
Zarządzenie Nr ^1?.. /YII/2015 
Prezydenta Miasta Zgierza 

z dnia października 2015 roku 

w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego miasta Zgierza dla terenu ograniczonego: ulicą Ozorkowska, ulicą  

Romantyczną, ulicą Supraską, ulicą Macieja Rataja, ulicą Krętą i ulicą Kwiatowa 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, poz. 443, poz. 774, poz. 1265, 

poz. 1434) 

§ 1. Uwagi wniesione do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Zgierza dla terenu ograniczonego: ulicą Ozorkowska, ulicą Romantyczną, ulicą 

Supraską, ulicą Macieja Rataja, ulicą Krętą i ulicą Kwiatową postanawia się 

rozstrzygnąć w sposób ustalony w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

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

okres 14 dni. 

zarządzam, co następuje: 



Załącznik 
do Zarządzenia Nr A/ll/2015 
Prezydenta Miasta Zgierza 
z dnia aP... października 2015 r. 

Wykaz uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Zgierza dla terenu ograniczonego: ulicą Ozorkowską, ulicą Romantyczną, ulicą Supraską, ulicą Macieja Rataja, ulicą Krętą 

i ulicą Kwiatową 

Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej i 

adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu planu 

dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Prezydenta Miasta 
Zgierza w sprawie 
rozpatrzenia uwag Uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej i 

adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu planu 

dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga Uwaga 
uwzglę
dniona 

Uwaga 
nieuwzglę-

dniona 
1 2 3 4 5 6 7 8 11 
1. 

01.09.15 

1 .Przeznaczenie terenu 
16MN pod przestrzeń 
publiczną (skwer lub plac 
zabaw). Działki należą do 
Miasta Zgierza stąd możliwa 
est realizacja inwestycji. 
Dodatkowo przebiegająca 
przez teren linia średniego 
napięcia ogranicza 
możliwości usytuowania 
zabudowy mieszkaniowej 
ednorodzinnej. 

dz.. nr 496, 
497 498, 500/3 

16MN - teren 
zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

X 

Proponowana przez składającego uwagę 
propozycja dotyczy wydzielenia w planie 
miejscowym, na terenie oznaczonym na 
rysunku planu symbolem 16MN, obszaru o 
charakterze przestrzeni publicznej, służącego 
zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności. 
Biorąc pod uwagę istniejące uwarunkowania 
(położenie tego terenu u zbiegu dwóch tras 
komunikacyjnych - drogi 1KDL i 2KDL), należy 
stwierdzić, że nie jest to właściwe miejsce na 
cele użyteczności publicznej. 
Ponadto, należy dodać, że w aktualnym 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Zgierza, teren Proboszczewic w większości 
przeznaczony jest na cele zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej - nie przewiduje 
ono na tym terenie lokalizacji obszarów 
przestrzeni publicznej. 
Z powyższych względów uwaga nie może być 
uwzględniona. 



2.Zaprojektować szerokie 
chodniki w przypadku 
terenów 1KDL i 2KDL, tak 
aby możliwe było 
wprowadzenie ścieżek 
rowerowych i przystanków 
autobusowych. 

X 

Problematyka planu miejscowego nie obejmuje 
szczegółowych rozważań w zakresie 
zagospodarowania przestrzeni ciągów 
komunikacyjnych. Chodnik, ścieżki rowerowe są 
częścią pasa drogowego i są określane w 
projektach drogowych. 
Z powyższych względów uwaga nie może być 
uwzględniona. 

2. 

18.09.15 

1 .Prośba o odstąpienie 
budowy drogi 1 KDL. 
Konsekwencją powstania 
drogi będzie zmniejszenie 
powierzchni działki, 
usunięcie istniejących 
budynków gospodarczych 
oraz likwidacja bramy i furtki 

dz. nr 54/1 1 MN - teren 
zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
1 KDL - teren 

drogi publicznej 
klasy lokalnej 

X 

W aktualnym studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Zgierza, zatwierdzonym uchwałą NrXI/120/15 
Rady Miasta Zgierza z dnia 27 sierpnia 2015 r. 
droga oznaczona symbolem 1KDZ o szerokości 
i liniach rozgraniczających 20 m jest 
fragmentem trasy komunikacyjnej łączącej 
drogę krajową Nr 71 (ul. Aleksandrowska) z 
rejonem węzła „Leśmierz" drogi ekspresowej 
S-14. Zgodnie z wymogami ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
ustalenia studium są wiążące przy 
sporządzaniu planów miejscowych. 
Niezależnie od powyższego należy podkreślić, 
że droga publiczna klasy lokalnej (1 KDL) jest 
niezbędna do obsługi komunikacyjnej obszaru 
objętego planem miejscowym wobec 
ograniczonej dostępności drogi krajowej Nr 91 
(ul. Ozorkowska). Ponadto wyznaczona w 
planie miejscowym trasa drogi 1KDL posiada 
kontynuację w postaci wydzielonej już 
geodezyjnie ulicy Św. Andrzeja Boboli. 
Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, 
że nie istnieją żadne przesłanki wskazujące na 
celowość odstąpienia od lokalizacji drogi 1KDL. 
Uwaga nie kwalifikuje się do uwzględnienia. 

2. 

18.09.15 

2.W§ 12, pkt. 1 podana 
minimalna pow. działki 
(450m2) jest nierealna. 

dz. nr 54/1 

1MN - teren 
zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

y 
A 

Wskazana w planie miejscowym dla terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN 
minimalna powierzchnia działki budowlanej o 
wielkości 450 m 2 wynika z istniejących 
uwarunkowań i analizy możliwości i nowych 
wydzieleń (podziałów). Przy głębokości działki 
40 m i minimalnej szerokości frontu działki 
budowlanej wynoszącej 15 m osiągnięcie 
minimalnej wielkości działki czyli 450m2 jest jak 
najbardziej realne. 
Uwaga nie kwalifikuje się do uwzględnienia. 



3.W§ 18, pkt. 1.ppkt1) 
ustala się stawkę 
procentową dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej 
ednorodzinnej - 20%. Jest 
ona zbyt wysoka, ze 
względu na duży ruch, który 
w przyszłości wygeneruje 
droga 1 KDL. X 

Ustalenia wielkości stawki procentowej, służącej 
naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu 
wartości nieruchomości wynika z art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Wysokość opłaty nie może być 
wyższa niż 30% wzrostu wartości 
nieruchomości. Przyjęta w planie miejscowym 
wartość opłaty jest wartością pośrednią 
pomiędzy minimalną, a maksymalnie 
dopuszczalną. 
Ponadto, należy podkreślić, że stawka w 
wysokości 20% dla terenu zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej jest stosowana w 
innych planach miejscowych z terenu miasta 
Zgierza. 
Uwaga nie kwalifikuje się do uwzględnienia. 

3. 

18.09.15 

LBrak zgody na 
przedstawiony w projekcie 
planu przebieg drogi 1KDL. 
Ze względu na utratę zbyt 
dużej powierzchni działki, 
propozycja 
przeprowadzenia jej przez 
środek działki jako drogi 
klasy KDD o szerokości 
12 m. 

dz. nr 54/5 1MN i 2MN-
tereny zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
1 KDL i 3 KDL -

tereny dróg 
publicznych klasy 

lokalnej 
1 KDD-teren 

drogi publicznej 
klasy dojazdowej 

X 

W aktualnym studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Zgierza, zatwierdzonym uchwałą NrXI/120/15 
Rady Miasta Zgierza z dnia 27 sierpnia 2015 r. 
droga oznaczona symbolem 1KDZ o szerokości 
i liniach rozgraniczających 20 m jest 
fragmentem trasy komunikacyjnej łączącej 
drogę krajową Nr 71 (ul. Aleksandrowska) z 
rejonem węzła „Leśmierz" drogi ekspresowej 
S-14. Zgodnie z wymogami ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
ustalenia studium są wiążące przy 
sporządzaniu planów miejscowych. 
Niezależnie od powyższego należy podkreślić, 
że droga publiczna klasy lokalnej (1 KDL) jest 
niezbędna do obsługi komunikacyjnej obszaru 
objętego planem miejscowym wobec 
ograniczonej dostępności drogi krajowej Nr 91 
(ul. Ozorkowska). Ponadto wyznaczona w 
planie miejscowym trasa drogi 1KDL posiada 
kontynuację w postaci wydzielonej już 
geodezyjnie ulicy św. Andrzeja Boboli. 
Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, 
że nie istnieją żadne przesłanki wskazujące na 
zasadność zmniejszenia klasy technicznej i 
parametrów drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 1KDL. 
Uwaga nie kwalifikuje się do uwzględnienia. 



2.W § 12, pkt. 2 podana 2MN - teren 
minimalna pow. działki zabudowy 
(800m2), jak i min. mieszkaniowej 
szerokość frontu (18 m) jest jednorodzinnej 
nie do spełnienia przy 
wyznaczonej szerokości 
lerenu 2MN. 

Wskazana w planie miejscowym dla terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 2MN 
minimalna powierzchnia działki budowlanej o 
wielkości 800 m 2 wynika z analizy możliwości 
nowych wydzieleń (podziałów na działki 
budowlane). Przyjęte w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego rozwiązania 
przestrzenne dają możliwość wydzielenia z 
działki nr 54/5 wielu działek o powierzchni min. 
800m2 przy zastosowaniu minimalnej szerokości 
frontu działki od 18 do 20 m. Należy podkreślić, 
że istnieje także możliwość wydzielenia działek 
o większej powierzchni. Ustalone w planie 
miejscowym szczegółowe zasady i warunki 
scalania i podziału nieruchomości określają 
minimalne wartości, niezbędne do podziału 
nieruchomości 
Uwaga nie kwalifikuje się do uwzględnienia. 

YDENT 
.MTA ZGIERZ. 

(oniszęwski. 
Prezydent Miasta Zgierza 


