prognozy zapisu „z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych” mogłoby wpłynąć negatywnie na 
możliwości realizacji przez gminę ustawowego 
obowiązku zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących. 

 
Część uwzględniona: 
We wszystkich jednostkach, w których 

dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
wprowadzono zapisy zakazujące lokalizacji nowych 
zakładów utylizacji, odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów niebezpiecznych. 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 
zgłaszającego 

uwagi 

 
Treść uwagi 

(najważniejsze tezy) 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia prognozy oddziaływania na 
środowisko projektu studium dla 

nieruchomości, której dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

rozbudowa lub przebudowa 
istniejących inwestycji 
zaliczanych do przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko.” 
Propozycja dopisania w tym 
punkcie Prognozy 
stwierdzenia: 
„Zabrania się na terenie miasta 
Zgierza lokalizacji jakichkolwiek 
nowych inwestycji lub 
rozbudowy bądź przebudowy 
istniejących inwestycji 
związanych z gospodarką 
odpadami niebezpiecznymi”. 

4 06.09. 
2013 r. 

Dane 
wnioskodawcy 
usunięto na 

podst. przepisów 
ustawy 

o ochronie 
danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Na stronie 16 Prognozy w 
zakresie akapitu oznaczonego 
jako „System gospodarki 
odpadami”, pkt.2 uwaga 
dotyczy sformułowania: 
„wywożenie odpadów 
komunalnych z terenu miasta 
do Regionalnej Instalacji 
Przekształcania Odpadów 
Komunalnych w Kutnie (...) – 
do czasu wprowadzenia innych 
rozwiązań, pozwalających 
kierowanie odpadów do innych 
miejsc lub na utylizację 
odpadów na terenie miasta” 
Propozycja dopisania w tym 
punkcie Prognozy 
stwierdzenia: „z 
wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych”. 

Obszar całego 
miasta 

5. Systemy  infrastruktury technicznej 
System gospodarki odpadami 

2) wywożenie odpadów komunalnych z 
terenu miasta do Regionalnej Instalacji 
Przekształcania Odpadów Komunalnych w 
Kutnie (zgodnie z uchwałą Sejmiku 
Województwa Łódzkiego Nr XXVI/481/12 
z dnia 21.06.2012 r.) – do czasu 
wprowadzenia innych rozwiązań, 
pozwalających kierowanie odpadów do 
innych miejsc lub na utylizację odpadów 
na terenie miasta. 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 

 

Część nieuwzględniona: 
 Wskazywane do uzupełnienia zapisy nie są 

samodzielnymi ustaleniami prognozy 
oddziaływania na środowisko ale są 
odzwierciedleniem  ustaleń projektu Studium, i 
jako takie nie podlegają samodzielnym zmianom w 
opracowaniu prognozy. 

 
Wprowadzenie najpierw do Studium a następnie 

do Prognozy zapisu „z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych” mogłoby wpłynąć negatywnie na 
możliwości realizacji przez gminę ustawowego 
obowiązku zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących. 

 
Część uwzględniona: 
We wszystkich jednostkach, w których 

dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
wprowadzono zapisy zakazujące lokalizacji nowych 
zakładów utylizacji, odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów niebezpiecznych. 

5 06.09. 
2013 r. 

Dane 
wnioskodawcy 
usunięto na 

podst. przepisów 
ustawy 

o ochronie 
danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Na stronie 16 Prognozy w 
zakresie akapitu oznaczonego 
jako „Określa się następujące 
zasady obsługi miasta w 
zakresie gospodarki 
ciepłowniczej” 
Proponuje się wykreślenie 
z Prognozy punktów: 
6) dopuszcza się realizację 

Obszar całego 
miasta 

5. Systemy  infrastruktury technicznej 
Określa się następujące zasady obsługi 
miasta w zakresie gospodarki 
ciepłowniczej: 
6) dopuszcza się realizację nowych 
instalacji do pozyskiwania energii cieplnej 
(w tym urządzeń wytwarzających energię 
opartych o źródła energii odnawialnej, o 
mocy większej niż 100 kW) pod 

Uwaga 
uwzględniona 
w części 

 

Uwaga 
nieuwzględniona 
w części 

 

Uwaga uwzględniona częściowo:  
- w zakresie wykreślenia punktu 7 (zgodnie z 
korektą ustaleń projektu Studium). 
 
Uwaga nieuwzględniona częściowo:  

Nie wykreślono pkt 6 w całości, gdyż określa on   
elementy i zasady obsługi w infrastrukturę 
pozostawione w projekcie Studium. Skorygowano 
natomiast zapisy zgodnie z ich korektą w Studium 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 
zgłaszającego 

uwagi 

 
Treść uwagi 

(najważniejsze tezy) 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia prognozy oddziaływania na 
środowisko projektu studium dla 

nieruchomości, której dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nr 101 poz. 926 
 

nowych instalacji do 
pozyskiwania energii cieplnej 
(w tym urządzeń wytwa-
rzających energię opartych 
o źródła energii odnawialnej, o 
mocy większej niż 100 kW) 
pod warunkiem lokalizacji tych 
instalacji wraz ze strefami 
ochronnymi na terenach o 
przeznaczeniu oznaczonym 
symbolami P, UP, IT, O; 
7) dopuszcza się lokalizację 
instalacji do pozyskiwania 
energii cieplnej opartych 
o źródła energii odnawialnej 
(w tym urządzeń 
wytwarzających energię, o 
mocy większej niż 100 kW) 
na terenach oznaczonych 
symbolem R (poza istniejącymi 
i projektowanymi obszarami 
chronionego krajobrazu); 

warunkiem lokalizacji tych instalacji wraz 
ze strefami ochronnymi na terenach o 
przeznaczeniu oznaczonym symbolami P, 
UP, IT, O; 
7) dopuszcza się lokalizację instalacji do 
pozyskiwania energii cieplnej opartych 
o źródła energii odnawialnej (w tym 
urządzeń wytwarzających energię, o 
mocy większej niż 100 kW) na terenach 
oznaczonych symbolem R (poza 
istniejącymi i projektowanymi obszarami 
chronionego krajobrazu). 

(uzupełniającą punkt 6 o dodatkowe zapisy 
odnoszące się do systemu ciepłowniczego 
scentralizowanego). 
Kwestionowane zapisy nie są samodzielnymi 
ustaleniami prognozy oddziaływania na 
środowisko ale są odzwierciedleniem  ustaleń 
projektu Studium, i jako takie muszą być z tymi 
zapisami zgodne. 

 
 

6 06.09. 
2013 r. 

Dane 
wnioskodawcy 
usunięto na 

podst. przepisów 
ustawy 

o ochronie 
danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Na stronie 17 Prognozy w 
zakresie akapitu oznaczonego 
jako „System gospodarki 
odpadami”: „na terenach 
poszczególnych, wydzielonych 
w studium jednostek 
(wskazanych w ustaleniach 
szczegółowych) dopuszcza się 
utrzymanie i przekształcenia 
urządzeń i obiektów 
istniejących oraz realizację 
nowych obiektów i urządzeń, 
związanych ze składowaniem 
oraz utylizacją ścieków i 
odpadów;” 
Propozycja dopisania w 
tym punkcie Prognozy 
stwierdzenia:  
„z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych”. 

Obszar całego 
miasta 

5. Systemy  infrastruktury technicznej 
System gospodarki odpadami 

5) na terenach poszczególnych, 
wydzielonych w studium jednostek 
(wskazanych w ustaleniach 
szczegółowych) dopuszcza się utrzymanie 
i przekształcenia urządzeń i obiektów 
istniejących oraz realizację nowych 
obiektów i urządzeń, związanych 
ze składowaniem oraz utylizacją ścieków i 
odpadów. 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 

 

Część nieuwzględniona: 
 Wskazywane do uzupełnienia zapisy nie są 

samodzielnymi ustaleniami prognozy 
oddziaływania na środowisko ale są 
odzwierciedleniem  ustaleń projektu Studium, i 
jako takie nie podlegają samodzielnym zmianom w 
opracowaniu prognozy. 

 
Wprowadzenie najpierw do Studium a następnie 

do Prognozy zapisu „z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych” mogłoby wpłynąć negatywnie na 
możliwości realizacji przez gminę ustawowego 
obowiązku zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących. 

 
Część uwzględniona: 
We wszystkich jednostkach, w których 

dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
wprowadzono zapisy zakazujące lokalizacji nowych 
zakładów utylizacji, odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów niebezpiecznych. 

7 06.09. 
2013 r. 

Dane 
wnioskodawcy 

Propozycja wykreślenia na 
stronie 17 Prognozy 

Obszar całego 
miasta 

5. Systemy  infrastruktury technicznej Uwaga 
uwzględniona 

 
 

Wprowadzono korektę zapisów w „Prognozie” 
zgodnie z wprowadzoną korektą zapisów w 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 
zgłaszającego 

uwagi 

 
Treść uwagi 

(najważniejsze tezy) 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia prognozy oddziaływania na 
środowisko projektu studium dla 

nieruchomości, której dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

usunięto na 
podst. przepisów 

ustawy 
o ochronie 

danych 
osobowych 

Dz. U. 2002 r. 
Nr 101 poz. 926 

 

następującego zdania: 
„Przyjmuje się, jako 
obowiązujące, działania 
ustalone w treści Gminnego 
Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Miasta Zgierz, w 
szczególności Gminnego Planu 
Gospodarki Odpadami.” 

System gospodarki odpadami 

Przyjmuje się jako obowiązujące, 
działania ustalone w treści Gminnego 
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Miasta Zgierz, w szczególności Gminnego 
Planu Gospodarki Odpadami. 

 

 „Studium…”  
 

 
 

 

8 06.09. 
2013 r. 

Dane 
wnioskodawcy 
usunięto na 

podst. przepisów 
ustawy 

o ochronie 
danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja wykreślenia na 
stronie 30 Prognozy 
następujących zdań:  
„ W 2003 roku w Zgierzu przy 
ul. Aleksandrowskiej 123 – 125 
uruchomiono wykonany 
w technologii pryzm energe-
tycznych Zakład Utylizacji 
Odpadów wykorzystujący 
przy unieszkodliwianiu odpadów 
proces fermentacji beztlenowej. 
Odpady po przywiezieniu do 
Zakładu są segregowane, 
a następnie po oddzieleniu 
surowców wtórnych i odpadów 
niebezpiecznych są umieszcza-
ne w pryzmach energetycznych, 
gdzie przez 5 lat w specjalnie 
utrzymywanych warunkach 
termicznych i wilgotnościowych 
ulegają fermentacji 
beztlenowej. Po pięciu latach 
pryzma jest rozbierana, 
kompost powstały w wyniku 
przeróbki odpadów jest 
wykorzystywany do rekultywacji 
terenów zdegradowanych, a na 
odzyskanym terenie 
zakładana jest nowa pryzma. W 
wyniku fermentacji beztlenowej 
powstaje metan, który może 
być wykorzystywany do celów 
energetycznych. 
Zakład może przyjmować ok. 
30 000 t odpadów rocznie i 
będzie mógł stać się miejscem, 
gdzie w sposób bezpieczny dla 

Jednostka 28/P, 
Jednostka 28/O 

Gospodarka odpadami i ochrona 
powierzchni ziemi 
(…) W 2003 roku w Zgierzu przy ul. 
Aleksandrowskiej 123 – 125 uruchomiono 
wykonany w technologii pryzm 
energetycznych Zakład Utylizacji 
Odpadów wykorzystujący 
przy unieszkodliwianiu odpadów proces 
fermentacji beztlenowej. Odpady po 
przywiezieniu do Zakładu są 
segregowane, a następnie po oddzieleniu 
surowców wtórnych i odpadów 
niebezpiecznych są umieszczane w 
pryzmach energetycznych, gdzie przez 5 
lat w specjalnie utrzymywanych 
warunkach termicznych i 
wilgotnościowych ulegają fermentacji 
beztlenowej. Po pięciu latach pryzma jest 
rozbierana, kompost powstały w wyniku 
przeróbki odpadów jest wykorzystywany 
do rekultywacji terenów zdegradowanych, 
a na odzyskanym terenie zakładana jest 
nowa pryzma. W wyniku fermentacji 
beztlenowej powstaje metan, który może 
być wykorzystywany do celów 
energetycznych. 
Zakład może przyjmować ok. 30 000 t 
odpadów rocznie i będzie mógł stać się 
miejscem, gdzie w sposób bezpieczny 
dla wszystkich elementów środowiska 
będzie unieszkodliwiana większość 
odpadów z powiatu zgierskiego. 

Uwaga 
uwzględniona 

 

 
 

Wprowadzono korektę zapisów w „Prognozie” 
zgodnie z wprowadzoną korektą zapisów w 
„Studium…” (ograniczono zapisy do podstawowej 
informacji o funkcjonowaniu istniejącego Zakładu 
Utylizacji Odpadów). 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 
zgłaszającego 

uwagi 

 
Treść uwagi 

(najważniejsze tezy) 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia prognozy oddziaływania na 
środowisko projektu studium dla 

nieruchomości, której dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

wszystkich elementów 
środowiska będzie 
unieszkodliwiana większość 
odpadów z powiatu 
zgierskiego.” 

9 06.09. 
2013 r. 

Dane 
wnioskodawcy 
usunięto na 

podst. przepisów 
ustawy 

o ochronie 
danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Na stronie 39 Prognozy w 
pkt. 12 ZAGROŻENIA 
proponuję dopisać w ppkt 2 
następujące zdania: 
- „BIO EKO TECH Sp. z o.o. 
przy ul. A. Struga 26, Zakład 
termicznego przekształcania 
odpadów i wytwarzania energii. 
Zagrożenie mogą stanowić 
magazynowane na terenie 
zakładu odpady niebezpieczne, 
awaria instalacji do spalania 
odpadów niebezpiecznych i 
w jej wyniku emisja substancji 
niebezpiecznych do powietrza.” 
 
 

Jednostka 25/P 
– tereny 
obiektów 

produkcyjnych, 
składów i 

magazynów 

2) Zakłady, które mogą stanowić 
potencjalne źródło nadzwyczajnych 
zagrożeń dla środowiska ze względu na 
możliwość wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej: 
- (…) 
 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 

W „Prognozie…” jak i w „Studium…” uwzględnia 
się zakłady zgłoszone  na podstawie przepisów 
odrębnych do wykazu zakładów, które mogą 
stanowić potencjalne źródło nadzwyczajnych 
zagrożeń dla środowiska ze względu na możliwość 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

Wspólnymi obowiązkami prowadzących zakłady 
o zwiększonym i o dużym ryzyku wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej są:  
- zgłoszenie działalności do właściwego organu 
Państwowej Straży Pożarnej (zakład o 
zwiększonym ryzyku do komendanta 
powiatowego, natomiast zakład o dużym ryzyku 
do komendanta wojewódzkiego), oraz do 
wiadomości wojewódzkiemu inspektorowi ochrony 
środowiska,  
- sporządzenie programu zapobiegania poważnym 
awariom przemysłowym, a następnie przedłożenie 
go właściwemu organowi PSP, oraz do wiadomości  

wojewódzkiemu inspektorowi ochrony 
środowiska. 

10 06.09. 
2013 r. 

Dane 
wnioskodawcy 
usunięto na 

podst. przepisów 
ustawy 

o ochronie 
danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Na stronie 47 Prognozy w 
pkt. X  USTALENIA MAJĄCE NA 
CELU ZAPOBIEGANIE, 
OGRANICZENIE LUB 
KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ 
NEGATYWNYCH 
ODDZIAŁYWAŃ NA 
ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH 
BYĆ REZULTATEM REALIZACJI 
PROJEKTOWANEGO 
DOKUMENTU 
Proponuję punktowi 2 
nadać następujące 
brzmienie: 
„2. Wprowadzenie na terenie 
miasta Zgierza całkowitego 
zakazu rozbudowy i 
przekształcenia urządzeń i 
obiektów istniejących oraz 
budowy nowych obiektów i 

Obszar całego 
miasta 

Ustalenia mające na celu zapobieganie, 

ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań 

na środowisko, mogących być rezultatem 

realizacji projektowanego dokumentu. 

Dla realizacji polityki zrównoważonego 
rozwoju  miasta, istotne są następujące 
działania: 

1. Ochrona istniejących walorów i 
zasobów przyrodniczych oraz 
elementów zagospodarowania 
sprzyjających środowisku (lasy, użytek 
ekologiczny, tereny dolinne, zieleń 
miejska, zadrzewienia śródpolne, 
przydrożne, przydolinne, gleby, wody). 

2. Ograniczenie lokalizacji przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaływać 
na środowisko do  terenów oznaczonych 
symbolem  P oraz inwestycji celu 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 

 

Część nieuwzględniona: 
 Wskazywane do uzupełnienia zapisy nie są 

samodzielnymi ustaleniami prognozy 
oddziaływania na środowisko ale są 
odzwierciedleniem  ustaleń projektu Studium, i 
jako takie nie podlegają samodzielnym zmianom w 
opracowaniu prognozy. 

 
Wprowadzenie najpierw do Studium a następnie 

do Prognozy zapisu „z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych” mogłoby wpłynąć negatywnie na 
możliwości realizacji przez gminę ustawowego 
obowiązku zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących. 

 
Część uwzględniona: 
We wszystkich jednostkach, w których 

dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
wprowadzono zapisy zakazujące lokalizacji nowych 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 
zgłaszającego 

uwagi 

 
Treść uwagi 

(najważniejsze tezy) 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia prognozy oddziaływania na 
środowisko projektu studium dla 

nieruchomości, której dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

urządzeń służących do utylizacji 
odpadów niebezpiecznych. 
Ograniczenie lokalizacji 
przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać 
na środowisko do terenów 
oznaczonych symbolem P oraz 
inwestycji celu publicznego.” 

publicznego. 
3. (…) 
 

zakładów utylizacji, odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów niebezpiecznych. 

11 06.09. 
2013 r. 

Dane 
wnioskodawcy 
usunięto na 

podst. przepisów 
ustawy 

o ochronie 
danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Na stronie 10 Prognozy w pkt.3 
„Ochrona i kształtowanie 
środowiska”, pkt.5 „obszary 
istniejących i potencjalnych 
konfliktów przestrzennych i 
zagrożeń ppkt e) stwierdza się, 
że: 
„lokalizacje nowych inwestycji 
zaliczanych do przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko 
ograniczono do terenów 
oznaczonych symbolem P 
(tereny obiektów 
produkcyjnych, składów 
i magazynów) oraz symbolami 
O (tereny gospodarowania 
odpadami) i IT (tereny 
infrastruktury technicznej). 
Powyższemu ograniczeniu nie 
podlega lokalizacja inwestycji 
celu publicznego (m.in. 
przedsięwzięcia kolejowe i 
drogowe, radiokomunikacyjne, 
elektroenergetyczne) oraz 
rozbudowa lub przebudowa 
istniejących inwestycji 
zaliczanych do przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko.” 
Propozycja dopisania w tym 
punkcie Prognozy 
stwierdzenia: 
„Zabrania się na terenie miasta 
Zgierza lokalizacji jakichkolwiek 
nowych inwestycji lub 
rozbudowy bądź przebudowy 
istniejących inwestycji 

Obszar całego 
miasta 

3.Ochrona i kształtowanie środowiska 
(…)  
5) Obszary istniejących i potencjalnych 
konfliktów przestrzennych i zagrożeń 
(…) 
e) lokalizacje nowych inwestycji zali-
czanych do przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko ograniczono do terenów 
oznaczonych symbolem P (tereny 
obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów) oraz symbolami O (tereny 
gospodarowania odpadami) i IT (tereny 
infrastruktury technicznej). Powyższemu 
ograniczeniu nie podlega lokalizacja 
inwestycji celu publicznego (m.in. 
przedsięwzięcia kolejowe i drogowe, 
radiokomunikacyjne, 
elektroenergetyczne) oraz rozbudowa lub 
przebudowa istniejących inwestycji 
zaliczanych do przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko.” 
 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 

 

Część nieuwzględniona: 
 Wskazywane do uzupełnienia zapisy nie są 

samodzielnymi ustaleniami prognozy 
oddziaływania na środowisko ale są 
odzwierciedleniem  ustaleń projektu Studium, i 
jako takie nie podlegają samodzielnym zmianom w 
opracowaniu prognozy. 

 
Wprowadzenie najpierw do Studium a następnie 

do Prognozy zapisu „z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych” mogłoby wpłynąć negatywnie na 
możliwości realizacji przez gminę ustawowego 
obowiązku zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących. 

 
Część uwzględniona: 
We wszystkich jednostkach, w których 

dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
wprowadzono zapisy zakazujące lokalizacji nowych 
zakładów utylizacji, odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów niebezpiecznych. 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 
zgłaszającego 

uwagi 

 
Treść uwagi 

(najważniejsze tezy) 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia prognozy oddziaływania na 
środowisko projektu studium dla 

nieruchomości, której dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

związanych z gospodarką 
odpadami niebezpiecznymi”. 

12 06.09. 
2013 r. 

Dane 
wnioskodawcy 
usunięto na 

podst. przepisów 
ustawy 

o ochronie 
danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Na stronie 16 Prognozy w 
zakresie akapitu oznaczonego 
jako „System gospodarki 
odpadami”, pkt.2 uwaga 
dotyczy sformułowania: 
„wywożenie odpadów 
komunalnych z terenu miasta 
do Regionalnej Instalacji 
Przekształcania Odpadów 
Komunalnych w Kutnie (...) – 
do czasu wprowadzenia innych 
rozwiązań, pozwalających 
kierowanie odpadów do innych 
miejsc lub na utylizację 
odpadów na terenie miasta” 
Propozycja dopisania w tym 
punkcie Prognozy 
stwierdzenia: „z 
wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych”. 

Obszar całego 
miasta 

5. Systemy  infrastruktury technicznej 
System gospodarki odpadami 

2) wywożenie odpadów komunalnych z 
terenu miasta do Regionalnej Instalacji 
Przekształcania Odpadów Komunalnych 
w Kutnie (zgodnie z uchwałą Sejmiku 
Województwa Łódzkiego Nr XXVI/481/12 
z dnia 21.06.2012 r.) – do czasu 
wprowadzenia innych rozwiązań, 
pozwalających kierowanie odpadów do 
innych miejsc lub na utylizację odpadów 
na terenie miasta. 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 

 

Część nieuwzględniona: 
 Wskazywane do uzupełnienia zapisy nie są 

samodzielnymi ustaleniami prognozy 
oddziaływania na środowisko ale są 
odzwierciedleniem  ustaleń projektu Studium, i 
jako takie nie podlegają samodzielnym zmianom w 
opracowaniu prognozy. 

 
Wprowadzenie najpierw do Studium a następnie 

do Prognozy zapisu „z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych” mogłoby wpłynąć negatywnie na 
możliwości realizacji przez gminę ustawowego 
obowiązku zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących. 

 
Część uwzględniona: 
We wszystkich jednostkach, w których 

dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
wprowadzono zapisy zakazujące lokalizacji nowych 
zakładów utylizacji, odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów niebezpiecznych. 

13 06.09. 
2013 r. 

Dane 
wnioskodawcy 
usunięto na 

podst. przepisów 
ustawy 

o ochronie 
danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Na stronie 16 Prognozy w 
zakresie akapitu oznaczonego 
jako „Określa się następujące 
zasady obsługi miasta w 
zakresie gospodarki 
ciepłowniczej” 
Proponuje się wykreślenie z 
Prognozy punktów: 
6) dopuszcza się realizację 
nowych instalacji do 
pozyskiwania energii cieplnej 
(w tym urządzeń 
wytwarzających energię 
opartych o źródła energii 
odnawialnej, o mocy większej 
niż 100 kW) pod warunkiem 
lokalizacji tych instalacji wraz ze 
strefami ochronnymi na 
terenach o przeznaczeniu 
oznaczonym symbolami P, UP, 
IT, O; 
7) dopuszcza się lokalizację 

Obszar całego 
miasta 

Określa się następujące zasady obsługi 
miasta w zakresie gospodarki 
ciepłowniczej 

6) dopuszcza się realizację nowych 
instalacji do pozyskiwania energii cieplnej 
(w tym urządzeń wytwarzających energię 
opartych o źródła energii odnawialnej, o 
mocy większej niż 100 kW) pod 
warunkiem lokalizacji tych instalacji wraz 
ze strefami ochronnymi na terenach o 
przeznaczeniu oznaczonym symbolami P, 
UP, IT, O; 
7) dopuszcza się lokalizację instalacji do 
pozyskiwania energii cieplnej opartych 
o źródła energii odnawialnej (w tym 
urządzeń wytwarzających energię, o 
mocy większej niż 100 kW) na terenach 
oznaczonych symbolem R (poza 
istniejącymi i projektowanymi obszarami 
chronionego krajobrazu); 
 

Uwaga 
uwzględniona 
w części 

 

Uwaga 
nieuwzględniona 
w części 

 

Uwaga uwzględniona częściowo:  
- w zakresie wykreślenia punktu 7 (zgodnie z 
korektą ustaleń projektu Studium). 
 
Uwaga nieuwzględniona częściowo:  

Nie wykreślono pkt 6 w całości, gdyż określa on   
elementy i zasady obsługi w infrastrukturę 
pozostawione w projekcie Studium. Skorygowano 
natomiast zapisy zgodnie z ich korektą w Studium 
(uzupełniającą punkt 6 o dodatkowe zapisy 
odnoszące się do systemu ciepłowniczego 
scentralizowanego). 
Kwestionowane zapisy nie są samodzielnymi 
ustaleniami prognozy oddziaływania na 
środowisko ale są odzwierciedleniem  ustaleń 
projektu Studium, i jako takie muszą być z tymi 
zapisami zgodne. 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 
zgłaszającego 

uwagi 

 
Treść uwagi 

(najważniejsze tezy) 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia prognozy oddziaływania na 
środowisko projektu studium dla 

nieruchomości, której dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

instalacji do pozyskiwania 
energii cieplnej opartych 
o źródła energii odnawialnej 
(w tym urządzeń 
wytwarzających energię, o 
mocy większej niż 100 kW) 
na terenach oznaczonych 
symbolem R (poza istniejącymi 
i projektowanymi obszarami 
chronionego krajobrazu); 

14 06.09. 
2013 r. 

Dane 
wnioskodawcy 
usunięto na 

podst. przepisów 
ustawy 

o ochronie 
danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Na stronie 17 Prognozy w 
zakresie akapitu oznaczonego 
jako „System gospodarki 
odpadami”: „na terenach 
poszczególnych, wydzielonych 
w studium jednostek 
(wskazanych w ustaleniach 
szczegółowych) dopuszcza się 
utrzymanie i przekształcenia 
urządzeń i obiektów 
istniejących oraz realizację 
nowych obiektów i urządzeń, 
związanych ze składowaniem 
oraz utylizacją ścieków i 
odpadów;” 
Propozycja dopisania w 
tym punkcie Prognozy 
stwierdzenia:  
„z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych”. 

Obszar całego 
miasta 

5. Systemy  infrastruktury technicznej 
System gospodarki odpadami 

5) na terenach poszczególnych, 
wydzielonych w studium jednostek 
(wskazanych w ustaleniach 
szczegółowych) dopuszcza się utrzymanie 
i przekształcenia urządzeń i obiektów 
istniejących oraz realizację nowych 
obiektów i urządzeń, związanych 
ze składowaniem oraz utylizacją ścieków i 
odpadów. 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 

 

Część nieuwzględniona: 
 Wskazywane do uzupełnienia zapisy nie są 

samodzielnymi ustaleniami prognozy 
oddziaływania na środowisko ale są 
odzwierciedleniem  ustaleń projektu Studium, i 
jako takie nie podlegają samodzielnym zmianom w 
opracowaniu prognozy. 

 
Wprowadzenie najpierw do Studium a następnie 

do Prognozy zapisu „z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych” mogłoby wpłynąć negatywnie na 
możliwości realizacji przez gminę ustawowego 
obowiązku zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących. 

 
Część uwzględniona: 
We wszystkich jednostkach, w których 

dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
wprowadzono zapisy zakazujące lokalizacji nowych 
zakładów utylizacji, odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów niebezpiecznych. 

15 06.09. 
2013 r. 

Dane 
wnioskodawcy 
usunięto na 

podst. przepisów 
ustawy 

o ochronie 
danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja wykreślenia na 
stronie 17 Prognozy 
następującego zdania: 
„Przyjmuje się, jako 
obowiązujące, działania 
ustalone w treści Gminnego 
Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Miasta Zgierz, w 
szczególności Gminnego Planu 
Gospodarki Odpadami.” 

Obszar całego 
miasta 

5. Systemy  infrastruktury technicznej 
System gospodarki odpadami 

Przyjmuje się jako obowiązujące, 
działania ustalone w treści Gminnego 
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Miasta Zgierz, w szczególności Gminnego 
Planu Gospodarki Odpadami. 

 

Uwaga 
uwzględniona 

 

 
 

Wprowadzono korektę zapisów w „Prognozie” 
zgodnie z wprowadzoną korektą zapisów w 
„Studium…” . 

16 06.09. 
2013 r. 

Dane 
wnioskodawcy 
usunięto na 

Propozycja wykreślenia na 
stronie 30 Prognozy 
następujących zdań:  

Jednostka 28/P, 
Jednostka 28/O 

Gospodarka odpadami i ochrona 
powierzchni ziemi 
(…) W 2003 roku w Zgierzu przy ul. 

Uwaga 
uwzględniona  

 

 Wprowadzono korektę zapisów w „Prognozie” 
zgodnie z wprowadzoną korektą zapisów w 
„Studium…” (ograniczono zapisy do podstawowej 



 16 
 
Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 
zgłaszającego 

uwagi 

 
Treść uwagi 

(najważniejsze tezy) 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia prognozy oddziaływania na 
środowisko projektu studium dla 

nieruchomości, której dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

podst. przepisów 
ustawy 

o ochronie 
danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

„ W 2003 roku w Zgierzu przy 
ul. Aleksandrowskiej 123 – 125 
uruchomiono wykonany 
w technologii pryzm energe-
tycznych Zakład Utylizacji 
Odpadów wykorzystujący 
przy unieszkodliwianiu odpadów 
proces fermentacji beztlenowej. 
Odpady po przywiezieniu do 
Zakładu są segregowane, 
a następnie po oddzieleniu 
surowców wtórnych i odpadów 
niebezpiecznych są umieszcza-
ne w pryzmach energetycznych, 
gdzie przez 5 lat w specjalnie 
utrzymywanych warunkach 
termicznych i wilgotnościowych 
ulegają fermentacji 
beztlenowej. Po pięciu latach 
pryzma jest rozbierana, 
kompost powstały w wyniku 
przeróbki odpadów jest 
wykorzystywany do rekultywacji 
terenów zdegradowanych, a na 
odzyskanym terenie 
zakładana jest nowa pryzma. W 
wyniku fermentacji beztlenowej 
powstaje metan, który może 
być wykorzystywany do celów 
energetycznych. 
Zakład może przyjmować ok. 
30 000 t odpadów rocznie i 
będzie mógł stać się miejscem, 
gdzie w sposób bezpieczny dla 
wszystkich elementów 
środowiska będzie 
unieszkodliwiana większość 
odpadów z powiatu 
zgierskiego.” 

Aleksandrowskiej 123 – 125 uruchomiono 
wykonany w technologii pryzm 
energetycznych Zakład Utylizacji 
Odpadów wykorzystujący 
przy unieszkodliwianiu odpadów proces 
fermentacji beztlenowej. Odpady po 
przywiezieniu do Zakładu są 
segregowane, a następnie po oddzieleniu 
surowców wtórnych i odpadów 
niebezpiecznych są umieszczane w 
pryzmach energetycznych, gdzie przez 5 
lat w specjalnie utrzymywanych 
warunkach termicznych i 
wilgotnościowych ulegają fermentacji 
beztlenowej. Po pięciu latach pryzma jest 
rozbierana, kompost powstały w wyniku 
przeróbki odpadów jest wykorzystywany 
do rekultywacji terenów zdegradowanych, 
a na odzyskanym terenie zakładana jest 
nowa pryzma. W wyniku fermentacji 
beztlenowej powstaje metan, który może 
być wykorzystywany do celów 
energetycznych. 
Zakład może przyjmować ok. 30 000 t 
odpadów rocznie i będzie mógł stać się 
miejscem, gdzie w sposób bezpieczny 
dla wszystkich elementów środowiska 
będzie unieszkodliwiana większość 
odpadów z powiatu zgierskiego. 

informacji o funkcjonowaniu istniejącego Zakładu 
Utylizacji Odpadów). 
 

17 06.09. 
2013 r. 

Dane 
wnioskodawcy 
usunięto na 

podst. przepisów 
ustawy 

o ochronie 
danych 

Na stronie 39 Prognozy w 
pkt. 12 ZAGROŻENIA 
proponuję dopisać w ppkt 2 
następujące zdania: 
- „BIO EKO TECH Sp. z o.o. 
przy ul. A. Struga 26, Zakład 
termicznego przekształcania 

Jednostka 25/P 
– tereny 
obiektów 

produkcyjnych, 
składów i 

magazynów 

12. ZAGROŻENIA 
2) Zakłady, które mogą stanowić 
potencjalne źródło nadzwyczajnych 
zagrożeń dla środowiska ze względu na 
możliwość wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej: 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 

W „Prognozie…” jak i w „Studium…” uwzględnia 
się zakłady zgłoszone  na podstawie przepisów 
odrębnych do wykazu zakładów, które mogą 
stanowić potencjalne źródło nadzwyczajnych 
zagrożeń dla środowiska ze względu na możliwość 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

Wspólnymi obowiązkami prowadzących zakłady 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 
zgłaszającego 

uwagi 

 
Treść uwagi 

(najważniejsze tezy) 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia prognozy oddziaływania na 
środowisko projektu studium dla 

nieruchomości, której dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

odpadów i wytwarzania energii. 
Zagrożenie mogą stanowić 
magazynowane na terenie 
zakładu odpady niebezpieczne, 
awaria instalacji do spalania 
odpadów niebezpiecznych i 
w jej wyniku emisja substancji 
niebezpiecznych do powietrza.” 

(…) o zwiększonym i o dużym ryzyku wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej są:  
- zgłoszenie działalności do właściwego organu 
Państwowej Straży Pożarnej (zakład o 
zwiększonym ryzyku do komendanta 
powiatowego, natomiast zakład o dużym ryzyku 
do komendanta wojewódzkiego), oraz do 
wiadomości wojewódzkiemu inspektorowi ochrony 
środowiska,  
- sporządzenie programu zapobiegania poważnym 
awariom przemysłowym, a następnie przedłożenie 
go właściwemu organowi PSP, oraz do wiadomości  

wojewódzkiemu inspektorowi ochrony 
środowiska. 

18 06.09. 
2013 r. 

Dane 
wnioskodawcy 
usunięto na 

podst. przepisów 
ustawy 

o ochronie 
danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Na stronie 47 Prognozy w 
pkt. X  USTALENIA MAJĄCE NA 
CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANI-
CZENIE LUB KOMPENSACJĘ 
PRZYRODNICZĄ NEGATYW-
NYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 
ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH 
BYĆ REZULTATEM REALIZACJI 
PROJEKTOWANEGO 
DOKUMENTU 
Proponuję punktowi 2 
nadać następujące 
brzmienie: 
„2. Wprowadzenie na terenie 
miasta Zgierza całkowitego 
zakazu rozbudowy i 
przekształcenia urządzeń i 
obiektów istniejących oraz 
budowy nowych obiektów i 
urządzeń służących do utylizacji 
odpadów niebezpiecznych. 
Ograniczenie lokalizacji 
przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać 
na środowisko do terenów 
oznaczonych symbolem P oraz 
inwestycji celu publicznego.” 

Obszar całego 
miasta 

Ustalenia mające na celu zapobieganie, 

ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań 

na środowisko, mogących być rezultatem 

realizacji projektowanego dokumentu. 

Dla realizacji polityki zrównoważonego 
rozwoju  miasta, istotne są następujące 
działania: 

1. Ochrona istniejących walorów i 
zasobów przyrodniczych oraz 
elementów zagospodarowania 
sprzyjających środowisku (lasy, 
użytek ekologiczny, tereny dolinne, 
zieleń miejska, zadrzewienia 
śródpolne, przydrożne, przydolinne, 
gleby, wody). 

2. Ograniczenie lokalizacji przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaływać 
na środowisko do  terenów oznaczonych 
symbolem  P oraz inwestycji celu 
publicznego. 

3. (…) 
 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 

 

Część nieuwzględniona: 
 Wskazywane do uzupełnienia zapisy nie są 

samodzielnymi ustaleniami prognozy 
oddziaływania na środowisko ale są 
odzwierciedleniem  ustaleń projektu Studium, i 
jako takie nie podlegają samodzielnym zmianom w 
opracowaniu prognozy. 

 
Wprowadzenie najpierw do Studium a następnie 

do Prognozy zapisu „z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych” mogłoby wpłynąć negatywnie na 
możliwości realizacji przez gminę ustawowego 
obowiązku zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących. 

 
Część uwzględniona: 
We wszystkich jednostkach, w których 

dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
wprowadzono zapisy zakazujące lokalizacji nowych 
zakładów utylizacji, odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów niebezpiecznych. 

19 06.09. 
2013 r. 

Dane 
wnioskodawcy 
usunięto na 

podst. przepisów 
ustawy 

Na stronie 10 Prognozy w pkt.3 
„Ochrona i kształtowanie środo-
wiska”, pkt.5 „obszary istnieją-
cych i potencjalnych konfliktów 
przestrzennych i zagrożeń ppkt 

Obszar całego 
miasta 

3.Ochrona i kształtowanie środowiska 
(…)  
5) Obszary istniejących i potencjalnych 
konfliktów przestrzennych i zagrożeń 
(…) 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 

 

Część nieuwzględniona: 
 Wskazywane do uzupełnienia zapisy nie są 

samodzielnymi ustaleniami prognozy 
oddziaływania na środowisko ale są 
odzwierciedleniem  ustaleń projektu Studium, i 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 
zgłaszającego 

uwagi 

 
Treść uwagi 

(najważniejsze tezy) 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia prognozy oddziaływania na 
środowisko projektu studium dla 

nieruchomości, której dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

o ochronie 
danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

e) stwierdza się, że: 
„lokalizacje nowych inwestycji 
zaliczanych do przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko 
ograniczono do terenów 
oznaczonych symbolem P 
(tereny obiektów 
produkcyjnych, składów 
i magazynów) oraz symbolami 
O (tereny gospodarowania 
odpadami) i IT (tereny 
infrastruktury technicznej). 
Powyższemu ograniczeniu nie 
podlega lokalizacja inwestycji 
celu publicznego (m.in. 
przedsięwzięcia kolejowe i 
drogowe, radiokomunikacyjne, 
elektroenergetyczne) oraz 
rozbudowa lub przebudowa 
istniejących inwestycji 
zaliczanych do przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko.” 
Propozycja dopisania w tym 
punkcie Prognozy 
stwierdzenia: 
„Zabrania się na terenie miasta 
Zgierza lokalizacji jakichkolwiek 
nowych inwestycji lub 
rozbudowy bądź przebudowy 
istniejących inwestycji 
związanych z gospodarką 
odpadami niebezpiecznymi”. 

e) lokalizacje nowych inwestycji zali-
czanych do przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko ograniczono do terenów 
oznaczonych symbolem P (tereny 
obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów) oraz symbolami O (tereny 
gospodarowania odpadami) i IT (tereny 
infrastruktury technicznej). Powyższemu 
ograniczeniu nie podlega lokalizacja 
inwestycji celu publicznego (m.in. 
przedsięwzięcia kolejowe i drogowe, 
radiokomunikacyjne, 
elektroenergetyczne) oraz rozbudowa lub 
przebudowa istniejących inwestycji 
zaliczanych do przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko.” 
 

jako takie nie podlegają samodzielnym zmianom w 
opracowaniu prognozy. 

 
Wprowadzenie najpierw do Studium a następnie 

do Prognozy zapisu „z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych” mogłoby wpłynąć negatywnie na 
możliwości realizacji przez gminę ustawowego 
obowiązku zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących. 

 
Część uwzględniona: 
We wszystkich jednostkach, w których 

dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
wprowadzono zapisy zakazujące lokalizacji nowych 
zakładów utylizacji, odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów niebezpiecznych. 

20 06.09. 
2013 r. 

Dane 
wnioskodawcy 
usunięto na 

podst. przepisów 
ustawy 

o ochronie 
danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Na stronie 16 Prognozy w 
zakresie akapitu oznaczonego 
jako „System gospodarki 
odpadami”, pkt.2 uwaga 
dotyczy sformułowania: 
„wywożenie odpadów 
komunalnych z terenu miasta 
do Regionalnej Instalacji 
Przekształcania Odpadów 
Komunalnych w Kutnie (...) – 
do czasu wprowadzenia innych 
rozwiązań, pozwalających 

Obszar całego 
miasta 

5. Systemy  infrastruktury technicznej 
System gospodarki odpadami 

2) wywożenie odpadów komunalnych z 
terenu miasta do Regionalnej Instalacji 
Przekształcania Odpadów Komunalnych 
w Kutnie (zgodnie z uchwałą Sejmiku 
Województwa Łódzkiego Nr XXVI/481/12 
z dnia 21.06.2012 r.) – do czasu 
wprowadzenia innych rozwiązań, 
pozwalających kierowanie odpadów do 
innych miejsc lub na utylizację odpadów 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 

 

Część nieuwzględniona: 
 Wskazywane do uzupełnienia zapisy nie są 

samodzielnymi ustaleniami prognozy 
oddziaływania na środowisko ale są 
odzwierciedleniem  ustaleń projektu Studium, i 
jako takie nie podlegają samodzielnym zmianom w 
opracowaniu prognozy. 

 
Wprowadzenie najpierw do Studium a następnie 

do Prognozy zapisu „z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych” mogłoby wpłynąć negatywnie na 
możliwości realizacji przez gminę ustawowego 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 
zgłaszającego 

uwagi 

 
Treść uwagi 

(najważniejsze tezy) 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia prognozy oddziaływania na 
środowisko projektu studium dla 

nieruchomości, której dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

kierowanie odpadów do innych 
miejsc lub na utylizację 
odpadów na terenie miasta” 
Propozycja dopisania w tym 
punkcie Prognozy 
stwierdzenia: „z 
wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych”. 

na terenie miasta. obowiązku zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących. 

 
Część uwzględniona: 
We wszystkich jednostkach, w których 

dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
wprowadzono zapisy zakazujące lokalizacji nowych 
zakładów utylizacji, odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów niebezpiecznych. 

21 06.09. 
2013 r. 

Dane 
wnioskodawcy 
usunięto na 

podst. przepisów 
ustawy 

o ochronie 
danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Na stronie 16 Prognozy w 
zakresie akapitu oznaczonego 
jako „Określa się następujące 
zasady obsługi miasta w 
zakresie gospodarki 
ciepłowniczej” 
Proponuje się wykreślenie z 
Prognozy punktów: 
6) dopuszcza się realizację 
nowych instalacji do 
pozyskiwania energii cieplnej 
(w tym urządzeń 
wytwarzających energię 
opartych o źródła energii 
odnawialnej, o mocy większej 
niż 100 kW) pod warunkiem 
lokalizacji tych instalacji wraz ze 
strefami ochronnymi na 
terenach o przeznaczeniu 
oznaczonym symbolami P, UP, 
IT, O; 
7) dopuszcza się lokalizację 
instalacji do pozyskiwania 
energii cieplnej opartych 
o źródła energii odnawialnej 
(w tym urządzeń 
wytwarzających energię, o 
mocy większej niż 100 kW) 
na terenach oznaczonych 
symbolem R (poza istniejącymi 
i projektowanymi obszarami 
chronionego krajobrazu); 

Obszar całego 
miasta 

Określa się następujące zasady obsługi 
miasta w zakresie gospodarki 
ciepłowniczej 

6) dopuszcza się realizację nowych 
instalacji do pozyskiwania energii cieplnej 
(w tym urządzeń wytwarzających energię 
opartych o źródła energii odnawialnej, o 
mocy większej niż 100 kW) pod 
warunkiem lokalizacji tych instalacji wraz 
ze strefami ochronnymi na terenach o 
przeznaczeniu oznaczonym symbolami P, 
UP, IT, O; 
7) dopuszcza się lokalizację instalacji do 
pozyskiwania energii cieplnej opartych 
o źródła energii odnawialnej (w tym 
urządzeń wytwarzających energię, o 
mocy większej niż 100 kW) na terenach 
oznaczonych symbolem R (poza 
istniejącymi i projektowanymi obszarami 
chronionego krajobrazu); 
 

Uwaga 
uwzględniona 
w części 

 

Uwaga 
nieuwzględniona 
w części 

 

Uwaga uwzględniona częściowo:  
- w zakresie wykreślenia punktu 7 (zgodnie z 
korektą ustaleń projektu Studium). 
 
Uwaga nieuwzględniona częściowo:  

Nie wykreślono pkt 6 w całości, gdyż określa on   
elementy i zasady obsługi w infrastrukturę 
pozostawione w projekcie Studium. Skorygowano 
natomiast zapisy zgodnie z ich korektą w Studium 
(uzupełniającą punkt 6 o dodatkowe zapisy 
odnoszące się do systemu ciepłowniczego 
scentralizowanego). 
Kwestionowane zapisy nie są samodzielnymi 
ustaleniami prognozy oddziaływania na 
środowisko ale są odzwierciedleniem  ustaleń 
projektu Studium, i jako takie muszą być z tymi 
zapisami zgodne. 

 

22 06.09. 
2013 r. 

Dane 
wnioskodawcy 
usunięto na 

podst. przepisów 

Na stronie 17 Prognozy w 
zakresie akapitu oznaczonego 
jako „System gospodarki 
odpadami”: „na terenach 

Obszar całego 
miasta 

5. Systemy  infrastruktury technicznej 
System gospodarki odpadami 

5) na terenach poszczególnych, 

Uwaga 
uwzględniona 

w części 

Uwaga 
nieuwzględniona 

w części 
 

Część nieuwzględniona: 
 Wskazywane do uzupełnienia zapisy nie są 

samodzielnymi ustaleniami prognozy 
oddziaływania na środowisko ale są 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 
zgłaszającego 

uwagi 

 
Treść uwagi 

(najważniejsze tezy) 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia prognozy oddziaływania na 
środowisko projektu studium dla 

nieruchomości, której dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ustawy 
o ochronie 

danych 
osobowych 

Dz. U. 2002 r. 
Nr 101 poz. 926 

 

poszczególnych, wydzielonych 
w studium jednostek 
(wskazanych w ustaleniach 
szczegółowych) dopuszcza się 
utrzymanie i przekształcenia 
urządzeń i obiektów 
istniejących oraz realizację 
nowych obiektów i urządzeń, 
związanych ze składowaniem 
oraz utylizacją ścieków i 
odpadów;” 
Propozycja dopisania w 
tym punkcie Prognozy 
stwierdzenia:  
„z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych”. 

wydzielonych w studium jednostek 
(wskazanych w ustaleniach 
szczegółowych) dopuszcza się 
utrzymanie i przekształcenia urządzeń 
i obiektów istniejących oraz realizację 
nowych obiektów i urządzeń, związanych 
ze składowaniem oraz utylizacją ścieków 
i odpadów. 

 odzwierciedleniem  ustaleń projektu Studium, i 
jako takie nie podlegają samodzielnym zmianom w 
opracowaniu prognozy. 

 
Wprowadzenie najpierw do Studium a następnie 

do Prognozy zapisu „z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych” mogłoby wpłynąć negatywnie na 
możliwości realizacji przez gminę ustawowego 
obowiązku zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących. 

 
Część uwzględniona: 
We wszystkich jednostkach, w których 

dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
wprowadzono zapisy zakazujące lokalizacji nowych 
zakładów utylizacji, odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów niebezpiecznych. 

23 06.09. 
2013 r. 

Dane 
wnioskodawcy 
usunięto na 

podst. przepisów 
ustawy 

o ochronie 
danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja wykreślenia na 
stronie 17 Prognozy 
następującego zdania: 
„Przyjmuje się, jako 
obowiązujące, działania 
ustalone w treści Gminnego 
Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Miasta Zgierz, w 
szczególności Gminnego Planu 
Gospodarki Odpadami.” 

Obszar całego 
miasta 

5. Systemy  infrastruktury technicznej 
System gospodarki odpadami 

Przyjmuje się jako obowiązujące, 
działania ustalone w treści Gminnego 
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Miasta Zgierz, w szczególności Gminnego 
Planu Gospodarki Odpadami. 

Uwaga 
uwzględniona 

 

 
 

Wprowadzono korektę zapisów w „Prognozie” 
zgodnie z wprowadzoną korektą zapisów w 
„Studium…” 

24 06.09. 
2013 r. 

Dane 
wnioskodawcy 
usunięto na 

podst. przepisów 
ustawy 

o ochronie 
danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Propozycja wykreślenia na 
stronie 30 Prognozy 
następujących zdań:  
„ W 2003 roku w Zgierzu przy 
ul. Aleksandrowskiej 123 – 125 
uruchomiono wykonany 
w technologii pryzm energe-
tycznych Zakład Utylizacji 
Odpadów wykorzystujący 
przy unieszkodliwianiu odpadów 
proces fermentacji beztlenowej. 
Odpady po przywiezieniu do 
Zakładu są segregowane, 
a następnie po oddzieleniu 
surowców wtórnych i odpadów 
niebezpiecznych są umieszcza-
ne w pryzmach energetycznych, 

 Gospodarka odpadami i ochrona 
powierzchni ziemi 
(…) W 2003 roku w Zgierzu przy ul. 
Aleksandrowskiej 123 – 125 uruchomiono 
wykonany w technologii pryzm 
energetycznych Zakład Utylizacji 
Odpadów wykorzystujący 
przy unieszkodliwianiu odpadów proces 
fermentacji beztlenowej. Odpady po 
przywiezieniu do Zakładu są 
segregowane, a następnie po oddzieleniu 
surowców wtórnych i odpadów 
niebezpiecznych są umieszczane w 
pryzmach energetycznych, gdzie przez 5 
lat w specjalnie utrzymywanych 
warunkach termicznych i 
wilgotnościowych ulegają fermentacji 

Uwaga 
uwzględniona 

 

 
 

Wprowadzono korektę zapisów w „Prognozie” 
zgodnie z wprowadzoną korektą zapisów w 
„Studium…” (ograniczono zapisy do podstawowej 
informacji o funkcjonowaniu istniejącego Zakładu 
Utylizacji Odpadów). 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 
zgłaszającego 

uwagi 

 
Treść uwagi 

(najważniejsze tezy) 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia prognozy oddziaływania na 
środowisko projektu studium dla 

nieruchomości, której dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

gdzie przez 5 lat w specjalnie 
utrzymywanych warunkach 
termicznych i wilgotnościowych 
ulegają fermentacji 
beztlenowej. Po pięciu latach 
pryzma jest rozbierana, 
kompost powstały w wyniku 
przeróbki odpadów jest 
wykorzystywany do rekultywacji 
terenów zdegradowanych, a na 
odzyskanym terenie 
zakładana jest nowa pryzma. W 
wyniku fermentacji beztlenowej 
powstaje metan, który może 
być wykorzystywany do celów 
energetycznych. 
Zakład może przyjmować ok. 
30 000 t odpadów rocznie i 
będzie mógł stać się miejscem, 
gdzie w sposób bezpieczny dla 
wszystkich elementów 
środowiska będzie 
unieszkodliwiana większość 
odpadów z powiatu 
zgierskiego.” 

beztlenowej. Po pięciu latach pryzma jest 
rozbierana, kompost powstały w wyniku 
przeróbki odpadów jest wykorzystywany 
do rekultywacji terenów zdegradowanych, 
a na odzyskanym terenie zakładana jest 
nowa pryzma. W wyniku fermentacji 
beztlenowej powstaje metan, który może 
być wykorzystywany do celów 
energetycznych. 
Zakład może przyjmować ok. 30 000 t 
odpadów rocznie i będzie mógł stać się 
miejscem, gdzie w sposób bezpieczny dla 
wszystkich elementów środowiska będzie 
unieszkodliwiana większość odpadów z 
powiatu zgierskiego. 

25 06.09. 
2013 r. 

Dane 
wnioskodawcy 
usunięto na 

podst. przepisów 
ustawy 

o ochronie 
danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

Na stronie 39 Prognozy w 
pkt. 12 ZAGROŻENIA 
proponuję dopisać w ppkt 2 
następujące zdania: 
- „BIO EKO TECH Sp. z o.o. 
przy ul. A. Struga 26, Zakład 
termicznego przekształcania 
odpadów i wytwarzania energii. 
Zagrożenie mogą stanowić 
magazynowane na terenie 
zakładu odpady niebezpieczne, 
awaria instalacji do spalania 
odpadów niebezpiecznych i 
w jej wyniku emisja substancji 
niebezpiecznych do powietrza.” 

Jednostka 25P 
– tereny 
obiektów 

produkcyjnych, 
składów i 

magazynów 

12. ZAGROŻENIA 
2) Zakłady, które mogą stanowić 
potencjalne źródło nadzwyczajnych 
zagrożeń dla środowiska ze względu na 
możliwość wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej: 
(…) 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

 
 

W „Prognozie…” jak i w „Studium…” uwzględnia 
się zakłady zgłoszone  na podstawie przepisów 
odrębnych do wykazu zakładów, które mogą 
stanowić potencjalne źródło nadzwyczajnych 
zagrożeń dla środowiska ze względu na możliwość 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

Wspólnymi obowiązkami prowadzących zakłady 
o zwiększonym i o dużym ryzyku wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej są:  
- zgłoszenie działalności do właściwego organu 
Państwowej Straży Pożarnej (zakład o 
zwiększonym ryzyku do komendanta 
powiatowego, natomiast zakład o dużym ryzyku 
do komendanta wojewódzkiego), oraz do 
wiadomości wojewódzkiemu inspektorowi ochrony 
środowiska,  
- sporządzenie programu zapobiegania poważnym 
awariom przemysłowym, a następnie przedłożenie 
go właściwemu organowi PSP, oraz do wiadomości  
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. 

26 06.09. Dane Na stronie 47 Prognozy w Obszar całego Ustalenia mające na celu zapobieganie, Uwaga Uwaga Część nieuwzględniona: 
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Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 
zgłaszającego 

uwagi 

 
Treść uwagi 

(najważniejsze tezy) 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia prognozy oddziaływania na 
środowisko projektu studium dla 

nieruchomości, której dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Prezydenta Miasta Zgierza 

w sprawie rozpatrzenia uwagi 

 
 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2013 r. wnioskodawcy 
usunięto na 

podst. przepisów 
ustawy 

o ochronie 
danych 

osobowych 
Dz. U. 2002 r. 

Nr 101 poz. 926 
 

pkt. X USTALENIA MAJĄCE NA 
CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANI-
CZENIE LUB KOMPENSACJĘ 
PRZYRODNICZĄ NEGATYW-
NYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 
ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH 
BYĆ REZULTATEM REALIZACJI 
PROJEKTOWANEGO 
DOKUMENTU 
Proponuję punktowi 2 
nadać następujące 
brzmienie: 
„2. Wprowadzenie na terenie 
miasta Zgierza całkowitego 
zakazu rozbudowy i 
przekształcenia urządzeń i 
obiektów istniejących oraz 
budowy nowych obiektów i 
urządzeń służących do utylizacji 
odpadów niebezpiecznych. 
Ograniczenie lokalizacji 
przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać 
na środowisko do terenów 
oznaczonych symbolem P oraz 
inwestycji celu publicznego.” 

miasta ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań 

na środowisko, mogących być rezultatem 

realizacji projektowanego dokumentu. 

Dla realizacji polityki zrównoważonego 
rozwoju  miasta, istotne są następujące 
działania: 

1. Ochrona istniejących walorów i 
zasobów przyrodniczych oraz 
elementów zagospodarowania 
sprzyjających środowisku (lasy, 
użytek ekologiczny, tereny dolinne, 
zieleń miejska, zadrzewienia 
śródpolne, przydrożne, przydolinne, 
gleby, wody). 

2. Ograniczenie lokalizacji przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaływać 
na środowisko do  terenów oznaczonych 
symbolem  P oraz inwestycji celu 
publicznego. 

3. (…) 
 

uwzględniona 
w części 

nieuwzględniona 
w części 

 
 

 Wskazywane do uzupełnienia zapisy nie są 
samodzielnymi ustaleniami prognozy 
oddziaływania na środowisko ale są 
odzwierciedleniem  ustaleń projektu Studium, i 
jako takie nie podlegają samodzielnym zmianom w 
opracowaniu prognozy. 

 
Wprowadzenie najpierw do Studium a następnie 

do Prognozy zapisu „z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych” mogłoby wpłynąć negatywnie na 
możliwości realizacji przez gminę ustawowego 
obowiązku zagospodarowania odpadów oraz na 
funkcjonowanie zakładów już istniejących. 

 
Część uwzględniona: 
We wszystkich jednostkach, w których 

dopuszczalna jest lokalizacja przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
wprowadzono zapisy zakazujące lokalizacji nowych 
zakładów utylizacji, odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów niebezpiecznych. 

 
Załączniki: 
- zbiór uwag zamieszczonych w wykazie 

 
 
 


