
ZARZĄDZENIE Nr ^tt..KLU4./2014 
Prezydent Miasta Zgierza 

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

oraz terenu PKP 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072), art. 17 pkt. 12 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 
1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz. 1238 poz. 1446 z 2014r., poz.379, 768) 

zarządzam co następuje: 

§1. 
Uwag wniesione do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza 
dla terenu zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług, położonego w rejonie ulic: ulicy 
Młodzieżowej, ulicy Zawiszy Czarnego, ulicy Łagiewnickiej oraz terenu PKP (po trzecim wyłożeniu do 
publicznego wglądu) postanawia się rozstrzygnąć w sposób ustalony w załączniku nr 1 do 
niniejszego zarządzenia. 

§2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§3 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zgierza przez okres 14 dni. 

PREEYJOENT 
MIASTA. i ^ S I E R Z A 



Zarządzenia ^j^I[/f/d^ 
Prezydenta Miasta Zgierza 
z dnia .jhrj&.t.Qo.~ roku 

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

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

Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 

org. i adres 
zgłaszającego uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomo 

ści której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Prezydenta w 

sprawie 
rozpatrzenia uwagi Uwagi Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 

org. i adres 
zgłaszającego uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomo 

ści której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, której 

dotyczy uwaga Uwaga 
uwzglę 
dniona 

Uwaga 
nieuwzględ 

niona 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 04.08.2014 Wnoszą o pozostawienie działek 

w funkcji działek pod zabudowę 
oraz wytyczenie drogi w innym 
przebiegu, na sąsiadującej, 
niezagospodarowanej działce; 

Działki nr 
384/1, 
384/2, 
384/3 

27 KDD-teren drogi 
dojazdowej o szerokości 
10 m + 

Uwaga uwzględniona 

2. 24.07.2014 Wnosi o zmniejszenie skosu na 
skrzyżowaniu 18KDD i 26KDD 
z 5x5 m na 2x3m, ponieważ w 
odległości ok 3m.od zachodniej 
granicy działki rośnie dąb o 
średnicy ok 80cm. 

Działka nr 
365/5 

Trójkąt widoczności na 
skrzyżowaniu dróg 
18KDD -26KDD, 
o wymiarach 5x5m + 

Uwaga uwzględniona 

3. 1.08.2014 Wnosi o uaktualnienie 
podkładów geodezyjnych 

+ 

Plan miejscowy sporządza się w skali 1:1000, 
wykorzystując urzędową kopię mapy zasadniczej. 
W celu sporządzenia niniejszego planu miejscowego w 
2010 roku, ze Starostrwa Powiatowego w Zgierzu 
uzyskano kopię mapy sytuacyjno - wysokościowej. 
Zgodnie z procedurą planistyczną wymagana jest 
aktualność podkładu na dzień rozpoczęcia prac nad 
planem. W okresie jaki upłynął od uzyskania kopii mapy 
mogły nastąpić nowe podziały działek. 

Ostateczna redakcja planu miejscowego zostanie 
sporządzona na mapie sytuacyjno-wysokościowej 
uwzględniającej nowe podziały działek. 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 

org. i adres 
zgłaszającego uwagi 

Treść uwagi 

Wnosi o reorganizację układu 
komunikacyjnego t j . aby ulica 
10KDD, 12KDD, 25KDD oraz 
15KDD odchodziły od 11KDD 
oraz 14KDD, ale nie dochodziły 
do 8KDD, 13KDD oraz 9KDD 
i 16KDD 

Wnosi o zdefiniowanie lub 
wykreślenie pojęcia 
„kolorystyka kontrastowa" 

Wnosi o doszczegółowienie 
zapisów dotyczących ogrodzeń 
między działkami 

Wnosi o zdefiniowanie pojęcia 
..źródło ekologicznie czyste" 

Oznaczenie 
nieruchomo 

ści której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Drogi 10KDD, 12KDD, 
25KDD oraz 15KDD 
odchodzą od dróg 
11KDD o raz l4KDDi 
dochodzą do dróg 
8KDD, 13KDD, 9KDD. 
16KDD 

Zakaz stosowania 
jaskrawej, kontrastowej 
kolorystyki elewacji i 
pokryć dachowych 
budynków oraz ogrodzeń 
(§8 Pkt- 9) 
Ustala się sytuowanie 
ogrodzeń działek w 
wyznaczonych na 
rysunku planu liniach 
rozgraniczających dróg i 
ciągów pieszo - jezdnych 
(§9pkt . l ) 

Ustala się obowiązek 
ogrzewania lokalnego 
budynków z 
zastosowaniem źródeł 
ekologicznie czystych 
(§10 pkt.2 usta) 

Rozstrzygnięcie 
Prezydenta w 

sprawie 
rozpatrzenia uwagi 
Uwaga 
uwzglę 
dniona 

+ 

+ 

Uwaga 
nieuwzględ 

niona 

Uwagi 

Wyodrębnienie w projekcie planu miejscowego dróg 
oznaczonych symbolami 10KDD, 12KDD, 15KDD i 
25KDD wynika z konieczności właściwego kształtowania 
ładu przestrzennego dla tego fragmentu obszaru 
opracowania. Większość istniejących działek położonych 
jest pomiędzy ulicami Młodzieżową a Zawiszy Czarnego. 
W celu zapewnienia możliwości racjonalnych podziałów, 
polegających na wyodrębnieniu nowych działek 
budowlanych, konieczne było wprowadzenia 
poprzecznego układu komunikacyjnego. W następstwie 
wprowadzonego układu komunikacyjnego nastąpiło 
wyodrębnienie terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 8MN; 9MN; 2MN,U; 3MN,U; 4MN,U; 
5MN.U; 22MN; 21MN. Wyodrębniony układ 
komunikacyjny jest również zgodny z wnioskami innych 
właścicieli działek zgłoszonych w trakcie poprzednich 
wyłożeń planu do publicznego wglądu. 

Wykreślono z tekstu planu słowo „kontrastowa". 
Uwaga uwzględniona. 

Zapisy planu miejscowego dotyczące ogrodzeń odnoszą się 
wyłącznie do sytuowania ogrodzeń od strony dróg,, gdyż 
wynika to z wymogów prawa budowlanego. Prawo 
budowlane nie odnosi się do zasad sytuowania ogrodzeń 
pomiędzy działkami. Sytuowanie ogrodzeń pomiędzy 
działkami należy do obowiązku właściciela działki. W 
związku z tym uwaga nie zostaje uwzględniona. 

Uwaga uwzględniona. Zrezygnowano z zapisu w §10 
pkt.2 ust. a. Wprowadzono uściślenie zapisu w §15 ust. 6, 
dotyczącym zaopatrzenia w ciepło. 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 

org. i adres 
zgłaszającego uwagi 

Treść uwagi 

Wnosi o doszczegółowienie na 
kim spoczywa obowiązek 
ochrony akustycznej, w jaki 
sposób i jakimi środkami 
technicznymi i prawnymi ten 
obowiązek ma być realizowany 
oraz czy ochronie będą 
podlegały poszczególne 
fragmenty czy cały obszar objęty 
planem 

Wnosi o doprecyzowanie dla 
sposobu rekompensaty dla 
właścicieli działek wynikającej z 
lokalizacji sieci infrastruktury 
technicznej pomiędzy liniami 
rozgraniczającymi dróg a liniami 
zabudowy 

Wnosi o umożliwienie budowy 
nowych indywidulanych studni 
przydomowych ze względu na 
konieczność podlewania ogrodu. 
W przeciwnym wypadku Miasto 
Zgierz zostanie narażone na 
ponoszenie dodatkowych 
kosztów związanych z budową 
sieci wodociągowej o większej 
przepustowości 

Oznaczenie 
nieruchomo 

ści której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustala się obowiązek 
ochrony akustycznej 
następujących rodzajów 
terenów oznaczonych ma 
rysunku planu symbolami 
M N oraz MN,U i U 
(§10pkt. 2ust.e) 

Dopuszcza się możliwość 
lokalizacji sieci 
ifrastruktury technicznej, 
pomiędzy liniami 
rozgraniczającymi dróg i 
ciągów pieszo - jezdnych 
a liniami zabudowy (§15 
pkt. 1 ust.3) 

W zakresie zaopatrzenia 
w wodę na cele bytowe, 
gospodarcze i 
przeciwpożarowe ustala 
się zaopatrzenie w wodę z 
istniejącej (w ulicach: 
Łagiewnickiej, Zawiszy, 
Letniej i Młodzieżowej) i 
projektowanej sieci 
wodociągowej, po jej 
rozbudowie; możliwość 
zachowania istniejących 
indywidualnych studni 
przydomowych jako 
źródła wody do celów 
gospodarczych 
(§15 pkt.2) 

Rozstrzygnięcie 
Prezydenta w 

sprawie 
rozpatrzenia uwagi 
Uwaga 
uwzglę 
dniona 

+ 

Uwaga 
nieuwzględ 

niona 

Uwagi 

W planie miejscowym zgodnie z przepisami odrębnymi 
wprowadza się wyłącznie zapis dotyczących ochrony 
akustycznej. Właściciel działki w związku z działalnością 
prowadzoną na działce nie może przekraczać poziomów 
hałasu określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 8.10.2012r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku. W związku z powyższym 
uwaga nie zostaje uwzględniona. 

Plan miejscowy dopuszcza możliwość lokalizacji sieci 
infrastruktury technicznej pomiędzy liniami 
rozgraniczającymi dróg i ciągów pieszo-jezdnych a liniami 
zabudowy, natomiast ewentualne rekompensaty wynikać 
będą ze stosownych umów pomiędzy właścicielem działki 
a zarządcą sieci. Ustalanie wysokości ewentualnych 
rekompensat wykracza poza zakres ustaleń planu 
miejscowego. 

Plan miejscowy zakłada wyposażenie wszystkich terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i usługową 
w gminną sieć wodociągową. 
W ostatecznej redakcji planu dopuszczona zostanie 
możliwość budowy studni dla celów gospodarczych, 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 

org. i adres 
zgłaszającego uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomo 

ści której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Prezydenta w 

sprawie 
rozpatrzenia uwagi Uwagi Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 

org. i adres 
zgłaszającego uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomo 

ści której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, której 

dotyczy uwaga Uwaga 
uwzglę 
dniona 

Uwaga 
nieuwzględ 

niona 

Uwagi Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 

org. i adres 
zgłaszającego uwagi 

Wnosi o wykreślenie zapisu 
dotyczącego odprowadzania 
wód opadowych z terenów 
działek na tereny dróg i działek 
sąsiednich, ponieważ zapis ten 
wykonalny jest tylko gdy cała 
działka otoczona jest wałem lub 
cały teren działki położony jest 
poniżej terenu działki 

Ustala się zakaz 
odprowadzania wód 
opadowych z terenów 
działek na teren dróg i 
działek sąsiednich 
(§15 pkt. 4ust.4) 

-

Zapis dotyczący odprowadzenia wód opadowych z działek 
na tereny działek sąsiednich nawiązuje do ustaleń art. 29 
ustawy Prawo Wodne. W myśl zapisów ustawy „właściciel 
gruntu nie może odprowadzać wód oraz ścieków na grunty 
sąsiednie". 

W związku z tym uwaga nie zostaje uwzględniona. 

Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 

org. i adres 
zgłaszającego uwagi 

Wnosi o zdefiniowanie pojęcia 
„źródło ciepła bezpieczne 
ekologicznie" lub powołanie się 
na przepisy odrębne 

Ustala się zaopatrzenie w 
ciepło z lokalnych źródeł 
ciepła bezpiecznych 
ekologicznie 
(§15 pkt. óus t . l ) 

+ 
W §15 pkt. 6 ust. 1 uściślono zapis dotyczący zaopatrzenia 
w ciepło, w związku z tym nie istnieje potrzeba 
definiowania pojęcia „źródło ciepła bezpieczne 
ekologicznie" 

Wnosi o uzupełnienie zapisów 
dotyczących zaopatrzenia w gaz 
o jawne zabronienie budowy 
zbiorników gazowych na terenie 
objętych planem 

Ustala się zaopatrzenie w 
gaz z istniejącej i 
projektowanej sieci 
gazowej niskiego i 
średniego ciśnienia, po jej 
rozbudowie; rozbudowę i 
przebudowę istniejącej 
sieci gazowej, zgodnie z 
przepisami odrębnymi 
(§15 pkt. 7) 

-

Plan miejscowy nie odnosi się do budowy zbiorników 
gazowych. Plan ustala wyłączenie zaopatrzenie gaz z 
istniejącej i projektowanej sieci gazowej. W związku z tym 
wprowadzenie dodatkowego zapisu jest niezasadne. 

Wnosi o umieszczenie zapisów 
uniemożliwiających budowę 
infrastruktury służącej telefonii 
komórkowej 

Ustala się możliwość 
lokalizowania 
przedsięwzięć z zakresu 
łączności publicznej 
(§15 pkt. 8 ust.3) 

Propozycja zapisu wnioskodawcy nie może zostać 
uwzględniona ze względu na sprzeczność z przepisami 
odrębnymi. 

Wnosi o zmniejszenie 
dopuszczalnej liczby 
kondygnacji do dwóch 

Dla terenów 1 MN,U do 
5MN,U ustala się 
maskymalną wysokość 
zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej do 12 m - do 
trzech kondygnacji 

-

Propozycja zapisu wnioskodawcy nie może zostać 
uwzględniona, ponieważ inni właściciele działek 
wnioskowali w trakcie poprzednich wyłożeń planu do 
publicznego wglądu, o utrzymanie zabudowy trzy 
kondygnacyjnej. 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 

org. i adres 
zgłaszającego uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomo 

ści której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Prezydenta w 

sprawie 
rozpatrzenia uwagi Uwagi Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 

org. i adres 
zgłaszającego uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomo 

ści której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, której 

dotyczy uwaga Uwaga 
uwzglę 
dniona 

Uwaga 
nieuwzględ 

niona 

Uwagi Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 

org. i adres 
zgłaszającego uwagi 

nadziemnych, łącznie z 
poddaszem użytkowym 
(§18 pkt. 1 ust. 3d) 

4. 01.08.2014 Wnosi o uaktualnienie 
podkładów geodezyjnych 

-

Plan miejscowy sporządza się w skali 1:1000, 
wykorzystując urzędową kopię mapy zasadniczej. 
W celu sporządzenia niniejszego planu miejscowego w 
2010 roku, ze Starostwa Powiatowego w Zgierzu 
uzyskano kopię mapy sytuacyjno - wysokościowej. 
Zgodnie z procedurą planistyczną wymagana jest 
aktualność podkładu na dzień rozpoczęcia prac nad 
planem. W okresie jaki upłynął od uzyskania kopii mapy 
mogły nastąpić nowe podziały działek. Ostateczna 
redakcja planu miejscowego zostanie sporządzona na 
mapie sytuacyjno-wysokościowej uwzględniającej nowe 
podziały działek. 

4. 01.08.2014 

Wnosi o usunięcie 
projektowanej drogi z terenu 
działki 341/7 z powodu 
znajdującego się na niej 
wieloletniego sadu oraz 
instalacji wodociągowej 

Działka 
341/7 

Przez część działki nr 
341/7 przebiega droga 
12KDD 

-

Wyznaczona w planie droga 12KDD jest drogą publiczną. 
Celem wydzielenia tej drogi było stworzenie możliwości 
racjonalnych podziałów istniejących nieruchomości i 
zapewnienie wydzielanym działkom budowlanym 
właściwej obsługi komunikacyjnej. Należy podkreślić, że 
wskazanie tej drogi w planie miejscowym nie oznacza jej 
natychmiastowego wydzielenia i realizacji. Nastąpić to 
może dopiero w wyniku osiągnięcia porozumienia z 
właścicielem działki. Do czasu wydzielenia działki 
drogowej teren może być wykorzystywany w sposób 
dotychczasowy. 

4. 01.08.2014 

Wnosi o ustanowienie drogi 
12KDD bez wylotu jako jednej z 
wielu na terenie objętym planem 

Droga 12KDD dochodzi 
do dróg HKDDoraz 
12KDD -

Ustanowienie drogi 12KDD jako drogi bez wylotu jest 
złym rozwiązaniem w przypadku drogi publicznej. 
Planując przebieg drogi 12KDD wzięto pod uwagę strefę 
bezpieczeństwa od biegnącej wzdłuż niej linii średniego 
napięcia, w obrębie której nie powinna być sytuowana 
zabudowa mieszkaniowa. 

4. 01.08.2014 

Wnosi o reorganizację układu 
komunikacyjnego tj. aby ulica 
10KDD, 12KDD, 25KDD oraz 

Drogi 10KDD, 12KDD, 
25KDD oraz 15KDD 
odchodzą od dróg 

- Wyodrębnienie w projekcie planu miejscowego dróg 
oznaczonych symbolami 10KDD, 12KDD, 15KDD i 
25KDD wynika z konieczności właściwego kształtowania 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 

org. i adres 
zgłaszającego uwagi 

Treść uwagi 

15KDD odchodziły od 11KDD 
oraz 14KDD, ale nie dochodziły 
do 8KDD, 13KDD oraz 9KDD 
i 16KDD 

Wnosi o zdefiniowanie lub 
wykreślenie pojęcia 
„kolorystyka kontrastowa" 

Wnosi o doszczegółowienie 
zapisów dotyczących ogrodzeń 
między działkami 

Wnosi o zdefiniowanie pojęcia 
„źródło ekologicznie czyste" 

Wnosi o doszczegółowienie na 
kim spoczywa obowiązek 
ochrony akustycznej, w jaki 

Oznaczenie 
nieruchomo 

ści której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

11KDD oraz 14KDD i 
dochodzą do dróg 
8KDD, 13KDD, 9KDD, 
16KDD 

Zakaz stosowania 
jaskrawej, kontrastowej 
kolorystyki elewacji i 
pokryć dachowych 
budynków oraz ogrodzeń 
(§8 pkt. 9)  
Ustala się sytuowanie 
ogrodzeń działek w 
wyznaczonych na 
rysunku planu liniach 
rozgraniczających dróg i 
ciągów pieszo - jezdnych 
(§9pkt . l ) 

Ustala się obowiązek 
ogrzewania lokalnego 
budynków z 
zastosowaniem źródeł 
ekologicznie czystych 
(§10 pkt.2 usta) 
Ustala się obowiązek 
ochrony akustycznej 
następujących rodzajów 

Rozstrzygnięcie 
Prezydenta w 

sprawie 
rozpatrzenia uwagi 
Uwaga 
uwzglę 
dniona 

+ 

+ 

Uwaga 
nieuwzględ 

niona 

Uwagi 

ładu przestrzennego dla tego fragmentu obszaru 
opracowania. Większość istniejących działek położonych 
jest pomiędzy ulicami Młodzieżową a Zawiszy Czarnego 
W celu zapewnienia możliwości racjonalnych podziałów, 
polegających na wyodrębnieniu nowych działek 
budowlanych, konieczne było wprowadzenia 
poprzecznego układu komunikacyjnego. W następstwie 
wprowadzonego układu komunikacyjnego nastąpiło 
wyodrębnienie terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 8MN; 9MN; 2MN,U; 3MN,U; 4MN,U 
5MN,U; 22MN; 21 MN. Wyodrębniony układ 
komunikacyjny jest również zgodny z wnioskami innych 
właścicieli działek zgłoszonych w trakcie poprzednich 
wyłożeń planu do publicznego wglądu. 

Wykreślono z tekstu planu słowo „kontrastowa". 
Uwaga uwzględniona. 

Zapisy planu miejscowego dotyczące ogrodzeń odnoszą 
się wyłącznie do sytuowania ogrodzeń od strony dróg,, 
gdyż wynika to z wymogów prawa budowlanego. Prawo 
budowlane nie odnosi się do zasad sytuowania ogrodzeń 
pomiędzy działkami. Sytuowanie ogrodzeń pomiędzy 
działkami należy do obowiązku właściciela działki. W 
związku z tym uwaga nie zostaje uwzględniona. 

Uwaga uwzględniona. Zrezygnowano z zapisu 
w §10 pkt.2 ust. a. Wprowadzono uściślenie zapisu 
w § 15 ust. 6, dotyczącym zaopatrzenia w ciepło. 

W planie miejscowym zgodnie z przepisami odrębnymi 
wprowadza się wyłącznie zapis dotyczących ochrony 
akustycznej. Właściciel działki w związku z działalnością 



Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 

org. i adres 
zgłaszającego uwagi 

Treść uwagi 

sposób i jakimi środkami 
technicznymi i prawnymi ten 
obowiązek ma być realizowany 
oraz czy ochronie będą 
podlegały poszczególne 
fragmenty czy cały obszar objęty 
planem 

Wnosi o doprecyzowanie dla 
sposobu rekompensaty dla 
właścicieli działek wynikającej z 
lokalizacji sieci infrastruktury 
technicznej pomiędzy liniami 
rozgraniczającymi dróg a liniami 
zabudowy 

Wnosi o umożliwienie budowy 
nowych indywidulanych studni 
przydomowych ze względu na 
konieczność podlewania ogrodu. 
W przeciwnym wypadku Miasto 
Zgierz zostanie narażone na 
ponoszenie dodatkowych 
kosztów związanych z budową 
sieci wodociągowej o większej 
przepustowości 

Oznaczenie 
nieruchomo 

ści której 
dotyczy 
uwaga 

Wnosi o wykreślenie zapisu 
dotyczącego odprowadzania 
wód opadowych z terenów 

terenów oznaczonych ma 
rysunku planu symbolami 
M N oraz MN,U i U 
(§10 pkt. 2ust.e) 

Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Dopuszcza się możliwość 
lokalizacji sieci 
infrastruktury 
technicznej, pomiędzy 
liniami rozgraniczającymi 
dróg i ciągów pieszo -
jezdnych a liniami 
zabudowy 
(§15 pkt. 1 ust.3) 

W zakresie zaopatrzenia 
w wodę na cele bytowe, 
gospodarcze i 
przeciwpożarowe ustala 
się zaopatrzenie w wodę z 
istniejącej (w ulicach: 
Łagiewnickiej, Zawiszy, 
Letniej i Młodzieżowej) i 
projektowanej sieci 
wodociągowej, po jej 
rozbudowie; możliwość 
zachowania istniejących 
indywidualnych studni 
przydomowych jako 
źródła wody do celów 
gospodarczych (§15 
pkt.2)  

Rozstrzygnięcie 
Prezydenta w 

sprawie 
rozpatrzenia uwagi 
Uwaga 
uwzglę 
dniona 

Uwaga 
nieuwzględ 

niona 

Ustala się zakaz 
odprowadzania wód 
opadowych z terenów 

+ 

Uwagi 

prowadzoną na działce nie może przekraczać poziomów 
hałasu określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 8.10.2012r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku. W związku z powyższym 
uwaga nie zostaje uwzględniona. 

Plan miejscowy dopuszcza możliwość lokalizacji sieci 
infrastruktury technicznej pomiędzy liniami 
rozgraniczającymi dróg i ciągów pieszo-jezdnych a liniami 
zabudowy, natomiast ewentualne rekompensaty wynikać 
będą ze stosownych umów pomiędzy właścicielem działki 
a zarządcą sieci. Ustalanie wysokości ewentualnych 
rekompensat wykracza poza zakres ustaleń planu 
miejscowego. 

Plan miejscowy zakłada wyposażenie wszystkich terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i usługową 
w gminną sieć wodociągową. 

W ostatecznej redakcji planu dopuszczona zostanie 
możliwość budowy studni dla celów gospodarczych 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Zapis dotyczący odprowadzenia wód opadowych z działek 
na tereny działek sąsiednich nawiązuje do ustaleń art. 29 
ustawy Prawo Wodne. W myśl zapisów ustawy „właściciel 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 

org. i adres 
zgłaszającego uwagi 

Treść uwagi 

działek na tereny dróg i działek 
sąsiednich, ponieważ zapis ten 
wykonalny jest tylko, gdy cała 
działka otoczona jest wałem lub 
cały teren działki położony jest 
poniżej terenu działki 

Wnosi o zdefiniowanie pojęcia 
„źródło ciepła bezpieczne 
ekologicznie" lub powołanie się 
na przepisy odrębne 

Wnosi o uzupełnienie zapisów 
dotyczących zaopatrzenia w gaz 
o jawne zabronienie budowy 
zbiorników gazowych na terenie 
objętych planem 

Wnosi o umieszczenie zapisów 
uniemożliwiających budowę 
infrastruktury służącej telefonii 
komórkowej 

Wnosi o zmniejszenie 
dopuszczalnej liczby 
kondygnacji do dwóch 

Oznaczenie 
nieruchomo 

ści której 
dotyczy 
uwaga 

działek na teren dróg i 
działek sąsiednich 
(§15pkt .4ust .4) 

Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustala się zaopatrzenie w 
ciepło z lokalnych źródeł 
ciepła bezpiecznych 
ekologicznie 
(§15 pkt. 6 ust. 1) 
Ustala się zaopatrzenie w 
gaz z istniejącej i 
projektowanej sieci 
gazowej niskiego i 
średniego ciśnienia, po jej 
rozbudowie; rozbudowę i 
przebudowę istniejącej 
sieci gazowej, zgodnie z 
przepisami odrębnymi 
(§15 pkt. 7) 

Ustala się możliwość 
lokalizowania 
przedsięwzięć z zakresu 
łączności publicznej 
(§15 pkt. 8 ust.3) 

Dla terenów 1MN,U do 
5MN,U ustala się 
maskymalną wysokość 
zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej do 12 m - do 
trzech kondygnacji 
nadziemnych, łącznie z 
poddaszem użytkowym 
(§18 pkt. lust. 3d) 

Rozstrzygnięcie 
Prezydenta w 

sprawie 
rozpatrzenia uwagi 
Uwaga 
uwzglę 
dniona 

Uwaga 
nieuwzględ 

niona 

Uwagi 

gruntu nie może odprowadzać wód oraz ścieków na grunty 
sąsiednie". 
W związku z tym uwaga nie zostaje uwzględniona. 

W §15 pkt. 6 ust. 1 uściślono zapis dotyczący zaopatrzenia 
w ciepło, w związku z tym nie istnieje potrzeba 
definiowania pojęcia „źródło ciepła bezpieczne 
ekologicznie" 

Plan miejscowy nie odnosi się do budowy zbiorników 
gazowych. Plan ustala wyłączenie zaopatrzenie gaz z 
istniejącej i projektowanej sieci gazowej. W związku z tym 
wprowadzenie dodatkowego zapisu jest niezasadne. 

Propozycja zapisu wnioskodawcy nie może zostać 
uwzględniona ze względu na sprzeczność z przepisami 
odrębnymi. 

Propozycja zapisu wnioskodawcy nie może zostać 
uwzględniona, ponieważ inni właściciele działek 
wnioskowali w trakcie poprzednich wyłożeń planu do 
publicznego wglądu, o utrzymanie zabudowy trzy 
kondygnacyjnej. 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 

org. i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomo 

ści której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Prezydenta w 

sprawie 
rozpatrzenia uwagi Uwagi Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 

org. i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomo 

ści której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, której 

dotyczy uwaga Uwaga 
uwzglę 
dniona 

Uwaga 
nieuwzględ 

niona 

Uwagi 

5. 01.08.2014 Wnosi o uaktualnienie podkładów 
geodezyjnych 

-

Plan miejscowy sporządza się w skali 1:1000, 
wykorzystując urzędową kopię mapy zasadniczej. 
W celu sporządzenia niniejszego planu miejscowego w 
2010 roku, ze Starostrwa Powiatowego w Zgierzu 
uzyskano kopię mapy sytuacyjno - wysokościowej. 
Zgodnie z procedurą planistyczną wymagana jest 
aktualność podkładu na dzień rozpoczęcia prac nad 
planem. W okresie jaki upłynął od uzyskania kopii mapy 
mogły nastąpić nowe podziały działek. Ostateczna 
redakcja planu miejscowego zostanie sporządzona na 
mapie sytuacyjno-wysokościowej uwzględniającej nowe 
podziały działek. 

5. 01.08.2014 

Wnosi o wzięcie pod uwagę 
sądowego podziału działek przy 
zbiegu ulic Zawiszy Czarnego i 
Błogosławionej Królowej Jadwigi 

+ 
Biorąc pod uwagę, że aktualna mapa ewidencyjna zawiera 
podział działki 341 na 6 działek, podziały te zostaną 
uwzględniona na rysunku planu. 

5. 01.08.2014 

Wnosi o zmianę usytuowania 
projektowanej stacji 
transformatorowej z działki na 
działkę sąsiednią, na której znajduje 
się już słup podtrzymujący linię 
elektroenergetyczną 

Działka nr 
341/5 

Plan nie sytuuje stacji 
trasformatorowej na 
terenie działki 341/5 

+ 

Oznaczenie trafostacji na rysunku planu ma charakter 
informacyjny, niewiążący. Biorąc pod uwagę, że przy ulicy 
Młodzieżowej wyznaczona jest lokalizacja trafostacji na 
działce nr 354/11 nie istnieje potrzeba wskazywania 
dodatkowej rezerwy terenu pod trafostację na działce 
wniokodawcy. 

Biorąc powyższe pod uwagę rezygnuje się z dodatkowego 
oznaczenia informacyjnego na rysunku planu dotyczącego 
projektowanej trafostacji na działce 341/5. 

5. 01.08.2014 

Wnosi o uwzględnienie w planie 
skablowania zarówno linii 15kVjak 
i 110kV oraz naniesienie stosownych 
zmian w mpzp 

Ustala się rozbudowę, 
przebudowę, modernizację 
sieci, w tym możliwość 
skablowania istniejących 
sieci napowietrznych 
średniego napięcia 15kV, 
oraz budowę urządzeń 

Plan miejscowy nie może zawierać zapisów 
obligatoryjnych w zakresie skablowania napowietrznych 
linii energetycznych średniego i wysokiego napięcia. W 
procedurze planistycznej dopuszcza się skablowanie linii 
średniego napięcia i w tej kwestii plan zawiera stosowne 
ustalenie. Natomiast skablowanie linii 110 kV wymaga 
stosownego porozumienia z zakładem energetycznymi 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 

org. i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Wnosi o doszczegółowienie 
zapisów dotyczących ogrodzeń 
między działkami 

Wnosi o doszczegółowienie na kim 
spoczywa obowiązek ochrony 
akustycznej, w jaki sposób i jakimi 
środkami technicznymi i prawnymi 
ten obowiązek ma być realizowany 
oraz czy ochronie będą podlegały 
poszczególne fragmenty czy cały 
obszar objęty planem 

Wnosi o doprecyzowanie dla 
sposobu rekompensaty dla 
właścicieli działek wynikającej z 
lokalizacji sieci infrastruktury 
technicznej pomiędzy liniami 
rozgraniczającymi dróg a liniami 
zabudowy 

Wnosi o wykreślenie zapisu 
dotyczącego odprowadzania wód 
opadowych z terenów działek na 
tereny dróg i działek sąsiednich, 
ponieważ zapis ten wykonalny jest 
tylko gdy cała działka otoczona jest 

Oznaczenie 
nieruchomo 

ści której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

elektroenergetycznych 
zgodnie z przepisami 
odrębnymi 
(§15 pkt. 5 ust. 2) 
Ustala się sytuowanie 
ogrodzeń działek w 
wyznaczonych na 
rysunku planu liniach 
rozgraniczających dróg i 
ciągów pieszo - jezdnych 
(§9pkt . l ) 

Ustala się obowiązek 
ochrony akustycznej 
następujących rodzajów 
terenów oznaczonych ma 
rysunku planu symbolami 
M N oraz MN,U i U 
(§10 pkt. 2ust.e) 

Dopuszcza się możliwość 
lokalizacji sieci 
infrastruktury 
technicznej, pomiędzy 
liniami rozgraniczającymi 
dróg i ciągów pieszo -
jezdnych a liniami 
zabudowy 
(§15 pkt. 1 ust.3) 

Ustala się zakaz 
odprowadzania wód 
opadowych z terenów 
działek na teren dróg i 
działek sąsiednich 
(§15 pkt. 4ust.4) 

Rozstrzygnięcie 
Prezydenta w 

sprawie 
rozpatrzenia uwagi 
Uwaga 
uwzglę 
dniona 

Uwaga 
nieuwzględ 

niona 

Zapisy planu miejscowego dotyczące ogrodzeń odnoszą się 
wyłącznie do sytuowania ogrodzeń od strony dróg,, gdyż 
wynika to z wymogów prawa budowlanego. Prawo 
budowlane nie odnosi się do zasad sytuowania ogrodzeń 
pomiędzy działkami. Sytuowanie ogrodzeń pomiędzy 
działkami należy do obowiązku właściciela działki. W 
związku z tym uwaga nie zostaje uwzględniona. 

Uwagi 

poniesienia kosztów przez wnioskującego o skablowanie. 
W związku z tym uwaga nie zostaje uwzględniona 

W planie miejscowym zgodnie z przepisami odrębnymi 
wprowadza się wyłącznie zapis dotyczących ochrony 
akustycznej. Właściciel działki w związku z działalnością 
prowadzoną na działce nie może przekraczać poziomów 
hałasu określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 8.10.2012r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku. W związku z powyższym 
uwaga nie zostaje uwzględniona. 

Plan miejscowy dopuszcza możliwość lokalizacji sieci 
infrastruktury technicznej pomiędzy liniami 
rozgraniczającymi dróg i ciągów pieszo-jezdnych a liniami 
zabudowy, natomiast ewentualne rekompensaty wynikać 
będą ze stosownych umów pomiędzy właścicielem działki 
a zarządcą sieci. Ustalanie wysokości ewentualnych 
rekompensat wykracza poza zakres ustaleń planu 
miejscowego. 

Zapis dotyczący odprowadzenia wód opadowych z działek 
na tereny działek sąsiednich nawiązuje do ustaleń art. 29 
ustawy Prawo Wodne. W myśl zapisów ustawy „właściciel 
gruntu nie może odprowadzać wód oraz ścieków na grunty 
sąsiednie". 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 

org. i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomo 

ści której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Prezydenta w 

sprawie 
rozpatrzenia uwagi Uwagi Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 

org. i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomo 

ści której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, której 

dotyczy uwaga Uwaga 
uwzglę 
dniona 

Uwaga 
nieuwzględ 

niona 

Uwagi Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 

org. i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

wałem lub cały teren działki 
położony jest poniżej terenu działki 

W związku z tym uwaga nie zostaje uwzględniona. 

Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 

org. i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Wnosi o zdefiniowanie pojęcia 
„źródło ciepła bezpieczne 
ekologicznie" lub powołanie się na 
przepisy odrębne 

Ustala się zaopatrzenie w 
ciepło z lokalnych źródeł 
ciepła bezpiecznych 
ekologicznie 
(§15 pkt. óus t . l ) 

-

W §15 pkt. 6 ust. 1 uściślono zapis dotyczący zaopatrzenia 
w ciepło, w związku z tym nie istnieje potrzeba 
definiowania pojęcia „źródło ciepła bezpieczne 
ekologicznie" 

Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 

org. i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Wnosi o uzupełnienie zapisów 
dotyczących zaopatrzenia w gaz o 
jawne zabronienie budowy 
zbiorników gazowych na terenie 
objętych planem 

Ustala się zaopatrzenie w 
gaz z istniejącej i 
projektowanej sieci 
gazowej niskiego i 
średniego ciśnienia, po jej 
rozbudowie; rozbudowę i 
przebudowę istniejącej 
sieci gazowej, zgodnie z 
przepisami odrębnymi 
(§15 pkt. 7) 

-

Plan miejscowy nie odnosi się do budowy zbiorników 
gazowych. Plan ustala wyłączenie zaopatrzenie gaz z 
istniejącej i projektowanej sieci gazowej. W związku z tym 
wprowadzenie dodatkowego zapisu jest niezasadne. 

Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 

org. i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Wnosi o umieszczenie zapisów 
uniemożliwiających budowę 
infrastruktury służącej telefonii 
komórkowej 

Ustala się możliwość 
lokalizowania 
przedsięwzięć z zakresu 
łączności publicznej 
(§15 pkt. 8 ust.3) 

-

Propozycja zapisu wnioskodawcy nie może zostać 
uwzględniona ze względu na sprzeczność z przepisami 
odrębnymi. 

6. 01.08.2014 Wnosi o uaktualnienie podkładów 
geodezyjnych 

-

Plan miejscowy sporządza się w skali 1:1000, 
wykorzystując urzędową kopię mapy zasadniczej. 
W celu sporządzenia niniejszego planu miejscowego w 
2010 roku, ze Starosrrwa Powiatowego w Zgierzu 
uzyskano kopię mapy sytuacyjno - wysokościowej. 
Zgodnie z procedurą planistyczną wymagana jest 
aktualność podkładu na dzień rozpoczęcia prac nad 
planem. W okresie jaki upłynął od uzyskania kopii mapy 
mogły nastąpić nowe podziały działek. Ostateczna 
redakcja planu miejscowego zostanie sporządzona na 
mapie sytuacyjno-wysokościowej uwzględniającej nowe 
podziały działek. 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 

org. i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomo 

ści której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Prezydenta w 

sprawie 
rozpatrzenia uwagi Uwagi Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomo 

ści której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, której 

dotyczy uwaga Uwaga 
uwzglę 
dniona 

Uwaga 
nieuwzględ 

niona 

Uwagi 

Wnosi o wzięcie pod uwagę 
sądowego podziału działek przy 
zbiegu ulic Zawiszy Czarnego i 
Błogosławionej Królowej Jadwigi 

Działka nr 
341 

(podzielona 
na 6 

działek) 

+ 
Biorąc pod uwagę, że aktualna mapa ewidencyjna zawiera 
podział działki 341 na 6 działek, podziały te zostaną 
uwzględniona na rysunku planu. 

Wnosi o ustanowienie drogi 12KDD 
bez wylotu z uwagi na znajdującej 
się na niej sad 

Działka nr 
341/7 

Droga 12KDD dochodzi 
do dróg 11KDD oraz 
12KDD -

Ustanowienie drogi 12KDD jako drogi bez wylotu jest 
złym rozwiązaniem w przypadku drogi publicznej. 
Planując przebieg drogi 12KDD wzięto pod uwagę strefę 
bezpieczeństwa od biegnącej wzdłuż niej linii średniego 
napięcia, w obrębie której nie powinna być sytuowana 
zabudowa mieszkaniowa. 

Wnosi o zdefiniowanie lub 
wykreślenie pojęcia „kolorystyka 
kontrastowa" 

Zakaz stosowania 
jaskrawej, kontrastowej 
kolorystyki elewacji i 
pokryć dachowych 
budynków oraz ogrodzeń 
(§8 pkt. 9) 

+ 

Wykreślono z tekstu planu słowo „kontrastowa". 
Uwaga uwzględniona. 

Wnosi o doszczegółowienie 
zapisów dotyczących ogrodzeń 
między działkami 

Ustala się sytuowanie 
ogrodzeń działek w 
wyznaczonych na 
rysunku planu liniach 
rozgraniczających dróg i 
ciągów pieszo - jezdnych 
(§9pkt . l ) 

Zapisy planu miejscowego dotyczące ogrodzeń odnoszą się 
wyłącznie do sytuowania ogrodzeń od strony dróg,, gdyż 
wynika to z wymogów prawa budowlanego. Prawo 
budowlane nie odnosi się do zasad sytuowania ogrodzeń 
pomiędzy działkami. Sytuowanie ogrodzeń pomiędzy 
działkami należy do obowiązku właściciela działki. W 
związku z tym uwaga nie zostaje uwzględniona. 

Wnosi o zdefiniowanie pojęcia 
„źródło ekologicznie czyste" 

Ustala się obowiązek 
ogrzewania lokalnego 
budynków z 
zastosowaniem źródeł 
ekologicznie czystych 
( §10 pkt.2 usta) 

+ 

Uwaga uwzględniona. Zrezygnowano z zapisu w §10 
pkt.2 ust. a. Wprowadzono uściślenie zapisu w §15 ust. 6, 
dotyczącym zaopatrzenia w ciepło. 

Wnosi o doszczegółowienie na kim 
spoczywa obowiązek ochrony 
akustycznej, w jaki sposób i jakimi 
środkami technicznymi i prawnymi 

Ustala się obowiązek 
ochrony akustycznej 
następujących rodzajów 
terenów oznaczonych ma 

-
W planie miejscowym zgodnie z przepisami odrębnymi 
wprowadza się wyłącznie zapis dotyczących ochrony 
akustycznej. Właściciel działki w związku z działalnością 
prowadzoną na działce nie może przekraczać poziomów 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 

org. i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomo 

ści której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Prezydenta w 

sprawie 
rozpatrzenia uwagi Uwagi Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 

org. i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomo 

ści której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, której 

dotyczy uwaga Uwaga 
uwzglę 
dniona 

Uwaga 
nieuwzględ 

niona 

Uwagi Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 

org. i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

ten obowiązek ma być realizowany 
oraz czy ochronie będą podlegały 
poszczególne fragmenty czy cały 
obszar objęty planem 

rysunku planu symbolami 
M N oraz MN,U i U 
(§10 pkt. 2ust.e) 

hałasu określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 8.10.2012r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku. W związku z powyższym 
uwaga nie zostaje uwzględniona. 

Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 

org. i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Wnosi o doprecyzowanie dla 
sposobu rekompensaty dla 
właścicieli działek wynikającej z 
lokalizacji sieci infrastruktury 
technicznej pomiędzy liniami 
rozgraniczającymi dróg a liniami 
zabudowy 

Dopuszcza się możliwość 
lokalizacji sieci 
infrastruktury 
technicznej, pomiędzy 
liniami rozgraniczającymi 
dróg i ciągów pieszo -
jezdnych a liniami 
zabudowy 
(§15 pkt. 1 ust.3) 

-

Plan miejscowy dopuszcza możliwość lokalizacji sieci 
infrastruktury technicznej pomiędzy liniami 
rozgraniczającymi dróg i ciągów pieszo-jezdnych a liniami 
zabudowy, natomiast ewentualne rekompensaty wynikać 
będą ze stosownych umów pomiędzy właścicielem działki 
a zarządcą sieci. Ustalanie wysokości ewentualnych 
rekompensat wykracza poza zakres ustaleń planu 
miejscowego. 

Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 

org. i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Wnosi o umożliwienie budowy 
nowych indywidulanych studni 
przydomowych ze względu na 
konieczność podlewania ogrodu. W 
przeciwnym wypadku Miasto 
Zgierz zostanie narażone na 
ponoszenie dodatkowych kosztów 
związanych z budową sieci 
wodociągowej o większej 
przepustowości 

W zakresie zaopatrzenia 
w wodę na cele bytowe, 
gospodarcze i 
przeciwpożarowe ustala 
się zaopatrzenie w wodę z 
istniejącej (w ulicach: 
Łagiewnickiej, Zawiszy, 
Letniej i Młodzieżowej) i 
projektowanej sieci 
wodociągowej, po jej 
rozbudowie; możliwość 
zachowania istniejących 
indywidualnych studni 
przydomowych jako 
źródła wody do celów 
gospodarczych 
(§15 pkt.2) 

+ 

Plan miejscowy zakłada wyposażenie wszystkich terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i usługową 
w gminną sieć wodociągową. 
W ostatecznej redakcji planu dopuszczona zostanie 
możliwość budowy studni dla celów gospodarczych, 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 

org. i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Wnosi o wykreślenie zapisu 
dotyczącego odprowadzania wód 
opadowych z terenów działek na 
tereny dróg i działek sąsiednich, 
ponieważ zapis ten wykonalny jest 

Ustala się zakaz 
odprowadzania wód 
opadowych z terenów 
działek na teren dróg i 
działek sąsiednich 

-
Zapis dotyczący odprowadzenia wód opadowych z działek 
na tereny działek sąsiednich nawiązuje do ustaleń art. 29 
ustawy Prawo Wodne. W myśl zapisów ustawy „właściciel 
gruntu nie może odprowadzać wód oraz ścieków na grunty 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 

org. i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomo 

ści której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Prezydenta w 

sprawie 
rozpatrzenia uwagi Uwagi Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 

org. i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomo 

ści której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, której 

dotyczy uwaga Uwaga 
uwzglę 
dniona 

Uwaga 
nieuwzględ 

niona 

Uwagi Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 

org. i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

tylko, gdy cała działka otoczona jest 
wałem lub cały teren działki 
położony jest poniżej terenu działki 

(§15pkt .4ust .4) sąsiednie". 
W związku z tym uwaga nie zostaje uwzględniona. 

Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 

org. i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Wnosi o zdefiniowanie pojęcia 
„źródło ciepła bezpieczne 
ekologicznie" lub powołanie się na 
przepisy odrębne 

Ustala się zaopatrzenie w 
ciepło z lokalnych źródeł 
ciepła bezpiecznych 
ekologicznie 
(§15 pkt. óus t . l ) 

-
W §15 pkt. 6 ust. 1 uściślono zapis dotyczący zaopatrzenia 
w ciepło, w związku z tym nie istnieje potrzeba 
definiowania pojęcia „źródło ciepła bezpieczne 
ekologicznie" 

Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 

org. i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Wnosi o uzupełnienie zapisów 
dotyczących zaopatrzenia w gaz o 
jawne zabronienie budowy 
zbiorników gazowych na terenie 
objętych planem 

Ustala się zaopatrzenie w 
gaz z istniejącej i 
projektowanej sieci 
gazowej niskiego i 
średniego ciśnienia, po jej 
rozbudowie; rozbudowę i 
przebudowę istniejącej 
sieci gazowej, zgodnie z 
przepisami odrębnymi 
(§15 pkt. 7) 

-

Plan miejscowy nie odnosi się do budowy zbiorników 
gazowych. Plan ustala wyłączenie zaopatrzenie gaz z 
istniejącej i projektowanej sieci gazowej. W związku z tym 
wprowadzenie dodatkowego zapisu jest niezasadne. 

Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 

org. i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Wnosi o umieszczenie zapisów 
uniemożliwiających budowę 
infrastruktury służącej telefonii 
komórkowej 

Ustala się możliwość 
lokalizowania 
przedsięwzięć z zakresu 
łączności publicznej 
(§15 pkt. 8 ust.3) 

-
Propozycja zapisu wnioskodawcy nie może zostać 
uwzględniona ze względu na sprzeczność z przepisami 
odrębnymi. 

Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 

org. i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Wnosi o zmniejszenie 
dopuszczalnej liczby kondygnacji 
do dwóch 

Dla terenów 1MN,U do 
5MN,U ustala się 
maskymalną wysokość 
zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej do 12 m - do 
trzech kondygnacji 
nadziemnych, łącznie z 
poddaszem użytkowym 

-

Propozycja zapisu wnioskodawcy nie może zostać 
uwzględniona, ponieważ inni właściciele działek 
wnioskowali w trakcie poprzednich wyłożeń planu do 
publicznego wglądu, o utrzymanie zabudowy trzy 
kondygnacyjnej. 

7. 24.07.2014 Wnosi o zmianę zapisu minimalnej 
powierzchni działki z 1000 m 2 na 
750m2 oraz zmianę czołowej części 
działki z 30 na 25m, z uwagi na 

Działka nr 
385 + 

Uwaga uwzględniona, ponieważ strefa bezpieczeństwa od 
linii wysokiego napięcia uniemożliwia podział na działkli 
po 1000 nr 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 

org. i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomo 

ści której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Prezydenta w 

sprawie 
rozpatrzenia uwagi Uwagi Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 

org. i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomo 

ści której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, której 

dotyczy uwaga Uwaga 
uwzglę 
dniona 

Uwaga 
nieuwzględ 

niona 

Uwagi 

zajęcie części działki przez 
projektowane drogi i strefę 
bezpieczeństwa on linii wysokiego 
napięcia, przez co do podziału 
zostaje 4800 m 2 

8. 16.07.2014 Wnosi o zmianę przeznaczenia 
działki z M N na MN,U z uwagi na 
prowadzoną działalność na działce 
sąsiedniej 

Działka nr 
591 + 

Uwaga uwzględniona 

9. 5.08.2014 Wnosi o usunięcie z treści planu 
zapisu dotyczącego obowiązku 
wykonania szczegółowych badań 
geotechnicznych przed inwestycją 
budowlaną na terenie działki 

Działka nr 
385 

+ 

Uwaga uwzględniona 

10. 5.08.2014 Wnosi o ujednolicenie szerokości 
ulicy Letniej na odcinkach 18KDD i 
19KDD (do szerokości lOm) 

Działka nr 
372/10 

Parametry drogi 19KDD przyjęte w planie miejscowym są 
następstwem procesu inwestycyjnego rozpoczętego w 
ubiegłych latach przez Miasto Zgierz. 
W celu poszerzenia istniejącej drogi miasto wykupiło od 
prywatnych właścicieli działek część terenów, dzięki 
czemu na fragmencie ulica Letnia uzyskała w liniach 
rozgraniczających 14-15m. Podobny proces rozpoczęto dla 
odcinka położonego powyżej ulicy Walecznych (18KDD), 
gdzie w obrębie 3 działek nastąpiło poszerzenie do 15m. 
Kontynuacja poszerzania ulicy Letniej w kierunku Zawiszy 
Czarnego nie nastąpiła, ponieważ położone wzdłuż niej 
działki 365/1, 365/4, 365/5, 365/9 mają powierzchnie ok. 
650m2 - poszerzenie ulicy o 5m, w celu uzyskania 
Darametru 15m, uniemożliwiłoby właściwie możliwość 
zabudowy tych działek. Biorąc powyższe pod uwagę, dla 
odcinka ul. Letniej oznaczonego w planie symbolem 
18KDD przyjęto szerokość w liniach rozgraniczających od 
10 do 15m. 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 

org. i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomo 

ści której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Prezydenta w 

sprawie 
rozpatrzenia uwagi Uwagi Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 

org. i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomo 

ści której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, której 

dotyczy uwaga Uwaga 
uwzglę 
dniona 

Uwaga 
nieuwzględ 

niona 

Uwagi 

11. 5.08.2014 Wnosi o ujednolicenie szerokości 
ulicy Letniej na odcinkach 18KDD i 
19KDD (do szerokości lOm) 

Działka nr 
372/10 

Parametry drogi 19KDD przyjęte w planie miejscowym są 
następstwem procesu inwestycyjnego rozpoczętego w 
ubiegłych latach przez Miasto Zgierz. 
W celu poszerzenia istniejącej drogi miasto wykupiło od 
prywatnych właścicieli działek część terenów, dzięki 
czemu na fragmencie ulica Letnia uzyskała w liniach 
rozgraniczających 14-15m. Podobny proces rozpoczęto dla 
odcinka położonego powyżej ulicy Walecznych (18KDD), 
gdzie w obrębie 3 działek nastąpiło poszerzenie do 15m. 
Kontynuacja poszerzania ulicy Letniej w kierunku Zawiszy 
Czarnego nie nastąpiła, ponieważ położone wzdłuż niej 
działki 365/1, 365/4, 365/5, 365/9 mają powierzchnie ok. 
650m2 - poszerzenie ulicy o 5m, w celu uzyskania 
parametru 15m, uniemożliwiłoby właściwie możliwość 
zabudowy tych działek. Biorąc powyższe pod uwagę, dla 
odcinka ul. Letniej oznaczonego w planie symbolem 
18KDD przyjęto szerokość w liniach rozgraniczających od 
10dol5m 

Załączniki: 
- kopie uwag zamieszczonych w wykazie. 
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