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I. PODSTAWA, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA ZMIANY STUDIUM
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA ZGIERZA

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717) zastępująca ustawę z 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 wraz z
późniejszymi zmianami), dokonane zmiany także i w innych przepisach
regulujących politykę przestrzenną a obowiązujących w okresie opracowywania i
uchwalenia (w 1998 roku) funkcjonującego dotąd „Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza” – powodują
zasadność przystosowania zapisu STUDIUM do aktualnych wymogów formalnoprawnych.
Wymieniona wyżej ustawa z 2003 roku jednoznacznie stwierdza w art. 9 ust. 4
„Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów
miejscowych” a w art. 20 ust. 1 „Plan miejscowy uchwala rada gminy, po
stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami Studium ...”
Cytowana ustawa podnosi więc znacznie rangę STUDIUM jako aktu kierownictwa
wewnętrznego w stosunku do zapisu ustawy z 1994 roku, według której
wymagano jedynie spójności pomiędzy STUDIUM a planem miejscowym.
2. Okres funkcjonowania „Studium ... Zgierza”, tj. lata 1998-2003 był bardzo istotny
z punktu widzenia kształtowania i realizacji polityki przestrzennej na terenie
samego miasta jak i w jego otoczeniu, albowiem:
a) nastąpiła zmiana ustawy regulującej kwestie planowania i zagospodarowania
przestrzennego a w tym między innymi ustalająca wymogi w stosunku do
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samorządów gmin dotyczące zarówno studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin jak i planów miejscowych;
b) intensywny proces tworzenia prawa dotyczył także wiążących się z gospodarką
przestrzenną ustaleń powodujących liczne zmiany w przepisach
obowiązujących przed 2001 rokiem (Rozdział 6 cyt. ustawy z 2003 roku);
c) nastąpiło zatwierdzenie planu zagospodarowania przestrzennego województwa
łódzkiego;
d) rozpoczęła się nowa kadencja władz samorządowych miasta i ustalanie
elementów kierunków działalności gospodarczej mających swe reperkusje w
kształtowaniu przestrzeni;
e) wykonano cały szereg opracowań z zakresu planowania przestrzennego i
podjęto działania dotyczące fizycznego zagospodarowania przestrzeni
miejskiej.
Projekt zmian funkcjonującego dotąd STUDIUM ma za zadanie uwzględnienie
powyższych procesów w celu uzyskania zapisu określającego aktualną politykę
przestrzenną miasta obejmującą obszar miasta w jego granicach
administracyjnych.
3. Obie wymienione wyżej ustawy dotyczące problematyki gospodarki przestrzennej
ustalają, że w celu „... określenia polityki przestrzennej gminy ... rada gminy
podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ...”.
Nowym elementem ustawy z 2003 roku jest stwierdzenie, że w ramach polityki
przestrzennej gminy istnieje wymóg określenia „... lokalnych zasad
zagospodarowania przestrzennego ...”. Uzupełnienie to jest bardzo istotne i ma
swoje konsekwencje w cyt. artykule 9-tym o wiążącym znaczeniu ustaleń
„Studium ...” przy sporządzaniu planów miejscowych.
4. Ustawa z 2003 roku wprowadza obowiązek dokonywania oceny aktualności
Studium. Wyniki analizy mają być przekazywane radzie gminy po uzyskaniu
opinii ... właściwej komisji urbanistyczno-architektonicznej”.
Jest to nowy wymóg proceduralny wprowadzony ustawą z 2003 roku. Rada gminy
zgodnie z art. 32 ust. 2 podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i
planów miejscowych a w przypadku uznania ich za nieaktualne w całości lub
części podejmuje działania, o których mowa w art. 27. Art. 27 z kolei brzmiu:
„zmiana studium lub planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim są one
uchwalane”. Jest to także nowy zapis dotyczących procedury formalnej związanej
ze „Studium ...”.
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5. Ustawa z 2003 roku podtrzymuje zasadę, że Studium nie jest aktem prawa
miejscowego a że takim aktem jest miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. „Studium ...” stanowi akt kierownictwa wewnętrznego, którego
ustalenia obowiązują zarówno radę miasta, zarząd miasta, jak i organy i jednostki
radzie i zarządowi podlegające. Decyzje rady podejmowane w trybie jej uchwał
nie mogą być wzajemnie sprzeczne lub niespójne.
6. Przepisy zawarte w obu ustawach podnoszą konieczność uwzględnienia w
„Studium ...” polityki przestrzennej o ponadlokalnym charakterze z tym, że
bardziej czytelnie jest ta kwestia rozstrzygnięta w ustawie z 2003 roku,
wymieniającej imienne: koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju,
strategię rozwoju i plan zagospodarowania przestrzennego województwa a nie
tylko ogólne sformułowanie o uwarunkowaniach, celach i kierunkach polityki
przestrzennej państwa na obszarze województwa.
Novum zawartym w ustawie z 2003 roku jest konieczność uwzględnienia w
„Studium ...” strategii rozwoju gminy o ile gmina dysponuje takim opracowaniem.
Formalnie usankcjonowano więc „Strategię rozwoju gminy”. Do chwili wejścia w
życie tej ustawy strategia rozwoju była wymieniana w akcie ustawowym dopiero
na szczeblu województwa.
7. W sposób bardziej czytelny niż uprzednio nowa ustawa reguluje tryb i zakres
opiniowania rozwiązań przyjętych w projekcie „Studium ...”, wprowadzając
wymóg uzyskania opinii o projekcie studium od właściwej komisji urbanistycznoarchitektonicznej.
8. Obie ustawy określają co należy „w szczególności” uwzględnić w części dotyczącej
fazy uwarunkowań polityki przestrzennej i co „Studium” ma „w szczególności”
określać (ustalać) w zakresie polityki przestrzennej.
9. Dokonane porównanie wykazuje, że:







wspólnym, najistotniejszym elementem jest to, że w dalszym ciągu
ustawowy akt prawny uznaje „studium ...” jako formę zapisu polityki
przestrzennej gminy uchwalanej przez radę gminy;
wspólnym obu ustawom jest stwierdzenie, że „studium ...” nie jest aktem
prawa miejscowego;
wspólnymi elementami są także ustalenia dotyczące konieczności
uwzględniania w „studium ...” ustaleń wynikających z polityki państwa
odnoszonej do danego województwa z tym, że ustawa z 2003 roku
precyzuje szereg dokumentów wyrażających te ustalenia;
nastąpiło jednak zdecydowane rozszerzenie pola analiz i zakresu „określeń”
studium a głównie odnoszących się do tak istotnych problemów, jak:
ład przestrzenny (a więc i estetyka) zbyt często pomijane elementy
w polityce władz samorządowych,
dziedzictwo kulturowe, w tym dotyczących dóbr kultury
współczesnej,
zagrożenia bezpieczeństwa ludności,
potrzeby i możliwości rozwoju gminy,
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cały szereg kwestii związanych z geologią, kopalinami,
inwestycje celu publicznego o różnym znaczeniu (lokalnym,
ponadlokalnym),
pomniki zagłady i związane z nimi ograniczenia zainwestowania,
wskaźniki zagospodarowania oraz użytkowania terenów.
10.Pomimo, że „Studium .... Zgierza” opracowane zostało w oparciu o ustawę z 1994
roku, to jednak kwestie podane w pkt. 9 zostały w nim podniesione adekwatnie
do posiadanego zasobu informacji.
Treść zapisu „Studium ...” odpowiadała ówczesnym wymogom, co znalazło swój
wyraz w pozytywnych opiniach o „Studium ...” uzyskanych przed jego przyjęciem
przez Radę Miasta Zgierza Uchwałą Nr XLVI/376/98 z dnia 5 czerwca 1998 roku.
11.Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XII/98/03 z dnia 25 września 2003 r. „w
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zgierza”.
Zgodnie z powyższą uchwałą Studium ma obejmować „... teren zawarty w
granicach administracyjnych miasta Zgierza”. Zmiana dotyczy Studium
uchwalonego w 1998 roku.
Ze względu na fakt, że szereg informacji źródłowych zawartych w „Studium ...” z
1998 roku nie straciło na swojej aktualności, odpowiedni materiał zostaje
wykorzystany w niniejszej edycji.
Zasadność dokonania zmiany Studium ... wynika z:
1- wprowadzania ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z
2003 r. określającej szczegółowe wymagania dotyczące zarówno zapisu
problematyki Studium jak i miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego;
2- wprowadzenia Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia
2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233);
3- wprowadzenia Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w
sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587);
4- potrzeby posiadania przez Zarząd Miasta aktualnej wersji STUDIUM, służącej
jako podstawa do opracowywania kolejnych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta lub jego fragmentów w
zgodności z aktualną wersją STUDIUM, o czym mówi cytowana ustawa w
art. 20.
W wypadku Zgierza ma to bardzo istotne znaczenie, ponieważ zgodnie z art. 87
ust. 3 aktualnej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
„obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego uchwalone przed dniem 1 stycznia 1995 r. zachowują moc do
czasu uchwalenia nowych planów, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2003
roku”.

9
Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Miast i Osiedli „TEREN” Sp. z o.o.
90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 118 tel. (42) 632-02-83, 633-56-58, 632-75-53 e-mail: teren@mm.com.pl

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZGIERZA

Straci więc moc „Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza
zatwierdzony uchwałą Nr XL/297/94 Rady Miasta Zgierza z dnia 14 kwietnia
1994 roku oraz plany miejscowe uchwalone przed dniem 1 stycznia 1995 roku.
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Zachodzić więc będzie potrzeba opracowywania nowych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla różnych terenów Zgierza związanych z
koncentracją działalności inwestycyjnej w zgodności z aktualnym STUDIUM lub
jednego planu miejscowego obejmującego obszar całego miasta.
12.Cytowana uchwała Rady Miasta o zmianie Studium ... określa zakres
merytoryczny problematyki Studium zgodny z ustaleniami art. 10 ust. 1 i 2 Ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 roku.
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II. WYBRANE INFORMACJE O MIEŚCIE RZUTUJĄCE NA KSZTAŁTOWANIE
JEGO POLITYKI PRZESTRZENNEJ
1. Zgierz jest miastem – gminą miejską i stanowi istotny element układów:
a) administracyjnych:
województwa łódzkiego,
powiatu zgierskiego,
b) osadniczych:
strefy podmiejskiej Łodzi,
Łódzkiego Zespołu Miejskiego,
Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej,
Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.
2. Aktualny „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego” z 2002
roku lansuje pogląd o kształtowaniu obszaru metropolitalnego Łodzi (dla którego
zgodnie z ustawą, należy wykonać plan zagospodarowania przestrzennego
traktowany jako część planu zagospodarowania przestrzennego województwa).
3. Zgierz będąc siedzibą starostwa zgierskiego, jednego z największych powiatów w
Polsce, odgrywa istotną rolę w obsłudze ludności części środkowego i północnego
obszaru województwa łódzkiego.
4. Miasto znajduje się w dalszym ciągu w okresie trudnej transformacji podstaw
swojego gospodarczego bytu.
Nastąpiło załamanie działalności gospodarczej opartej o tradycyjny profil produkcji
włókienniczej (na bazie której rozwinęło się miasto) i chemicznej przy
jednoczesnym podjęciu działań związanych z kształtowaniem zachęt do rozwoju
nowoczesnych form produkcji w ramach kompleksów terenów Łódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej Podstrefy Zgierz, Parku Przemysłowego „Boruta”; rozwoju
drobnej wytwórczości, usług, rekreacji, gospodarki komunalnej o regionalnym
znaczeniu.
Upatruje się istotną szansę rozwojową miasta w realizacji a następnie
funkcjonowaniu łódzkiego węzła autostradowego i nowoczesnych powiązań
kolejowych, których wloty do centrum obszaru metropolitalnego znajdują się w
rejonie Zgierza.
5. Miasto charakteryzuje się poziomem zaludnienia rzędu do około 60.000
mieszkańców, rozbudowanym system szkolnictwa, służby zdrowia o znaczeniu
ponadlokalnym, stałym wzrostem standardu wyposażenia w infrastrukturę
techniczną, ale także ograniczoną drożnością układu komunikacyjnego,
problemami w zagospodarowaniu terenów pofabrycznych w tym w centralnej
części miasta, ograniczonymi środkami na humanizację obszaru śródmiejskiego.
6. Miasto graniczy z Łodzią, gminą Zgierz i gminą Aleksandrów Łódzki.
7. Przez układ centralny miasta przebiegają: droga krajowa Nr 1 Gdańsk – Cieszyn;
droga krajowa Nr 71 Stryków – Aleksandrów Łódzki – Pabianice mająca

powiązanie z drogą krajową Nr 14; droga wojewódzka Nr 702 Zgierz – Kutno.
Zgierz ma powiązania kolejowe z Kutnem (dalej część zachodnia, północna kraju),
z Łowiczem (dalej Warszawa i wschód kraju).
8. Położenie Zgierza na „wlocie” do łódzkiego obszaru metropolitalnego, obsługa
rozległego i o znacznym zaludnieniu powiatu zgierskiego, bezpośredni styk z
Łodzią - wymaga wykorzystania szans rozwojowych miasta wynikających z
położenia w centrum kraju, funkcjonowaniu Ł.S.S.E., powołaniu Parku
Przemysłowego „Boruta”, terytorialnych możliwości rozwojowych, korzystnych
powiązań komunikacyjnych, których walory mają szansę znacznego wzrostu w
ramach realizacji polityki państwa dotyczącej rozbudowy systemu transportowego,
rozbudowywanego systemu infrastruktury komunalnej; znacznego nasycenia
instytucjami obsługi, funkcjonowania obszaru metropolitalnego.
9. Zmiany w liczbie ludności Zgierza przedstawiają się następująco (według
informacji o stanie mieszkańców i liczbie wyborców w stałych okręgach
obwodowych do głosowania):
31.12.1999 58.626 osób
31.12.2001 58.172 osoby
31.12.2002 57.952 osoby.
Jak wynika z powyższego zestawienia, liczba mieszkańców miasta w ciągu kilku
ostatnich lat ulegała stałemu zmniejszeniu.
Proces ten potwierdza także fakt, że w 1996 r. miasto liczyło około 59.340
mieszkańców, a więc w latach 1996-2002 spadek zaludnienia Zgierza wyraża się
liczbą rzędu 1400 mieszkańców.
Rozmieszczenie ludności przedstawiono na załączonych schematach odnoszących
się do oficjalnych podziałów obszaru miasta na jednostki spisowe. Nie w pełni
podział ten odpowiada faktycznemu rozmieszczeniu ludności ponieważ
koncentracje miejsc zamieszkania włączone są do niezabudowanych terenów
rolnych, lasów. Niemniej uzyskuje się pogląd na intensywność zaludnienia
poszczególnych rejonów miasta wskazuje, że np. tereny zachodnie Kontrewersu
znacznie się różnią od koncentracji ludności w rejonach śródmiejskich przy
porównaniu wskaźników intensywności zaludnienia na porównywalną jednostkę
terenową.
10.W Studium zakłada się wzrost zaludnienia Zgierza do rzędu 70.000 mieszkańców.
Podobne założenia przyjmowano w poprzednich opracowaniach obejmujących
całość obszaru miasta. Z kolei ostatnio uchwalony „Plan zagospodarowania
przestrzennego województwa łódzkiego” podaje liczbę 67.000 mieszkańców.
Różnica nie jest duża i obie wielkości wyrażają tendencję wzrostową wyrażoną
także poprzez poziom zaludnienia. Wzrost zaludnienia nie może być jednak
traktowany jako podstawowy miernik rozwoju miasta.
Liczbę 70.000 mieszkańców traktuje się jako wielkość kontrolną związaną z
infrastrukturą techniczną i „optymistycznym” scenariuszem rozwoju województwa
łódzkiego. Założenie takiego scenariusza to regres gospodarczy i społeczny
miasta, to także dalsze jego wyludnianie.

W Studium uznaje się, że miernikami rozwoju są przede wszystkim odniesienia do
jakości warunków życia mieszkańców wyrażonych między innymi poprzez stopień
komunalnego wyposażenia miasta, sprawność układu komunikacyjnego, warunki
inwestowania, warunki obsługi, stan środowiska przyrodniczego i kulturowego.

III. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z KONCEPCJI POLITYKI
PRZESTRZENNEJ O ZNACZENIU PONADLOKALNYM, STRATEGICZNYM
III.1. Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju
1. Poszczególne opracowania stanowiące wyraz koncepcji polityki przestrzennej
państwa a w tym w stosunku do najbliższego rejonu Łodzi (określanego wówczas
jako Łódzka Aglomeracja Miejska) a więc i Zgierza pochodzące z lat po 1995 roku
(opracowywane głównie w Centralnym Urzędzie Planowania a następnie w
Rządowym Centrum Studiów Strategicznych) rejon ten przedstawiają jako:
położony na skrzyżowaniu „europejskich korytarzy komunikacyjnych o
kluczowym znaczeniu dla integracji Polski z Europą”,
ŁAM zaliczono do aglomeracji o potencjalnym znaczeniu europejskim (obok
gdańskiej,
szczecińskiej,
poznańskiej,
wrocławskiej,
katowickiej,
krakowskiej, lubelskiej), z kolei Warszawę określono jako „centrum
europejskie”,
„potencjalną strefę wielofunkcyjnego,
rozwoju ...”, „aktywnej restrukturyzacji”,

ekologicznie

uwarunkowanego,

zaliczany do „potencjalnych biegunów polaryzacji – węzłów efektywności,
konkurencyjności, innowacji i przedsiębiorczości” – a Łódź jako „europejski
ośrodek polaryzacji (europole)”,
o występowaniu „dwubiegunowych połączeń ośrodków” – dotyczący
związków Łódź – Warszawa,
o „wysokim stopniu degradacji środowiska naturalnego, zwłaszcza w
Aglomeracji Łódzkiej”.
Określono, że: „Celem głównym rozwoju i zagospodarowania przestrzennego
makroregionu jest modernizacja i przyspieszenie restrukturyzacji gospodarki,
co w zmieniających się warunkach zewnętrznych, może być osiągnięte poprzez
realizację następujących kierunków działań:
•

Budowę nowego układu komunikacyjnego, autostrad A-1, A-2, A-8 oraz
drogi ekspresowej S-14. W strefach krzyżowania się tych dróg powinny
powstać centra rozwoju przedsiębiorczości,

•

Poprawę środowiska naturalnego poprzez ... poprawę jakości wód rzeki
Bzury ...

•

Restrukturyzację przemysłu obejmującą Aglomerację Łódzką ...

•

Rozwój funkcji metropolitalnych Łodzi i przestrzennego ich oddziaływania w
zakresie szkolnictwa wyższego, ochrony zdrowia, targowo-wystawienniczej
oraz instytucji otoczenia biznesu.

•

Wykorzystanie bliskości położenia Łodzi i Warszawy dla podniesienia roli
tych miasta w skali europejskiej.

•

Aktywizację i rozbudowę bazy turystycznej na terenach szczególnie
atrakcyjnych.

W sposób jednoznaczny zaakcentowano, że:
•

„Ważne też będą funkcje transportowe Łodzi w skali krajowej i
międzynarodowej”.

•

„Należy dążyć do współzależnego powiązania Łodzi i Warszawy co
wyzwoliłoby nowe efekty skali, umożliwiło specjalizację i zwiększyło
potencjał dwubiegunowego zespołu do poziomu liczącego się w skali
europejskiej”.

•

„... Aglomeracja Łódzka ma szanse po przezwyciężeniu istniejących barier
na dołączenie do „liderów” transformacji”.

Powyższe sformułowania odnoszą się w bardzo dużym stopniu także i do
Zgierza. Z racji jego powiązań komunikacyjnych i bezpośredniej styczności z
Łodzią, Zgierz stanowi symboliczną „bramę” obszaru metropolitalnego Łodzi.
Ostatnio nastąpiła zmiana i w miejsce określenia autostrada A-8 wprowadzono
określenie droga ekspresowa o symbolu S-8.
2. Zgodnie z informacją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Rozwoju
Regionalnego z X.2003 r. „Na obszarze miasta Zgierza nie występują
przedsięwzięcia umieszczone w programach zadań rządowych” (ale są zawarte w
rozporządzeniach Rady Ministrów).

III.2. Decyzje rządowe stanowiące podstawowe elementy realizacji
koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju
w odniesieniu do regionu łódzkiego, w tym Zgierza
Decyzje rządowe zawarte w poniższych rozporządzeniach Rady Ministrów uznaje się
za podstawowe elementy realizacji koncepcji krajowych, o których była mowa wyżej.
Decyzje te dotyczą budowy autostrad, drogi ekspresowej S-14 oraz Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie ustalenia sieci autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg o znaczeniu
obronnym (Dz. U. Nr 174, poz. 1683) ustala docelowy układ sieci autostrad i dróg

2. ekspresowych w Polsce. W odniesieniu do Zgierza mają miejsce następujące
odniesienia:
Autostrady
A-1
S6/S7 (Gdańsk) – Toruń – Łódź – Piotrków Trybunalski – Częstochowa
– Gliwice – Goryczki – granica państwa (Ostrawa)
A-2

(Berlin) granica państwa – Świecko – Poznań – Łódź – Warszawa –
Biała Podlaska – Kukuryki – granica państwa (Mińsk)

Drogi ekspresowe
S-8
Wrocław (Psie Pole) – Kępno – Sieradz – A1 (Łódź) ... A1 (Piotrków
Trybunalski) – Warszawa – Ostrów Mazowiecka – Zambrów –
Choroszcz – Knyszyn – Korycin – Augustów – Budzisko – granica
państwa (Kowno)
S-14

Zachodnia Obwodnica Łodzi (A2 – S8)

Autostrada A-1 przebiegać ma w stosunkowo niedalekiej odległości (od strony
wschodniej) od Zgierza (węzeł z A-2 w rejonie Strykowa). Autostrada A-2
przebiegać ma w bezpośredniej bliskości Zgierza poprzez gminę Zgierz (odejście
w kierunku Zgierza – Łodzi – Aleksandrowa – Konstantynowa – Pabianic w rejonie
Emilii w formie trasy S-14). Droga ekspresowa S-8 przebiegać ma od strony
Pabianic i południa Łodzi i łączyć się z A-1. Powiązanie ze Zgierzem poprzez S-14.
S-14 przebiegać ma od A-2 do S-8 łącząc miasta ŁZM. Trasę wyznaczono przez
teren Zgierza w rejonie Proboszczewic, Osiedla 650-lecia, Piaskowic – Boruty.
W rejonie Zgierza następuje wejście autostrady A-2 do obszaru węzłowego ŁAM,
a poprzez trasy łączące – powiązanie jej z Łodzią stanowiącą centrum obszaru
metropolitalnego.
Węzeł komunikacyjny łączący tyle autostrad i drogę ekspresową to szansa dla
rozwoju całego regionu łódzkiego. Tę szansę traktuje się niemal równoznacznie z
powstaniem pasma miast fabrycznych w XIX wieku.
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie autostrad
płatnych (Dz. U. Nr 121, poz. 1034) ustala (w odniesieniu do rejonu Zgierza), że:
Autostradami budowanymi i eksploatowanymi jako płatne będą:
1) A-1: Gdańsk – Toruń – Łódź – Piotrków Trybunalski – Częstochowa –
Gliwice – Gorzyczki – granica państwa,
2) A-2: granica państwa – Świecko – Poznań – Łódź – Warszawa – Biała
Podlaska – Kukuryki – granica państwa.
Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 18 lipca 1997 r. rozciągnęła przepisy
ustawy o autostradach płatnych na drogę ekspresową S-14 (Dz. U. Nr 83, poz.
533). Decyzja ta wywołuje szereg kontrowersji ponieważ ogranicza warunki
wykorzystywania trasy w podróżach lokalnych, międzymiejskich.
4. Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 15 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 46, poz.
289) ustanowiła specjalną strefę ekonomiczną pod nazwa „Łódzka Specjalna

Strefa Ekonomiczna”, a w jej ramach „Podstrefę Zgierz”, składającą się z dwóch
kompleksów:
• „Kompleksu RUDUNKI”,
• „Kompleksu BORUTA”.
Preferowane są lokalizacje działalności gospodarczej związane z nowoczesnymi
technologiami. Uzyskanie zezwolenia na funkcjonowanie w strefie stwarza
możliwość zwolnień lub ulg podatkowych na wiele lat.
Uznaje się, że ustanowienie „Podstrefy Zgierz” (i podjęte działania inwestycyjne)
stanie się istotnym impulsem rozwoju miasta, wpłynie na jego strukturę
przestrzenną, na zwiększenie atrakcyjności Zgierza, polepszenie warunków życia
mieszkańców.
III.3. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jako element
polityki przestrzennej państwa na obszarze województwa łódzkiego
1. „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego” został
uchwalony przez Sejmik Województwa Łódzkiego 9 lipca 2002 r. uchwałą Nr
XLV/524/2002
i jest
zgody
z „Koncepcją
polityki
przestrzennego
zagospodarowania kraju” przyjętą przez Sejm RP w listopadzie 2000 r. i „Strategią
rozwoju województwa łódzkiego”.
W Planie ... „przyjęto, iż podstawowym warunkiem dla realizacji zrównoważonego
zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego, stwarzającego
satysfakcjonujące warunki życia mieszkańcom, jest oparcie się na realnych
podstawach dynamizujących rozwój umożliwiających sprostanie rosnącej
konkurencji międzyregionalnej i globalnej. Dlatego wyeksponowano strategiczne
motywy rozwojowe wynikające z centralnego położenia w kraju i przestrzeni
europejskiej oraz koncentracji wysokokwalifikowanych kadr w aglomeracji
łódzkiej”.
2. „Plan ...” zakłada, że Zgierz:
a) w ramach systemu osadniczego województwa łódzkiego będzie pełnił rolę
ośrodka subregionalnego, podobnie jak Pabianice (w bezpośredniej styczności
z Łodzią jako ośrodkiem metropolitalnym – potencjalnym europolem), tj.
ośrodka uzupełniającego sieć regionalnych ośrodków równoważonego rozwoju
(najbliższe Zgierza to Kutno, Skierniewice, Sieradz);
b) objęty będzie procesami w ramach „preferowanego” scenariusza rozwojowego
opartego o realizację założeń komunikacyjnych (drogowych i kolejowych),
rozwój aktywności gospodarczej, edukację; w Planie ... podniesiono jednak, że
w warunkach opóźnień w realizacji przyjętych założeń prorozwojowych, braku
środków, może nastąpić załamanie scenariusza preferowanego i realizacja
scenariusza pesymistycznego – regresu;

c) znajdzie poczesne miejsce w scenariuszu „preferowanym” zakładającym, że
oprócz realizacji węzła autostradowego, o czym wspomniano uprzednio,
następować powinno znaczne usprawnienie węzła kolejowego a w odniesieniu
do Zgierza – w pierwszej kolejności modernizacja linii kolejowej Zgierz – Kutno
do parametru V – 160 km/h i powiązania z trasą E-20 (Kutno) oraz w dalszej
perspektywie rozważana jest kolej szybka na kierunku (Warszawa) – Łódź –
Wrocław [ewentualnie od strony północno-zachodniej rejonu Zgierza oraz
powiązania Łodzi z TGV (różne warianty)]. Podniesiono kwestię rozbudowy
regionalnych lotnisk Lublinek, Łask.
3. W Planie ... założono także:
a) że rolnictwo w obszarze metropolitalnym odgrywać będzie coraz mniejszą rolę.
Teza ta zgodna jest z procesami zachodzącymi na terenie Zgierza;
b) że powinny podlegać ochronie historyczne obszary rozwoju przemysłu
zespołów miejskich w bliskim sąsiedztwie Łodzi a więc i w Zgierzu,
„stanowiących wartościowy relikt dokumentujący epokę pierwszego
uprzemysłowienia”. Uznano za konieczną restrukturyzację i rewitalizację
starych zespołów urbanistycznych charakteryzujących się zagęszczeniem i
przemieszczeniem zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej (Łódź, Zgierz,
Pabianice);
c) rozwój funkcji wypoczynkowo-rekreacyjnej w obszarze obejmującym pas
terenów położonych w promieniu 20 – 30 km od centrum Łodzi przypisując mu
funkcję weekendową i urlopową w oparciu o indywidualne działki rekreacyjne i
tzw. „drugie domy”. Stąd niezbędność wyposażenia tych terenów w pełny
zakres infrastruktury technicznej i obsługowej a więc i w ośrodki turystycznorekreacyjne;
d) ostateczną
likwidację
zrzutu
ścieków
powierzchniowych z miast do 2010 roku;

nieoczyszczonych

do

wód

e) umiarkowany przyrost zaludnienia Zgierza do około 67 tys. mieszkańców;
f) jako obszar problemowy uznano rzekę Bzurę.
4. Propozycje „Planu ...” obejmujące zadania „dla realizacji ponadlokalnych celów
publicznych” związane z rejonem Zgierza:

Autostrada A-1

-

Autostrady i drogi ekspresowe
granica woj. kujawsko-pomorskiego – Stryków (i dalej woj.
śląskie) proponowana do realizacji,
zadanie o znaczeniu krajowym według cytowanego
Rozporządzenia Rady Ministrów z 29.09.2001 r. oraz
Programu dostosowania podstawowej sieci drogowej TiNA
w Polsce do standardów Unii Europejskiej do 2015 r.
przyjęty przez RM w dniu 27 marca 2001 r.

Autostrada A-2

-

Droga
ekspresowa S-14
-

Nr 1

-

Nr 71

-

Nr 702

granica woj. wielkopolskiego – węzeł „Emilia” (i dalej woj.
mazowieckie)
proponowana do realizacji,
zadanie o znaczeniu krajowym według cytowanego
Rozporządzenia Rady Ministrów z 29.09.2001 r.
odcinek północny S-14 (obwodnica Zgierza) od drogi Nr 1 –
węzeł „Emilia” na A-2 do Alei Włókniarzy w Łodzi i dalej do
węzła „Róża” na S-8,
proponowana do realizacji,
zadanie o znaczeniu krajowym
według Programu zadań dla rozwoju układu dróg krajowych
do 2005 r. i Koncepcji programu zadań na lata 2006-2010 i
po 2010, opr. GDDP – Biuro w Łodzi

Drogi krajowe
Gdańsk – Katowice – modernizacja drogi od węzła z S-14 do
północnej granicy Łodzi,
proponowana modernizacja,
zadanie o znaczeniu krajowym,
według Strategii rozwoju woj. łódzkiego
Stryków – Zgierz – Pabianice – Rzgów (droga Nr 1)
modernizacja drogi Stryków – Zgierz – Aleksandrów Łódzki –
Konstantynów Łódzki, Pabianice – Rzgów,
zadanie o znaczeniu krajowym,
działanie postulowane,
według Strategii rozwoju woj. łódzkiego

Drogi wojewódzkie
Kutno – Piątek – Zgierz
- modernizacja drogi,
- zadanie o znaczeniu wojewódzkim,
- według Strategii rozwoju woj. łódzkiego,
- według Programu zadań dla rozwoju układu dróg wojewódzkich do
2005 roku według Zarządu Dróg Wojewódzkich

Dodatkowe drogi regionalnego znaczenia
Fragment obwodnicy aglomeracji, odcinek od ul. Rokicińskiej w Łodzi – ul.
Strykowska – droga krajowa Nr 71, droga województwa Nr 702 – droga krajowa
Nr 1 – do trasy S-14
- droga postulowana,
- zadanie o znaczeniu wojewódzkim,
- według Strategii rozwoju woj. łódzkiego.

Kolej
Szybka kolej Poznań (Łódź) – Warszawa wraz z odgałęzieniem Łódź – Wrocław
(różne warianty)
- postulat,
- zadanie o znaczeniu krajowym,
- według Polityki transportowej państwa na lata 2001-2015 dla
zrównoważonego rozwoju kraju i Strategii rozwoju województwa łódzkiego.
Przystosowanie linii Zgierz – Kutno do prędkości V-160 km/h
- postulat,
- zadanie o znaczeniu krajowym,
- powiązanie aglomeracji Łodzi z magistralą E-20.
Tramwaj regionalnego znaczenia
Tramwaj regionalny Ozorków – Zgierz – Łódź – Pabianice
- modernizacja,
- zadanie o znaczeniu wojewódzkim,
- według planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego.
Lotnictwo
Przystosowanie części lotniska wojskowego koło Łasku dla potrzeb komunikacji
lotniczej cywilnej pasażerskiej i towarowej typu Cargo
- postulat,
- zadanie o znaczeniu wojewódzkim,
- według Strategii rozwoju województwa łódzkiego.
Podniesienie parametrów lotniska Lublinek w Łodzi
- postulat,
- znaczenie wojewódzkie,
- według Strategii rozwoju województwa łódzkiego.
Logistyka
Ponadregionalne centrum logistyczne Łódź w rejonie Strykowa na bazie autostrad
A-1 i A-2
- proponowana realizacja,
- zadanie o znaczeniu krajowym,
- według Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju przyjętej
przez Radę Ministrów 5.09.1999 r. i Sejm RP 17.11.2000 r.
Centralny terminal integracji systemów transportowych na południe od Strykowa
w rejonie przystanku „Łódź” na kolei szybkiej
- postulat,
- zadanie o znaczeniu krajowym.

Sieci wysokich napięć
linie 110 kV
Kutno – Piątek – Zgierz:
- działalność postulowana,
- zadanie o znaczeniu wojewódzkim,
- postulat do planu województwa zgłoszony przez samorządy lokalne.
Gazociągi o parametrach DN 400/300
Obwodnica m. Łodzi:
- proponowana modernizacja
- zadanie o znaczeniu wojewódzkim,
- według Programu długoterminowego rozwoju gazownictwa w Polsce do
2020 r.
Budowa Zakładów Utylizacji Odpadów
Zgierz – teren „Ekoboruty”
- działanie proponowane,
- zadanie o znaczeniu wojewódzkim,
- według ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r. i postulaty zgłoszone do
„Planu ...” przez samorządy lokalne.
Weryfikacja granic obszarów chronionego krajobrazu
Puczniewsko-Grotnicki
- proponowana modernizacja,
- obszar ustalony w planach miejscowych gmin oraz uwzględniony w Studium
zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego.
Obszary ochrony krajobrazu o unikalnych wartościach kulturowych (rezerwaty
kulturowe), w tym historyczne układy przestrzenne miast:
Zgierz
- zadania postulowane,
- zadanie o znaczeniu wojewódzkim,
- według postulatów V Ogólnopolskiego Programu Ministra Kultury i Sztuki pt.
„Ochrona wartości kulturowego krajobrazy i środowiska” (1996-1998).
5. Polityka społeczno-gospodarcza
Zadania do realizacji:
Wzmacnianie funkcji subregionalnych Zgierza, Tomaszowa Mazowieckiego, Rawy
Mazowieckiej, Pabianic, Łowicza, Wielunia, Łęczycy, Opoczna i Zduńskiej Woli.
6. Według pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Wydziału Rozwoju
Regionalnego z 24 października 2003 r. (PRI/7041/9545/2043/2003) „Na obszarze
miasta Zgierza nie występują przedsięwzięcia umieszczone w programach zadań
rządowych”.

7. Problemem będzie opracowywanie kolejnych planów miejscowych, ponieważ
założenia o strategicznym charakterze (chociaż tylko postulaty) blokują tereny i
powinny być wprowadzone do miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego po uprzednim podpisaniu stosownej umowy pomiędzy
Prezydentem Miasta a Wojewodą.
Studium przedstawia uwarunkowania i kierunki działań w zakresie polityki
przestrzennej, zaś plany miejscowe konkretne ustalenia wiążące interesy osób
trzecich.

IV. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DIAGNOZY STANU ŚRODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
IV.1. Wyróżnione cechy przyrodnicze obszaru miasta – ukształtowanie
terenu, sieć rzeczna, gleby, roślinność
1. Zgierz położony jest w dystalnej, zachodniej strefie Krawędzi Wzniesień Łódzkich,
co według podziału podłódzkiego obszaru na krainy geograficzne odpowiada
obszarowi Wzgórz Łagiewnickich (według J. Dylika, 1948). Wzgórza Łagiewnickie
o wysokości do 254 m n.p.m. są jeszcze wyraźnym akcentem konfiguracyjnym tej
Krawędzi. Wygasa ona na wschodnich przedmieściach Zgierza, gdzie pojawia się
mniej urozmaicona powierzchnia wysoczyznowa o wysokościach rzędu 200 –
210 m n.p.m.
Jedynie część północna Zgierza, a głównie rejon Rudunek stanowią ostatni
wyraźniejszy człon tej istotnej w aglomeracji łódzkiej struktury morfogenetycznej.
Występuje tu nagromadzenie, typowych dla strefy krawędziowej Wzniesień
Łódzkich, cech w podłożu i rzeźbie obszaru (spękania glacitektoniczne materiału
moreny plejstoceńskiej, istnienie licznych wychodni żwirów i grubych piasków
glacjalnych, duże urozmaicenie młodych holoceńskich form erozyjnych, będących
wyrazem intensywnych procesów erozji gleb).
2. Zaburzenia glacitektoniczne, odpowiadające strefie krawędziowej w północnowschodniej części Zgierza, zdecydowały o bardzo charakterystycznych warunkach
w zakresie hydrogeologii. Występująca tu strefa kontaktu trzeciorzędu z kredą i
jurą oraz bardzo duża przepuszczalność materiału morenowego wysoce
zdyslokowanego strukturalnie przy intensywnej eksploatacji wód podziemnych –
stały się bezpośrednią przyczyną powstania tu rozległego leja depresyjnego.
Wszystko to sprawiło, że rejon ten charakteryzuje się dużym zanieczyszczeniem
wód podziemnych. Zagrożenie dalszej infiltracji z powierzchni zanieczyszczeń do
wód podziemnych jest podstawowym problemem w dziedzinie ochrony
środowiska w Zgierzu.
3. Południową część obszaru Zgierza stanowi wysoczyzna plejstoceńska, nachylona
łagodnie w kierunku północnym do doliny rzeki Bzury.

4. Najistotniejszym i szczególnie charakterystycznym w krajobrazie elementem
rzeźby jest dolina rzeki Bzury, o kierunku na ogół równoleżnikowym, rozcinająca
wysoczyznę w granicach miasta na część północną i południową. Górne krawędzie
doliny w centralnej i wschodniej części miasta uformowane są na wysokości około
200 m n.p.m., a dno doliny w śródmieściu znajduje się na poziomie 180 m n.p.m.
Bzura wypływająca z rejonu Wzgórz Łagiewnickich (Rogi w Łodzi) w obszar
Zgierza wkracza od strony południowo-wschodniej (rejon Łagiewnik – ul.
Przepiórcza) na wys. 200 m n.p.m. Od tego miejsca kieruje się ku północy a
następnie ku zachodowi, zataczając wyraźny łuk skierowany ku północy a
następnie południu. Granicę miasta opuszcza pod Piaskowicami, na wysokości
175 m n.p.m.
W dolinie wykształciły się dwa poziomy terasowe – zalewowy (denny) i
nadzalewowy. Urbanizacja spowodowała zatarcie ich pierwotnych form i
zasięgów.
Historyczny Zgierz ulokował się na prawobrzeżnej terasie nadzalewowej Bzury.
Dopiero w dobie uprzemysłowienia i rozwoju miasta, urbanizacja rozprzestrzeniła
się na stoki dolinne i przyległe powierzchnie wysoczyznowe.
Oprócz doliny rzeki Bzury w obszarze miasta Zgierza występują inne doliny cieków
stale lub epizodycznie płynących.
W części południowej miasta, przez Las Chełmski płynie rzeka Więkczyzna biorąca
początek tuż poza południowo-wschodnią granicą Zgierza (rejon Łabędzkiej –
Przepiórczej w Łodzi). Na rzece tej o kierunku równoleżnikowym występuje
zbiornik „Nowa Gdynia”. Rzeka ta płynąc w kierunku zachodnim po wyjściu z Lasu
Chełmskiego stanowi granicę południowo-zachodnią Zgierza. Uchodzi do
Sokołówki, płynącej z kierunku południowego (Sokołowa), by wraz z nią ujść do
Bzury (w rejonie Jaśminowej i Irysowej).
Wzdłuż zachodnio-południowej granicy miasta płynie ciek bez nazwy biorący
początek na południowo-zachodnim przedpolu Lasu Krogulec i wpływający do
Bzury w rejonie ul. Irysowej. Spod zachodniej ściany kompleksu leśnego Krogulec
wypływa ciek bez nazwy (w okolicy ulicy Zielonej), kierując się na zachód. Poza
granicami Zgierza uchodzi on do rzeki Lindy w lesie grotnickim.
Wysoczyzny północne odwadniane są przez rzekę Malinę mającą swe źródła przy
skrzyżowaniu ul. Ozorkowskiej i torów PKP w Zgierzu i płynącą początkowo na
północ a następnie na wschód wzdłuż północnej granicy miasta i granicy
północnej kompleksu leśnego Malinka. W rejonie Rudunek uchodzą do Maliny trzy
cieki bez nazwy. Ich doliny silnie przekształcone erozyjnie stanowią w odcinkach
górnych formy wąwozów holoceńskich.
Na jednym z tych cieków znajduje się zbiornik wodny ośrodka rekreacyjnego w
Malince.
Dział wodny III rzędu między ciekiem bez nazwy w okolicy ul. Zielonej i Maliną –
na północy oraz Bzurą i jej dopływami – na południu przebiega przez miasto
równoleżnikowo – na północ od doliny Bzury i wskazuje jej kierunek

5. Zgierz położony jest w obrębie basenu wód geotermalnych. Zasoby te występują
w subbasenie szczecińsko-łódzkim należącym do basenu mezozoicznego i są
związane z utworami piaskowców dolnej jury i dolnej kredy. Wydajność
dolnokredowego poziomu hydrogeoterminczegi wynosi około 100 – 150 m3/h.
Jest to wartość mniejsza od maksymalnej, występującej w północno-wschodniej
części niecki mogileńsko-łódzkiej o około 280 m3/h. Temperatura tych wód wynosi
nieco ponad 20o C, przy czym najwyższe temperatury odnotowywane są w
centralnej części synklinorium, tj. 80o C. Wody geotermalne po odpowiednich
zabiegach technologicznych mogą być wykorzystane do ogrzewania,
przygotowania ciepłej wody użytkowej, do celów balneologicznych i
rekreacyjnych, ogrzewania upraw pod osłonami i hodowli ryb. Obok wód
geotermalnych występują również nagromadzenia wód mineralnych zasobnych
głównie w fluor.
6. W utworach przypowierzchniowych w całym obszarze miasta dominują
plejstoceńskie osady, związane z ostatnim postojem lądolodu na tym obszarze
(tzw. Stadium Warty, zlodowacenie środkowopolskie). Są to w przewadze gliny
zwałowe, iły oraz żwiry i piaski lodowcowe a także piaski i drobne żwiry wodnolodowcowe. W południowej i zachodniej części miasta osady gliny zwałowej
zachowują ciągłość facjalną. W części północnej, a zwłaszcza północnowschodniej glina ta jest przemieszana z utworami żwirowo-piaszczastymi,
zaburzonymi glacitektonicznie (strefie krawędzi Wzniesień Łódzkich).
Obszarom o dominacji w podłożu glin i iłów gliniastych odpowiadają strefy
lepszych gleb (w wyższych klasach kompleksów przydatności rolniczej i wyższych
klasach bonitacyjnych).
Główne złoża wyżej wymienionych surowców występują w zachodniej i północnej
części miasta w rejonach:
Piaskowice,
Aniołów.
Lućmierz Kolonia – surowce ilaste (gliny zwałowe, glinoporyt).
Ponadto na terenie miasta Zgierza znajdują się złoża utworów starszych, tj.: soli
kamiennej, wapni, węgla brunatnego, które nie są eksploatowane z uwagi na
głębokie zaleganie, złe warunki hydrogeologiczne, niewielką miąższość tych złóż.
7. Wychodniom piasków i żwirów odpowiadają gleby słabsze. Pod względem
typogenetycznym występują w Zgierzu, podobnie jak w większości obszarów
województwa łódzkiego, cztery typy gleb: brunatne kwaśne i wyługowane,
pseudobielicowe, czarne ziemie zdegradowane i gleby hydrogeniczne (aluwialne).
Zdecydowanie dominują gleby brunatne i wyługowane, wytworzone na luźnych
osadach czwartorzędowych, zwykle z dość głęboko występującym poziomem wód
gruntowych. Spotyka się je tu w różnych sytuacjach geomorfologicznych.
Powszechność ich występowania świadczy, że pierwotnie rosły tu lasy liściaste i
mieszane, ponieważ ten typ gleb powstaje właśnie przy udziale takich zbiorowisk

roślinnych. Dominacje gleb brunatnych występują głównie w północnej i
północno-wschodniej części miasta.
W zachodniej i południowo-zachodniej części Zgierza znajdują się większe płaty
gleb pseudobielicowych. Wytworzyły się one na wysoczyznach zbudowanych z
glin, piasków gliniastych, rzadziej samych piasków. Na ogół gleby te mają dużą
wartość rolniczą, ale są ciężkie w uprawie. Tworzą kompleksy – pszenny wadliwy
oraz żytni bardzo dobry i dobry (klasy bonitacyjne III, IV i V).
Czarne ziemie zdegradowane występują przede wszystkim w dnach dolin
rzecznych oraz tworzą niewielkie płaty w zagłębieniach na wysoczyźnie. Gleby
tego typu powstały przy udziale roślinności łąkowej, rzadziej leśnej, zwykle przy
znacznym uwilgotnieniu gruntu. Gleby hydrogeniczne zajmują niewielkie
powierzchnie w dnach dolin rzecznych. Wytworzyły się na osadach organicznych,
torfach i namułach torfiastych przy udziale roślinności łąkowej lub leśnej typu olsu
czy lasu łęgowego. Obecnie na glebach hydrogenicznych, zachowanych w stanie
uprzednim znajdują się łąki i pastwiska (gleby w klasach 3z, 4z użytki zielone).
8. Roślinność w Zgierzu, podobnie jak wody powierzchniowe i podziemne, wykazuje
duży stopień przekształceń antropogenicznych (skażeń sanitarnych i zmian w
stosunku do uprzednich siedlisk naturalnych).
9. Do zbiorowisk zantropogenizowanych zalicza się trzy kompleksy leśne – Pod
Dąbrówkami, Krogulec, Chełmy oraz fragment lasu Lućmierz, a także strefę łąk
we wschodniej części doliny Bzury (wg T. Krzemińskiego). Inne występujące
zbiorowiska roślinne – to typowe zbiorowiska antropogeniczne – silnie
zdegradowane i przemieszczone. W stosunku do wszystkich lasów obowiązuje
bezwzględna ochrona.
W obszarach rolniczych występuje nagromadzenie zbiorowisk segetalnych
(różnego rodzaju chwasty polne i rośliny neofity powstające w wyniku
intensywnych upraw rolnych). Dotyczy to głównie obszarów zachodnich i
północno-zachodnich, użytkowanych dotychczas w dużym stopniu rolniczo.
Obszarem nieużytków oraz wyrobisk poeksploatacyjnych (np. w rejonie Rudunek)
towarzyszą zbiorowiska ruderalne (o wysokim stopniu degradacji i przekształceń
antropogenicznych).
10. Oprócz wymienionych zbiorowisk roślinnych, występują w Zgierzu zespoły zieleni
urządzonej (parki, cmentarze, ogrody działkowe), a także liczne sady
przydomowe i małe przemysłowe, które na skutek częstego przedawkowania
oprysków stanowią istotne zagrożenie dla gleb i wód podskórnych. Parki i
cmentarze podlegają ochronie, możliwość ewentualnych zmian użytkowania
ogrodów działkowych.
11. Zgierz, z uwagi na historycznie uwarunkowany rozwój przemysłu oraz nie zawsze
racjonalną gospodarkę przestrzenną i inwestycyjną, zaliczany jest do miast o
dużym stopniu degradacji środowiska. Dotyczyło to głównie (w okresie
intensywnego funkcjonowania przemysłu w tym chemicznego) zanieczyszczenia

powietrza, a obecnie głównie wód powierzchniowych i wgłębnych oraz degradacji
roślinności i fauny naturalnej.
12. Na terenie miasta występują dwa pomniki przyrody (stare lipy drobnolistne) przy
kaplicy cmentarnej – ul. Parzęczewska. Obowiązuje prawna ich ochrona – zakaz
wycinki.
IV.2. Wyróżnione struktury przestrzenne ze względu na warunki
sanitarno-zdrowotne, zanieczyszczenie wód, powietrza, hałas
1. Wśród tej grupy zjawisk i cech obszaru miasta, jako najistotniejsze dla polityki
przestrzennej Zgierza uznano uwarunkowania wynikające z istniejącego stanu
środowiska antropogenicznego oraz jego dalszych zagrożeń w zakresie
następujących problemów:
1) zanieczyszczenie wód podziemnych i gleb. Wśród tej grupy problemów
wyróżniono:
a) obszar bardzo dużego (w części wschodniej) i znacznego
(w części zachodniej) zagrożenia wód podziemnych.
Istnieje tu stosunkowo małe zabezpieczenie poziomu wodonośnego
(brak izolacji < 10 m lub izolacja częściowa – 10–40 m). Intensywne
zurbanizowanie a zwłaszcza uprzemysłowienie w tym obszarze
spowodowało zanieczyszczenie pierwszego poziomu wodonośnego.
W obszarze tym wskazana jest szczególna troska o ochronę wód
podziemnych, choć intensywne zagospodarowanie terenu nie rokuje
radykalnych zmian w tym zakresie bez kompletnej kanalizacji tego
rejonu. W celu ograniczenia dalszych zagrożeń – wskazany jest zakaz
lokalizacji wszelkich nowych obiektów odprowadzających nieczystości
do wód powierzchniowych i do gruntu. Podstawowym zadaniem jest
w stosunku do tego obszaru pełna jego kanalizacja. Obszar ten
obejmuje znaczną część Zgierza i właściwie całą jego zurbanizowaną
strefę. Granica obszaru zagrożenia wód podziemnych na wschodzie,
wyłącza tylko fragment terenów otwartych w rejonie Stępowizny, na
zachodzie zaś biegnie od lasu Pod Dąbrówkami, przez
Proboszczewice, obejmuje osiedle 650-lecia;
b)

obszar istniejącego kontaktu hydraulicznego poziomów wodonośnych kenozoiku i mezozoiku (między kredą a trzeciorzędem).
Strefa ta występuje w zasięgu leja depresyjnego. Bardzo duże
zagrożenie wód podziemnych. Obszar kwalifikuje się do objęcia
ochroną szczególną typu „OWO” (obszar wysokiej ochrony).
Obowiązuje tu zakaz lokalizacji wszelkich obiektów uciążliwych dla
wód podziemnych a głównie składowisk i wysypisk odpadów w
gruncie, zrzutów ścieków, szamb. Wskazane jest ograniczanie poboru
wód podziemnych. Obszar ten wchodzi od wschodu wyraźnym i
pokaźnym jęzorem w głąb miasta obejmując jego centrum. Na
północy strefa ta graniczy z lasem Pod Dąbrówkami i obejmuje

prawie całe Rudunki (z licznymi wyrobiskami, wysypiskiem odpadów przy Szczawińskiej – co jest główną kolizją
przestrzenną). Na południu sięga po ul. Długą i część osiedla Dubois. Na zachodzie ów „jęzor” sięga do ul.
Głowackiego.
c)

obszary dość dużego zagrożenia wód podziemnych, wobec dużego stopnia odsłonięcia poziomu wodonośnego.
Brak izolacji do głębokości < 10 m. Aktualnie mała koncentracja ognisk zagrożenia (słaba urbanizacja) oraz
zaleganie w przypowierzchniowych warstwach podłoże słabo przepuszczalnych utworów (gliny i iły) stanowi, że
rejony te mają jeszcze stosunkowo czyste wody podziemne. Wskazane są tu szczególne rygory w
zagospodarowywaniu przestrzennym oraz lokalizacji obiektów (zakaz inwestycji odprowadzających ścieki do wody i
gruntu). W obszarach tych istnieje realna możliwość ochrony wód podziemnych. Wskazane jest jednak
skanalizowanie obszaru. Obszary te obejmują północno-zachodnie i południowo-zachodnie strefy miasta. Na
północy w zasięgu tego obszaru znajdują się miejscowości: Lućmierz Kolonia, Komorniki, północna część
Proboszczewic, na południu zaś: Krogulec, Aniołów i Piaskowice.

d)

e)

f)

obszar o znikomym lub ograniczonym stopniu zagrożenia wód podziemnych.
Istnieje tu bardzo dobra izolacja a więc wystarczająca ochrona naturalna. Jest to obszar hydrologicznie „mało
wrażliwy”. Wymagane są jednak umiarkowane rygory przy lokalizacji obiektów i urbanizacji dla przyszłościowego
zabezpieczenia wód w tym rejonie. Wymieniony obszar o małej wrażliwości hydrologicznej występuje w zachodniej
części miasta, w postaci wąskiego pasa wciskającego się między wymieniane wyżej strefy dość dużego zagrożenia.
Obszar o znikomym stopniu zagrożenia obejmuje centralną część kompleksu leśnego Krogulec oraz jego zachodnie
przedpole i sięga do granicy zachodniej miasta.
strefy przydenne większych dolin rzecznych wraz z terasami zalewowymi.
W podłożu występują tu osady rzeczne i rzecznobagienne o dużej lub zmiennej przepuszczalności. Woda gruntowa
występuje na głębokościach 0–1 m ppt. Wskazana jest tu bezwzględnie realizacja kanalizacji w obszarach
zabudowanych dla ograniczania dalszych zagrożeń powodowanych przez nieszczelne szamba. Istotnym jest także
problem rozwiązania uciążliwości i zagrożeń powodowanych przez składowiska odpadów poprzemysłowych „Boruty”
(w dolinie Bzury) oraz inne źródła skażeń. W strefach przydennych dolin obowiązywać winien zakaz zabudowy i
lokalizacji obiektów odprowadzających nieczystości do wód i gruntu. Zalecenia te dotyczą wszystkich rzek i cieków
powierzchniowych w mieście;
spośród stref dolinnych cieków powierzchniowych w Zgierzu, Bzura jest obszarem największego zagrożenia wód
powierzchniowych, płytkich wód gruntowych, a także głębiej zalegających wód podziemnych – zwłaszcza w

obszarze istniejącego kontaktu hydraulicznego kenozoiku i mezozoiku. Jest to także strefa o bardzo wysokim
stopniu degradacji zbiorowisk roślinnych. Rzekę Bzurę na całej długości w granicach miasta oraz ciek bez nazwy
płynący przez las Chełmy (jego odcinek poznaliśmy) wskazuje się do renaturalizacji.
2. Kolejny problem w zakresie zagrożeń sanitarnych stanowi:
zanieczyszczenie wód powierzchniowych:
a) do rzek w II klasie czystości zalicza się:
- rzekę Malinę i jej dopływy w Rudunkach i lesie Pod Dąbrówkami;
b) do rzek w III klasie czystości zalicza się:
- rzekę Bzurę – we wschodniej części miasta (od granicy wschodniej Zgierza do zbiornika wodnego w centrum
Zgierza);
c) do rzek pozaklasowych (NON) zalicza się:
- rzekę Bzurę od zbiornika wodnego w centrum miasta do granic zachodnich Zgierza i dalej.
Obowiązuje rygorystyczny zakaz bezpośredniego odprowadzania ścieków i nieczystości do wód powierzchniowych i gruntu
w obrębie zasięgów przestrzennych dolin. Obowiązywać winien także zakaz lokalizacji wysypisk odpadów oraz innych tego
typu uciążliwych inwestycji (np. osadniki, wylewiska ...).
3. Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza ulega obniżeniu. Wynika to z faktu zaniechania produkcji w szeregu zakładów
przemysłowych (w tym w „Borucie” i w śródmieściu). Niemniej skażenie powietrza w centrum miasta ma miejsce ze względu na
wzrastające natężenie ruchu samochodowego, w tym na skrzyżowaniu (w samym centrum miasta) dróg krajowych.
4. Wśród warunków sanitarno–zdrowotnych jako istotny uznano problem poziomu akustycznego w mieście, hałasu
urbanistycznego
a)

orientacyjne strefy przekroczenie hałasu do 20 dB w stosunku do poziomów dopuszczalnych w środowisku (dla
terenów chronionych 55 dB). Główne „rynny” tego podwyższonego poziomu hałasu stanowią ulice: Ozorkowska,
Łódzka, Piątkowska (od centrum do lasu Pod Dąbrówkami), Szczawińska, Parzęczewska oraz Gałczyńskiego.
Znajdujące się (w zasięgach stref o ponadnormatywnym poziomie hałasu) obiekty szczególnie chronione, jak
szpitale, szkoły, przedszkola i żłobki powinny być zabezpieczane technicznie (okna przeciwdźwiękowe, parawany
akustyczne, strefy zieleni izolacyjnej).

IV.3. Szczególnie istotne kolizje zainwestowania w stosunku do środowiska przyrodniczego
1. Szczegółowa analiza i ocena przyrodniczych dyspozycji i ograniczeń na terenie miasta oraz lokalizacji różnego rodzaju obiektów
uciążliwych i szkodliwych dla środowiska pozwoliły wyodrębnić najważniejsze kolizje przyrodniczo-przestrzenne (przypadki
szczególnie groźne).
Są to przede wszystkim:
a) wysypisko odpadów przy ul. Szczawińskiej [4,8 ha],
b) wysypisko odpadów przemysłowych w dolinie rzeki Bzury (nieczynne do rekultywacji) proponowane do wykorzystania w
ewentualnym nowym parku nad Bzurą jako urozmaicenie terenowe,
c) składowisko odpadów ściekowych Spółki WOD-KAN Zgierz Sp. z o.o. [5 ha],
d) składowisko odpadów przemysłowych w tym niebezpiecznych na terenie byłych Zakładów „Boruta”,
e) osadniki „Boruty” zlokalizowane w rejonie Piaskowic.
Obszar byłego ZPB „Boruta” jak i najbliższa okolica odznacza się intensywnym zanieczyszczeniem chemicznym wód i gleb.
2. Kolizje występują także na styku doliny Bzury i stałych tendencji do anektowania na cele zabudowy jednorodzinnej terenów
położonych w sąsiedztwie nurtu rzeki (nawet terenów podmokłych łąk).
Nie jest to sytuacja właściwa dla lokalizacji zabudowy z punktu widzenia warunków zdrowotnych i budowlanych.

IV.4. Wyróżnione struktury przestrzenne wśród abiotycznych elementów środowiska – ocena ich przydatności dla
urbanizacji
1. Wyróżniono:
1)

w części diagnostycznej dotyczącej geomorfologii, fizjografii, ogólnych cech topoklimatu:
a) obszary wysoczyzny plejstoceńskiej o przewadze spadków poniżej 5 % oraz terasa nadzalewowa wyższa rzeki Bzury o
spadkach poniżej 3%.
Obszary te mają podłoże zbudowane z gruntów nośnych, średniozagęszczonych i zagęszczonych piasków
fluwioglacjalnych z soczewkami żwirów i pyłów oraz plejstoceńskich piasków rzecznych.

Woda gruntowa występuje w tych obszarach głębiej niż 2 m ppt. Istnieją tu dobre warunku insolacyjne i wentylacyjne.
Kulminacje miejscami są nadmiernie nawietrzane. Są to tereny przydatne dla zabudowy wszelkiego typu bez zastrzeżeń.
Obejmują one duże powierzchnie wysoczyznowe w północnej i centralnej części miasta. Do obszarów tych należą między
innymi rejony: Kontrewers, Komorniki, Lućmierz – Kolonia, Proboszczewice (zachód), rejon ulic Kasprowicza,
Dygasińskiego, Nałkowskiej, wschodnia część Rudunek i Stąpowizny, Os. Dubois, rejon ulic: Długiej i Limanowskiego,
rejon: ulic Leszczynowej i Klonowej oraz inne mniejsze tereny;
b) obszary wysoczyzny plejstoceńskiej o przewadze spadków poniżej 5 %, ale miejscami o zawilgoconym podłożu.
Są to obszary o podłożu zbudowanym z gruntów nośnych – spoistych, glin i pyłów, lokalnie iłów o konsystencji
twardoplastycznej. Lokalnie mogą występować soczewki gruntów plastycznych. Woda gruntowa występuje na ogół
głębiej niż 2 m ppt. Okresowo jednak może utrzymywać się na stropie glin (znacznie płycej niż 2 m).
Warunki topoklimatyczne analogicznie jak wyżej. Okresowo może występować większe nawilgocenie powietrza.
Są to obszary przydatne dla zabudowy z zastrzeżeniem, dotyczącym potrzeby szczegółowych badań geotechnicznych
gruntów dla zabudowy z głębszym podpiwniczeniem. Obszary te występują w przewadze w zachodniej i południowej
części Zgierza. Obejmują duże fragmenty wysoczyznowe, w podłożu których dominują utwory gliniaste. Są to głównie
rejony: obszary przylegające od zachodu do lasu Krogulec, rejon Piaskowic i Boruty, szerokie obrzeża linii PKP w strefie
na północ od lasu Chełmy. Mniejsze enklawy tych obszarów występują także w północnej części miasta między innymi w
rejonie ulic: Tkackiej i Przędzalnianej, w rejonie Bazylii i Os. 650-lecia oraz w strefie towarzyszącej źródłowemu i
górnemu odcinkowi rzeki Maliny;
c)

stoki wysoczyzny plejstoceńskiej o spadkach 5 – 8 %, o przewadze ekspozycji S i SW.
W podłożu tych obszarów występują korzystne warunki gruntowo-wodne. Woda gruntowa znajduje się poniżej 2 m ppt.
Warunki insolacyjne są bardzo korzystne, miejscami, w dolnych segmentach stoków, istnieje możliwość inwersji
termicznej i częstych zamgleń.
Możliwa jest w tych terenach lokalizacja budynków o ograniczonej długości lub miejscami występuje konieczność
posadowienia schodkowego (tarasowego) budynków. Korzystne jest wybudowanie budynków w poprzek stoków –
równolegle do poziomic. Wskazane jest unikanie lokalizacji obiektów (zwłaszcza mieszkalnych) w dolnych częściach
stoków.

Tego rodzaju powierzchnie stokowe o większych spadkach towarzyszą głównie prawobrzeżnej części doliny Bzury.
Występują w enklawach porozrywanych (zatarte uprzednie struktury stokowe doliny) w następujących rejonach
związanych z doliną rzeki Bzury: rejon ulic Rembielińskiego i Bandurskiego, rejon ulic Orzeszkowej i Kościuszki, rejon
ulicy Cegielnianej (południowo-wschodnie przedpole lasu Krogulec) oraz fragmenatrycznie w rejonie ulicy Aniołowskiej.
Poza obszarami stokowymi związanymi z doliną Bzury, większe inne tego typu struktury morfologiczne występują w
północno-wschodniej części Zgierza i stanowią stoki eksponowane na zachód i związane z doliną rzeki Maliny (rejony ulic:
Diamentowej, Bursztynowej i Bajkowej) oraz powierzchnie stokowe związane z dolinami cieków – dopływów Maliny w
rejonie Rudunek (rejony ulic: Dolnej, Urzędniczej, Sukienniczej i Zduńskiej);
d) fragmenty wysoczyzny plejstoceńskiej o przewadze spadków poniżej 5 % i w większości o gorszych warunkach w
zakresie wód gruntowych.
W pobliżu tych obszarów występują utwory piaszczyste, fluwioglacjalne oraz osady piaszczyste podścielone.
Swobodne zwierciadło wody gruntowej występuje płycej niż 2 m ppt. W obrębie gruntów spoistych występuje woda w
postaci sączeń lub pod ciśnieniem hydrostatycznym.
Warunki topoklimatyczne są w tych obszarach korzystne. Miejscami tylko występują strefy większego nawilgocenia
powietrza i gleb.
W obszarach tych występują znaczne ograniczenia budowlane. Należy liczyć się z koniecznością obniżenia zwierciadła
wody gruntowej lub specjalnymi przystosowaniami technicznymi budynków (izolacje, budynki bez podpiwniczeń i tylko
zabudowa niska).
Obszary te w skali miasta stanowią niewielkie tylko strefy i występują głównie w rejonach południowych Zgierza,
związanych z dolinami większych rzek (Bzury i cieków bez nazwy). Są to następujące rejony: rejon ulic: Akacjowej,
Koralowej, Owocowej i Jesionowej (w południowo-wschodniej części miasta), rejon tzw. Okręglika, przylegający od
zachodu do lasów chełmskich, strefa związana z Bzurą w południowo-zachodniej części Zgierza – w Piaskowicach, na
północ od ulicy Aleksandrowskiej oraz strefa w rejonie Aniołowa – na północ i południe od skrajnie zachodniego odcinka
ulicy Wiosny Ludów;
e) fragmenty terasy zalewowej wyższej rzeki Bzury o spadkach powierzchni poniżej 3 %.
W podłożu występują tu rzeczne średniozagęszczone piaski drobne i średnie. Woda gruntowa występuje płycej niż 2 m
ppt. Warunki insolacyjne są na ogół korzystne, warunki wilgotnościowe mało korzystne dla funkcji mieszkaniowych.

W obszarach tych należy się liczyć z koniecznością obniżenia zwierciadła wody gruntowej lub płytkiego posadowienia
budynków wszelkiego typu.
Obszary te związane wyłącznie z doliną Bzury występują głównie we wschodniej części miasta, w następujących
rejonach: Zegrzanek, Krzywia (w okolicy ulic Bema i Broniewskiego) oraz skrajnie wschodniej części Chełmów (w
bezpośrednim sąsiedztwie strefy przydennej Bzury);
f)

fragmenty stoków wysoczyzny plejstoceńskiej o spadkach powyżej 8 %, narażone na wzmożone procesy erozyjne.
Jest to obszar licznych poeksploatacyjnych piasków i żwirów oraz nagromadzenia młodych form holoceńskiej erozji
antropogenicznej (wąwozy, parowy, suche dolinki, debrze, stożki napływowe).
Materiał gruntów i głębokość wód gruntowych – korzystne dla zabudowy, ale grunty mało stabilne mikrotektonicznie i
narażone na intensywne podmywanie.
W dnach licznych wąwozów i suchych dolinek – większe zaciemnienie i miejscami nadmierne zawilgocenie.
Są to tereny mało korzystne dla lokalizacji budownictwa mieszkaniowego i innych form zabudowy, zwłaszcza wyższej.
Obszary możliwe do wykorzystania dla sportów, zwłaszcza zimowych. Wskazana ochrona młodej rzeźby holoceńskiej i
form morfogenezy peryglacjalnej (np. delle – niecki korazyjne) dla celów naukowo-dydaktycznych.
Strefa ta dotyczy wyłącznie centralnej części rejonu Rudunek – zarówno w obszarach bezleśnych jak i w części Lasu
Malinka;

g) fragmenty teras zalewowych niższych, strefy przydenne oraz dna dolin bocznych Bzury, Maliny i innych cieków.
W obszarach tych występują w przewadze grunty słabonośne – torfy, namuły holoceńskie rzeczne oraz plejstoceńskie
utwory deluwialne (piaski, pyły i gliny).
Swobodne zwierciadło wody gruntowej występuje płycej niż 2 m ppt lub płycej niż 1 m ppt.
W dnach dolin występują częste stałe podmokłości, inwersje temperatur, duże zamglenia i większe zaciemnienia.
Tereny poza obszarami już zabudowanymi, wskazane są pod użytki zielone (łąki). Nie wskazane jest ich zadrzewianie i
zalesiane.

Są to obszary ochrony ekologicznej, wskazane dla wielu funkcji biotycznych (hydrologicznych, wentylacyjnych, powiązań
systemów ekologicznych) oraz dydaktyczno-naukowych z uwagi na występowanie unikalnych cech morfologicznych i
biologicznych (roślinność synantropijna);
h) wydmy śródlądowe (plejstoceńskie)
Stanowią interesujące naukowo i dydaktycznie relikty morfogenezy związanej ze zlodowaceniem północnopolskim. W
warunkach zimnego klimatu schyłku plejstocenu uwalniane spod lodu duże masy materiału piaszczystego były
przemieszczane eolicznie i akumulowane w sprzyjających tej sedymentacji miejscach.
Wydmy występujące w Zgierzy są fragmentem większej strefy – systemu wydm śródlądowych, związanych z lasami
grotnickimi, rejonem Katarzynowa i Rosanowa, Głowna i wreszcie z Puszczą Bolimowską w województwie skierniewickim.
W podłożu tych obszarów występuje drobny materiał piaszczysty akumulacji eolicznej. Wskazane jest bezwzględna
ochrona przed zmianą użytkowania. Formy wydmowe występują w lesie lućmierskim oraz w lesie Krogulec;
i)

tereny źródłowe wód powierzchniowych.
W obrębie Zgierza zarejestrowano dwa wyraźniejsze i większe powierzchniowo obszary stanowiące źródliskowe wysięki i
zasilające ukształtowane cieki powierzchniowe. Jeden z nich to obszar źródłowy cieku stanowiącego lewobrzeżny dopływ
Bzury (częściowo suchy lub płynący okresowo), dopływającego do Bzury od południa w rejonie szpitala i ogrodów
działkowych przy ulicy Struga. Teren źródłowy tego cieku znajduje się na północny-wschód od cmentarza komunalnego
przy ulicy Konstantynowskiej. Drugi obszar źródłowy związany jest z ciekiem bez nazwy, wpływającym do Bzury w
rejonie Aniołowa. Obszar źródłowy dla tego cieku znajduje się w bezpośredniej otulinie lasu Krogulec, w jej południowozachodniej części.
Tereny te szczególnie cenne przyrodniczo, a zwłaszcza hydrologicznie, winny być chronione przed zmianą użytkowania i
odprowadzaniem w ich zasięgu zanieczyszczeń do wód i gruntu. Wskazane jest tu powiększanie zieleni wysokiej i
krzewów dla zwiększenia retencji wodnej i ochrony terenu;

2)

w części diagnostycznej dotyczącej gleb:
a) większe rejony gleb żyznych (III i IV klasa bonitacyjna), które są chronione prawnie przed użytkowaniem nierolniczym.
Zmiana przeznaczenia terenu wymaga w myśl aktualnych norm prawnych procedury formalnoprawnej (zgoda
Wojewody).

Obszary o przewadze gleb chronionych stanowią więc pewne ograniczenie w polityce rozwoju przestrzennego miasta.
Główne koncentracje ich występowania wiążą się z zaleganiem w podłożu materiału gliniastego i pylastego.
Są to obszary w rejonach: Piaskowic, zachodniego przedpola lasu Krogulec oraz w mniejszych enklawach w rejonach:
Jedlicza, Proboszczewic i Lućmierza Kolonii
3)

w części diagnozy dotyczącej warunków hydrogeologicznych, wód podziemnych i surowców mineralnych:
a) obszary posiadające bardzo dobrą izolację przed zanieczyszczeniem wód podziemnych. Są to strefy z ewentualną
możliwością dopuszczania

wg EKOZIFJOGRAFII MIASTA ZGIERZA
OPRACOWANIE ATMO-ex SPÓŁKA Z O.O. ŁÓDŹ

b) ograniczonych lokalizacji inwestycji odprowadzających odpady i ścieki do
gruntu. Tereny te o dobrej szczelności występują w zachodniej części
Zgierza.
Odpowiadają rejonom: Jedlicza, Kontrewersu i północnym fragmentom
Krogulca (poza kompleksem leśnym Krogulec);
b) obszary o bardzo dużej skłonności do infiltracji zanieczyszczeń z
powierzchni do wód podziemnych (brak izolacji 10 m)
W strefie tej obowiązywać winien rygorystyczny zakaz lokalizacji inwestycji
odprowadzających zanieczyszczenia do wód powierzchniowych i gleb.
Strefa ta obejmuje całą centralną i wschodnią część miasta.
c)

złoże surowców ilastych ceramiki
Piaskowicach (w części zachodniej),

budowlanej

(gliny

zwałowe)

w

d) złoże surowców ilastych do produkcji kruszywa lekkiego (glinopirytu) we
wschodniej części Piaskowic,
Dla obu złóż obowiązuje zakaz wszelkich form zagospodarowania nie
związanych z potencjalną eksploatacją surowców.
W części zasięgu złoża zlokalizowano osadniki „Boruty”, co stanowi kolizję
przestrzenno-funkcjonalną.

V. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DIAGNOZY STANU DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO
V.1. Krajobraz kulturowy – układ przestrzenny, zabytki, stanowiska
archeologiczne
1. Zgierz jest jednym z najstarszych ośrodków miejskich województwa łódzkiego.
Prawa miejskie uzyskał już w XIII wieku, jednakże relikty z dawnej rolniczorzemieślniczej przeszłości w postaci kubaturowych obiektów nie pozostały.
Pradawną przeszłość dokumentują jednak stanowiska archeologiczne. Dopiero
powstanie i rozwój pasma miast fabrycznych, a w tym Zgierza, od początków
XIX wieku zaznaczyło się w sposób materialny i dotąd widoczny w krajobrazie
miejskim.
2. Jako wartości dziedzictwa kulturowego mające wpływ na kształtowanie polityki
przestrzennej miasta w „STUDIUM” uznaje się:
a) zabytkowy układ przestrzenny i część zabudowy rejonu: Stare Miasto (na
wzgórzu w rejonie kościoła Św. Katarzyny) Nowe Miasto (rejon ul. Długiej,
Pl. Kilińskiego);
b) obiekty kubaturowe (mieszkalne, użyteczności publicznej i przemysłowe)
znajdujące się w rejestrze zabytków i w ewidencji Biura Dokumentacji
Zabytków;

c)

obiekty i obszary świadczące o charakterze miasta, w tym znaczące
zgrupowania przemysłowe i nekropolie, miejsca pamięci narodowej,
zieleni.
Rejon Nowego Miasta (z zachowanym układem ulicznym i niektórymi
budynkami, w tym tkaczy) stanowi obszar tożsamości miasta, jest unikatowym
dokumentem z okresu, gdy Zgierz uzyskał impuls rozwojowy w trakcie
tworzenia w tym rejonie przemysłu włókienniczego, napływu imigrantów Żydów
i Niemców (tzw. umowa zgierska z 1821 r.). Uznano, w XIX w., rozplanowanie
tej dzielnicy (z lat 1821 – 1823) za pewnego rodzaju wzorzec dla innych miast
fabrycznych okręgu łódzkiego. Należy jednak podkreślić, że szereg z budynków
tkaczy jest przekształconych, charakteryzując się przeważnie złym stanem
technicznym. Dlatego problemem (nie tylko urbanistycznym) jest zakres i forma
ich zachowania, dalszego użytkowania.
Szereg budynków z lat międzywojennych (np. budynek Seminarium
Nauczycielskiego, Zakład Kąpielowy) także znajduje swoje trwałe miejsce w
strukturze przestrzenno-funkcjonalnej miasta, w jego architekturze.
3. Wśród krajobrazów miejsc i obszarów stanowiących środowisko kulturowe a
posiadających najwyższe znaczenie w regionie łódzkim (z uwagi na koncentrację
elementów dziedzictwa kulturowego o unikalnych wartościach) wyróżniono
między innymi Zgierz – jako wartościowy relikt planistyczny z przemysłowymi z
mieszkaniowymi zespołami urbanistycznymi, w tym domami tkaczy
dokumentującymi epokę pierwszego uprzemysłowieni w XIX wieku, zachowany
układ urbanistyczny, funkcjonujący od ponad 170 lat oraz tereny w dolinie rzeki
Bzury
i nekropolie mające walory krajobrazu kulturowego i naturalnego,
świadczące o złożonej etnicznie i wyznaniowo społeczności miejskiej w minionych
latach.
Do Rejestru zabytków nieruchomych w Zgierzu wpisane zostały
następujące obiekty:
Obiekt
Rejestr
Układ urbanistyczny Nowego Rynku (Pl. A/224
Kilińskiego)
Układ urbanistyczny ul. 1 Maja
A/226
Układ urbanistyczny ul. Długiej
2/225
Szkoła Ewangelicka (ob. Muzyczna)
A/258
Dom
A/244
Dom
A/230
Dom
A/231
Dom
A/232
Dom
A/243
Dom
A/261
Dom
A/255
Dom
A/256
Dom
A/257

Długa 33
Dąbrowskiego
Dąbrowskiego
Dąbrowskiego
Dąbrowskiego
Dąbrowskiego
Dąbrowskiego
Długa 14
Długa 16
Długa 18

Dom
Dom

Długa 34
Długa 45

A/237
A/238

Adres

4
5
7
9
16
21

Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom

A/245
A/246
A/239
A/240
A/242
A/251
A/252
A/229
A/262
A/249
A/250
A/228
A/227
A/233
A/234
A/235
A/253
A/254
A/236
A/259
A/260

Dubois 4
Dubois 9
Pl. Kilińskiego 8 (wyburzony)
Pl. Kilińskiego 10
Pl. Kilińskiego 13
Łęczycka 6
Łęczycka 12
Łęczycka 13
Łódzka 5
Rembowskiego 14
Rembowskiego 16
1 Maja 22
1 Maja 23
1 Maja 25
1 Maja 27
1 Maja 37
Narutowicza 8
Narutowicza 15
Narutowicza 29
Popiełuszki 7
Plac Jana Pawła II 3

Do ewidencji konserwatorskiej wpisane zostały następujące obiekty:

Obiekt
Zbór Baptystów
Kościół Św. Katarzyny z plebanią
Dworzec kolejowy „Zgierz”
Remiza Straży Pożarnej
Pałac Pniewskich, ob. Miejski Zakład Kąpielowy
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Drzwi zabytkowe

Adres
Narutowicza 33 (w podworcu)
Pl. Jana Pawła II
Dworcowa
1 Maja 19
Łęczycka 24
Aleksandrowska 5
Barona 6
Dąbrowskiego 12
Dąbrowskiego 19
Dąbrowskiego 19a
Dąbrowskiego 25
Dąbrowskiego 27
Długa 9
Długa 15
Długa 22
Długa 24
Długa 29
Długa 30
Długa 38
Długa 39
Długa 40
Długa 47
Długa 51
Długa 53
Długa 55
Dubois 5
Dubois 7
Dubois 8
Gołębia 4
Gołębia 6
Gołębia 21

Dom
Dom
Poczekalnia tramwajowa
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Fabryka (II poł. XIX w.)
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Studium Nauczycielskie
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom

Gołębia 29
Pl. Jana Pawła II 15
Pl. Kilińskiego
Pl. Kilińskiego 5
Łączna 1
Łęczycka 2
Łęczycka 16
Łęczycka 17
Łęczycka 18
Łódzka 19
1 Maja 15
1 Maja 26
1 Maja 29
3 Maja 6
3 Maja 8
3 Maja 9
3 Maja 10
3 Maja 15
3 Maja 21
3 Maja 23
3 Maja 24
3 Maja 29
3 Maja 31
3 Maja 33
3 Maja 35
3 Maja 37
3 Maja 43
3 Maja 45
3 Maja 46
3 Maja 47
Moniuszki 1
Moniuszki 2
Narutowicza 1
Narutowicza 3
Narutowicza 4
Narutowicza 5
Narutowicza 6
Narutowicza 7
Narutowicza 9
Narutowicza 10
Narutowicza 13
Narutowicza 14
Narutowicza 20
Narutowicza 22
Narutowicza 23
Narutowicza 27
Narutowicza 28
Narutowicza 30
Narutowicza 33
Narutowicza 35
Popiełuszki 1
Popiełuszki 11
Rembowskiego 2
Rembowskiego 5
Rembowskiego 6
Rembowskiego 18
Rembowskiego 19

Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Fabryka włókiennicza Meyera
Cmentarz baptystów
Cmentarz ewang.-augsb.
Cmentarz mariawitów
Cmentarz rz.-kat. ŚŚw. Józefa i Wincentego
Cmentarz wojenny z I wojny
Cmentarz wojenny żołnierzy radzieckich
Cmentarz żydowski
Miejsce Pamięci Narodowej
Fabryka Maszyn Hoffmanz (2 budynki)

Rembowskiego 27
Sieradzka 8
Sieradzka 10
Sieradzka 12
Sieradzka 14
Sieradzka 15
Skargi 7
Skargi 4
Skargi 11
Skargi 12
Skargi 13
Skargi 16
Skargi 19
Śniechowskiego 6
Śniechowskiego 12
Śniechowskiego 17
Plac Jana Pawła II 4
Plac Jana Pawła II 5
Plac Jana Pawła II 9
Plac Jana Pawła II 10
Szeroka 2
Szeroka 8
Wróbla 4
Barlickiego 1
Spacerowa 2
Spacerowa 2
Cmentarna
Skargi
Las Krogulec
Parzęczewska 1
Barona
Las Chełmski
Dąbrowskiego 15/17

Aktualizacja rejestru zabytków architektury w formie kart adresowych zabytków
nieruchomych następować będzie zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 362 z 2003 r., poz. 1568).
5. Oprócz powyższych obiektów, które już zostały określone jako reprezentujące
pewne wartości kulturowe – na terenie miasta znajduje się szereg budynków,
które wyróżniają się swym wyrazem architektonicznym i mogłyby zostać zaliczone
do dóbr kultury współczesnej.
Jest to przede wszystkim:
- kompleks zabudowy związany z oświatą przy ulicy 3 Maja.
6. Stanowiska archeologiczne na terenie Zgierza są dowodem pradziejowej bytności
ludzi na tym terenie, dowodem przeszłej kultury materialnej i duchowej. Badania
archeologiczne na terenie miasta przeprowadzane były w latach 60-tych i 90-tych.
Przyczyniły się do uzyskania wielu nowych informacji na temat osadnictwa z
okresu, mezolitu, neolitu, brązu, kultury łużyckiej, okresu rzymskiego i
wczesnośredniowiecznego.

Wykaz stanowisk archeologicznych:
Obszar AZP

Stanowisko
na obszarze

64-51

Stanowisko 7

64-51

Stanowisko 6

64-51

Stanowisko 8

64-51

Stanowisko 16

64-51

Stanowisko 15

64-51

Stanowisko 10

64-51

Stanowisko 11

64-51

Stanowisko 9

Stanowisko
Chronologia
Kultura
w miejscowości
Proboszczewice 2
stanowisko znajduję
się na wschód od drogi
Neolit
krajowej nr 1, około
300 m przed granicą
miasta
Proboszczewice 1
stanowisko znajduje
się około 100 m na
Średniowiecze
południe od
ul. Tatrzańskiej na
wysokości
ul. Brzozowej
Proboszczewice 3
stanowisko znajduje
Okres
Kultura
się w odległości
wczesnych
przeborska
około 200 m na
wpływów
południe od
rzymskich
stanowiska 10 P-1
Zgierz 5,
stanowisko położone
jest w ogrodzie
parafialnym, około
Średniowiecze
50 m na północ
od kościoła pod
wezwaniem
św. Katarzyny
Zgierz 4, stanowisko
znajduje się na
skwerze obok szkoły
XIV wiek
podstawowej nr 4,
przy przystanku
tramwajowym
Zgierz 2,
stanowisko znajduje
Okres rzymski Kultura wenecka
się u zbiegu ulic
Wiosny Ludów
i Aleksandrowskiej
Zgierz 3,
stanowisko znajduje
Neolit
Kultura
się na powierzchni
chojeńsko –
wydmy około 600 m
pieńkowska
na północny wschód
od mostu na Bzurze,
Puchary
przy szosie
Mezolit
lejkowate
Aleksandrów Łódzki –
Zgierz
Zgierz 1a, stanowisko
położone jest na
Późny laten,
Kultura
wzniesieniu przy
okres wpływów
przeborska
zbiegu ulic Barona i
rzymskich
-cmentarzysko
Piaskowej

64-51

Stanowisko 29

64-51

Stanowisko 12

Zgierz Okręglik1.
stanowisko znajduje
się w dzielnicy ZgierzOkręglik, około 100 m
na południe od byłych
zakładów Boruta
Zgierz 8,

Stanowisko 17

Zgierz 7
teren pracowniczych
ogródków działkowych

64-51

64-51

Stanowisko 18

64-51

Stanowisko 20

64-51

Stanowisko 19

65-51

Stanowisko 30

65-51

Stanowisko 31

65-51

Stanowisko 35

65-51

Stanowisko niezlokalizowane
Stanowisko niezlokalizowane
Stanowisko niezlokalizowane

Stanowisko 28

-

Zgierz 1/1a, dzielnica
domków
jednorodzinnych
ul. Szczaweńska,
Osowskiego,
Kunickiego
Zgierz 11
rejon obiektów
fabrycznych przy
ul. 1 Maja między
pl. Kilińskiego,
a ul. Rembowskiego
Zgierz 10,
ul. Narutowicza 3
Zgierz – Chełmy 1,
stanowisko znajduje
się przy zbiegu ulicy
Zagajnikowej
i torów PKP
Zgierz Chełmy 1a
Zgierz Chełmy 3
stanowisko położone
jest przy
ul. Wyspiańskiego,
pomiędzy ulicą Wodną,
a Krzywą
Zgierz Sokołów 1,
stanowisko położone
jest około 100 m
na południe od
ul. Antoniewskiej na
skraju lasu Okręglik

Wczesna epoka
brązu

Kultura
trzciniecka

Wczesne
średniowiecze
IV w. n.e.

-

II okres ws.

-

II w. i
pocz. III w.
n.e.

Kultura
przeworska
(cmentarzysko,
ciało palone)

XVI – XVII w.

-

XVIII w

Pracowania
garncarska

II – III w. n.e.

Kultura
przeworska

Okres rzymski

-

Halsztat

Kultura łużycka

Epoka brązu
okres halsztacki

Kultura łużycka

Okres rzymski
III – IV w. n.e.

-

Zgierz 9a

Wczesna epoka
brązu
Okres rzymski
II – III w. n.e.

-

Zgierz 9b

XV w.

Zgierz 9

Kultura
przeworska

Kultura
przeworska
Kultura
trzciniecka

-

-

V.2. Wyróżnione problemy wynikające z diagnozy stanu dziedzictwa
kulturowego
1. Na styku zachowanych wartości dziedzictwa kulturowego i współczesnych potrzeb
poprawy funkcjonowania układu miejskiego występuje szereg napięć.
2. Sytuacje konfliktowe w rejonie Plac Jana Pawła II – początek ulicy Długiej mają
miejsce ze względu na niezbędną, stałą modernizację układu drogowego.
Sytuacje konfliktowe narastają ze względu na coraz to większe nasilenie
samochodowego ruchu tranzytowego w tym szczególnym punkcie miasta
przecięcia się dróg krajowych Nr 1 i Nr 71. Nastąpiło również przewężenie doliny
Bzury co spowodowało przerwanie korytarza ekologicznego a w konsekwencji
utrudnienie przewietrzania miasta.
Stan techniczny obiektów zabytkowych i ich wartość użytkowa (skoncentrowanych
w rejonie śródmieścia a głównie w jego części centralnej) reprezentuje
stosunkowo niski poziom.
Istnieje jednak poważny problem z tym związany, a mianowicie kompleksowej
rewitalizacji tych obiektów stanowiących przecież tworzywo obszaru tożsamości
miasta.
Jest to trudna kwestia wymagająca znacznej inicjatywy ze strony samorządu
miasta i odpowiednich środków finansowych ze strony samego samorządu jak i
potencjalnych inwestorów.
VI. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z UPRZEDNICH ZAŁOŻEŃ
PRZEZNACZENIA TERENÓW ORAZ OCENA ISTNIEJĄCEGO
ZAINWESTOWANIA
1. Strategiczną politykę przestrzenną miasta, kierunki zmian w zagospodarowaniu
przestrzeni miejskiej określa „Studium ...”.
Z kolei przeznaczenie terenów na różne formy użytkowania i zagospodarowania
określają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego z zachowaniem
wymogu zgodności z przyjętą przez samorząd miasta polityką przestrzenną.
2. Do 31 grudnia 2003 roku aktualnym pozostawał plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego miasta Zgierza przyjęty uchwałą Nr XL/297/94 Rady Miasta
Zgierza z dnia 14 kwietnia 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 7 z 14 maja
1994 r.) oraz plany miejscowe obejmujące fragmenty obszaru miasta. Po
1 stycznia 2004 r. moc obowiązującą zachowują jedynie miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego uchwalone po dniu 1 stycznia 1995 r.
Uprzednie tracą moc prawną. Jest to istotna cezura czasowa określona cytowaną
ustawą z 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nastąpią więc
utrudnienia w procesie wydawania decyzji o warunkach zabudowy na obszarach
nie objętych aktualnymi planami miejscowymi (tj. uchwalonymi po 1 stycznia
1995 r.).

Stąd istnieje potrzeba:
a) dostosowania „Studium ...” do aktualnych poglądów na uwarunkowania
rozwoju i kierunki rozwoju miasta oraz jego uchwalenie;
b) zakończenia rozpoczętych i podjęcia nowych opracowań miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustaleniami
aktualnego „Studium ...”.
3. Po 1 stycznia 2004 r. moc obowiązującą zachowują dokonane zmiany planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza z 1994 r.
wprowadzone po dniu 1 stycznia 1995 r. następującymi uchwałami:

Lp.
1

2

3

4

Numer uchwały, data podjęcia uchwały, obszar
objęty uchwałą
Uchwała Nr IV/33/98 Rady Miasta Zgierza z dnia
29 grudnia 1998 r. w sprawie zmiany planu
ogólnego
zagospodarowania
przestrzennego
miasta Zgierza (Dziennik Urzędowy Województwa
Łódzkiego z 1999 r. Nr 10, poz. 33) – teren
położony pomiędzy ulicami: ul. Stanisława Dubois,
ul.
Romualda
Mielczarskiego,
ul.
księdza
Szczepana Rembowskiego i ul. 1-go Maja oraz
teren położony w rejonie ulic: ul. Szczawińskiej i
ul. Stanisława Fijałkowskiego oraz toru PKP
Uchwała Nr XX/198/2000 Rady Miasta Zgierza z
dnia 25 maja 2000 r. w sprawie zmiany planu
ogólnego
zagospodarowania
przestrzennego
miasta Zgierza (Dziennik Urzędowy Województwa
Łódzkiego Nr 93, poz. 07) – dotyczącej części
przemysłowej „Rudunki”
Uchwała Nr XL/420/2002 Rady Miasta Zgierza z
dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia
zmiany
planu
ogólnego
zagospodarowania
przestrzennego miasta Zgierza dotyczącej terenu
położonego w Zgierzu w rejonie jednostek
oznaczonych w planie ogólnym symbolami:
„G5KS”, „G4MW”, „26Kzto”, położonego w obrębie
ulic: ul. 1-go Maja, ul. Łąkowej, ul. Łódzkiej
Uchwała Nr VII/70/99 Rady Miasta Zgierza z dnia
25 marca 1999 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza
dla rejonu ulicy Aleksandrowskiej – lokalna strefa
gospodarcza

Uwarunkowania wynikające z
przeznaczenia terenów
Zmiany punktowe dotyczące pojedynczych
działek:
w rejonie Dubois na działalność
gospodarczą nieuciążliwą,
w rejonie Fijałkowskiego na zabudowę
jednorodzinną szeregowa.

Teren (uprzednio rolniczy) przeznaczony na
działalność
przemysłową
w
ramach
Podstrefy „Rudunki” Łódzkiej Specjalnej
strefy
Ekonomicznej.
Teren
zagospodarowywany i uzbrajany zgodnie z
potrzebami.
Teren przeznaczony na usługi i przemysł
nieuciążliwy

Zainwestowanie terenów rolnych i nielicznej
zabudowy
na
cele
wytwórczości,
magazynów, hurtowni, rzemiosła.
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Uchwała Nr XXXIII/348/2001 Rady Miasta Zgierza
z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie przystąpienia
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza
– teren ograniczony od strony północnej ulicą
Księdza Szczepana Rembowskiego, od strony
południowej ulicą Długą, od strony wschodniej
ulicą 1-go Maja, od strony zachodniej ulicą
Gabriela Narutowicza
Uchwała Nr XXXV/373/2001 Rady Miasta Zgierza z
dnia 25 października 2001 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza
w rejonie ulicy Piątkowskiej – teren po byłej
Jednostce Wojskowej przy ul. Piątkowskiej 81-83
Uchwała Nr XXXII/340/2001 Rady Miasta Zgierza z
dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie przystąpienia
do
sporządzenia
zmiany
planu
ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza
dla rejonu ulicy Łódzkiej (teren ogródków
działkowych)
Uchwała Nr XL/421/2002 Rady Miasta Zgierza z
dnia 28 marca 2002 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia
zmiany
planu
ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza
dla fragmentu terenu „M1ZL” – zwanego Malinką

6

7

8

Uporządkowanie, rewitalizacja fragmentu
śródmiejskiego miasta, tożsamości miasta.

Ustalenie
warunków
i
zasad
zagospodarowania
wielofunkcyjnego
ośrodka usługowego „Piątkowska”, terenu
po byłej jednostce wojskowej.
Przeznaczenie
terenów
działkowych
na
potrzeby
miejskiej – usługowej.

ogródków
zabudowy

Ustalenie warunków i zasad rozbudowy
ośrodka sportowo-rekreacyjnego „Malinka”
dla sportów zimowych.

4. Informacja o terenach, dla których podjęto uchwały o przystąpieniu do
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub o zmianie
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
Lp.
1

2

Numer uchwały, data podjęcia uchwały, obszar
objęty uchwałą
Uchwała Nr VII/71/99 Rady Miasta Zgierza z dnia
25 marca 1999 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza
dla rejonu Proboszczewic-Wschód
Uchwała Nr VII/72/99 Rady Miasta Zgierza z dnia
25 marca 1999 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza
dla rejonu Proboszczewic-Zachód

Uwarunkowania wynikające z
projektowanego przeznaczenia terenów
Przekształcenie terenów rolnych na cele
zabudowy jednorodzinnej. Kontynuacja już
zapoczątkowanych
procesów
urbanizacyjnych.
Przekształcenie terenów rolnych na cele
zabudowy jednorodzinnej. Kontynuacja już
zapoczątkowanych
procesów
urbanizacyjnych.
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3

4

Uchwała Nr XXXIII/347/2001 Rady Miasta Zgierza
z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie przystąpienia
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza
– teren ograniczony od strony południowej ulicą
Długą, od strony zachodniej Aleją Armii Krajowej,
od strony wschodniej ulicą Henryka Dąbrowskiego
oraz odcinkiem granicy między jednostką
strukturalną E3ZP i jednostką strukturalną E6U,
PN, od strony północnej granicą ciągu pieszego
stanowiącego wejście do parku
Uchwała Nr XXXIV/360/2001 Rady Miasta Zgierza
z dnia 27 września 2001 r. w sprawie przystąpienia
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza
w rejonie ulicy Łódzkiej – teren tzw. „Zwornika”

Uzupełnienie zabudowy w
Długiej, rozszerzenie terenów
lokalizacja
obiektów
rekreacyjnych
i
imprez
Fragment śródmiejski miasta,
miasta.

pierzei ul.
parkowych,
sportowomasowych.
tożsamości

Ustalenie
warunków
i
zasad
zagospodarowania
wielofunkcyjnego
ośrodka usługowego „Zwornik” oraz jego
skomunikowania z układem drogowym
ogólnomiejskim.

5. Uprzednie założenia dotyczące przeznaczenia terenów, a w tym przede wszystkim
„Studium z 1998 r.” przewidywały w syntetycznym ujęciu następujące
przeznaczenie wyodrębniających się kompleksów terenów:
- utrzymanie obszaru tożsamości miasta w rejonie od Starego Rynku wzdłuż
ul. Długiej stanowiącej oś układu staromiejskiego do Placu Kilińskiego z
przeznaczeniem do rehabilitacji, rewitalizacji i humanizacji poprzez
zachowanie zabytkowego układu przestrzennego i zabytkowych zespołów
XIX wiecznej zabudowy zarówno mieszkaniowej jak i przemysłowej oraz
poprzez zrealizowanie zespołu usługowego w formie centrum przy zbiegu
ul. A. Krajowej, ul. Długiej, 3 Maja; odrestaurowanie obiektów,
podniesienie estetyki ulic.
Wniosek: racjonalne wykorzystanie terenów i zabudowy po przemyśle
włókienniczym w tym rejonie miasta jest poważnym problemem dla
gospodarki miejskiej. Problemem jest także racjonalne i zgodne z
poczuciem ładu przestrzennego i estetyki przestrzeni miejskiej,
skoncentrowanie w tym rejonie usług o znaczeniu ponadlokalnym i
ogólnomiejskim wynikającym z funkcji miasta o znaczeniu subregionalnym;
-

utrzymanie koncentracji zabudowy wielorodzinnej wielokondygnacyjnej w
rejonie osiedla 650-lecia, osiedla Kurak, rejonu na wschód od Placu
Kilińskiego, ul. Mielczarskiego, Dubois, Rembowskiego, Cezaka, Kolejowej.
Są to struktury ukształtowane.
Wniosek: szczególnym problemem jest konieczność humanizacji zabudowy
śródmiejskiej położonej na wschód od Placu Kilińskiego. Problem
humanizacji obszaru śródmiejskiego stanowi poważne zagadnienie dla
gospodarki miejskiej;

-

uporządkowanie, uzupełnienie obszarów zabudowy niskiej, głównie
jednorodzinnej przemieszanej z zabudową niską o 2-u lub nawet więcej
mieszkaniach typu podmiejskiego lub zabudowę siedliskową. Zespoły te

stanowią przeważający składnik układu przestrzenno-funkcjonalnego
miasta. Otaczają układ śródmiejski, koncentrując się w obszarze
Proboszczewic, Kasprowicza – Dygasińskiego, Rudunek, Przybyłowa
Zegrzanek, Stępowizny, Krzywia, Chełmów, Piaskowic, Krogulca, Jedlicza.
Charakter tego typu zabudowy zróżnicowany, od zabudowy siedliskowej w
rejonie Piaskowic, Krogulca, częściowo Proboszczewic, Stępowizny,
Zegrzanek do zwartych zespołów o coraz bardziej współczesnym wyrazie
architektonicznym i standardzie jak Rudunki, Krzwie, Chełmy czy też
przekształcanej i porządkowanej zabudowy w rejonie Przybyłowa.
Zespoły zwarte określa się mianem struktur trwałych, ukształtowanych.
Dachy budynków w rejonie śródmiejskim przeważnie płaskie, kryte papą,
w rejonach nowej zabudowy także i wielospadowe, kryte kolorową
dachówką. Poza nielicznymi wyjątkami (jak zabudowa szeregowa)
zabudowa jednorodzinna wolnostojąca na działkach powyżej 600 m2 z
urządzonymi przydomowymi ogrodami. Zabudowa przemieszana z
niewielkimi obiektami usługowymi typu handlowego i rzemieślniczego,
oświaty, o niewielkim stopniu uciążliwości. Cały szereg struktur zabudowy
tego typu wymaga uzupełnienia i porządkowania. Dotyczy to głównie
Proboszczewic, Kasprowicza – Dygasińskiego, Stępowizny i Zegrzanek,
Piaskowic, Krogulca. Struktury te uznaje się jako kształtujące się.
Ponadto przewidywano:
-

utrzymanie przemysłowego charakteru terenów w rejonie byłych zakładów
„Boruta”; wypełnienie treścią Podstrefy „Boruta” Łódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej; terenów przemysłowych Rudunki i pełne zagospodarowanie
Podstrefy „Rudunki” ŁSSE; terenów przemysłowo-składowych w rejonie na
południe od stacji kolejowej PKP Zgierz Miasto; powstanie lokalnej strefy
gospodarczej „Aleksandrowska”. Powyższe struktury uznano za
kształtujące się;

-

koncentrację działalności komunalnej, w tym dotyczącej gospodarki
odpadami w rejonie strefy „Boruta”;

-

wytworzenie szeregu koncentracji usługowych uznawanych za strategiczne
elementy w układzie funkcjonalnym miasta. Poza ścisłym centrum za takie
koncentracje uznano wielofunkcyjne ośrodki usługowe o nachyleniu
komercyjnym w tym głównie usług handlowych, określane mianem
„Brama” w rejonie S-14; „Zwornik” w rejonie na południe od Kuraka,
„Piątkowska” na bazie byłych terenów wojskowych, zespoły usługowe o
profilu
sportowo-widowiskowym,
szkolnictwa
na
poziomie
ponadpodstawowym w rejonie ul. ul. 1 Maja - 3 Maja, Kuropatwińkiej, a
także ul. Długiej, Cezaka; ośrodków sportowo-rekreacyjno-turystycznych,
a w tym „Nowa Gdynia” w Lesie Chełmy, „Malinka” w Lesie „Pod
Dąbrówkami”.

Object 9
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Wniosek: istotnym problemem dla gospodarki miejskiej jest kwestia
lokalizacji obiektów handlowych o znacznej powierzchni sprzedażowej
budząca szereg napięć i sprzecznych opinii.
Wyróżniono:
-

tereny o znacznych walorach przyrodniczych a w tym Las Pod Dąbrówkami
częściowo włączony w Obszar Chronionego Krajobrazu, Las Krogulec z
postulatem przystosowania do celów dydaktycznych i rekreacyjnych, Las
Chełmy, Las Lućmierz z wydmami; teren doliny rzeki Bzury stanowiący
regionalny korytarz ekologiczny. Istotnym problemem dla gospodarki
miejskiej jest kwestia zagospodarowania doliny Bzury a w tym
przeciwdziałania stałej presji na wypełnienie zabudową podmokłej doliny
w rejonie ul. Łagiewnickiej, zagospodarowanie rejonu Parku Miejskiego,
powstanie nowego parku miejskiego, zagospodarowanie całego ciągu
doliny, w tym w formie bulwaru;

-

tereny rolne anektującej jednak na cele zabudowy rezydencjonalnej
obszary rolne na zachód od Lasu Krogulec, pozostawiając bez szczególnej
urbanizacji teren Bazylii, rejon przystanku PKP Jedlicze, część terenu
Zegrzanek, Stępowizny oraz Aniołów i Piaski.
Zaobserwowano się, że tereny rolne mają coraz mniejsze znaczenie
produkcyjne w strukturze miejskiej i są przedmiotem stałej presji
urbanizacyjnej;

-

tereny komunikacyjne – w dotychczasowych opracowaniach oceniono
krytycznie istniejący układ komunikacyjny proponując szereg jego zmian.
Za problemem (oprócz niedostatków środków na modernizację układu)
uznano kwestię przebiegu przez miasto zarówno trasy S-14 z
ograniczonymi powiązaniami z układem miejskim oraz wysoką klasę drogi
krajowej Nr 1
przebiegająca przez centrum miasta, co formalnie
uniemożliwia wygodne powiązania z układem miejskim, ogranicza wloty na
poszczególne posesje.
Określono, że istnieje potrzeba eliminacji ruchu tranzytowego z centralnej
części miasta a w tym podjęcia działań zmierzających do wytworzenia
układu obwodnicowego dla tras o krajowym i regionalnym znaczeniu.

6. Wnioski z analizy dotychczasowego przeznaczenia i zagospodarowania terenów
Standard zainwestowania terenów miejskich jest zróżnicowany. Najwyższy
reprezentują tereny i zabudowa wielorodzinna Osiedli 650-lecia, Kuraka,
wyposażona w najszerszy zespół mediów komunalnych, usług, zespołów zieleni.
Tereny zabudowy śródmiejskiej w tym także zabudowy wielorodzinnej położonej
na wschód od Placu Kilińskiego chociaż posiadają dostępność do usług i
zespołów zielonych w postaci ogrodów działkowych i Parku Miejskiego nie
posiadają tak istotnego wyposażenia jak gaz, ciepłownictwo oraz zieleń
przydomową a zagospodarowanie terenów wewnątrzosiedlowych jest na niskim
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poziomie. Elewacje obiektów i instalacje wewnętrzne wymagają rehabilitacji.
Tereny zabudowy niskiej, głównie jednorodzinnej także mają zróżnicowany
standard zainwestowania. Przeważnie jest to ograniczony zakres wyposażenia w
media komunalne o charakterze ogólnomiejskim (oprócz wodociągów
komunalnych). Standard tego typu zabudowy podnoszą coraz częstsze
indywidualne rozwiązania dotyczące gromadzenia ścieków, ogrzewania,
korzystania z gazu sieciowego lub propan-butan. Obiekty, szczególnie wznoszone
w ostatnich kilkunastu latach, odznaczają się coraz większą estetyką i coraz
wyższym poziomem urządzenia przydomowych ogrodów, ogrodzeń oraz
urządzenia pomieszczeń sanitarnych i ociepleniem.
Zabudowa peryferyjna wykazuje także coraz wyższy standard szczególnie w
zakresie pokryć dachowych, uzbrojenia komunalnego, pomieszczeń sanitarnych.
Zainwestowanie terenów przemysłowych jest w procesie intensywnych przemian i
z pewnością nie zostanie szybko zakończone.
Od rozwiązań przemysłowych, które można uznać za nowoczesne (np. w rejonie
Rudunek) poprzez przekształcenia dla nowych form aktywności gospodarczej jak
np. w rejonie po „Borucie” do terenów i zainwestowania, które w małym stopniu
są związane obecnie z wytwórczością a szczególnie z tradycyjną wytwórczością
(jak np. zakłady przemysłu włókienniczego w śródmieściu miasta). Formy
wykorzystania uzbrojonych terenów z niemal opuszczoną zabudową fabryczną to
poważny problem dla gospodarki miejskiej, wymagają specjalistycznych analiz.
W nowym „Studium ...” uznaje się, że jedną z liczących się form przyszłościowego
wykorzystania tych terenów, to przeznaczenie ich na lokalizację urządzeń
tworzących nowe centrum miasta, rejonu oddziaływania Zgierza i obszaru
metropolitalnego Łodzi.
Zainwestowanie terenów zieleni miejskiej wymaga rehabilitacji. Dotyczy to
szczególnie doliny Bzury a w jej granicach Parku Miejskiego.
Widoczny jest istotny postęp w zainwestowaniu terenów rekreacyjno-sportowych
jak „Nowa Gdynia”, „Malinka” o znaczeniu ponadlokalnym oraz powstające
zespoły wypoczynkowe, w tym wzdłuż Wiosny Ludów.
Warunki naturalne terenów leśnych w tym Lasu Krogulec i Lućmierz stwarzają
podstawy do ich wykorzystania dla potrzeb dydaktyczno-rekreacyjnych.
Istotnych
uzupełnień
wymaga
zainwestowanie
w
zakresie
układu
komunikacyjnego drogowego i kolejowego (na co zwraca uwagę także cytowany
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa) oraz elementów
infrastruktury komunalnej a szczególnie gazownictwa, ciepłownictwa, kanalizacji.
7. Przeprowadzona analiza uwarunkowań wynikających z dotychczasowego
przeznaczenia terenów wskazuje, że generalne kierunki mają swoje uzasadnienie i
powinny być podtrzymane, z tym, że korekty wymaga przede wszystkim.
- rezygnacja z zabudowy w rejonie na zachód od Lasu Krogulec (tereny
wodonośne, tereny rolne, obszar źródliskowy między innymi rzeki Lindy –
rejon Kontrewers);
- a z kolei anektowanie na cele urbanizacyjne rejon Proboszczewic w
kierunku do granic miasta oraz rejonu przystanku Jedlicze (w późniejszym
okresie).
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VII. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŁADU PRZESTRZENNEGO
I WYMOGÓW JEGO OCHRONY
1. Zgodnie z cytowaną ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w
planie miejscowym „określa się obowiązkowo” zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego”.
W związku z tym, że plan miejscowy musi być zgody ze „Studium” w
konsekwencji w Studium ... należy uwzględnić uwarunkowania wynikające
ze „... stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony”.
2. Mały Słownik Języka Polskiego podaje, że ład to „... harmonijny porządek,
uregulowany układ ...” Z kolei cytowana ustawa nawiązując do przedmiotu swoich
ustaleń uznaje, że „ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego
powinny
zawierać
...
określenie
cech
elementów
zagospodarowania przestrzennego, które wymagają ukształtowania lub
rewaloryzacji, oraz określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w
zagospodarowaniu terenów.
3. Biorąc pod uwagę powyższe, w „Studium ...” uznaje się, że ład przestrzenny w
Zgierzu nie jest w pełni zadawalający i wymaga:
a) kontynuowania procesu kształtowania układów urbanistycznych o
charakterze ogólnomiejskim.
Kontynuacja tego procesu jest niezbędna ze względu na fakt, że obecny
układ ogólnomiejski charakteryzuje się brakiem wykształconego systemu
drogowego stwarzającego warunki eliminacji ruchu tranzytowego z
centrum miasta i brakiem harmonijnych powiązań ulicznych „harmonijnego
porządku” pomiędzy niektórymi zespołami koncentracji miejsc prac i
zamieszkania;
b) uregulowań prawnych dotyczących układu funkcjonalno-przestrzennego w
centralnym rejonie miasta. Obecnie ma miejsce proces intensywnego
wypełniania wolnych terenów w początkowym odcinku ulicy Długiej i na
południe od niej. Pozostają jednak znaczne tereny poprzemysłowe, które
wymagają nowych regulacji prawnych i ograniczenia przypadkowych form
ich użytkowania;
c) rejon ulicy Długiej – oś układu historycznego miasta, obszar tożsamości
miasta charakteryzuje się zakłóconym ładem przestrzennym i estetyką
miejsca poprzez przypadkowe obiekty, przypadkowy wystrój elewacji nie
związany z rangą miejsca, przypadkowe formy reklam, brak urządzenia
wystroju samej ulicy (latarnie, chodniki, gazony) i jej najbliższego
otoczenia.
Ulica Długa wymaga rewaloryzacji, a w tym ochrony wartości dziedzictwa
kulturowego zgodnie z uchwalonymi i proponowanymi do uchwalenia
cyklem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
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d) rejon zabudowy (głównie na wschód od Placu Kilińskiego) to obszar
problemowy także i w zakresie ładu przestrzennego. Poziom stanu
technicznego
i
wyposażenia
budynków
mieszkalnych
wielokondygnacyjnych jest niski – brak instalacji gazowych,
ciepłowniczych, instalacja elektryczna wymaga wymiany, elewacje
budynków bardzo zniszczone, brak ocieplenia ścian szczytowych, brak
zieleni wewnątrzosiedlowych, dojazdy do budynków mało czytelne.
Rejon wymaga humanizacji, tj. przystosowania warunków zamieszkania w
osiedlach do współczesnych standardów cywilizacyjnych zgodnie z
programem humanizacji opracowanym i prezentowanym mieszkańcom
jednego z istniejących tu zespołów zabudowy.
Jest to problem bardzo trudny do rozwiązania, wymagający inspiracji,
koordynacji i wydatkowania znacznych środków finansowych przez władze
samorządowe miasta;
e) rejony zabudowy niskiej także wymagają podniesienia standardu
wyposażenia w urządzenia komunalne oraz urządzenia ulic.
W celu uzyskania widocznego podniesienia poziomu ładu przestrzennego i
estetyki realizowane zespoły zabudowy jednorodzinnej wymagają
przestrzegania:
a) ustaleń dotyczących parametrów technicznych ulic,
b) linii zabudowy,
c) określanych we wskazaniach warunków zabudowy, parametrów
technicznych obiektów i działek budowlanych, tzn. wysokości
obiektów, kształtu dachu, intensywności zabudowy, formy ogrodzeń,
frontu działek, dopuszczalnych form zabudowy działek, uzbrojenia
komunalnego;
d) szereg kolizji dotyczących ładu przestrzennego wynika obecnie ze
wzajemnych relacji pomiędzy różnymi formami zainwestowania i
użytkowania terenów.
I tak np.:
a) brak harmonijnego współistnienia pomiędzy zabudową mieszkaniową i
usługową a funkcjonowaniem ulic: Łódzkiej, Armii Krajowej, Łęczyckiej
stanowiących drogę krajową Nr 1 o ustalonych wysokich parametrach.
Ranga tej drogi krajowej teoretycznie ogranicza stałe wjazdy na
poszczególne posesje intensywnie zainwestowane, a znajdujące się
przy tej drodze. Praktycznie wjazdy funkcjonują co powoduje
załamanie hasła „harmonijności” czy też „uregulowanego układu”, a
także szereg kolizji funkcjonalnych.
Stąd bardzo istotną rolę przypisuje się kształtowaniu skorygowanego
układu komunikacyjnego;
b) relacje pomiędzy agresywną ekspansją urbanizacyjną a walorami
środowiska przyrodniczego zakłócają ład, harmonijny układ pomiędzy
walorami doliny Bzury traktowanej jako regionalny korytarz
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ekologiczny a zabudową w rejonie ulicy Łagiewnickiej, śródmieścia
miasta, czy ul. Aleksandrowskiej.
4. Proponuje się rozważenie możliwości przeprowadzenia badań ankietowych lub
konkursów dla wybranych obszarów o widocznych naruszeniach ładu
przestrzennego i estetyki miejsca w celu wyłonienia pomysłów lub wręcz
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rozwiązań określających sposób likwidacji lub ograniczenia sytuacji drastycznych.
W niniejszym „Studium ...” w części dotyczącej kształtowania polityki
przestrzennej podaje się szereg propozycji poprawy ładu przestrzennego i estetyki
szczególnie w obszarze śródmiejskim objętym strefami ochrony w tym ochrony
konserwatorskiej.

VIII. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DIAGNOZY SYSTEMU
KOMUNIKACYJNEGO MIASTA
Układ komunikacyjny Zgierza składa się z sieci uliczno-drogowej, sieci tras (i linii)
komunikacji zbiorowej (tramwajowej, autobusowej) o charakterze miejskim o funkcji
lokalnej i międzygminnej (aglomeracyjnej) oraz tras kolejowych.
VIII.1. Układ drogowo-uliczny. Stan i jego krytyczna ocena
1. Układ drogowo-uliczny miasta stanowi jeden z najistotniejszych elementów
całego układu przestrzennego, w tym szczególnie w aspekcie jego niedomogów i
niesprawności w stanie istniejącym oraz tendencji i założeń jego przekształceń i
zmian w procesie rozwoju miasta.
2. Model sieci ulicznej miasta funkcjonuje jako układ promienisty zbiegających się
ulic w centrum miasta. Wywołuje to przeciążenie i niedostateczne warunki dla
ruchu w centralnej i śródmiejskiej części tej sieci. Śródmiejska dzielnica miasta
jest narażona na wysokie uciążliwości ruchu (hałas, spaliny, ruch tranzytowy i
ciężarowy, zarówno z zewnętrznych dróg krajowych, jak również ruch
wewnątrzmiejski), ale posiada walory historyczne i wymaga w związku z tym
ochrony jako obszar tożsamości miasta. Stąd uzasadnionym jest dążenie do
przekształcenia modelu (schematu) sieci ulicznej.
Obecny promienisty układ drogowy nie stwarza już warunków sprawnej obsługi
potrzeb miejskich i powiązań zewnętrznych.
3. Sieć drogowo-uliczną tworzą drogi i ulice: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i
gminne ustanowione jako drogi publiczne, ale także ogólnodostępne drogi i ulice
osiedlowe nie zaliczone do kategorii dróg publicznych.
4. Drogi krajowe.
Przebiegają przez zurbanizowane obszary miasta, w tym przez śródmieście a w
tym:
a)

droga Nr 1, relacji Śląsk – Wybrzeże, znaczenia międzynarodowego,
prowadzi ulicami: Łódzką, Armii Krajowej, Łęczycką, Ozorkowską, tj.
przez tereny zainwestowane i centrum miasta. Istniejące wjazdy na tę
trasę wywołują szereg kolizji, zagrożeń bezpieczeństwa ruchu oraz
zdrowia i życia mieszkańców;
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b)

droga Nr 71, relacji Stryków – Zgierz – Aleksandrów – Konstantynów –
Pabianice, fragment obwodnicy wokół aglomeracji łódzkiej, znaczenia
regionalnego, prowadzi ulicami: Długą, Cezaka, 3 Maja, Krótką,
Sieradzką, Aleksandrowską, a więc także przez centralną część miasta a
w tym układ staromiejski.
Obie trasy krzyżują się w samym centrum Zgierza.

Drogi krajowe posiadają generalnie jedną jezdnię dwupasową, z wyjątkiem
fragmentu śródmiejskiego drogi Nr 1 (jezdnia 4-pasowa i dwie jezdnie) oraz
nawierzchnie ulepszone w dobrym stanie.
Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Łodzi, droga
krajowa Nr 1 (klasy GP) powinna spełniać wymagania zgodne z:
1) Zarządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja
1999 r.) z uwzględnieniem:
a) eliminacji zjazdów indywidualnych,
b) zachowaniem odstępów między skrzyżowaniami na drodze krajowej,
c) szerokości linii rozgraniczającej drogi krajowej.
Nie należy projektować urządzeń infrastruktury technicznej w pasie
drogowym. Urządzenia te winny znajdować się poza liniami
rozgraniczającymi lub na ich obrzeżu.
Droga ta ani droga krajowa nr 711 tych wymogów obecnie nie spełniają, a
warunki użytkowania terenów sąsiednich nie stwarzają żadnych możliwości
ich spełnienia w przyszłości.
5. Droga wojewódzka.
W obszarze miasta przebiega jedna droga wojewódzka Nr 702 ulicą Piątkowską.
Ulica posiada jedną jezdnię dwupasową o nawierzchni bitumicznej. Jako droga
wojewódzka pozostaje w zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich z siedzibą w
Łodzi.
6. Drogi (ulice powiatowe)
Drogi (ulice) ustanowione jako powiatowe należą do najistotniejszych w obsłudze
miasta. Tworzą podstawową sieć obsługi wewnątrzmiejskiej. Do dróg
powiatowych zalicza się następujące ulice (na podstawie danych uzyskanych ze
Starostwa Powiatowego w Zgierzu – 2002 r.): Piłsudskiego, Szczawiska, Wiosny
Ludów, fragment Długiej, Konstantynowska, 1 Maja, Gałczyńskiego,
Musierowicza, Kasprowicza, Przemysłowa, fragmenty Łęczyckiej i Parzęczewskiej,
Piotra Skargi, Chełmska, Łagiewnicka, Mielczarskiego, odcinek Kuropatwińskiej,
Targowa, Skwarna, Urocza, Rondo Sybiraków.
Drogi powiatowe pozostają w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg i Mostów w
Zgierzu.
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DROGI KRAJOWE (G, GP)
DROGI WOJEWÓDZTWA
DROGI POWIATOWE
DROGI GMINNE
DROGI NIEPUBLICZNE WEWNĘTRZNE
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7. Drogi gminne i wewnętrzne
Łączna długość tych dróg wynosi około 160 km, a liczba ulic ponad 230.
Większość z nich, posiada nawierzchnię gruntową.
Informacje powyższe podano łącznie dla obydwu rodzajów dróg ze względu na
brak wiarygodnych danych oraz pełnych formalnych uregulowań.
Dla przybliżenia zagadnienia można podać:
•

w 1999 r. w odniesieniu do ulic miejskich było 54 km o nawierzchni jezdni
utwardzonych (bitumiczne,
kostkowe), w tym 46 km nawierzchni
ulepszonych,

•

w 2003/2004 r. było 60 km ulic o utwardzonych nawierzchniach jezdni – w
tym 51 km o nawierzchniach ulepszonych oraz około 103 km ulic o
nawierzchniach nieutwardzonych.

Warto tu także zaznaczyć, że drogi wewnętrzne nie są drogami publicznymi i
pozostają w zarządzie administratora terenu, na których są położone.
8. Miasto podejmuje działania zmierzające do poprawy stanu nawierzchni:
a) utwardzanie nawierzchni i nakładki priorytetowe podjęto dla ulic:
Powstańców Śląskich – 2700 m2; Popiełuszki – 2600 m2; Świerczewskiego
– 1750 m2; Kasztanowa – 1400 m2;
b) ponadto w ramach inwestycji przewiduje się budowę i przebudowę ulic:
Boya Żeleńskiego, „Przemysłowa”, płn.-wschodnia obwodnica Zgierza,
Witosa, Projektowana – Kolejowa.
9. Krytyczna ocena obecnego układu drogowo-ulicznego dotyczy przede wszystkim:
a) przebiegu drogi krajowej Nr 1, tj. ulic: Łódzkiej, Armii Krajowej, Łęczyckiej i
Ozorkowskiej. Wysokie natężenie ruchu na drodze Nr 1, w tym znaczny
udział ruchu ciężarowego, nie stwarzają dostatecznych warunków dla
zapewnienia sprawności tej drogi. Niezależnie od tego, że same niosą
wysokie uciążliwości dla otaczającego zagospodarowania, w tym dla
centrum miasta, powodują ograniczenia w powiązaniach strukturalnych
jednostek miejskich; Kolizje występują pomiędzy bardzo wysoką klasą drogi
a istniejącym zainwestowaniem i dążeniami do dalszego inwestowania w
nawiązaniu do tej drogi;
b) droga krajowa Nr 71 nie posiada sprawnych warunków dla ruchu,
szczególnie na odcinkach ulic: Cezaka, 3 Maja i Sieradzkiej. Sama droga
powoduje także znaczne uciążliwości w swym śródmiejskim odcinku i w
pobliżu targowiska miejskiego; brak parkingów i możliwości ich urządzenia;
c) szereg skrzyżowań na trasach dróg krajowych wymaga rozbudowy,
poszerzenia wlotów i wprowadzenia sygnalizacji świetlnej. W wielu
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przypadkach występują silne ograniczenia dostępności terenu z tych dróg,
parkowania;
d) ulica Długa i rejon Placu Kilińskiego wymagają usprawnienia ruchu,
modernizacji lub wsparcia innymi nowymi ciągami w układzie
komunikacyjnym, uwalniającymi od ruchu choćby częściowo Plac Kilińskiego
i ul. Długą;
e) wiadukty sieci ulicznej z liniami kolejowymi nie posiadają wystarczających
parametrów, w tym żaden nie zapewnia właściwych parametrów skrajni.
VIII.2. Główne problemy niesprawności układu uliczno-drogowego
Formułuje się trzy zagadnienia problemowe, z których pierwszy, dotyczący przebiegu
drogi krajowej KD Nr 1, uznaje się za najistotniejszy, jednocześnie najbardziej
uciążliwy dla miasta.
1) przebieg drogi krajowej KD Nr 1
Wymóg klasyfikacji drogi według GDDKiA – droga GP – główna ruchu
przyspieszonego.
W stanie istniejącym:
a) trasa spełnia jedynie parametry ulicy zbiorczej (Z) i odcinkami lokalnej
(L), przy zdecydowanie nieodpowiednich odległościach między
skrzyżowaniami oraz w zasadzie bez ograniczeń zjazdów i dostępności,
b) niskie (niestandardowe) parametry wiaduktów z koleją,
c) wysoka uciążliwość dla otoczenia przy jednoczesnym braku możliwości
jej ograniczenia – stan ten nie jest i nie może zostać akceptowany przez
społeczność miasta,
d) parametry dostępnego korytarza komunikacyjnego (20 – 30 m w LR),
e) ograniczone możliwości przebudowy skrzyżowań (dostępność terenu).
Ewentualna możliwa przebudowa drogi, polegająca głównie na eliminacji
niektórych skrzyżowań z innymi ulicami wnosi niewiele:
a) ograniczenie liczby skrzyżowań do wymogów trasy zbiorczej – Z (krótki
odcinek ulicy Łęczyckiej – do wymogów klasy G),
b) brak możliwości eliminacji zjazdów do posesji,
c) na niektórych odcinkach np. Proboszczewice – konieczność budowy
fragmentów sieci ulic lokalnych (koszty),
d) niezwykle trudne przebudowy wiaduktów z koleją,
e) pozostaje wysoka uciążliwość dla otoczenia, poza brakiem możliwości jej
ograniczenia,
f) parametry korytarza komunikacyjnego – szerokość 20 – 30 m,
g) ograniczone możliwości przebudowy skrzyżowań.
Wniosek:
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Przebieg trasy należy przenieść w obszar peryferyjny – obrzeży miasta. Najlepiej
byłoby przewidzieć przebieg drogi Nr 1 wspólnie z drogą ekspresową S14 – na
tzw. obejściu Zgierza.
2) przebieg drogi krajowej Nr 71, wymóg parametrów ulicy głównej – G.
Uzasadniona jest rezygnacja z przebiegu przez centrum ul. 3 Maja i Sieradzką,
wskazany przebieg tzw. południową obwodnicą;
3) problem doprowadzenia wiaduktów do odpowiednich parametrów – trudny i
kosztowny, wydaje się być nieco łagodniejszy w sytuacji realizacji nowych
obwodowych przebiegów dróg krajowych Nr 1 i Nr 71.
VIII.3. Uwarunkowania wynikające z analizy ruchu
1. Kształtowanie koncepcji systemu transportu miasta Zgierza posiada silne
uwarunkowania wynikające z tras zewnętrznych znaczenia krajowego i
regionalnego (drogi, w tym S14, magistralne linie kolejowe – wnioski z „Planu
zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego”, z niesprawnego i
trudnego do zasadniczych przekształceń układu ulicznego, z wagi powiązań i
wzajemnego oddziaływania w relacji Zgierz – Łódź oraz doświadczeń z
dotychczasowego procesu przekształceń układu).
W ujęciu historycznym wewnętrzny układ uliczny, na który nałożone są przebiegi
zewnętrznych dróg krajowych – w tym drogi nr 1 – jednej z najbardziej
obciążonych dróg w kraju, nie udało się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat
w istotny sposób rozwinąć i przekształcić, a także nie udało się go rozbudować.
Głównymi ograniczeniami okazały się tu kolizje z zainwestowaniem, zabudową.
2. W niniejszym opracowaniu wykorzystuje się analizy i prognozy ruchu wykonane
dla poprzedniego opracowania Studium z 1998 r.
Z symulacji ruchu samochodowego stanu istniejącego wynika, że w mieście
przeważał ruch zewnętrzny. Ruch wyłącznie wewnątrzmiejski (źródło i cel
wewnątrz miasta) stanowi około 40%, natomiast około 60% to ruch związany z
powiązaniami zewnętrznymi, tj. docelowo-źródłowy (cel lub źródło na zewnątrz)
oraz tranzytowy.
Uzasadniony staje się więc wniosek o gruntownym przekształceniu węzła dróg
zamiejskich.
3. Wysoki stopień petryfikacji istniejącego zainwestowania w mieście ograniczał
rozbudowę układu ulicznego oraz poszczególnych tras. W wielu opracowaniach
przewidywano działania dotyczące rozbudowy sieci ulicznej, a jednak nie zostały
one zrealizowane. Dążenia do zapewnienia realności rozwoju układu
komunikacyjnego skłoniły do określenia prognozy i analizy wariantów układu,
głównie w odniesieniu do kształtowania obwodnicy wewnętrznej:
a) o pełnym obwodzie;
b) w wariancie ograniczonym, tj. bez fragmentu wschodniego.
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4. Analizy ruchu objęły symulację stanu oraz prognozę ruchu dla okresu
perspektywy.
Podstawowe
parametry
przyjęto
wykorzystując
badania
zachowań
komunikacyjnych mieszkańców Zgierza z 1994 r. Prognozę wykonano dla 15
rejonów miejskich i 10 zewnętrznych oraz programowanego stanu i wielkości
wynikających z zagospodarowania przestrzennego.
5. Wnioski z analizy ruchu sformułowano następująco:
a) wzrost motoryzacji powoduje powiększenie udziału komunikacji
indywidualnej w przewozach. Potrzeby na poziomie 40,0–50,0%-go udziału
mogą być zaspokojone przez proponowany w „STUDIUM” układ ulicznodrogowy, który nie powinien być zagrożony niesprawnością;
b) istotnymi usprawnieniami funkcjonowania układu miejskiego staje się
realizacja drogi ekspresowej S14 jako zachodniego obejścia miasta. Przy jej
braku mają miejsce duże niesprawności w sieci ulicznej i ruchu kołowym.
Aktualnie zostały one przejściowo złagodzone przez modernizację drogi Nr
1 w śródmiejskim fragmencie przebiegu. Przecięcie dróg krajowych w
rejonie centralnym miasta powoduje szereg kolizji i zagrożeń, ogranicza
sprawność układu komunikacyjnego;
c) z analiz ruchu wynika, że zarysowuje się tendencja zmniejszenia
samochodowego ruchu zewnętrznego (do ok. 40 % – z ok. 50 %) w
całkowitym ruchu dotyczącym miasta. Ruch zewnętrzny określony tu jest
jako suma ruchów: tranzytowego oraz posiadającego źródło lub cel na
zewnątrz miasta;
d) trasy w połączeniach z Łodzią, tj. Łódzka i Konstantynowska wymagają
modernizacji do wielopasowych (ewentualnie dwujezdniowych);
e) uzasadniona jest obwodnica wewnętrzna.
6. Generalne wnioski do kierunków zagospodarowania przestrzennego sformułuje
się następująco:
a) należy wyeliminować a co najmniej zdecydowanie ograniczyć ruch
tranzytowy z obszaru centralnego miasta,
b) korzystne (dla układu komunikacyjnego) byłoby zmniejszenie potencjału
generującego
ruch
w
rejonie
wschodnim
śródmieścia,
tj. Plac Kilińskiego – dworzec kolejowy;
c) wskazana byłaby intensyfikacja programu zagospodarowania w
południowej części miasta, tj. rejon Kurak–Boruta;
d) na obszarze centrum miasta korzystne byłoby podniesienie rangi (do
zbiorczej – Z) ciągu ulic Dąbrowskiego–ks. Popiełuszki.
7. Wielkości ruchu samochodowego w centrum miasta nie wskazują na konieczność
wprowadzenia zasady strefowego użytkowania centrum, tj. różnych stref jego
dostępności przez samochód.
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VIII.4. Uwarunkowania wynikające z układu komunikacji zbiorowej –
stan, ocena
1. Układ składa się z: sieci tras komunikacji o charakterze miejskim o funkcji lokalnej
i międzygminnej (aglomeracyjnej) oraz tras kolejowych. Mieszkańcy miasta
wykazują jedną z najwyższych w Polsce aktywność komunikacyjną – (według
badań z 1994 r. – 2,18 podróży /1 mieszkańca / dobę).
2. Komunikację o charakterze miejskim tworzą trasy tramwajowe i sieci linii
autobusowych.
3. Trasy tramwajowe
a) Pabianice – Łódź – Zgierz
oraz
b) Łódź – Zgierz – Ozorków z odgałęzieniem w Zgierzu ulicą 1–go Maja do
krańcówki na Placu Kilińskiego.
Znaczenie obsługi tramwajowej jest istotne w przewozach do Łodzi, a także –
chociaż już w mniejszym stopniu w podróżach wewnątrz-miejskich w Zgierzu.
Małe są natężenia ruchu pasażerskiego na odcinku Zgierz – Ozorków.
Przebieg trasy tramwajowej w rejonie staromiejskim (Urząd Miasta, Gminy,
Kościół)
tworzy
potencjalne
zagrożenie
bezpieczeństwa
dla
ruchu
samochodowego i pieszych.
4. Komunikacja autobusowa odgrywa istotną rolę w przewozach wewnątrzmiejskich i
w relacjach Zgierz – Łódź. Ocenia się pozytywnie standard obsługi, dostępność
linii dla mieszkańców. Komunikacja typu PKS oraz mikrobusy odgrywa znaczną
rolę w powiązaniach regionalnych. Część tras autobusowych ze Zgierza obsługuje
miejscowości położone wokół Zgierza, w tym np. Grotnicki ośrodek
wypoczynkowo-rekreacyjny.
5. Linie kolejowe przebiegające przez Zgierz nie posiadają pierwszorzędnego
znaczenia i nie są przystosowane do intensywnego ruchu o wyższych
prędkościach. Połączenia w relacjach z Kutnem i Łowiczem umożliwiające
powiązania Łodzi i Zgierza z resztą kraju wymagają zdecydowanej modernizacji.
Powiązanie z Kutnem, podstawową stacją kolejową aglomeracji łódzkiej w
północnej części województwa, jest realizowane jedynie linią jednotorową.
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IX. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DIAGNOZY SYSTEMÓW
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

IX. 1. Zaopatrzenie w wodę, stan i ocena systemu
1. Miasto posiada wodociąg komunalny, w którego skład wchodzi: ujęcie wody,
stacja uzdatniania wody oraz sieć rozprowadzająca. Ujęcie komunalne to według
udzielonego pozwolenia wodnoprawnego 8 studni głębinowych zlokalizowanych
przy ulicy Ciosnowskiej. Łączna wydajność ujęć określona pozwoleniem
wodnoprawnym wynosi 780 [m3/h]. Średni pobór wody w 2003 roku kształtuje
się na poziomie 406 [m3/h].
Stacja wodociągowa z urządzeniami do uzdatniania, gromadzenia i przesyłania
wody (zmodernizowana na początku lat dziewięćdziesiątych) pozwala na zasilenie
całego miasta w wodę o parametrach chemicznych i bakteriologicznych
odpowiadających obowiązującym normom (zaobserwowano jedynie podwyższoną
zawartość żelaza). Technologia uzdatniania wody polega na aeracji i filtracji
wody. Od 2002 roku dodawany jest koagulant, wspomagający usuwanie
mętności wody i koagulujący związki żelaza.
Z ujęcia woda przesyłana jest w kierunku południowo - wschodnim miasta za
pomocą sieci magistralnej i dalej rozprowadzona układem sieci rozdzielczej po
terenie Zgierza, natomiast w kierunku zachodnim miasta rozprowadzana siecią
rozdzielczą.
2. Miejska sieć wodociągowa ma ponad 150[km] długości i składa się z sieci
rozdzielczej - z rur o średnicy Ø 100 – Ø 250 [mm] oraz krótkich odcinków
magistralnych. Brak magistral jest jednym z najważniejszych czynników
ograniczających w poważnym stopniu pokrycie zapotrzebowania na wodę.
Przesyłanie wody siecią rozdzielczą do obszaru odległego od stacji wodociągowej
powoduje duże straty ciśnienia a w konsekwencji okresowe niedobory wody, co
szczególnie dotkliwie odczuwane jest w południowo – wschodnich rejonach miasta
tj. w osiedlach Łagiewnicka i Chełmy – Adelmówek (to w rezultacie nie zapewnia
również zabezpieczenia wody na cele p. pożarowe).
3. Biorąc powyższe pod uwagę należy przewidzieć modernizację sieci wodociągowej
na terenie miasta. Aktualnie w trakcie budowy jest magistrala wodociągowa na
odcinku od stacji wodociągowej na ulicy Ciosnowskiej, wzdłuż torów PKP na
wschód w kierunku ulicy Długiej. Przekroje magistrali rzędu Ø 500 [mm] do
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Ø 300 [mm] znacząco poprawią zaopatrzenie w wodę południowych dzielnic
miasta.
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4. „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie
zaopatrzenia w wodę pitną dla miasta Zgierza oraz częściowo dla gminy Zgierz.
Obszar obsługiwany przez wodociąg komunalny obejmuje powierzchnie
4232 [ha], uzbrojenie obszaru w sieć wodociągową wynosi 87 [%], liczba
obsługiwanych mieszkańców przez wodociąg komunalny wynosi 94,1 [%].
Konsumentami wody na obszarze leżącym w zasięgu systemu zaopatrzenia
wody uzdatnionej z ujęć komunalnych są:
• Gospodarka komunalna z podziałem na budownictwo mieszkaniowe,
usługi, komunikację, utrzymywanie czystości ulic i podlewanie zieleni
• Przemysł i jego potrzeby technologiczne
• Rolnictwo z uwzględnieniem potrzeb bytowo – gospodarczych i
produkcji.

IX.1.2. Stan i ocena stacji wodociągowej
Miasto Zgierz liczące 58,3 tysiąca mieszkańców zajmuje powierzchnie 4200 [ha] w
granicach administracyjnych, zaopatrywane jest w wodę za stacji wodociągowej
zlokalizowanej przy ulicy Ciosnowskiej.
Na terenie stacji zlokalizowane są następujące obiekty: budynek filtrów, pompowni,
trafostacji, agregatów prądotwórczych, chlorowni, zbiorniki wody czystej oraz
odstojniki popłuczyn.
Ujęcia stacji stanowią studnie czwartorzędowe i górno kredowe o zatwierdzonej
wydajności
Qmax d=18720 [m3/d].
Proces odżelazienia zrealizowano poprzez zastosowanie 5 filtrów poziomych Ø
2800[mm] o długości L= 7,0 [m] i powierzchni 18,0 [m2] każdy. Sterowanie pracą
pomp IIo odbywa się za pomocą czujników na rurociągu tłocznym do miasta. Do
stabilizacji ciśnienia w sieci wykorzystywane są dwie pompy o regulowanej prędkości
obrotowej , przy czym regulowanym napędem są silniki pierścieniowe współpracujące
z układami tyrystorowymi zmieniającymi obroty silników w zależności od warunków
zapotrzebowania. Rozwiązanie takie było stosowane w latach 70 i 80-tych ubiegłego
wieku, a obecnie najwłaściwszym byłoby zastosowanie falowników.
Woda czysta gromadzona jest w zbiornikach wyrównawczych o pojemności 2x
600 [m3] i 2x 2500 [m3].

IX. 1.3. Stan i ocena zasobów wód podziemnych
1. Źródłem wody dla potrzeb komunalnych i przemysłowych są ujęcia wód
podziemnych. Woda czerpana jest z utworów trzecio- i czwartorzędowych oraz z

utworów górnej i dolnej kredy. Ujęcia komunalne dla miejskiego wodociągu
zlokalizowane są na terenie stacji wodociągowej przy ulicy Ciosnowskiej 63/65.
Skupiska ujęć o znaczącej wydajności skoncentrowane są na terenie
przemysłowym byłych zakładów ZPB „Boruta” przy ulicy Andrzeja Struga.
Pozostałe ujęcia zlokalizowane są na terenie zakładów przemysłowych,
rozproszonych na terenie miasta.
2. Na etapie obecnych przekształceń gospodarczych i postępującej prywatyzacji
przedsiębiorstw państwowych, należy zwrócić szczególną uwagę na znajdujące się
na tych terenach ujęcia głębinowe, które są poważnym źródłem rezerw wody.
3. Zapotrzebowanie na wodę i pokrycie potrzeb z ujęć komunalnych przedstawiono
w tabeli:

L.p.
1
2
3
4
5

Wydajność
Potrzeby
Rok
ujęć
wodne
zapotrzebowania komunalnych w mieście
Qśr.d [m3/d] Qśr.d [m3/d]
2
3
4
1998
18700
10520
1999
18700
10020
2015
23740*
19597
2050
23740*
30584

Nadwyżka
[m3/d]

Deficyt
[m3/d]

5
8180
8680
4143

6
6844

* wydajność ujęć komunalnych wraz ze studnią CI (ul. Żytnia) z ujęcia Kontrewers

Z zestawienia danych wynika, że wodociąg miejski dysponuje dużą rezerwą
wody w ramach zatwierdzonych zasobów komunalnych ujęć podziemnych.
Jednakże, przed rokiem 2015 należy uruchomić studnię C I (ul. Żytnia) ujęcia
„Kontrewers”, której zatwierdzone zasoby wynoszą Qmax = 5040 [m3/d].
Przewidywany deficyt wody na prognozowane zapotrzebowanie wody w kierunku
roku 2050
można pokryć z pozostałych otworów ujęć „Kontrewers” pod
warunkiem uzyskania pozwolenia wodno – prawnego.
4. Zatwierdzone zasoby ujęć wód podziemnych znacznie przekraczają
zapotrzebowanie. Powyższa prognoza jest spowodowana głównie przez kryzys
gospodarczy w kraju, który dotknął również miasto Zgierz. Brak rynku zbytu i
likwidacja dużych zakładów przemysłowych o wodochłonnych charakterze, a co za
tym idzie zubożenie mieszkańców i oszczędna gospodarka wodą w
gospodarstwach domowych.
5. Przed rokiem 2015 należy włączyć do sieci studnię głębinową CI na ujęciu
„Kontrewers”, której zatwierdzone zasoby wynoszą Qmax = 5040 [m3/d].
Przewidywany deficyt wody na prognozowane zapotrzebowanie wody w kierunku
roku 2050 wynoszący Q = 6844 [m3/d], można pokryć z pozostałych studni (BI i
BIII) ujęcia Kontrewers zlokalizowanych przy ul. Cegielnianej. Łączna wydajność

ujęcia wynosi Qmax = 9600 [m3/d]. Pozyskanie powyższych źródeł wiąże się z
uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego.
6. Na terenach dużych zakładów przemysłowych w Zgierzu występują ujęcia wód
głębinowych, w różnych formacjach geologicznych o dużej zasobności, należy
rozważyć ich zabezpieczenie dla potrzeb rezerw wody dla miasta. Podczas procesu
prywatyzacji i dzielenia terenów należy zadbać o prawidłowe zabezpieczenie ujęć
wody zgodnie z wymogami.
7. Na etapie koncepcji programowej rozwiązań technicznych systemu zaopatrzenia w
wodę miasta Zgierza należy zdecydować o lokalizacji dodatkowej stacji
wodociągowej. Potrzeba budowy nowej stacji wystąpi przed 2015 rokiem.

IX. 2. System kanalizacji miasta Zgierza, stan i ocena
1. Na terenie miasta istnieje system kanalizacji rozdzielczej, złożony z kanałów
sanitarnych do odprowadzania ścieków bytowo – gospodarczych i przemysłowych
oraz sieć kanałów deszczowych do odprowadzania wód opadowych. W
śródmiejskiej części miasta (w ulicy Popiełuszki i Dąbrowskiego) istnieją
fragmenty kanalizacji sanitarnej, do której kierowane są wody opadowe.
Obsługują one zabudowę mieszkaniową, usługową i przemysłową, głównie w
centrum miasta.
2. W dzielnicach peryferyjnych funkcjonują systemy kanalizacji indywidualnej,
bezsieciowe, z odprowadzeniem ścieków do okresowo opróżnianych zbiorników
bezodpływowych szczelnych. Ścieki z tych zbiorników przewożone są do Stacji
zlewnej ścieków dowożonych, zlokalizowanej w pobliżu oczyszczalni ścieków, a
następnie zostają włączone w obieg technologiczny oczyszczalni.
3. Odbiorcą ścieków jest Spółka z o.o. „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz”
zlokalizowana w Zgierzu przy ulicy A. Struga 45.

IX.2.1. Kanalizacja sanitarna
1. Obszar miasta zawiera się w naturalnych zlewniach rzeki Bzury oraz cieków bez
nazwy. Obecnie siecią kolektorów i kanałów sanitarnych objęta jest część miasta
położona w zlewni rzeki Bzury i Sokołówki. Poprzez sieć kanałów sanitarnych na
obszarze miasta ścieki dopływają na mechaniczno – biologiczno-chemiczną
oczyszczalnię ścieków , zlokalizowaną przy ulicy Łukasińskiego 2.
2.
3. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Bzura. Ścieki sanitarne z obszaru
zlewni tej rzeki dopływają grawitacyjnie do oczyszczalni siecią kolektorów i
kanałów zbiorczych. Natomiast ścieki z terenów położonych w zlewni rzeki Lindy
kierowane są na oczyszczalnię poprzez przepompownie. Dotyczy to Osiedla

650-lecia. Rurociąg tłoczny i przepompownie zastosowano również w rejonie
Proboszczewic. Tereny te leżą w zlewni rzeki Dzierżąznej.
4. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych zrealizowano układ kanalizacji obsługujący
osiedle budownictwa jednorodzinnego w południowo – wschodniej części miasta
(rejon ulicy Łagiewnickiej i Długiej).Tereny te położone są w zlewni rzeki Bzury i
ścieki odprowadzone są grawitacyjnie do istniejących kolektorów.
5. Sieć kanalizacji sanitarnej jest systematycznie rozbudowywana. Długość czynnej
sieci kanalizacji sanitarnej ma ok. 86 km. Kanały wykonane są z rur betonowych,
kamionkowych, PVC, niektóre odcinki kanałów są murowane. Remontowi lub
wymianie należy poddać odcinki biegnące ulicami Piłsudskiego i Szczawińską oraz
sieć kanalizacyjną na terenie Parku Przemysłowego „Boruta Zgierz”.

IX.2.2. Kanalizacja deszczowa
1. Znaczna część miasta odwadniana jest powierzchniowo. Wody opadowe spływają
zgodnie z naturalnymi warunkami terenowymi do odbiorników rzek Bzury,
Wrzącej i Dzierżązny. Przeważająca część miasta obejmuje tereny silnie
zurbanizowane (w tym śródmieście miasta) które leżą w zlewni rzeki Bzury.
2. Południowa część miasta obejmująca tereny leśne oraz obszary zabudowy
jednorodzinnej leży w zlewni rzeki Wrzącej. Północna część miasta leżąca poza
torami kolejowymi PKP znajduje się w zlewni rzeki Dzierżązny. Są to niewielkie
obszary o zabudowie jednorodzinnej oraz tereny przemysłowe „Rudunki”.
3. Układ miejski kanalizacji deszczowej rozbudowany jest fragmentarycznie i w
zasadzie ogranicza się do obsługi terenów osiedli budownictwa wielorodzinnego
oraz głównych ciągów komunikacyjnych w zlewni rzeki Bzury. Wszystkie kanały
deszczowe wprowadzane są bezpośrednio do rzek. Na wylotach niektórych
kanałów zamontowane są separatory, których zadaniem jest usuwanie substancji
ropopochodnych.

IX.2.3. Miejska oczyszczalnia ścieków
Na początku lat dziewięćdziesiątych nieoczyszczone ścieki komunalne i przemysłowe
z terenu miasta zrzucane były do Bzury, której jakość wód poniżej Zgierza nie
odpowiadała żadnej klasie czystości. Stopień zagrożenia ekologicznego był na tyle
poważny, że miasto Zgierz wraz z ZPB „Boruta” S.A. zostały uznane na Konferencji
Krajów Nadbałtyckich (Helsinki 1993 r.) za jedno z najpoważniejszych źródeł
zanieczyszczeń Bałtyku.
Oczyszczalnia została wbudowana na terenie istniejącej podczyszczali ścieków ZPB
„Boruta” przy wykorzystaniu po adaptacji i modernizacji nielicznych obiektów

technologicznych. Ścieki z terenu miasta doprowadzane są do oczyszczalni za
pomocą dwóch kolektorów Nr I o średnicy Ø 1200 [mm] i Nr III o średnicy
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Ø 600 [mm]. Ponadto w kierunku oczyszczalni skierowane są dwa kolektory ścieków
przemysłowych o średnicy Ø 600 [mm].
Oczyszczanie wstępne realizowane jest oddzielnie dla ścieków komunalnych i
przemysłowych. Do wstępnego oczyszczenia ścieków przemysłowych wykorzystuje
się kraty i piaskowniki, po czym ścieki poddaje się neutralizacji wstępnej, koagulacji,
flokulacji i sedymentacji.
Ścieki komunalne po oczyszczeniu na kratach i piaskownikach oraz po koagulacji i
sedymentacji poddane są wstępnej fermentacji. Oba strumienie ścieków łączą się w
zbiorniku neutralizacji wtórnej, gdzie następuje ostateczna korekta pH przed
wprowadzeniem do reaktora biologicznego.
Oczyszczanie biologiczne odbywa się w napowietrzanym III stopniowm reaktorze
biologicznym Bardenpho, umożliwiającym zintegrowane usuwanie węgla, azotu i
fosforu. Po sedymentacji w osadnikach wtórnych ścieki dodatkowo mogą być
poddane filtracji na filtrach piaskowych, a następnie aeracji w zbiornikach końcowego
napowietrzania.
Zrealizowany układ technologiczny umożliwia wielowariantową realizację procesów
technologicznych oraz stwarza możliwość retencjonowania ścieków przemysłowych,
które ze względu na swój skład chemiczny nie mogą być bezpośrednio kierowane do
biologicznego oczyszczania. Powstające osady są odwadniane na prasie taśmowej i
higenizowane wapnem wysokoreaktywnym.
IX.2.4. Efekty ekologiczne
Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń oraz ilość odprowadzanych ścieków do rzeki
Bzury określono w pozwoleniu wodno – prawnym z dnia 29 grudnia 1999 roku, które
jest w posiadaniu Spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz”.
Na mocy pozwolenia dopuszcza się eksploatację oczyszczalni ścieków mechaniczno –
chemiczno – biologicznej i odprowadzenie oczyszczonych ścieków do rzeki Bzury a
ilości:
Qśr.d = 19000 [ m3/d], Qmax d = 24000 [m3/d] pod warunkiem, że stan i skład
odprowadzanych ścieków nie będzie przekraczała wartości parametrycznych
wymienionych w tabeli:
Dopuszczalne wartości parametrów zawartych w pozwoleniu wodno - prawnym
Lp.
Parametr
Jednostka
Wartość
1
ChZT(Cr)
mgO2/ dm3
150,0
3
2
BZT5
mgO2/ dm
15,0
3
3
Zawiesina
mg/ dm
50,0
3
4
Azot ogólny
mgN/ dm
30,0
5
Fosfor
mgP/ dm3
1,5
6
Odczyn pH
6,5-9,0
3
7
Chlorki
mgCl/ dm
1000

8
Siarczany
MgSO4/ dm3
500
3
9
Subst. rozpuszczone
mg/ dm
2000
Kontrole WIOŚ w Łodzi oraz analizy jakościowe wykonywane na wylocie do rzeki
Bzury wykazują wysoką skuteczność pracy oczyszczalni, a dopuszczalne stężenia
zanieczyszczeń określone w pozwoleniu wodno – prawnym nie są przekraczane.
W załączonych tabelach przedstawiono średnie parametry ścieków oczyszczonych
odprowadzanych do rzeki Bzury w latach: 1999, 2000 i 2001

L.p.
1
2
3
4
5

Parametr mg/ dm
ChZT(Cr)
BZT5
Zawiesina
Azot ogólny
Fosfor

3

Średnie stężenia na wylocie
1999
2000
95,7
70,2
7,3
4,8
30
23,0
12,13
13,0
0,9
0,7

2001
50,0
4,3
20,1
12,3
0,6

Dla zobrazowania sprawności oczyszczalni ścieków zestawiono stopień redukcji
ładunków zanieczyszczeń w latach: 1999, 2000 i 2001

L.p.
1
2
3
4
5

Redukcja ładunków w latach: 1999 – 2001 [%]
Parametr mg/ dm3
1999
2000
2001
ChZT(Cr)
86,1
89,3
91,57
BZT5
97,15
97,8
97,78
Zawiesina
88,85
95,5
92,04
Azot ogólny
73,9
74,0
75,87
Fosfor
86,05
86,1
88,95

IX.3. Zaopatrzenie w energię elektryczną
1. Dostawa mocy następuje z krajowego systemu energetycznego. Na skraju
północno-wschodniej części miasta przebiega linia 220 [kV] relacji Adamów I –
Janów. Wykonane od niej odgałęzienie doprowadzone jest do Rejonowego Punktu
Zasilania „Antoniew”.
RPZ „Antoniew” powiązany jest ponadto liniami 110 [kV] z Łodzi z RPZ „Rudunki”.
Z tego ostatniego wyprowadzona jest linia 110 [kV] do Głowna. Z obu
Rejonowych Punktów Zasilania wyprowadzono szereg linii 15 [kV] do obsługi
głównych koncentracji zainwestowania w mieście i na terenach przyległych.
Zasilanie sieci rozdzielczych na terenie miasta odbywa się również poprzez dwie
rozdzielnie 15/15 [kV], tj. Rozdzielnię „Zachód” i Rozdzielnię „Śródmieście”.

Bezpośrednie zasilanie odbiorców następuje za pośrednictwem stu-kilkudziesięciu
stacji transformatorowych 15/0,4 [kV] oraz sieci nn. Sieci SN i NN na obszarach
intensywnej zabudowy wykonane są jako linie kablowe, a na terenach
peryferyjnych prowadzone są napowietrznie.
2. Linia energetyczna 220 [kV] należy do Polskich Sieci Energetycznych S.A. Liniami
110 [kV] administruje Zakład Energetyczny Łódź-Miasto, Wydział Najwyższych
Napięć. Sieci średniego i niskiego napięcia oraz stacje transformatorowe znajdują
się w gestii Zakładu Energetycznego Łódź-Miasto, Rejon Energetyczny Zgierz.
Rejon ten ma zaewidencjonowanych ponad 25 tys. odbiorców. Średnie
zapotrzebowanie mocy szczytowej przekracza 12 [MW]. Rozwój urządzeń
elektroenergetycznych w centrum miasta oraz na terenach budownictwa
wielorodzinnego zapewnia pokrycie potrzeb, nie stwarzając zasadniczych
kłopotów.
3. Krytycznie do niedawna oceniano stan na obszarach niżej wymienionych osiedli
budownictwa jednorodzinnego:
–
–
–

Osiedle Proboszczewice Zachód i Proboszczewice Wschód (na północ od linii
kolejowej, po obu stronach ulicy Ozorkowskiej);
w południowo-wschodniej części miasta (rejon ulic: Zawiszy – Twarda –
Młodzieżowa – Letnia – Łagiewnicka);
na południe od Osiedla 650-Lecia (rejon ulic: Gałczyńskiego – Tuwima –
Cegielniana – Zachodnia).
Stan sieci SN, nn i stacji transformatorowych SN/nn nie pozwalał na poprawny
rozdział i przesył energii do odbiorców. Występowały i częściowo występują
spadki napięcia i trudności podłączenia nowych odbiorców.

IX.4. Zaopatrzenie w gaz, stan i ocena systemu
1. Od strony północnej i zachodniej miasto opasuje gazociąg wysokiego ciśnienia o
średnicy ∅ 300 [mm], stanowiący fragment systemu magistralnych gazociągów
dalekosiężnego przesyłu. Do miasta doprowadzony jest gazociąg wysokiego
ciśnienia o średnicy ∅ 150 [mm]. Zasila on stację redukcyjno-pomiarową I
stopnia, zlokalizowaną w rejonie zbiegu ulic: Aleksandrowskiej i Łukasińskiego.
Odbiorcy zaopatrywani są w gaz częściowo w systemie średniego, a częściowo
niskiego ciśnienia. Sieć gazowa średniego ciśnienia wyprowadzona jest z wyżej
wymienionej stacji redukcyjno-pomiarowej. Sieć ta jest połączona z siecią
średniego ciśnienia, doprowadzoną do Zgierza od stacji redukcyjno-pomiarowej I
stopnia, zlokalizowanej w Dąbrówce Wielkiej.
Od wschodu do Zgierza doprowadzony jest gaz średniego ciśnienia poprzez
gazociąg w Łagiewnikach.
Sieci niskiego ciśnienia wyprowadzone są z ośmiu stacji redukcyjno-pomiarowych
II stopnia, zlokalizowanych na terenie miasta.
Gazyfikacja objęła niemal całe miasto. Wyjątek stanowi istotna część śródmieścia
miasta oraz zabudowa peryferyjna. Bardzo pozytywnym elementem jest brak
ograniczeń odnośnie wydajności źródła gazu. W razie potrzeby możliwa jest
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rozbudowa istniejącej, bądź budowa nowej stacji redukcyjno-pomiarowej I
stopnia w Zgierzu.
2. Długość sieci gazowej wynosi ok. 138 [km]. Na przestrzeni minionych lat podjęto
inwestycje w celu rozbudowy istniejącego systemu, i tak w 2001r. zakład
gazowniczy zrealizował gazociąg w ulicy 1 Maja dla potrzeb firmy „Textil
Uniwersal Euro”, co dało nowe możliwości zasilenia obiektów komunalnych i
przemysłowych zlokalizowanych w rejonie centrum miasta. Zrealizowano również
gazociąg do centrum hotelowego „Nowa Gdynia”.
Aktualnie nie występuje ograniczenie odnośnie wydajności źródła gazu. W razie
takiej potrzeby możliwa będzie rozbudowa istniejącej, bądź budowa nowej stacji
redukcyjno – pomiarowej I stopnia w Zgierzu co przyczyniłoby się do zwiększenia
liczby odbiorców. Dotyczy to szczególnie sytuacji wystąpienie na terenie Zgierza
dużych zapotrzebowań mocy związanych np. z decyzją o realizacji kotłowni
miejskiej wykorzystującej paliwo gazowe, lub usytuowane w strefie ekonomicznej
i innych obszarach przemysłowych dużego odbiorcy gazu
Zakład „Gazownia Łódzka”, deklaruje gotowość zrealizowania niezbędnych sieci
gazowych, które umożliwią zaspokojenie potrzeb energetycznych.
IX.5. Ciepłownictwo
1. System ciepłowniczy miasta oparty jest o działania Elektrociepłowni „Energetyka
Boruta” Sp. z o.o. Pokrywa on potrzeby cieplne odbiorców komunalnych w
osiedlach wielorodzinnych, przede wszystkim Osiedla 650-lecia i Osiedla Kurak.
Czynnikiem grzejnym w sieci miejskiej jest woda o wysokich parametrach.
Elektrociepłownia wyposażona jest w trzy kotły parowe o łącznej mocy
zainstalowanej 185 MW, które pracują dla potrzeb grzejnictwa oraz potrzeb
technologicznych zakładów funkcjonujących. Na terenie Parku Przemysłowego
„Boruta Zgierz” z Elektrociepłowni wyprowadzone są dwie magistrale wody
gorącej w kierunku osiedla 650-lecia, które następnie łącząc się ze sobą, tworzą
układ pierścieniowy. Od tego pierścienia wykonane jest odgałęzienie w kierunku
Osiedla Kurak. Z Elektrociepłowni wyprowadzona jest również sieć wewnętrzna
pary technologicznej 0,6 MPa i 1,2 MPa oraz wody gorącej na potrzeby
użytkowników zlokalizowanych na terenie Parku Przemysłowego „Boruta Zgierz”.
2. Pierwsza magistrala przebiega od EC III w kierunku północno – zachodnim,
obejmując Osiedle 650–lecia. Druga magistrala przebiega od EC III w kierunku
północno - wschodnim, obejmując następujące rejony miasta: Kurak I, Kurak II,
Kurak III, następnie dalej kieruje się ulicami M. Skłodowskiej – Curie w kierunku
Dubois do skrzyżowania ulic 1 Maja z Dąbrowskiego. Sieć magistralna 2x Ø
250 [mm] biegnąca na odcinku od komory przy ul. Konstantynowskiej w kierunku
Osiedla Kurak III ze względu na swą małą średnicę jest „wąskim gardłem” i w
przyszłości na skutek sukcesywnego podłączania odbiorców energii cieplnej może
wystąpić zachwianie zdolności pokrycia rosnących potrzeb cieplnych w przesyle.
3. Zmiany techniczne polegające na: wprowadzeniu nowych układów automatycznej
regulacji c.o. i c.w. w węzłach wymiennikowych, wprowadzenie nowoczesnych
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regulatorów w zakresie stabilizacji ciśnienia dyspozycyjnego oraz wprowadzenie
rozliczeń ze sprzedaży energii cieplnej według liczników energii cieplnej
spowodowało, iż na skutek racjonalnej gospodarki zużycie energii cieplnej dla
potrzeb miasta znacznie spadło.
4. Scentralizowanym układem ciepłowniczym nie jest objęte śródmieście, w tym
mieszkalne
budynki
wielokondygnacyjne
oraz
osiedla
budownictwa
jednorodzinnego. Większość zabudowy ogrzewana jest poprzez piece węglowe,
część za pośrednictwem kotłowni lokalnych.
Brak scentralizowanej formy ogrzewania w istotnej części śródmieścia, brak
podłączenia budynków do sieci gazowej oraz wzmożony ruch samochodowy to
główne przyczyny skażenia środowiska w centralnej części miasta.
5. Polityka energetyczna miasta winna dążyć do tworzenia warunków dla rozwoju
istniejącego systemu ciepłowniczego Zgierza. Rozwój ten jest o tyle prosty, że w
rejonach uciepłownionych znajduje się wielu potencjalnych odbiorców, a w
bezpośrednim sąsiedztwie centrum miasta znajdują się zwarte zespoły zabudowy
jednorodzinnej o dużej gęstości zapotrzebowania mocy cieplnej.
Wariant rozwoju systemu związany jest z poszukiwaniem odbiorców. Stanowi
gwarancję stabilizacji cen, a nawet ich obniżki w dłuższym horyzoncie czasowym.
Poszarzenie rynku odbiorców powinno następować poprzez:
 Przejęcie zasobów nie wyposażonych w instalację CO i CW,
 Zaoferowanie konkurencyjnie cenowo ciepła sieciowego dla odbiorców
zaopatrywanych obecnie z lokalnych kotłowni,
 Podłączenie nowych odbiorców
Wzrost uciepłownienia terenów miejskich spowoduje, (obok korzystnych
zjawisk cenowych poprzez wzrost skali produkcji) polepszenie warunków
sanitarnych w mieście, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ogólnie
lepsze warunki życia.
W miejscach gdzie powiększenie zasięgu usług stałoby się niemożliwe,
należałoby zalecać rozwiązania korzystające z nowoczesnych technologii
wysokosprawnego spalania węgla, w małej skali gazu oleju opałowego,
energii elektrycznej w sposób pośredni i bezpośredni.
IX. 6. Gospodarka odpadami
1. Uprzednio eksploatowane (od 1967 roku) wysypisko odpadów komunalnych
wyczerpało swoją
pojemność. Wysypisko zlokalizowane było
przy ulicy
Szczawińskiej w Zgierzu na terenie dawnego wyrobiska żwirowni, w północno wschodniej części miasta, w odległości około 4 km. od centrum i zajmowało
obszar około 4,8 [ha].
Użytkowane przez 37 lat wysypisko nie posiadało żadnych formalnych uzgodnień.
Nie stosowano tam niezbędnych do prawidłowej eksploatacji urządzeń,
zabezpieczeń konstrukcyjnych i izolacyjnych w związku z czym stanowiło bardzo

poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego związane ze skażeniem wód
gruntowych odciekami ze zdeponowanych odpadów.
Na skutek realnego zagrożenia Zarząd Miasta Zgierza podjął decyzję o
zakończeniu eksploatacji wysypiska z dniem 30.09.1999 r. Odpady komunalne z
terenu miasta wywożone są na składowiska w województwie łódzkim oraz na
składowiska województw ościennych.
2. Ogół spraw związanych z wdrożeniem kompleksowego systemu gospodarki
odpadami komunalnymi miasta ujęto w uchwale nr XXVIII/223/96 Rady Miasta
Zgierza w dniu 30 grudnia 1996 r.
System gospodarki odpadami stałymi w Zgierzu opiera się na następujących
założeniach:

Maksymalnej segregacji odpadów i wykorzystaniu produktów procesów
technologicznych.

Ograniczenie do minimum ilości i asortymentu produktów trwale
deponowanych na wysypisku.

Zastosowanie do utylizacji odpadów technologii pryzm energetycznych .

Rekultywacja wysypiska przy ulicy Szczawińskiej.
Powyższe ambitne założenia, wymusiły podjęcie inwestycji związanej z
wybudowaniem zakładu utylizacji odpadów komunalnych z terenu miasta
Zgierza oraz gmin sąsiednich, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie
„O odpadach” z dnia 21.04.2001 r. oraz dyrektywy Unii Europejskiej o
składowaniu odpadów.
3. Zakład Utylizacji Odpadów dla miasta Zgierza zlokalizowano w południowo –
zachodniej części miasta na południe od ulicy Aleksandrowskiej.
ZUO rozpoczął już działalność i potrzebne jest dokończenie budowy.
IX.6.1. Ocena systemu usuwania odpadów komunalnych
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 rozwinęły 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. Technologia utylizacji
odpadów nie jest jednak dotąd przesądzona.

X. ELEMENTY „STRATEGII ROZWOJU MIASTA ZGIERZA NA LATA 20022010” I JEJ ZWIĄZKI ZE STUDIUM
1. Strategię rozwoju miasta kształtują dwa podstawowe dokumenty przyjmowane
przez Radę Miasta. W wypadku Zgierza są to:
a)

strategia społeczno-gospodarcza rozwoju miasta określana mianem
„Strategii rozwoju miasta Zgierza”,

b)

polityka przestrzenna wyrażana poprzez „Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza”.
Studium stwarza ramy przestrzenne dla realizacji celów i zadań
rozwojowych określonych w Strategii oraz przedstawia uwarunkowania i
kierunku rozwojowe wynikające ze specyfiki przestrzeni miejskiej.
Nierozdzielność obu dokumentów wyrażona jest między innymi także
poprzez przenikanie się określeń zawartych w misji miasta przyjętej w
strategii oraz w celu polityki przyjmowanej w Studium.

2. Poniżej podaje się generalne ustalenia aktualnej Strategii uszczegóławiając te,
które mają bezpośredni związek z zagospodarowaniem przestrzeni.
Uchwałą Nr XLIII/452/2002 z dnia 27 czerwca 2002 r. Rada Miasta Zgierza
przyjęła Strategię rozwoju miasta Zgierza 2002 – 2010. W uchwale stwierdzono:
„Mając na uwadze dostosowanie „strategii rozwoju miasta Zgierza 1998-2015”,
przyjętej uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XLVI/377/98 z dnia 5 czerwca 1998 r.
do zmieniających się warunków rozwoju zgierskiej wspólnoty samorządowej w
strefach: gospodarczej, społecznej i ekologiczno-przestrzennej, przyjmuje się
zaktualizowany dokument pn. „Strategia rozwoju miasta Zgierza 2002-2010”,
stanowiący załącznik do uchwały”.
„Studium ...” uchwalone w 1998 r. współgrało ze strategią także uchwalona w
1998 r. Pomimo dokonanych zmian w zapisie, ogólne założenia strategii i studium
w ciągu tych minionych lat nie uległy zasadniczej zmianie. W aktualnej Strategii
ustalono:
Wizja rozwoju miasta Zgierza brzmi:
„Zasobny i przyjazny Zgierz miejscem Twojego sukcesu”.
„Misją miasta Zgierza jest stworzenie środowiska przyjaznego dla mieszkańców
oraz podniesienie poziomu ich życia do standardu europejskiego przez
zapewnienie stałego, zrównoważonego rozwoju opartego na solidnej bazie
gospodarczej”.
Z kolei: w „STUDIUM” pod pojęciem rozwoju Zgierza rozumie się przede
wszystkim procesy związane z: wykorzystaniem walorów położenia miasta,
zainwestowania i użytkowania jego terenów dla kształtowania korzystnych
warunków zamieszkania i aktywności gospodarczej, przeciwdziałaniem (także i
przez politykę przestrzenną) degradacji środowiska przyrodniczego i kulturowego,

podnoszeniem (także i poprzez politykę przestrzenną) standardów cywilizacyjnych
miasta, jego sprawności funkcjonalnej a w konkluzji warunków życia w mieście
przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju”.
Jako główne cele strategiczne rozwoju miasta w Strategii przyjęto (poniżej podaje
się wypisy z tekstu Strategii):
cel A: Trwały rozwój gospodarczy miasta.
cel B: Zdrowe, światłe i kulturalne społeczeństwo miasta Zgierza.
cel C: Czyste środowisko i racjonalnie zagospodarowana przestrzeń miasta.
Cel A: Trwały rozwój gospodarczy miasta
PRIORYTETY:
A.1. Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości – rozbudowa sektora małych i
średnich przedsiębiorstw w celu tworzenia nowych miejsc pracy
A.2. Restrukturyzacja wydatków budżetu miasta jako instrument pobudzenia
rozwoju gospodarczego
A.3. Promocja miasta w celu pozyskiwania inwestorów i kapitału
Cel B: Zdrowe, światłe i kulturalne społeczeństwo miasta Zgierza
PRIORYTETY:
B.1. Stworzenie nowoczesnego programu kulturalnego i sportowego dla miasta
B.2. Dostosowanie placówek oświatowych do potrzeb mieszkańców miasta
B.3. Poprawa systemu opieki zdrowotnej i socjalnej
Cel C: Czyste środowisko i racjonalnie zagospodarowana przestrzeń miasta
PRIORYTETY:
C.1. Stworzenie przyjaznych warunków dla lokalizacji potencjalnych inwestycji
gospodarczych
C.2. Rozwój budownictwa mieszkaniowego i stworzenie racjonalnej polityki
mieszkaniowej
C.3. Stworzenie właściwych warunków do poprawy stanu środowiska naturalnego

ZADANIA
odnoszone do priorytetów poszczególnych celów strategicznych
A.1.1.

program systematycznych ulg dla inwestorów i przedsiębiorstw
tworzących nowe miejsca pracy

A.1.2.

powołanie Fundacji Rozwoju Miasta wraz z ośrodkiem wspierania
przedsiębiorczości, funduszem poręczeń kredytowych i punktem
informacji gospodarczej

A.1.3.

opracowanie programy rozwoju przedsiębiorczości, mającego na
celu zahamowanie degradacji lokalnego rynku pracy

A.1.4.

podejmowanie aktywnych działań w celu pozyskiwania i
wykorzystywania środków finansowych z funduszy krajowych i Unii
Europejskiej

A.1.5.

nawiązanie i rozwijanie współpracy gospodarczej z miastami krajów
UE w celu wykorzystania ich doświadczeń w zakresie między innymi
inwestycji i rozwoju gospodarczego

A.2.1.

opracowanie programu restrukturyzacji zadłużenia miasta oraz
zmniejszenia
deficytu
budżetowego
przy
wykorzystaniu
instrumentów finansowych

A.2.2.

projekt urynkowienia sektora gospodarki miejskiej

A.3.1.

wspieranie organizacji międzynarodowych misji gospodarczych

A.3.2.

opracowanie programu współpracy samorządu gospodarczego z
samorządem terytorialnym w celu organizacji wspólnych
przedsięwzięć

A.3.3.

współpraca z instytucjami oraz agendami rządowymi
gospodarczymi w celu promocji miasta wśród inwestorów

B.1.1.

rozszerzenie i zróżnicowanie oferty
dostosowanej do potrzeb odbiorców

B.1.2.

dostosowanie placówek kultury i sportu do organizacji imprez
masowych

B.1.3.

modernizacja placówek kultury i sportu oraz unowocześnienie
sprzętu

B.1.4.

zacieśnienie współpracy między placówkami z perspektywicznym
rozwojem centrum kultury

B.2.1.

weryfikacja liczby przedszkoli i szkół

B.2.2.

przekształcenia przedszkoli w placówki niepubliczne

B.2.3.

rozwój wychowania pozalekcyjnego

B.2.4.

propagowanie wolontariatu wśród młodzieży szkolnej

kulturalnej

i

i

sportowej

B.3.1.

profilaktyka chorób nowotworowych i układu krążenia

B.3.2.

opieka nad bezdomnymi i uzależnionymi

B.3.3.

program działań w zakresie wolontariatu przy pomocy młodzieży
szkolnej

B.3.4.

wzmocnienie roli istniejących w szkołach gabinetów pielęgniarskich

C.1.1.

zabezpieczenie terenów pod inwestycje – rozwiązanie problemu
własności

C.1.2.

dostosowanie zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego
do potrzeb potencjalnych inwestorów

C.1.3.

rozbudowa infrastruktury
zamierzeniami inwestorów

C.2.1.

kontynuacja działalności TBS-u

C.2.2.

optymalne zagospodarowanie terenów uzbrojonych pod realizację
programów mieszkaniowych adresowanych do różnych grup
mieszkańców – np. Kurak IV

C.2.3.

wypracowanie kryteriów gospodarowania mieniem komunalnym

C.3.1.

racjonalizacja ruchu tranzytowego w mieście (eliminacja ruchu z
drogi krajowej Nr 1 i drogi krajowej Nr 71 poprzez budowę drogi
S-14 bis i śródmiejskiej obwodnicy)

C.3.2.

kontynuacja budowy systemu utylizacji odpadów komunalnych

C.3.3.

rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów

C.3.4.

maksymalne wykorzystanie zdolności technologicznych Miejskiej
Oczyszczalni Ścieków poprzez dalszy rozwój sieci kanalizacyjnej,
także na tereny gmin sąsiednich

technicznej

i

skorelowanie

jej

z

3. Niemal wszelkie działania związane z rozwojem i przekształceniami miasta mają
swoje reperkusje przestrzenne. W konsekwencji „STUDIUM” wiąże się więc
bezpośrednio nie tylko z gospodarką przestrzenną ale i z ogólną strategią rozwoju
miasta stanowiąc jej element ustawowo usankcjonowany,
Uznaje się, że już uchwalona „Strategia Rozwoju Miasta Zgierza” i sporządzane
„STUDIUM” są opracowaniami komplementarnymi, wzajemnie się przenikającymi,
określającymi strategię rozwoju miasta. Ich zróżnicowanie wynika ze specyfiki
jakim mają służyć po staniu się oficjalnymi dokumentami Rady Miasta i
Prezydenta Miasta Zgierza.
Z wymienionych w „Strategii ...” celów bezpośredni związek ze „Studium ...”, a
więc z gospodarowaniem przestrzenią posiadają przede wszystkim zadania
wiążące się z:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

przedsiębiorczością,
promocją miasta,
ośrodkami sportu, rekreacji, kultury,
edukacją i służbą zdrowia,
lokalizacją potencjalnych inwestycji gospodarczych,
budownictwem mieszkaniowym a szczególnie terenami dla jego realizacji,
poprawą środowiska naturalnego,
ośrodkiem Fundacji Rozwoju Miasta,
organizacjami międzynarodowymi,
dostosowaniem zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego do
potrzeb potencjalnych inwestorów,
rozbudową infrastruktury technicznej,
racjonalizacją ruchu tranzytowego w mieście,
utylizacją odpadów.

Przedstawione uwarunkowania i kierunki polityki przestrzennej odnoszą się do
wyżej wymienionych zadań między innymi poprzez:
a)

określenie miejsca Zgierza w systemie osadniczym powiatu ŁAM i
województwa oraz związków (poprzez układy komunikacyjne i
przyrodnicze) z o wiele szerszymi układami w skali ogólnopolskiej,

b)

systemu środowiska przyrodniczego i zasad jego
wykorzystania go jako waloru rozwojowego miasta,

c)

dziedzictwa kulturowego, zasad jego ochrony i wykorzystania go jako
waloru rozwojowego miasta,

d)

kierunków zagospodarowania miasta, uwzględniających potrzeby
lokalizacji zespołów działalności gospodarczej, zespołów mieszkaniowych
różnej skali i rodzajów, działalności edukacyjnej, sportowo-rekreacyjnej,
handlowej,

e)

zasad rozwiązywania problemów związanych z układem komunikacyjnym
i infrastrukturą techniczną poprzez planowanie przestrzenne i
zagospodarowanie przestrzeni miejskiej.

ochrony

oraz

Powyższe znajduje swoje odzwierciedlenie w tekście Studium - będącym
treścią uchwały Rady Miasta Zgierza jak i w rysunku Studium stanowiącym
załącznik do tej uchwały.

XI. POLITYKA PRZESTRZENNA JAKO ELEMENT POLITYKI ROZWOJU
MIASTA
1. Uznaje się, że generalnym celem polityki rozwojowej miasta Zgierza jest cel
uniwersalny, „podnoszenie standardu warunków życia mieszkańców miasta przy
zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju” także i poprzez realizację polityki
przestrzennej w zakresie:
a) uzyskiwania coraz to wyższej sprawności funkcjonowania miejskich struktur
przestrzennych poprzez przekształcanie a co najmniej korektę układu
komunikacyjnego, podnoszenie stopnia wyposażenia w infrastrukturę
techniczną terenów i zainwestowania kubaturowego;
b) wykorzystania położenia i funkcji miasta w strukturze osadniczej
województwa, aglomeracji, obszaru metropolitalnego, różnorodnych jego
związków zewnętrznych oraz terytorialnych warunków jego rozwoju dla
podnoszenia atrakcyjności miasta jako obszaru korzystnego do
inwestowania i koncentracji funkcji subregionalnych;
c) przeciwdziałanie degradacji walorów miasta w zakresie środowiska
przyrodniczego, dziedzictwa kulturowego, potencjału intelektualnego
mieszkańców.
2. Uznaje się, że konkretyzacja celu generalnego następuje poprzez dążenie do
osiągania celów pośrednich (także wyrażanych w polityce przestrzennej) a przede
wszystkim:
a) rozpoznawanie stanu przestrzeni miasta, jej zagospodarowania i
użytkowania, powiązań zewnętrznych i zależności wewnętrznych, oceny,
ochrony i efektywnego wykorzystania występujących walorów w myśl
zasady zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałania konfliktom i barierom
związanym z użytkowaniem przestrzeni a w konsekwencji określenie
rejonów predysponowanych dla rozwoju podstawowych funkcji miejskich
(szczególnie poprzez diagnozę środowiska przyrodniczego i kulturowego,
ich ochronę, kształtowanie i racjonalne wykorzystanie dla celów
rozwojowych; układu komunikacyjnego; infrastruktury technicznej);
b) integrowanie polityki przestrzennej państwa z interesami miejskimi poprzez
wpływanie na formułowanie zadań rządowych i wojewódzkich związanych z
priorytetami rozwoju miasta oraz na treść strategii rozwoju województwa,
planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego, planu
obszaru metropolitalnego;
c) wykorzystanie dla rozwoju miasta zewnętrznych powiązań funkcjonalnoprzestrzennych, w tym w ramach powiatu, aglomeracji, obszaru
metropolitalnego;
d) tworzenie zbioru informacji stwarzających warunki dla projekcji
rozwojowego image miasta, marketingu jego przestrzennych walorów dla
działalności związanej z preferowanymi formami aktywności gospodarczej,
a w tym dla działalności ofertowej miasta o funkcji subregionalnej;
e) prowadzenie monitoringu gospodarki przestrzennej.

3. Powyższe cele zbieżne są z ogólną wizją rozwoju województwa łódzkiego i
Zgierza, określonymi zarówno w cytowanym uprzednio „Planie zagospodarowania

przestrzennego województwa łódzkiego” jak i uchwalonym w 1998 roku „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza”
oraz aktualnymi poglądami na kierunki rozwoju miasta zawartymi w „Strategii
rozwoju ...”.
W ten sposób respektowana jest generalna zasada kontynuacji i rozwijania
zasadniczych kierunków rozwoju miasta i stałej oceny uwarunkowań tego
rozwoju.
XII. GENERALNE KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
ZGIERZA
1. Stosunek do przedstawionych uprzednio wielorakich uwarunkowań rozwoju
Zgierza a w tym odnoszących się bezpośrednio do kształtowania jego polityki
przestrzennej znajduje swoje odzwierciedlenie w przyjętych w „STUDIUM”
kierunkach zagospodarowania przestrzennego miasta i politykach odnoszących się
do problematyki przyrodniczej, dziedzictwa kulturowego, komunikacyjnej,
uzbrojenia komunalnego.
Układ funkcjonalno-przestrzenny miasta określany w „STUDIUM”:
1 – wyraża dążenie do ograniczenia wykazanych uprzednio barier rozwojowych
miasta lub wręcz sytuacji konfliktowych poprzez:
a) konsekwentne przekształcanie istniejącego układu komunikacyjnego (ze
splotem komunikacyjnym i jego negatywnymi konsekwencjami na styku
Starego i Nowego Miasta) na model obwodnicowo-promienisty z propozycją
nowych tras dróg krajowych na szlaku północ – południe i wschód – zachód
umożliwiający spełnienie wymagań technicznych jakie obowiązują w stosunku
do wysokich kategorii dróg.
Jego zaletą jest umożliwienie eliminacji ruchu tranzytowego przez centrum
miasta, lepsze skomunikowanie poszczególnych rejonów miasta lub wręcz
„otwarcie” obszarów rozwojowych dla różnorodnych funkcji miejskich, w
rezultacie polepszenie funkcjonalności struktur przestrzennych, ograniczenie
skażenia (przez transport) środowiska, szczególnie w obszarze śródmiejskim,
podniesienie stopnia bezpieczeństwa w tym dla transportu ładunków
niebepiecznych;
b) wyraźne przedstawienie i określenie funkcji wielko-przestrzennych układów
przyrodniczych związanych nie tylko z samym miastem ale także i regionem
łódzkim, a w tym przede wszystkim podkreślenie roli korytarza ekologicznego
Bzury, rejonu lasów, terenów wodonośnych, podniesienie stopnia ich ochrony;
2 – wyraża dążenie do wykorzystania szans rozwojowych Zgierza wynikających z
jego położenia geograficznego, związków zewnętrznych, podjętych decyzji
rządowych i samorządu zgierskiego poprzez:
a) zachowanie trasy projektowanej drogi ekspresowej S-14 łączącej projektowaną
autostradę A-2 ze Zgierzem, Łodzią i innymi miastami Łódzkiego Zespołu
Miejskiego oraz z projektowaną trasą S-8. Ustalenie powiązań trasy S-14 z

układem komunikacyjnym miasta. Prowadzenie drogi krajowej Nr 1 wspólnie z
trasą ekspresową S14 (w przyszłości);
b) zachowanie możliwości terenowych dla potrzeb modernizacji i rozwoju
Łódzkiego Węzła Kolejowego poprzez wyznaczenie nowej trasy linii kolejowej
w kierunku północnym (ewentualnie połączenie z TGV, a przede wszystkim
modernizacji powiązania z magistralą W–Z - E-20, z zachowaniem parametrów
160 km/h);
c) wprowadzenie do Studium projektowanego przez samorząd miasta Parku
Przemysłowego, obejmującego zasadniczy kompleks terenów b. „Boruty” i
terenów strefy przemysłowo-komunalnej;
d) zachowanie lokalizacji kompleksów Podstrefy Zgierz Łódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej w rejonie Boruty i Rudunek wraz z propozycjami rozwiązania
problemów komunikacyjnych stanowiących konsekwencje tych lokalizacji i
poszerzenia obszarów działalności gospodarczej;
e) uznanie rejonu położonego w sąsiedztwie kompleksu Boruty za strefę
przemysłową i usług komunalnych, której racjonalne zagospodarowanie
mogłoby w znacznym stopniu rozładować potrzeby nie tylko Zgierza ale i gmin
ościennych w zakresie utylizacji odpadów różnego typu a miastu przysparzać
dochodów. Ze strefy tej wyłącza się możliwość składowania odpadów
niebezpiecznych;
3 – wyraża dążenie do zachowania wartości obecnego zainwestowania miasta,
wykorzystania jego rezerw terenowych, podnoszenia standardu cywilizacyjnego
struktur miejskich poprzez:
a) uszanowanie wartości kulturowych historycznie ukształtowanego układu
funkcjonalno-przestrzennego Plac Jana Pawła II – ul. Długa – Plac Kilińskiego
ze wskazaniem na konieczność restrukturyzacji i rewitalizacji tego obszaru
tożsamości miasta;
b) wprowadzenie do Studium ustanowionego przez samorząd miasta Parku
Kulturowego „Domy Tkaczy”;
c) zachowanie jednostek terenowych uznanych za „trwałe struktury miejskie” –
świadczące o wyrazie miasta ze wskazaniem na zasadność stałego
podnoszenia standardu ładu przestrzennego i estetycznego oraz wyposażenia
komunalnego, tzn. ich humanizacji;
d) przyjęcie zasady dopełniania struktur przestrzennych w celu uzyskiwania w
miarę skończonych całości o zadowalającym poziomie ładu przestrzennego,
wyrazie estetycznym oraz poziomie cywilizacyjnym;
e) określenie nowych możliwości terenowych dla lokalizacji wielofunkcyjnych
zespołów mieszkalnictwa;
f) umożliwienie wprowadzenia usług związanych z obsługą ruchu drogowego
przy głównych trasach wylotowych z miasta;
4 – wyraża dążenie do wykorzystania warunków terenowych, istniejącego
zainwestowania, konsekwencji przyjętego układu komunikacyjnego, tradycji i
rodzących się tendencji dla rozwiązywania szeregu problemów społecznych,
aktywizacji gospodarczej, promocji miasta (poza już podjętymi decyzjami
rządowymi) poprzez:

a) wykorzystanie powstałych możliwości terenowych dla rozbudowy centrum
usługowego miasta w rejonie ul. Długiej – 3 Maja – Popiełuszki – A. Krajowej
– Łódzkiej;
b) ustalenie rejonów koncentracji działalności gospodarczej w formie miejskich
stref gospodarczych aktywności gospodarczej;
c) wykorzystanie terenów poprzemysłowych i opuszczonej zabudowy
przemysłowej poprzez ich przystosowanie zarówno dla działalności
przemysłowej nieuciążliwej jak i alternatywnie dla instytucji promocji
gospodarczej, współpracy międzynarodowej, kultury, sportu, rozrywki,
edukacji,
ewentualnie
działalności
handlowej,
opieki
społecznej,
mieszkalnictwa;
d) wykorzystanie faktu, że na terenie Zgierza funkcjonuje Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny i istnieją możliwości terenowe dla wytworzenia na jego bazie
centrum medycznego subregionu, dobrze skomunikowanego z regionem;
e) wykorzystanie zainwestowania i tradycji oraz możliwości terenowych dla
wytworzenia zgierskiego centrum akademickiego;
f) wykorzystanie faktu, że na obszarze miasta występują walory przyrodnicze,
krajobrazowe i tradycje stwarzające podstawę dla funkcjonowania ośrodków
rekreacyjno-turystycznych o znaczeniu ponadlokalnym oraz lokalizacji nowych
założeń tego typu;
g) wykorzystanie zainwestowania, tradycji i możliwości terenowych dla
wytworzenia
ponadlokalnego
ośrodka
sportowo-wystawienniczowidowiskowego.
5- wykorzystanie możliwości terenowych dla rozwoju ośrodków usługowych o
charakterze wielofunkcyjnym;
6- uznanie kompleksów wojskowych jako terenów zamkniętych.
Uznaje się, że realizacja wymienionych wyżej kierunków zagospodarowania
miasta będzie miała miejsce:
A – w strefach polityki przestrzennej, tj. w:
1) w strefie urbanizacji,
2) w strefie ekologicznej.
B – poprzez zasady ochrony:
1) środowiska, przyrody i krajobrazu,
2) dziedzictwa kulturowego,
3) zabytków.
C – poprzez zasady rozwoju:
1) systemów infrastruktury technicznej,
2) systemów komunikacji.
D – poprzez postulowane przeznaczenie terenów dotyczące:
1) różnych form zabudowy mieszkaniowej,
2) zabudowy usługowej,
3) zabudowy przemysłowej i wielkopowierzchniowych składów i
magazynów,
4) pozaprzemysłowej działalności gospodarczej,
5) technicznej obsługi miasta i regionu,

6) różnych form zieleni,
7) terenów specjalnych (zamkniętych),
8) terenów komunikacji.
E – w ramach ustaleń dotyczących jednostek wydzielonych ze stref polityki
przestrzennej miasta.
XIII. OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW,
OCHRONY PRZYRODY ORAZ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
XIII.1. Założenia generalne dotyczące ochrony i kształtowania środowiska
1. Głównym celem przyjętej w „STUDIUM” polityki ochrony i kształtowania
środowiska w Zgierzu jest zaproponowanie w ogólnej polityce przestrzennej
miasta kierunków rozwoju miasta zgodnych z zasadą „Zrównoważonego rozwoju”,
przez co rozumie się rozwój społeczno-gospodarczy, w którym w celu
równoważenia szans dostępu do środowiska poszczególnych obywateli – zarówno
współczesnych, jak i przyszłych pokoleń – następuje proces integrowania działań
politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych.
2. W „STUDIUM” jako podstawową zasadę przyjęto zapewnienie
utrzymania równowagi przyrodniczej, racjonalną gospodarkę
przyrodniczymi środowiska i ochronę walorów krajobrazowych oraz
klimatyczno-zdrowotnych. Jest to zgodne z przedstawioną uprzednio
rozwoju miasta”.

warunków
zasobami
warunków
„Strategią

3. Znaczącą rolę w polityce przestrzennej Zgierza przypisano przeciwdziałaniu
agresywnej antropopresji, co wiąże się z koniecznością stosowania
rygorystycznych zasad w zagospodarowywaniu obszarów (zgodnych z
dyspozycjami przyrodniczymi), zwłaszcza zaś w lokalizacjach funkcji uciążliwych i
szkodliwych dla człowieka i środowiska.
4. Elementy polityki przestrzennej wynikającej z uwarunkowań i dyspozycji
środowiska ujęto w „STUDIUM” w kontekście powiązań przyrodniczoprzestrzennych Zgierza z szerszym zapleczem aglomeracji łódzkiej. Dotyczyć to ma
głównie istniejących i przesądzonych planistycznie (m.in. w Planie
zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego) uwarunkowań i
ustaleń w zakresie kształtowania ekologicznego systemu obszarów chronionych, w
tym głównych jego ogniw jak obszary węzłowe i korytarze ekologiczne
(stanowiących powiązania przestrzenne).
Efekty przypisywanych tym obszarom funkcji biotycznych na terenie Zgierza,
wykraczają znacznie poza zasięg samego miasta i maja pełnić znaczącą role, np. w
przewietrzaniu Łodzi, w ogólnej polityce przeciwerozyjnej, wodochronnej, polityce
zalesień.

XIII.2. Cztery podstawowe ustalenia planistyczne dotyczące ochrony
i kształtowania środowiska
W ogólnej polityce dotyczącej ochrony i kształtowania środowiska przyjętej w
„STUDIUM” Zgierza wyodrębniono cztery podstawowe kierunki działań, odnoszone do
określonych przestrzeni obszarów:
1) obszary chronione przyrodniczo – na podstawie ustaleń planistycznych
wyższego rzędu (regionalnych i wojewódzkich) oraz obowiązujących norm
prawnych.
Wszelkie elementy przestrzenne środowiska zawarte w tej grupie
kwalifikacyjnej podlegają ochronie przed zmianą użytkowania funkcjonalnego,
co równoznaczne jest z wyłączeniem ich z intensywnych procesów urbanizacji;
2) obszary rekonstruowane i przekształcane przestrzennie i funkcjonalnie w celu
przywracania walorów przyrodniczych oraz poprawy warunków życia a także
w celu eliminacji istniejących kolizji przestrzennych.
Jest to
podobnie jak w grupie pierwszej kierunek działań na ogół
bezinwestycyjnych. Założone cele możliwe są do osiągnięcia w drodze
normalnego toku porządkowania lub naturalnej wymiany lub likwidacji
substancji zagospodarowania miasta.
Określone cele renaturalizacji (np. doliny Bzury) przewiduje się osiągnąć w
wyniku planowanego porządkowania gospodarki wodno-ściekowej oraz w
rezultacie realizacji założeń dotyczących sukcesywnego
uwalniania lub
hamowania zagospodarowania w dolinie Bzury;
3) obszary przekształcone z dominacją środków technicznych w celu ograniczania
zagrożeń dla warunków przyrodniczo-sanitarnych. Ten kierunek polityki
przestrzennej
wiąże
się
z
koniecznością
uruchomienia
środków
inwestycyjnych. Założone cele w zakresie poprawy warunków życia oraz
ograniczeń zagrożeń środowiska będą w oczywisty sposób mogły być
realizowane przy prowadzeniu racjonalnej polityki komunalnej w mieście.
Dotyczą one bowiem głównie realizacji kanalizacji, ograniczeń emisji
niezorganizowanych do atmosfery, rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych i
wysypisk odpadów, czy wreszcie likwidacji konfliktów przestrzennych,
wynikających z faktu istnienia szeregu obiektów szczególnie chronionych
(szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia) w strefach zagrożeń aerosanitarnych i
akustycznych. Przyjęte zasady zrównoważonego rozwoju miasta upoważniają
do nadania priorytetu realizacyjnego wymienionym wyżej sferom działań na
rzecz poprawy warunków środowiska oraz poprawy standardu życia
mieszkańców.
Identyfikacja przestrzenna wyżej wymienionych trzech obszarów z
określonymi dominacjami działań w zakresie ochrony i kształtowania
środowiska przy respektowaniu celów i ustaleń planistycznych dla szerszego
obrzeża Zgierza umożliwiły przyjęcie w „STUDIUM”:

4) strategicznej koncepcji kształtowania ekologicznego systemu funkcjonalnoprzestrzennego.
Główne ogniwa tego systemu (doliny rzek, lasy) w Zgierzu stanowią elementy
większej struktury ekologicznej w aglomeracji łódzkiej. System ten tworzony
w oparciu o istniejące walory naturalne oraz projektowane (dopełniające)
elementy zagospodarowania (np. zalesienia) zapewnić ma zakładaną w
programie zrównoważonego rozwoju równowagę przyrodniczą w mieście, na
obszarze którego odbywać się mają intensywne procesy urbanizacyjne.
XIII.3. Ochrona i kształtowanie środowiska w wyróżnionych obszarach
miasta
Wyróżniono następujące grupy obszarów o określonych preferencjach w zakresie
polityki na rzecz racjonalnej ochrony i kształtowania środowiska:
1) obszary wykluczone z urbanizacji (poza ustaleniami wynikającymi ze stanu
istniejącego
i
ustaleń
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego), stanowiące kompleks elementów zagospodarowanych oraz
terenów przyrodniczo chronionych (na podstawie ustaleń planistycznych
wyższego rzędu oraz przepisów prawnych).
Do obszarów tych zaliczono:
a) lasy oraz wszelką zieleń wysoką o charakterze leśnym, łącznie z zielenią
łęgową, zespoły miejskiej zieleni urządzonej, a więc parki i cmentarze,
pomniki przyrody, strefy przydenne dolin rzecznych;
b) szczegółowa diagnoza stanu warunków przyrodniczych uzasadnia włączenie
do grupy terenów chronionych – zespołu wydm śródlądowych, których
nagromadzenie w lesie lućmierskim zasługuje na szczególną uwagę;
Zgodnie z ustaleniami „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa
łódzkiego” i stanowiskiem Zarządu Województwa Łódzkiego z X.2003 r.
przeniesiono do Studium granice obszarów chronionych:
-

Puczniewsko-Grotnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,

-

Sokolnicko-Piątkowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,

-

Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowego Doliny Bzury i Sokołówki.

Problemem jest występowanie złóż glinopirytów, które powinny znaleźć się w
tej grupie. Jednakże przez to złoże przebiegać ma trasa S-14 o przesądzonym
wytrasowaniu oraz zlokalizowane są składowiska odpadów także już
przesądzone.
2) obszary rekonstruowane i przekształcane przestrzennie i funkcjonalnie w celu
przywrócenia walorów przyrodniczych i poprawy warunków życia.
Podstawowym obszarem wchodzącym do tej grupy działań w polityce
przestrzennej Zgierza jest dolina Bzury, która na skutek historycznie
uwarunkowanych, mało racjonalnych zasad użytkowania zasobów

przyrodniczych została w szczególny sposób zniszczona – głównie w części
śródmiejskiej Zgierza. Przejawy tej degradacji to głównie lokalizacje uprzednio
uciążliwych elementów zagospodarowania
przemysłowego oraz inne
intensywne formy zabudowy miejskiej w dnie doliny. Założony w „STUDIUM”
cel dotyczący renaturalizacji hydrologicznej i biotycznej doliny Bzury wynika
między innymi z przypisania jej, w ustaleniach regionalnych, roli korytarza w
systemie ekologicznym terenów chronionych.
Z uwagi na szczególnie kolizyjną i trwałą zabudowę w części doliny Bzury,
przyjmuje się, że proces renaturalizacji ograniczać się będzie musiał w
najbliższym okresie jedynie do części doliny aktualnie mało zdegradowanych.
Działania w tym zakresie polegać winny głównie na rygorystycznym zakazie
lokalizowania wszelkich nowych form zabudowy, zanieczyszczeń terenów
dolinnych i samej rzeki.
Równocześnie obowiązywać powinien zakaz utrwalania i odnawiania zużytych
substancji budowlanych i aktualnych form kolizyjnego użytkowania tych
terenów.
W stosunkowo mało zdegradowanym obszarze dolinnym w części wschodniej
i zachodniej miasta należy utrzymywać łąkowe formy użytkowania gruntów
oraz zachowywać naturalne ukształtowania doliny (terasy, koryto rzeki itp.)
Szczególną uwagę należy przypisywać wprowadzaniu odpowiednich do
siedlisk naturalnych zbiorowisk roślinnych (w dolinie głównie zieleń niska) z
unikaniem obsadzeń leśnych w strefach przydennych doliny.
Otwarta i uwalniana z zabudowy dolina Bzury pełnić ma znaczące funkcje w
przewietrzaniu Zgierza oraz istotne ogniwo systemu ekologicznego w
województwie łódzkim;
3) diagnoza stanu warunków sanitarno-zdrowotnych w Zgierzu, która pozwoliła
określić obszary o relatywnie największych zagrożeniach aerosanitarnych,
hydrosanitarnych i akustycznych, stanowi podstawę wniosków dotyczących
wadliwych – kolizyjnych lokalizacji określonych elementów zagospodarowania,
w tym głównie miejsc przebywania ludności:
a) w koncepcji przekształceń przestrzennych i funkcjonalnych
proponowanych dla ograniczenia bądź likwidacji tych kolizji szczególną
uwagę zwrócono na lokalizacje ogrodów działkowych. Funkcje
wypoczynkowe i produkcja upraw przeznaczonych do konsumpcji w
terenach skażonych pod względem zanieczyszczenia powietrza, gleb,
wód podskórnych oraz wzmożonego hałasu urbanistycznego wydają się
szczególnie konfliktowe i sprzeczne z ogólnymi założeniami
dotyczącymi roli tego typu obiektów w mieście.
Wśród istniejących ogrodów działkowych, jako najbardziej kolizyjne w
kontekście ww. warunków uznano następujące:
ogrody wokół torów PKP w rejonie ulic Łęczyckiej –
Ozorkowskiej;
ogrody przy torach PKP w rejonie ul. Kuropatwińskiej;
ogrody wzdłuż bardzo ruchliwej ul. Łódzkiej na Kuraku.

Do ogrodów działkowych potencjalnie zagrożonych projektowaną trasą
S–14 zaliczono dwie lokalizacje na wschodnim przedpolu Lasu Krogulec.
Znajdują się one w strefie szczególnego zagrożenia od tej trasy
komunikacyjnej (hałas i emisja ołowiu oraz CO2).
Wymienione wyżej ogrody działkowe proponuje się do sukcesywnego
przekształcania w zieleń izolacyjną wysoką (przy trasach
komunikacyjnych) lub zieleń niską urządzoną w myśl programu
renaturalizacji – w dolinie Bzury;
4) obszary przekształcane z dominacją środków technicznych w celu ograniczania
zagrożeń dla warunków przyrodniczo-sanitarnych.
Wśród obszarów wskazywanych do szczególnych działań w zakresie
ograniczania zagrożeń sanitarno-zdrowotnych przy niezbędnym użyciu
środków techniczno-finansowych zaliczono:
a) strefę ograniczania emisji do atmosfery z lokalnych źródeł (kotłownie
lokalne i paleniska domowe).
Jest to obszar o relatywnie największym zanieczyszczeniu powietrza w
mieście.
W ww. obszarze o szczególnym zagrożeniu aerosanitarnym znajduje
się najbardziej zwarta urbanistycznie część starego Zgierza.
Porządkowanie doliny Bzury w tym rejonie ma szczególne znaczenie w
kontekście jej potencjalnych funkcji wentylacyjnych, a więc
poprawiających stan zanieczyszczenia powietrza w całym Zgierzu.
Dla obszaru tego proponuje się działania zmierzające do likwidacji
kotłowni lokalnych i indywidualnych palenisk domowych opalanych
węglem. Problem może być rozwiązany w drodze podłączenia tej
części miasta do sieci grzewczej scentralizowanej o wysokich
parametrach absorbcji emisji przy tzw. źródle lub w drodze
stopniowego przechodzenia na niekonwencjonalne systemy grzewcze
(elektryczność, gaz);
b) strefa dużego zagrożenie wód podziemnych.
Duża przepuszczalność podłoża w centralnej i wschodniej części
Zgierza przy intensywnej urbanizacji i niewielkim udziale powierzchni
skanalizowanych spowodowało znaczne zagrożenie i zanieczyszczenie I
poziomu wód podziemnych.
Dla zahamowania tego procesu nieodzowne jest prowadzenie
systematycznego kanalizowania Zgierza. Sprawą szczególnie pilną jest
skanalizowanie rejonu NE miasta i jego centrum (od Rudunek po
dolinę Bzury). Jest to obszar o największej przepuszczalności terenu.
Istotnym
problemem
jest
także
zapobieganie
dalszemu
zanieczyszczaniu wód Bzury. Chodzi tu o rozwiązania w zakresie
likwidacji zrzutów wód z kanalizacji deszczowej wprost do Bzury oraz
do górnych odcinków cieku stanowiącego dopływ Maliny.
Oprócz wskazania w/w większych stref wymagających działań dla
ograniczenia zagrożeń z użyciem środków technicznych i finansowych,
w polityce na rzecz racjonalnego kształtowania środowiska istotne jest

c)

d)
e)

f)

likwidowanie bądź minimalizowanie istniejących i potencjalnych
konfliktów przestrzennych i zagrożeń powodowanych przez:
wysypiska odpadów:
– w stosunku do wysypisk przy ul. Szczawińskiej i Zagłoby
niezbędne jest szybkie zakończenie ich rekultywacji;
– wysypisko Boruty w dolinie Bzury winno być rekultywowane dla
niskiej zieleni urządzonej jako element postulowanego parku
nad Bzurą;
osadniki byłych ZPB „Boruta”, oczyszczalni ścieków:
istniejące w strefie przydennej doliny Bzury stanowią zagrożenie dla
wód podskórnych i wysięków źródłowych zasilających Bzurę;
w polityce na rzecz likwidacji lub ograniczania konfliktów
środowiskowo-przestrzennych w mieście, istotny problem stanowią
także:
• obiekty szczególnej ochrony (przedszkola, żłobki, ośrodki zdrowia),
które zlokalizowane są w strefach szczególnie uciążliwych
akustycznie i zagrożonych aerosanitarnie.
Dla obiektów tych niezbędna jest realizacja parawanów
akustycznych lub inne zabezpieczenie, np. dźwiękoodporne okna.
jedną z najważniejszych inwestycji w Zgierzu, która potencjalnie będzie
wpływać na warunki życia mieszkańców, w tym zdrowotne, zalicza się
trasę drogową S-14.
Jej przebieg wzdłuż wschodniej pierzei Lasu Krogulec będzie wymagał
uwzględnienia minimum następujących uwarunkowań realizacyjnych z
punktu widzenia ochrony środowiska:
a) dla ochrony osiedla 650-lecia przed ponadnormatywnym hałasem
od trasy S14 należy zrealizować strefę zieleni izolacyjnej. Przy braku
możliwości pełnego zabezpieczenia osiedla ww. strefę (jej
miąższość z uwagi na brak miejsca nie może być duża), należy
ewentualnie wesprzeć parawanem przeciwakustycznym;
b) należy zabezpieczyć bezkolizyjne przejście trasy S14 przez dolinę
Bzury (estakada). Dolina Bzury jako główny korytarz ekologiczny
nie może być przedzielona drogą biegnącą w poziomie terenu;
c) wskazana jest koordynacja realizacji trasy S14 z okresem i
zasięgiem przestrzennym ewentualnej eksploatacji złóż surowców
(glinopirytu) w Piaskowicach. Projektowana trasa przebiegać ma
przez sam środek dużego złoża udokumentowanych surowców;
d) wskazane jest bezkolizyjne przejście trasy S14 nad doliną i ciekiem
w rejonie Sokołowa;
e) przejście trasy S14
przez kompleks leśny Chełmy wymaga
szczególnej troski o ograniczenie zrębów drzewostanu w otoczeniu
trasy. Wszelkie składowiska materiału i lokalizacje baz przy
realizacji trasy powinny być lokowane poza kompleksem leśnym.

XIII.4. Strategiczna koncepcja kształtowania ekologicznego systemu
funkcjonalno-przestrzennego
1. Niezależnie od proponowanych wyżej kierunków polityki przestrzennej na rzecz
ochrony i kształtowania środowiska w „STUDIUM” utrzymuje się „STRATEGICZNĄ
KONCEPCJĘ KSZTAŁTOWANIA EKOLOGICZNEGO SYSTEMU FUNKCJONALNOPRZESTRZENNEGO”.
System ten integralnie związany z analogicznym układem w województwie i kraju
zapewnić ma ochronę istniejących walorów przyrodniczych oraz równowagę
biocenotyczną w środowisku.
Wyznaczony zasięg tego systemu o funkcjach biotycznych, wentylacyjnych i
hydrologicznych zawiera następujące elementy przestrzenne wynikające ze stanu
istniejącego:
∗ KORYTARZE EKOLOGICZNE o znaczeniu powiązań regionalnych – to głównie
dolina rzeki Bzury oraz uchodząca do niej Sokołówka (powiązanie z
zachodnim pierścieniem zieleni w województwie i Łodzią dla celów
wentylacyjno-biotycznych) – uznane za Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy
Doliny Bzury i Sokołówki;
∗ CIĄGI EKOLOGICZNE – powiązania o znaczeniu lokalnym, to przede wszystkim
osie mniejszych w mieście dolin rzek i cieków wodnych (cieków na
zachodnim przedpolu lasu Krogulec, rzeki Maliny i jej dopływów w
Rudunkach oraz cieku płynącego przez lasy chełmskie) stanowiące szwy
strukturalne w zabudowie miasta. Mają one równocześnie pełnić funkcje
wentylacyjne i trasy migracji fauny. Włączenie tych cieków i ich stref
przydennych w system ekologiczny może poza tym zapewnić ich ochronę
hydrologiczną. W ramach cieku płynącego przez Las Okręglik proponuje się
odtworzenie istniejącego suchego zbiornika Okręglik (rejon ul. Okręglik –
Wiejska), który zarówno zretencjonuje nadmiar wód opadowych, jak również
stanowić może osadnik podczyszczający;
∗ OBSZARY WĘZŁOWE – to główne poza dolinami rzek powierzchniowe strefy
uzasadniające przyrodniczo i podtrzymujące w/w system. Do obszarów
węzłowych w warunkach Zgierza zaliczono trzy duże kompleksy leśne
(Krogulec, Pod Dąbrówkami, Chełmy) wraz z otaczającymi je zalesieniami
prywatnymi i zielenią łęgową oraz większe czynne tereny źródłowe (w
rejonach: południowo-wschodnie przedpole lasu Krogulec, rejon ul.
Konstantynowskiej i Puławskiego oraz rejon dzielnicy przemysłowej w
Rudunkach). Część lasów i wód wchodzi w granice rozszerzanych granic
Puczniewsko-Grotnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Krogulec,
Lućmierz); Sokolnicko-Piątkowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Pod
Dąbrówkami) oraz projektowanego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego
Doliny Bzury i Sokołówki (Chełmy).
Obszary te obok dolin rzecznych i lasów wykluczone są z intensywnej
urbanizacji (oprócz ośrodków rekreacyjnych Malinka i Nowa Gdynia) i
wskazane do ochrony.

W celu uaktywnienia biotycznego w/w systemu oraz dopełnienia go
strukturami przyrodniczo czynnymi proponuje się dolesienia w ramach
systemu w nawiązaniu do predyspozycji przyrodniczych oraz wskazań
ochronnych środowiska.
W „STUDIUM” założono następujące funkcje biotyczne wskazywanych stref
do zalesień oraz ich rejonizację:
a) zalesienia dla ochrony i alimentacji obszarów źródłowych. Dotyczy
to głównie rejonu południowo-wschodniego przedpola lasu
Krogulec, źródeł lewobrzeżnego dopływu Bzury w rejonie ulic
Pułaskiego i Konstantynowskiej na Kuraku w sąsiedztwie
cmentarza. W zalesieniu w/w obszaru na Kuraku widzi się
możliwość stworzenia połączenia – ciągu ekologicznego doliny
Bzury z lasem chełmskim, oddzielającym zagrożony obszar boru od
wschodnich – mieszkaniowych części miasta;
b) zadrzewienia w celu pogłębiania stref dolinnych – przyjmowanych
w koncepcji systemu jako rynny wentylacyjne. Chodzi o
maksymalizację zadrzewień i zalesień w górnych – dystalnych do
dna – wycinkach cieków dla zwiększenia możliwości przewietrzania
na głównym zachodnim kierunku nawietrzeń w mieście. Ten typ
zadrzewień i zalesień dotyczy głównie cieków o kierunku
równoleżnikowym – w zachodniej części Zgierza;
c)

zadrzewienia w celu kształtowania stref izolacji sanitarnej i
wizualnej od obiektów uciążliwych.

2. Reasumując wnioski wynikające z opracowanego „STUDIUM” podkreśla się, że w
polityce dotyczącej ochrony i kształtowania środowiska w Zgierzu za szczególnie
istotne uznaje się następujące kierunki działań realizacyjnych:
a) ochrona istniejących walorów i zasobów przyrodniczych oraz
elementów zagospodarowania sprzyjających środowisku (lasy, zieleń
miejska, pomniki przyrody, tereny wodonośne, gleby, surowce
mineralne, wody);
b) 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);
c)

zmiany, przekształcenia i nowe realizacje w zagospodarowaniu terenu
oraz infrastrukturze miasta z udziałem środków technicznych i
inwestycyjnych dla ograniczenia zagrożeń sanitarnych
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d) (aerosanitarnych, hydrosanitarnych, akustycznych),
poziomu higieny a więc i stanu zdrowia mieszkańców;

podniesienia

e) respektowanie w rozwoju Zgierza założeń strategicznej koncepcji
kształtowania ekologicznego systemu funkcjonalno-przestrzennego,
którego sukcesywne tworzenie zapewni warunki dla zrównoważonego
rozwoju miasta zintegrowanego przestrzennie i biocenotycznie z
szerszym zapleczem aglomeracji łódzkiej;
f)

istnieje potrzeba określenia ekonomicznej efektywności wykorzystania
wód geotermalnych dla celów:

energetycznych,
leczniczych,
rekreacyjnych;
g) uznaje się za niezbędne popieranie, przez samorząd miasta, programu
regionalnego „Bzura” zapowiadanego przez „Plan zagospodarowania
przestrzennego
województwa
łódzkiego”,
którego
celem
podstawowym ma być: „ochrona dorzecza Bzury i jej dopływów wraz z
poprawą stanu czystości wód.
Program zawierać powinien:
a) kompleksowe rozwiązania dotyczące gospodarki wodno-ściekowej,
b) projekt utworzenia lokalnych systemów małej retencji,
c) rozwiązanie likwidacji i sposobu zagospodarowania skażonych
osadów dennych nagromadzonych w korytach rzek,
d) sposób rozwiązania problemu alimentowania rzeki Bzury w celu
podniesienia poziomu wód,
e) ochrona przeciwpowodziowa terenów okresowo zalewanych w
zlewni rzeki Bzury,
f) uporządkowanie rzek wraz z odbudową urządzeń wodnych,
g) weryfikację i unowocześnienie wraz z udrożnieniem systemów
melioracji wodnych”.

XIV. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO,
ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ I KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO, WYKORZYSTANIE ICH WALORÓW
XIV.1. Ogólne zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
1. Udokumentowanie, zachowanie i właściwe eksponowanie wartości dziedzictwa
kulturowego jest obowiązkiem władz państwowych, samorządowych i
społeczeństwa. Działalność ta stanowi element edukacji i rozbudzania poczucia
tożsamości. Musi jednak, co jest bardzo trudne, godzić elementy ochrony z

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZGIERZA

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – Ustalenia, ochrona dziedzictwa kulturowego

potrzebami adaptacji do współczesności. Dziedzictwo kulturowe stanowi wartość
podlegającą ochronie prawnej. Ochrona dóbr kultury materialnej jest także
zadaniem polityki przestrzennej. Obiekty kultury materialnej winny być
wykorzystywane i użytkowane z zapewnieniem opieki konserwatorskiej,
rewaloryzacji i humanizacji oraz nadania im odpowiednich funkcji użytkowych.
2. Działania prowadzone w sferze ochrony krajobrazu kulturowego generalnie
powinny zmierzać (zgodnie z „Planem zagospodarowania przestrzennego
województwa łódzkiego”) do:
a)

zachowania istniejącej
kompozycyjnych,

zabudowy

o

wartościach

zabytkowych

b)

konserwacji, rewaloryzacji i porządkowania
cmentarzy, placów i innych terenów publicznych,

c)

zachowania i ochrony stanowisk archeologicznych,

d)

zachowania i konserwacji historycznych układów przestrzennych oraz
dążenia do usunięcia elementów uznanych za zniekształcające założenia
historyczne i rekonstrukcji obiektów zniszczonych w uzgodnieniu z
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

e)

dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej,

f)

usunięcia lub przebudowy obiektów dysharmonijnych,

g)

dostosowania współczesnej funkcji do wartości obiektów zabytkowych.

zabytkowych

parków

i
i

W „Planie ... województwa łódzkiego” przyjęto między innymi jako kierunek
działań ochronnych:
a) „podjęcie
działań
rewaloryzacyjnych
najwybitniejszych
zespołów
zabytkowych ... Zgierza ....”;
b)

ochronę „historycznych obszarów rozwoju przemysłu – Łodzi i zespołów
miejskich w jej bliskim sąsiedztwie - ... Zgierza ... stanowiących wartościowy
relikt dokumentujący epokę pierwszego uprzemysłowienia ...”;

c)

ochronę terenów w dolinach rzek ... Bzury ...”;

d)

„ochronę stanowisk archeologicznych ...”;

e)

„wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza zabytkowe układy urbanistyczne”.

Identyczny kierunek działań przyjmuje się i w niniejszym „Studium ...”.
3. Cytowany „Plan ... województwa łódzkiego” podnosi problem opracowania
specjalistycznego stwierdzając, że „Dla ochrony dziedzictwa kulturowego, jak
również kształtowania harmonijnego krajobrazu kulturowego, zostanie pilnie
opracowany kompleksowy „Program ochrony środowiska kulturowego” oparty na
studiach krajobrazowo-przestrzennych” (dla województwa łódzkiego).
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XIV.2. Uszczegółowione zasady ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków, dóbr kultury współczesnej, krajobrazu kulturowego w
zapisie „Studium ...”

1. Obiekty i układy przestrzenne wpisane do Rejestru Zabytków i ewidencji zabytków
(podane w rozdziale V „Studium ...”) podlegają prawnej ochronie.
2. W „Studium” uznaje się, że układ przestrzenny (a w części także i zabudowa)
rejonu Starego Rynku – ul. Długiej – Placu Kilińskiego” za posiadający walory
pretendujące do określenia go jako obszaru koncentracji elementów dziedzictwa
kulturowego podlegających ochronie.
Poniżej podaje się propozycje STUDIUM dotyczące kwestii ochrony. Stanowią one
jednak jedynie pewien zarys zasad ochrony i określenia granic obszarów.
3. W „Studium ...” proponuje się uznanie za strefę ścisłej ochrony konserwatorskiej
A obszary Starego i Nowego Miasta, których granice przedstawiono na rysunku
„Studium ...”, w ramach których:
a)

zachowały się zespoły historycznej architektury i oryginalne rozplanowanie,
wpisane do rejestru zabytków.
Są to obszary, w których dominują elementy historycznej kompozycji układu
przestrzennego a poszczególne ich części (zabudowa, rozplanowanie,
krajobraz) powodują, iż obszary te wyróżniają się na tle współczesnego
układu zabudowy i w krajobrazie miejskim;

b)

ochronie powinny podlegać tu następujący elementy:
– historyczna zabudowa miejska, w szczególności objęta ochroną w
formie wpisu do rejestru zabytków oraz znajdująca się w ewidencji
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
– rozplanowanie ulic, placów i dróg w historycznych liniach
rozgraniczających,
– historyczne linie regulacyjne i linie zabudowy oraz granice podziałów
własnościowych,
– charakter wnętrz miejskich określony przez formy i materiały oraz
elementy wynikające z lokalnej tradycji kształtowania zabudowy:
gabaryty budynków, podziały elewacji, proporcje ot-worów, formy i
pokrycie dachów, sposoby wykończenia elewacji, stosowane materiały
budowlane, oraz powiązania widokowe
– układ terenu i krajobrazu,
– w szczególności: wydzielone zespoły sakralne, przemysłowe,
mieszkalne, zieleni – znajdujące się rejestrze zabytków Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, objęte ewidencją konserwatorską bądź
gminną ewidencją zabytków.
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c)

d)

e)

celem ochrony jest:
− zachowanie i ochrona zabytkowego układu przestrzennego
− zachowanie rozplanowania ulic i placów, historycznego przebiegu ulic,
placów, ich przekroju, z zachowaniem szerokości i materiału
nawierzchni, historycznych linii zabudowy, oraz wysokości ścian wnętrz
urbanistycznych,
− zachowanie historycznego podziału działek, szczególnie od strony
frontowej,
− odtworzenie (uczytelnienie) w terenie zarysów śladów ważnych
obiektów i zespołów (budynków),
− zapewnienie nadzoru konserwatorskiego nad renowacją i restauracją
zespołów zabytkowych, krajobrazowych założeń urbanistycznych,
konserwacją zachowanych elementów zabytkowych układu terenu,
zieleni, cieków itp.,
− dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji
urbanistycznej z zakresie usytuowania, skali, bryły, podziałów
architektonicznych,
proporcji powierzchni muru i otworów,
zastosowanych materiałów budowlanych,
− usunięcie obiektów dysharmonizujących,
− dostosowanie współczesnej funkcji obiektów do wartości zabytkowych
zespołu i poszczególnych obiektów,
− przeprowadzanie
badań
historycznych
i
archeologicznych
poprzedzających działalność budowlaną.
w przypadku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
obszaru (które powinny powstawać pod nadzorem Architekta Miasta):
− zachować funkcję dzielnicy z dostosowaniem programu usług do
tradycji i charakteru obiektów i wnętrz urbanistycznych,
− przewidzieć potrzebę porządkowania architektonicznego parterów
dążąc do ich kompozycyjnego powiązania z architekturą górnych
kondygnacji,
− uznać, że ustalone planem linie zabudowy powinny mieć charakter linii
obowiązujących i pokrywać się z liniami regulacyjnymi ulic i placów lub
historycznie wykształconymi liniami za-budowy. Wprowadzana nowa
zabudowa powinna uzupełniać tradycyjną zabudowę obrzeżną i być
sytuowana w zabudowie pierzejowej ulic i placów. Wszystkie obiekty
budowlane przewidziane do realizacji w partiach narożnych ulic i
placów, w tym także nowoprojektowanych po-winny posiadać
szczególnie
starannie
opracowaną
formę
architektoniczną
odzwierciedlającą cechy lokalnej stylistyki,
jako formę ochrony proponuje się:
− poddanie strefy nadzorowi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
(i Architekta Miasta Zgierza), który:
- uzgadnia wszelką działalność związana z obiektami zabytkowymi i
ich otoczeniem, w tym otoczenia, funkcji i przeznaczenia obiektów
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(działalność taka powinna być prowadzona w oparciu o wydane
indywidualnie wytyczne konserwatorskie),
- Konserwator wydaje zgodę na prace budowlane prowadzone w
strefie (w tym wyburzeniowe) po konsultacji z Architektem Miasta,
- kontroluje przebieg inwestycji i uczestniczy w ich odbiorze w
obiektach zabytkowych,
- uzgadnia projekty zmian wystroju przestrzeni publicznej,
- uzgadnianie prac związanych z zielenią,
- przy zabudowie uzupełniającej zabudowę pierzejową (tzw.
„plombowej”) konieczne jest utrzymanie historycznych linii
zabudowy. Linie zabudowy w pierzei powinny mieć status linii
„obowiązujących”,
- projekty obiektów realizowanych w strefie powinny uwzględniać
lokalne tradycje kształtowania zabudowy – głównie gabarytów,
form i charakterystycznych podziałów elewacyjnych wpływających
na kształt pierzei (linie gzymsów pośrednich, wieńczących, układ i
wielkość otworów na elewacji, itp.),
- wprowadzenie zakazu realizacji obiektów w układzie szczytowym
tam, gdzie historycznie za-budowa miała układ kalenicowy i gdzie
pozostał on czytelny,
- w przypadku wymiany zabudowy wprowadza się nakaz wykonania,
przed
rozbiórką
obiektu
dokumentacji
inwentaryzacyjnej
rozbieranego budynku dla obiektów podlegających ochronie
konserwatorskiej.
3. Szczególnym nadzorem w ramach proponowanej strefy A objęte powinny być
wielokrotnie wymieniane domy tkaczy, zespoły obiektów przemysłowych,
zabytkowe już układy zieleni. Jednakże ze względu na stan techniczny wyżej
wymienionych obiektów, znaczne ich przekształcenia, dokonywane zmiany
użytkowania jako kierunki działań przyjmuje się:
• niezbędność sukcesywnego wykonania dokumentacji obiektów i
terenów pod kątem oceny aktualnej wartości ich cech historycznokulturowych,
• rozważenie warunków adaptacji obiektów na cele funkcji miejskich
(usługi handlowe, turystyczne, administracji, finansów, kultury np.
wystawiennictwo, kluby),
• rozważenie innych form, a także zakresu dalszego użytkowania
obiektów kubaturowych,
• prace budowlane dotyczące obiektów zabytkowych powinny być
prowadzone zgodnie z wymogami Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków,
• dopuszcza się przenoszenie obiektów zabytkowych na teren Parku
Kulturowego „Miasto Tkaczy” za zgodą Konserwatora Zabytków.
4. W Studium uwzględnia się ustalenia Uchwały Rady Miasta Zgierza Nr XV/142/03 z
dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie utworzenia Parku Kulturowego „Miasto
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Tkaczy” na terenie centrum miasta Zgierza obejmującego zabytkową zabudowę i
układ przestrzenny ulicy G. Narutowicza i ks. Szcz. Rembowskiego.
Ochrona dziedzictwa i krajobrazu kulturowego na obszarze Parku prowadzona
będzie w oparciu o zasady i wytyczne sformułowane w planie ochrony Parku.
5. Na terenie proponowanej strefy A określa się obowiązek prowadzenia kalenic
dachów równolegle do granic terenów publicznych.
6. Na terenie proponowanej strefy A określa się zakaz:
a)
b)
c)

umieszczania reklam zasłaniających dekoracyjne elementy budynków,
stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i dachów,
stosowania w elewacjach budynków okładzin z tworzyw sztucznych, w tym
sidingu, lakierowanych blach, płytek ceramicznych,
d) stosowania w pokryciach dachowych blach dachówkowych w obiektach
przylegających do granicy przestrzeni publicznej,
e) stosowania prefabrykowanych ogrodzeń betonowych,
f)
zmian materiałowych zewnętrznych powierzchni ścian drewnianych
budynków historycznych,
g) stosowania odmian drzew i krzewów o znacznie rozrastających się
systemach korzeniowych, powodujących uszkodzenia nawierzchni ulic i
chodników.
7. Z kolei rejon Śródmieście Wschód wymaga dbałości w zachowaniu występujących
tu nielicznych walorów dziedzictwa kulturowego rozproszonych wśród obiektów o
znikomej lub wręcz żadnej wartości historyczno-artystycznej. Obszar ten stanowi
otulinę dla strefy Starego i Nowego Miasta.
Proponuje się, by w obszarze tym:
a) ochronie podlegały następujące elementy:
- zasadnicze elementy historycznego rozplanowania,
- obiekty wpisane do rejestru zabytków i objęte ewidencją Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków bądź gminną ewidencją zabytków,
- zachowanie właściwego otoczenia dla obiektów zabudowy zabytkowej i
objętej ewidencją konserwatorską rozproszonych wśród obiektów
współczesnych,
b) forma ochrony w przyszłym miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego obejmowała następujące ustalenia:
- działalność budowlana związana z obiektami zabytkowymi i ich
otoczeniem powinna być prowadzona w oparciu o wydane indywidualnie
wytyczne konserwatorskie,
- w planie należy przewidzieć przeprowadzenie rehabilitacji obszaru w celu
podwyższenia standardu miejsc zamieszkania i pracy,
- wprowadzana nowa zabudowa powinna uzupełniać tradycyjną zabudowę
obrzeżną i być sytuowana w zabudowie pierzejowej ulic. Wszystkie
obiekty budowlane przewidziane do realizacji w partiach narożnych ulic,
w tym także nowoprojektowanych powinny posiadać szczególnie
starannie opracowaną formę architektoniczną w uzgodnieniu z
Architektem Miasta,
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-

-

na terenach wpisanych do rejestru zabytków nakłada się obowiązek
uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, planowanych
nasadzeń, wycinek i pielęgnacji drzewostanu,
w przypadku konieczności wyburzenia obiektu objętego ewidencją
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, po uzyskaniu jego zgody,
należy wykonać inwentaryzację architektoniczną budynku.

8. Znaczna część obszaru Śródmiejskiego Wschód zabudowana jest budynkami
wielorodzinnymi z lat 60-tych i 70-tych XX wieku. Obszar ten wymaga
przeprowadzenia procesu kompleksowej humanizacji poprzez:
a)

podniesienie standardu komunalnego wyposażenia obiektów i terenów,

b)

zachowanie charakteru sieci ulicznej z podniesieniem ich parametrów
technicznych,

c)

podniesienie poziomu ładu przestrzennego i estetyki obiektów i wnętrz
zespołów zabudowy,

d)

urządzenie i zwiększenie dostępności do terenów zieleni publicznej w tym
głównie doliny Bzury.

9. W „Studium ...” proponuje się ustanowienie strefy ochrony krajobrazu K
przedstawionych na rysunku Studium zawierającą fragment doliny rzeki Bzury i
terenów zainwestowania miejskiego, głównie dawnych zespołów przemysłowych.
W strefie tej ochronie podlegałyby:
a) dolina rzeki Bzury,
b) zainwestowanie przemysłowe w zakresie nie kolidującym z funkcją doliny
Bzury jako korytarza ekologicznego o znaczeniu regionalnym i zakresie
wynikającym z dziedzictwa kulturowego.
W strefie zakazane powinno być:
 prowadzenie napowietrznych linii energetycznych i telefonicznych
(docelowo należy eliminować linie już istniejące),
 lokalizowanie masztów telefonii komórkowej,
 sytuowanie wielkogabarytowych obiektów budowlanych i reklam,
 wprowadzanie nasadzeń i ogrodzeń przesłaniających chronione zespoły
zabytkowe i dominujących w krajobrazie.
10. W „Studium ...” proponuje się ustanowienie stref obserwacji archeologicznej „W” i
ochrony archeologicznej „OW”.
Strefy te obejmują obszary istniejących i potencjalnych stanowisk
archeologicznych. W strefie ochrony stanowisk archeologicznych przed
rozpoczęciem inwestycji obowiązuje przeprowadzenie badań archeologicznych; dla
tego rodzaju prac archeologicznych
obowiązuje wystąpienie o wydanie
pozwolenia na ich prowadzenie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W
strefie obserwacji archeologicznej obowiązuje przeprowadzenie nadzorów
archeologicznych przy wszelkich inwestycjach; dla tego typu prac archeologicznych
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obowiązuje wystąpienie o wydanie pozwolenia na ich przeprowadzenie do
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Przy dużych inwestycjach liniowych w rejonie stref ochrony stanowisk
archeologicznych, obowiązuje przeprowadzenie nadzorów archeologicznych. Na ich
prowadzenie należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Nowoodkryte stanowiska archeologiczne należy oznaczyć, zabezpieczyć i
powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dopuszczalne jest
powiększenie strefy ochrony archeologicznej po odkryciu nowych stanowisk i
wciągnięciu ich do ewidencji zabytków archeologicznych. Zasięg i forma ochrony
archeologicznej nowoodkrytych stanowisk będzie określana przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.
11. „Plan ... województwa łódzkiego” określa, że w dolinach rzek () ochronie
powinny podlegać także tereny Bzury, historyczne parki i cmentarze, miejsca
pamięci narodowej i świadectw przeszłości historycznej.
12. W STUDIUM uznaje się za uzasadnione wpisanie do ewidencji obiektów
zabytkowych kultury współczesnej:
a) zespół obiektów edukacji przy ul. 3 Maja
a do miejsc pamięci narodowej
b) Plac 100 Straconych.
13. Uznaje się, że należy prowadzić wśród mieszkańców działania uświadamiające o
wartości tradycji w kształtowaniu najbliższego środowiska zamieszkania,
ułatwiającej mieszkańcom identyfikację ze swoim miastem. Tego typu postulat
odnoszony do mieszkańców całego województwa zawiera także cytowany
„Plan .... województwa łódzkiego”.

XV. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI
XV.1. Przyjęty model układu komunikacyjnego i jego elementy składowe
1. Określa się, że wewnętrzny układ komunikacyjny miasta tworzyć będą dwa
główne składowe elementy:
1) sieć uliczno-drogowa, służąca głównie komunikacji indywidualnej oraz ruchowi
samochodowemu;
2) komunikacja zbiorowa, w postaci linii autobusowych i trasa tramwajowa Łódź
– Ozorków wraz z odgałęzieniem do Placu Kilińskiego i ewentualnie ulicą
Gałczyńskiego w rejon Osiedla 650-lecia. Trasa tramwajowa przewidywana
jest do modernizacji z założeniem kształtowania trasy aglomeracyjnej Ozorków
– Zgierz – Łódź – Pabianice.
2. Określa się, że powiązania zewnętrzne zapewnią:
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1) układ kolejowy przewidywany do modernizacji w ramach istniejącego terenu
kolejowego oraz poprzez ewentualną nową trasę łącznikową z Łodzi przez
Zgierz w rejon Kutna do planowanej trasy kolejowej wyższych prędkości.
Wymagana modernizacja dworca PKP i powiązanie z dworcem typu PKS i
autobusowej komunikacji miejskiej;
2) układ dróg krajowych i drogi ruchu szybkiego zapewniające dogodne
powiązania z zewnętrznymi drogami krajowymi i drogami ruchu szybkiego
znaczenia międzynarodowego poprzez:
a) drogę krajową Nr 1 prowadzoną aktualnie przez miasto – w tym przez
śródmieście i centrum, ulicami o niskich parametrach – przewidywaną do
przebiegu łącznie z planowaną trasą ekspresową S-14 jako zachodnie
obejście miasta. Do czasu realizacji obwodnicy dotychczasowy przebieg
przez miasto jako GP – nie spełni wszystkich wymogów technicznych
szczególnie w zakresie radykalnego ograniczenia zjazdów do posesji oraz
odległości między skrzyżowaniami w obszarze śródmieścia;
b) drogą Nr 71 przewidywaną do modernizacji poprzez realizację tzw.
południowej obwodnicy miejskiej omijającej centrum i śródmieście miasta;
c) planowaną trasę ekspresową S-14 łączącą autostradę A-2 (węzeł Emilia) z
drogą ekspresową S-8 z powiązaniem głównych miast aglomeracji
łódzkiej;
d) autostradę A-2 zapewniającą połączenia drogowe krajowe i europejskie
poprzez zespół węzłów z autostradą A-1 w rejonie Strykowa oraz węzły: w
Emilii z drogą Nr 1 i trasą S-14 oraz w rejonie Dąbrówki z drogą Nr 702
(ul. Piątkowska);
3) linie autobusów międzymiastowych zarówno z dworca autobusowego w
Zgierzu jak i z dworców autobusowych w Łodzi;
4) linię tramwajową umożliwiającą także realizację idei tramwaju regionalnego.
3. Określa się, że układ uliczno-drogowy:
1) nawiązując do sieci stanu istniejącego, przyjętych koncepcji przebudowy
niektórych ciągów oraz realizacji niektórych nowych elementów – w tym
przede wszystkim tzw. zachodniej i południowej obwodnicy miejskiej Zgierza
zacznie się przekształcać w wyraźny układ promienisto-obwodowy z miejską
obwodnicą, biegnącą od ul. Długiej przez Cezaka do Kolejowej, od Łódzkiej do
Konstantynowskiej, Struga – Miroszowską, Gałczyńskiego – Musierowicza do
Piątkowskiej;
2) nowym elementem sieci uliczno-drogowej stanie się trasa między ul.
Szczawińską i ul. Piątkowską – prowadzona po obrzeżu miasta – dla ruchu
uciążliwych pojazdów ciężarowych wraz z ładunkiem niebezpiecznym
przebiegająca dalej we wschodniej części miasta;
3) przebudowy wymaga większość tras wylotowych z miasta;
4) sieć uliczno-drogowa miasta w części podstawowej składa się z ulic:
głównych, zbiorczych i niektórych lokalnych. W planie uwzględniono również
niektóre, ważne dla wybranych jednostek struktury zagospodarowania miasta,
ulice sieci uzupełniającej – są to ulice lokalne, dojazdowe.
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4. Określa się, że miejską komunikację zbiorową zapewniają:
1) linie autobusowe kształtowane adekwatnie do potrzeb przewozowych i obsługi
jednostek strukturalnych miasta oraz w nawiązaniu do sieci uliczno-drogowej
ulic zbiorczych (KZ), głównych (KG), lokalnych (KL);
2) trasa tramwajowa w dotychczasowym przebiegu.
Forma kształtowania trasy tzw. tramwaju regionalnego (aglomeracyjnego),
oprócz analiz przewozowo-ekonomicznych wymaga specjalistycznych studiów
techniczno-eksploatacyjnych.
5. Lokalizację dworca PKS i innych międzymiastowych linii autobusowych pozostawia
się przy dworcu kolejowym.

XV.2. Zasady kształtowania parametrów podstawowej sieci ulicznodrogowej i sytuowania obiektów budowlanych przy drogach i
terenach kolejowych
1. Określa się następujące zasady kształtowania parametrów podstawowej sieci
uliczno-drogowej, przedstawionej na rysunku Studium:
1) droga ruchu szybkiego – trasa ekspresowa S-14:
1) droga dwujezdniowa, 2 i 3 pasy ruchu każda z jedni;
2) rezerwowany korytarz komunikacyjny o szerokości w liniach
rozgraniczających (LR) – 50 – 60 m;
3) konieczność realizacji dwóch węzłów łączących trasę z układem miejskim,
tj. z ulicą Parzęczewską i ulicą Aleksandrowską, oraz trzeciego węzła przy
północnej granicy miasta – dla połączenia S14 z drogą krajową Nr 1;
4) w przyszłości trasa ekspresowa S-14 na odcinku obejścia miasta, tj. od
północnej jego granicy do połączenia z ul. Szczecińską i przedłużeniem Alei
Włókniarzy w Łodzi, stanowić ma także przebieg drogi krajowej Nr 1;
5) połączenie drogi ekspresowej S14 z Aleją Włókniarzy w Łodzi wymaga
przeprowadzenia przez płd.-zachodni rejon miasta odcinka drogi głównej
ruchu przyspieszonego GP – dwie jezdnie, szerokość pasa drogowego w
LR = 40,0 – 50,0 m;
2) ulica główna ruchu przyspieszonego (KGP) – ul. Łódzka na odcinku od
południowej granicy miasta do ul. Armii Krajowej KGP1/4 + T:
a) jedna jezdnia o 4 pasach ruchu;
b) szerokość pasa drogowego w LR minimum 30,0 m;
c) ulica prowadzi trasę tramwajową. Aktualnie ulica stanowi przebieg drogi
krajowej Nr 1, w przyszłości przebieg drogą Nr 1 zostanie połączony z
trasą ekspresową S-14;
3) ulica główna ruchu przyspieszonego (KGP) – ul. Łęczycka:
na odcinku od ul. Armii Krajowej – wiadukt PKP – KGP1/2+T;
– jedna jezdnia o 2 pasach ruchu,
– szerokość pasa drogowego w LR – minimum 30,0 m,
– ulica prowadzi trasę tramwajową.
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Ulica stanowi aktualnie przebieg drogi krajowej Nr 1, w przyszłości przebieg
drogi Nr 1 zostanie połączony z trasą ekspresową S-14;
4) ulica główna ruchu przyspieszonego (KGP) – ulica Ozorkowska – KGP1/2+T:
a) jedna jezdnia o 2 pasach ruchu,
b) szerokość pasa drogowego w LR – 35,0 – 40,0 m,
c) ulica prowadzi trasę tramwajową.
Ulica stanowi aktualnie przebieg drogi krajowej Nr 1, w przyszłości przebieg
drogi Nr 1 zostanie połączony z trasą ekspresową S-14;
5) ulica główna ruchu przyspieszonego (KGP) – ul. Armii Krajowej – KGP2/2 i
KGP1/2:
a) 2 jezdnie 2 pasowe i jedna jezdnia 4-pasowa,
b) szerokość pasa drogowego w LR – 30,0 – 40,0 m.
Ulica aktualnie prowadzi przebieg drogi krajowej Nr 1, której przebieg w
przyszłości zostanie przeniesiony i połączony z trasą ekspresową S-14
(wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta);
6) ulica główna (KG) – ul. Długa na odcinku od wschodniej granicy miasta – do
ul. Cezaka – KG1/4:
a) jedna jezdnia o 4 pasach ruchu,
b) szerokość pasa drogowego w LR – minimum 30,0 m.
Ulica stanowi aktualnie przebieg drogi krajowej Nr 71;
7) ulica główna (KG) – ul. Cezaka na odcinku od ul. Długiej do ul. Kolejowej –
KG1/4:
a) jedna jezdnia o 4 pasach ruchu,
b) szerokość pasa drogowego w LR – minimum 25,0 m.
Ulica stanowi przebieg drogi krajowej Nr 71;
8) ulica główna (KG) – ul. Kolejowa – KG2/2:
a) jedna jezdnia o 4 pasach ruchu,
b) szerokość pasa drogowego w LR – minimum 25,0 m.
Przewiduje się przebieg ulicą drogi krajowej Nr 71 – wyprowadzenie ruchu
tranzytowego z centrum miasta.
9) ulica główna (KG) – ul. Projektowana tzw. obwodnica południowa od ul.
Łódzkiej do ul. Konstantynowskiej – KG2/2:
a) jedna jezdnia o 4 pasach ruchu,
b) szerokość pasa drogowego w LR – minimum 25,0 m.
Przewiduje się przebieg ulicą drogi krajowej Nr 71.
10) ulica główna (KG) – ul. Konstantynowska:
a) odcinek od ul. Projektowanej – do ul. Struga – KG2/2 (z dopuszczeniem
KG1/4):
– dwie jezdnie do 2 pasy ruchu z dopuszczeniem 1 jezdni 4-pasowej,
– szerokość pasa drogowego w LR – 35,0 m.
Przewiduje się przebieg drogi krajowej Nr 71.
b) odcinek od ul. Projektowanej – do południowej granicy miasta – KG1/4:
– 1 jezdnia 4-pasowa,
– szerokość pasa drogowego w LR – 35,0 m;
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11) ulica główna (KG) – ul. Struga – KG1/4 (KG2/2):
a) jedna jezdnia o 4 pasach ruchu,
b) szerokość pasa drogowego w LR – minimum 25,0 m.
Ulicą przewiduje się przebieg drogi krajowej Nr 71;
12) ulica główna (KG) – ul. Miroszewska na odcinku od ul. Struga – do ul.
Aleksandrowskiej – KG2/2:
a) jedna jezdnia o 4 pasach ruchu,
b) szerokość pasa drogowego w LR – minimum 25,0 m.
Przewiduje się przebieg drogi krajowej Nr 71.
13) ulica główna (KG) – ul. Aleksandrowska:
a) na odcinku od Gałczyńskiego – do węzła z trasą S-14 – KG2/2
– 2 jezdnie 2-pasowe lub jedna jezdnia o 4 pasach ruchu,
– szerokość pasa drogowego w LR – minimum 25,0 m,
– ulicą przebiega droga krajowa Nr 71;
b) na odcinku od węzła S-14 – do granicy miasta – KG1/4 (KG 2/2)
– 1 jezdnia 4-pasowa lub 2 jezdnie 2-pasowe,
– szerokość pasa drogowego w LR – 35,0 m.
Ulicą przebiega droga krajowa Nr 71.
14) ulica główna (KG) – ul. Gałczyńskiego – KG2/2:
a) dwie jezdnie o 2 pasach ruchu lub jedna jezdnia o 4 pasach ruchu,
b) szerokość pasa drogowego w LR – 25,0 m;
15) ulica główna (KG) – ul. Piątkowska – KG1/4 (KG1/2):
a) 1 jezdnia 4-pasowa lub 1 jezdnia 2-pasowa,
b) szerokość pasa drogowego w LR – 25,0 – 30,0 m (odcinkowe przewężenia
w rejonie intensywnej zabudowy)
Ulicą przebiega droga wojewódzka Nr 702. Ulica stanowić będzie wylot układy
miejskiego do węzła z autostradą A-2;
16) ulica zbiorcza (KZ) – ul. Musierowicza – KZ1/4 (KZ1/2):
a) 1 jezdnia 4-pasowa z dopuszczeniem 1 jezdni 2-pasowej,
b) szerokość pasa drogowego w LR – 25,0 m (odcinkowe przewężenia w
rejonie intensywnej zabudowy);
17) ulica zbiorcza (KZ) – ul. Piłsudskiego – KZ1/2 (KZ1/4):
a) 1 jezdnia 2-pasowa,
b) szerokość pasa drogowego w LR – 20,0 m;
18) ulica zbiorcza (KZ) – ul. 1 Maja na odcinku od Łódzkiej – do 3 Maja – 6KZ
1/2:
a) 1 jezdnia 2-pasowa,
b) szerokość pasa drogowego w LR – 25,0 m,
c) ulica prowadzi trasę tramwajową,
d) na Placu Kilińskiego utrzymuje się funkcjonującą krańcówkę linii
tramwajowej Łódź – Zgierz;
19) ulica zbiorcza (KZ) – ul. 3 Maja – KZ1/2:
a) 1 jezdnia 2-pasowa,

b) szerokość pasa drogowego w LR – 20,0 m – 25,0 m (odcinkowe
przewężenia w rejonie intensywnej zabudowy).
Aktualnie ulicą przebiega droga krajowa Nr 71, w przyszłości przewiduje się
zmianę jej przebiegu poprzez południową obwodnicę – eliminacja ruchu
tranzytowego ze śródmieścia miasta;
20) ulica zbiorcza (KZ) – ul. Chełmska –KZ1/2:
a) 1 jezdnia 2-pasowa,
b) szerokość pasa drogowego w LR – 20,0 – 25,0 m;
21) ulica zbiorcza (KZ) – ul. Łagiewnicka –KZ1/2:
a) 1 jezdnia 2-pasowa,
b) szerokość pasa drogowego w LR – 20,0 - 25,0 m;
22) ulica zbiorcza (KZ) – ul. Projektowana (wschodnia obwodnica) od ul. Długiej
– do ul. Szczawińskiej –KZ1/2:
a) 1 jezdnia 2-pasowa,
b) szerokość pasa drogowego w LR – 20,0 - 25,0 m;
23) ulica zbiorcza (KZ) – ul. Rembielińskiego – KZ1/2:
a) 1 jezdnia 2-pasowa,
b) szerokość pasa drogowego w LR – 25,0 m;
24) ulica zbiorcza (KZ) – ul. Szczawińska – 13KZ1/2:
a) 1 jezdnia 2-pasowa,
b) szerokość pasa drogowego w LR – 25,0 m;
25) ulica zbiorcza (KZ) – ul. Fijałkowskiego –KZ1/2:
a) 1 jezdnia 2-pasowa,
b) szerokość pasa drogowego w LR – 25,0 m;
26) ulica zbiorcza (KZ) – ul. Przygraniczna na odcinku od ul. Fijałkowskiego – do
ul. Kasprowicza –KZ1/2:
a) 1 jezdnia 2-pasowa,
b) szerokość pasa drogowego w LR – 25,0 m;
27) ulica zbiorcza (KZ) ul. Kasprowicza – KZ1/2:
a) 1 jezdnia 2-pasowa,
b) szerokość pasa drogowego w LR – 25,0 m;
28) ulica zbiorcza (KZ) – ul. Boczna – Proboszczewice (od ul. Piątkowskiej – do ul.
Ozorkowskiej) – KZ1/2:
a) 1 jezdnia 2-pasowa,
b) szerokość pasa drogowego w LR – 25,0 m;
29) ulica zbiorcza (KZ) – ul. Staffa na odcinku od Parzęczewskiej – do ul.
Aleksandrowskiej - KZ1/2
a) 1 jezdnia 2-pasowa, adaptacja istniejącego odcinka od ul. Parzęczewskiej
do ul. Tuwima oraz budowa nowej ulicy na odcinku od ul. Tuwima – do ul.
Aleksandrowskiej, wraz z mostem rz. Bzurę;
b) szerokość pasa drogowego w LR – 20,0 - 25,0 m;
30) ulica zbiorcza (KZ) – ul. Sieradzka – KZ1/2:
a) 1 jezdnia 2-pasowa,
b) szerokość pasa drogowego w LR – 20,0 – 25,0 m.

Ulicą aktualnie przebiega droga krajowa Nr 71, przebieg ten w przyszłości
zostanie przeniesiony na południową obwodnicę (ciąg ulic – Miroszewska –
Struga – Konstantynowska – Kolejowa);
31) ulica zbiorcza (KZ) – ul. Aleksandrowska na odcinku od ul. Sieradzkiej – do ul.
Gałczyńskiego – KZ1/2:
a) 1 jezdnia 2-pasowa lub1 jezdnia 4-pasową,
b) szerokość pasa drogowego w LR – 30,0 – 40,0 m.
Ulicą aktualnie przebiega droga krajowa Nr 71, przebieg ten w przyszłości
zostanie przeniesiony na południową obwodnicę (ciąg ulic – Miroszewska –
Struga – Konstantynowska – Kolejowa);
32) ulica zbiorcza (KZ) – ul. Tuwima – Hoża:
a) na odcinku od ul. Staffa – do ul. Gałczyńskiego – KZ1/4:
– 1 jezdnia 4-pasowa,
– szerokość pasa drogowego w LR – 30,0 m;
b) na odcinku od ul. Gałczyńskiego – do ul. Targowej – KZ1/2:
– 1 jezdnia 2-pasowa,
– szerokość pasa drogowego w LR – 20,0 – 25,0 m;
33) ulica zbiorcza (KZ) – ul. Targowa – KZ1/2:
a) 1 jezdnia 2-pasowa,
b) szerokość pasa drogowego w LR – 18,0 – 20,0 m;
34) ulica zbiorcza (KZ) – ul. Parzęczewska:
a) na odcinku od ul. Targowej – do ul. Gałczyńskiego – KZ1/2:
– 1 jezdnia 2-pasowa,
– szerokość pasa drogowego w LR – 18,0 – 20,0 m;
b) na odcinku od ul. Gałczyńskiego – do węzła z trasą ekspresową S-14 –
KZ1/4:
– 1 jezdnia 4-pasowa,
– szerokość pasa drogowego w LR – 30,0 – 35,0 m;
35) ulica zbiorcza (KZ) – ul. Projektowana dla ruchu ciężarowego między ul.
Szczawińską a ul. Piątkowską – KZ1/2:
a) 1 jezdnia 2-pasowa,
b) szerokość pasa drogowego w LR – 15,0 m.
Ulica powinna posiadać tylko jezdnię i urządzenia odwodnienia, natomiast nie
powinna posiadać chodników – nie powinna prowadzić ruchu pieszego;
36) ulice lokalne (KL) – szerokość pasa drogowego nie powinna być mniejsza niż
12,0 m. Ulice lokalne powinny mieć 1 jezdnią 2-pasową, a w uzasadnionych
przypadkach więcej pasów ruchu;
37) ulica zbiorcza (KZ) – ul. Projektowana między ul. Parzęczewską a ul.
Reymonta (Bazylijska) wraz z wiaduktem nad torami kolejowymi w rejonie
stacji Zgierz Północ - ........ KZ1/2:
a) 1 jezdnia 2-pasowa,
b) szerokość pasa drogowego w LR – 20,0 m;
38) ulica zbiorcza (KZ) - ul. Reymonta – ul. Bazylijska na odcinku od ul.
Ozorkowskiej – do ul. Projektowanej (przez tory kolejowe) ... – KZ1/2:
a) 1 jezdnia – 2-pasowa,

b) szerokość pasa drogowego w LR – 15,0 – 20,0m;
39) ulica zbiorcza (KZ) – ul. Ludowa – KZ1/2:
a) 1 jezdnia 2-pasowa,
b) szerokość pasa drogowego w LR – 15,0 m;
40) ulica zbiorcza (KZ) – ul. Dzika na odcinku od ul. Ludowej – do ul.
Przygranicznej - KZ1/2:
a) 1 jezdnia 2-pasowa,
b) szerokość pasa drogowego w LR – 15,0 m;
41) ulice dojazdowe (KD) – szerokość pasa drogowego nie powinna być mniejsza
niż 10,0 m. Ulice dojazdowe powinny posiadać 1 jezdnię 2-pasową, przy czym
dopuszcza się 1 jezdnię 1-pasową z zachowaniem wymogów warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne;
42) drogi niepubliczne – wewnętrzne i dojazdy – w tym gospodarcze i leśne
powinny być kształtowane w nawiązaniu do wymogów i ustaleń dla
publicznych dróg dojazdowych – KD;
43) drogi dla rowerów według ustaleń przedstawionych na rysunku Studium a
ponadto realizacja dróg wewnętrznych w przypadku realizacji nowych
odcinków ulic i remontu ulic, o ile względy techniczne i bezpieczeństwa ruchu
na to zezwalają.
2. Ustala się:
1) dla wszystkich terenów przylegających do terenów kolejowych, na podstawie
przepisów szczególnych – budynki i budowle mogą być sytuowane w
odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego z tym, że
odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m;
2) w liniach rozgraniczających ulic możliwość lokalizowania:
a) zieleni pod warunkiem nie utrudniania organizacji ruchu;
b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na warunkach określonych w
przepisach szczególnych i za zgodą zarządcy drogi;
3) obiekty budowlane przy drogach powinny być usytuowane zgodnie z
przepisami szczególnymi – w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co
najmniej:
a) drogi ekspresowej na terenie zabudowy 30, poza terenem zabudowy
50 m;
b) drogi krajowej na terenie zabudowy 10 m, poza terenem zabudowy
25 m;
c) drogi wojewódzkiej i powiatowej na terenie zabudowy 8 m, poza terenem
zabudowy 20 m;
d) drogi gminnej na terenie zabudowy 6 m, poza terenem zabudowy 15 m,
z tym, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwy zarząd drogi
może wyrazić zgodę na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w
odległości mniejszej niż określona.

XVI. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
XVI.1. System wodociągowy
1. Określa się następujące kierunki działania i zasady obsługi miasta przez system
wodociągowy:
1) źródłem wody dla potrzeb komunalnych i przemysłowych Zgierza są i
pozostaną wody podziemne z utworów trzecio- i czwartorzędowych oraz z
utworów górnej i dolnej kredy, których ujęcia są zlokalizowane na terenie
miasta;
2) brak dostatecznej długości magistral jest jednym z najważniejszych czynników
ograniczających w poważnym stopniu pokrycie zapotrzebowania na wodę w
południowo-wschodnich rejonach miasta. Przesyłanie wody siecią rozdzielczą
do obszaru odległego od stacji wodociągowej powoduje duże straty ciśnienia;
3) budowa magistral obwodowych doprowadzających wodę do wnętrza układu
sieciowego, rozbudowa sieci wodociągowej to warunek poprawy standardu
funkcjonowania systemu wodociągowego;
4) modernizacja sieci magistralnej to przede wszystkim:;
a) w pierwszej kolejności doprowadzenie do zakończenia budowy magistrali
wodociągowej na odcinku od stacji ul. Piłsudskiego, wzdłuż torów PKP w
kierunku wschodnim do ul. Długiej;
b) w drugiej kolejności przebudowa sieci w centrum miasta i dążenie do
wybudowania sieci pierścieniowej, co powinno poprawić parametry
hydrauliczne sieci rozdzielczej;
5) W Studium utrzymuje się stację wodociągową z urządzeniami do uzdatniania,
gromadzenia i przesyłania wody zlokalizowaną przy ulicy Ciosnowskiej 63/65
o łącznej wydajności 780 m3/h, stwarzającej możliwość zaspakajania
obecnych, a częściowo i przyszłych potrzeb miasta w wodę czystą pod
względem chemicznym i bakteriologicznym;
6) W Studium określa się, że może zaistnieć potrzeba realizacji drugiej stacji
wodociągowej w rejonie wodonośnym ujęcia Kontrewers .
2. W Studium przyjmuje się jako kierunek działań modernizacji układu sieci
wodociągowej wyodrębnienie układów sieci rozdzielczej zaopatrującej
poszczególne rejony miasta.
Wyodrębnia się następujące układy i związane z nimi kierunki działań:
1) po zachodniej stronie miasta od skrzyżowania ulicy Gałczyńskiego z Tuwima
(rondo) w kierunku Osiedla 650 – lecia w ulicy Tuwima zlokalizowany jest
wodociąg Ø 300 mm który, przechodzi w ulicę Żeleńskiego – Boya zwiększając
przekrój do Ø 400 mm. Po północnej stronie Osiedla 650 – lecia od wodociągu
Ø 400 mm, w pasie drogowym nowoprojektowanej ulicy, wzdłuż torów
kolejowych należy wybudować wodociąg Ø 250 mm w kierunku ulicy
Łęczyckiej o długości ok. 450 m celem spięcia z istniejącym wodociągiem Ø
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250 mm. Zmodernizowany układ stworzy pierścień, który poprawi warunki
eksploatacyjne sieci w tym rejonie;
rejon Proboszczewic zaopatrywany jest przez dwa równoległe do ulicy
Ozorkowskiej wodociągi o Ø 100 mm. Pierwszy zlokalizowany jest w pasie
drogowym ul. Ozorkowskiej który, kieruje się na północ w rejon ulicy
Ogrodniczej a dalej ulicą Ciosnkowską, wzdłuż północnej granicy z Lasem pod
Dąbrówkami w kierunku na Malinkę do ulicy Przygranicznej, Fijałkowskiego
aby przy torach kolejowych połączyć się z siecią magistralną. Opisany
pierścień wodociągowy Ø 100 mm zaopatruje w wodę zachodnią część
Proboszczewic oraz częściowo Rataje i Góry Wilamowskie (Rudunki). Drugi
wodociąg Ø 100 mm obsługuje zachodnią część Proboszczewic poprzez
lokalizację w ulicy Grudzińskiej, Szczęśliwej, Dojazdowej w kierunku na północ
do ul. Ogrodniczej;
rejon Podleśna zaopatrywany jest w wodę poprzez wykonany fragment
magistrali Ø 500 mm zlokalizowanej wzdłuż torów kolejowych, między ulicami
Ciosnkowską a Dygasińskiego oraz poprzez wodociąg o przekroju rzędu Ø 300
do Ø 250 mm. usytuowany w ulicy Ciosnowskiej, następnie w ul. Kasprowicza
- wodociąg o Ø 150 mm oraz w ul. Przemysłowej wodociąg Ø 100 mm. który
w ul. Szczawińskiej spina się wodociągiem Ø 150 mm. Po zmodernizowaniu
sieci miejskiej wodociąg Ø 150 mm w ulicy Szczawińskiej należy wpiąć w sieć
magistralną;
rejon Rudunki posiada sieć rozdzielczą zlokalizowaną w ulicach:
Przygraniczna - wodociąg Ø 100 mm, którego przebieg opisywano wcześniej.
Kolejnym źródłem wody jest wodociąg Ø 100 mm zlokalizowany w ul. Tkackiej
i Urzędniczej oraz wodociąg Ø 150 do Ø 100 mm. zlokalizowany w ul.
Szczawińskiej. W ulicy Inżynierskiej zlokalizowany jest wodociąg Ø 100 mm,
który spina w pierścień wodociąg usytuowany w ulicach Przygranicznej i
Szczawińskiej.;
rejon Stepowizny i Zagrzanki obsługiwany jest przez wodociąg Ø 100 mm
zlokalizowany w ulicy Rębelińskiego i Przedwiośnie, który w przyszłości będzie
połączony bezpośrednio z miejską magistralą;
rejon Krzywia jest zaopatrywany w wodę poprzez wodociąg Ø 150 do
Ø 100 mm. zlokalizowany w ulicy Długiej który, kierując się na północ w ulicę
Bema dalej w Broniewskiego, Szenwalda i Sierakowskiego zamyka pierścień
ponownie w ulicy Długiej;
rejon Chełmy podobnie jak Krzywie zaopatrywany jest w wodę od ul Długiej
poprzez zdublowany wodociąg Ø 150 do Ø 100 mm który ulicą Cała,
następnie Zawiszy do Letniej kierując się na południe do ulicy Chełmckiej (na
wysokości ulicy Błotnej zmiana średnicy wodociągu na Ø 200 mm do ul.
Łagiewnickiej) , by ulicą Łagiewnicką połączyć się w pierścień w ulicy Długiej.
Drugim źródłem zaopatrzenia rejonu Chełmów w wodę jest wodociąg Ø 250
mm usytuowany w ulicy Łódzkiej który zaopatruje również w wodę rejon
Kuraka I, Kuraka II, Kuraka III i Kuraka IV oraz rejon Adalmówka i Nowa
Gdynia. Wodociąg w ulicy Łódzkiej kieruje się na południe do ulicy
Powstańców Śląskich by dalej na południe po przekroczeniu torów kolejowych

ulicą Sadową a następnie ulicą Chełmską, Wyspiańskiego, Krzywą i ponownie
Chełmską dotrzeć do ulicy Łagiewnickiej aby zamknąć pierścień w ulicy
Długiej;
8) rejon Kurak, Adalmówek i Nowa Gdynia zasilany jest przez wodociąg Ø 200
mm który, z ulicy Łódzkiej ulicą Śniechowskiego kieruje się do ulicy
Konstantynowskiej a następnie Konstantynowską na południe do ulicy Koszarowej
a stamtąd ulicą Zagajnikową do Iglastej. W celu zamknięcia pierścienia należy
wybudować wodociąg Ø 100 mm w ulicy Sosnowej oraz Chełmskiej do
istniejącego wodociągu Ø 200 mm;
9) rejon Stare Miasto zasilane jest przez sieć magistralną o przekroju Ø 300 do
Ø 400 mm zlokalizowaną w ulicy Gałczyńskiego i Aleksandrowskiej oraz za
pomocą głównych wodociągów rozdzielczych zlokalizowanych w ulicach Łęczycka,
Parzęczewska;
10)rejon Nowe Miasto zasilane jest przez sieć magistralną o przekroju Ø 500 do
Ø 250 mm zlokalizowaną przy torach kolejowych oraz przy ulicy Cezaka i
Długiej. Na terenie Nowego Miasta przewody magistralne wspomagane są siecią
rozdzielczą.
3. W Studium przyjmuje się, że zaspokojenie perspektywicznego a nawet
kierunkowego zapotrzebowania miasta na wodę jest możliwe, ponieważ:
1) po odtworzeniu zdolności wydobywczej ujęć stacji wodociągowej istnieją
potencjalne warunki zwiększenia wydobycia wody na terenie miasta w
stosunku do aktualnych potrzeb wodnych (rzędu 10020 Qśr d m3/d przy
wydajności ujęć komunalnych rzędu 18700 m3 Qśr d m3/d. Rezerwy wynoszą
8680 m3/d);
2) przy założeniu wzrostu zaludnienia miasta i zwiększeniu zużycia wody, przy
jednoczesnym uruchomieniu ujęcia wody „Kontrewers” (o wydajności
5040 m3/d), nadwyżka możliwości produkcji wody do 2015 roku oceniana jest
na 4143 m3/d;
3) przewidywany wzrost zaludnienia miasta do rzędu 70.000 mieszkańców,
zwiększenie zużycia wody także przez przemysł i usługi spowodować może w
okresie późniejszym znaczny wzrost potrzeb wodnych do rzędu 30600 m3/d,
co spowodowałoby deficyt około 6850 m3/d i potrzebę włączenia nowych ujęć
do pracy w wodociągowym systemie miejskim;
4) przed nadejściem okresu, w którym ewentualnie mógłby wystąpić deficyt
wody uznaje się za niezbędne:
a) uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na pozostałe ujęcia „Kontrewers”
zlokalizowane przy ul. Żytniej (otw. CI, dolna kreda) i przy ul. Cegielnianej
(otw. BIII, górna kreda i w głębi lasu otw. BI górna kreda) o wydajności
Qmax = 9600 m3/d),
b) alternatywne wykorzystanie ujęć komunalnych w Sokolej Górze o
zasobach 28900 m3/d,
c) wykorzystanie rezerw wody ze studni głębinowych zlokalizowanych na
terenie byłego zakładu „Boruta”, o łącznej wydajności zasobów na tym
terenie 28080 m3/d;

d) koniecznym jest także zabezpieczenie ujęć wody o dużej zasobności
znajdujących się na terenach innych likwidowanych dużych zakładów
przemysłowych Zgierza.
4. Ustala się, że na obszarze miasta obowiązuje:
1) dostawa wody dla poszczególnych odbiorców za pośrednictwem
indywidualnych przyłączy, na warunkach określonych przez zarządcę sieci;
2) lokalizacja nowych odcinków sieci wodociągowych w liniach rozgraniczających
dróg, poza pasami jezdni, z uwzględnieniem przepisów szczególnych, w
uzgodnieniu z właściwym zarządcą dróg, a na obszarach ochrony
konserwatorskiej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Architektem
Miasta;
3) dla pojedynczych obiektów, odległych od miejskiej sieci wodociągowej
dopuszcza się stosowanie ujęć lokalnych z obowiązkiem uzyskania pozytywnej
opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego o lokalizacji przed wydaniem
decyzji o warunkach zabudowy;
4) obowiązek
zapewnienia
przeciwpożarowego
zaopatrzenia
wodnego,
obejmującego zewnętrzną sieć hydroforową, punkty czerpania wody, studnie i
zbiorniki wody, na podstawie przepisów szczególnych;
5) zakaz wykorzystywania istniejących lokalnych otworów studziennych po
okresie ich eksploatacji jako zbiorników na odpady lub ścieki.
XVI.2. System kanalizacji
1. Określa się następujące kierunki działania i zasady obsługi miasta przez system
kanalizacji:
1) utrzymuje się system kanalizacji rozdzielczej jako system podstawowy, złożony
z kanałów sanitarnych do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i
przemysłowych oraz sieci kanałów deszczowych do odprowadzania wód
opadowych;
2) utrzymuje się we fragmencie obszaru śródmiejskiego system kanalizacji
ogólnospławnej w ulicy Ks. Popiełuszki i Dąbrowskiego i na terenie Boruty, z
koniecznością jego modernizacji lub przebudowy na system kanalizacji
rozdzielczej pełnej;
3) utrzymuje się w bardzo peryferyjnie położonych zespołach zabudowy i na
terenie
Boruty, system bezsieciowej
kanalizacji indywidualnej
z
odprowadzeniem
ścieków
do
okresowo
opróżnianych
zbiorników
bezodpływowych, szczelnych i dowożeniem tych ścieków do zlewni ścieków
zlokalizowanej w pobliżu oczyszczalni ścieków, a następnie z włączaniem ich w
obieg technologiczny oczyszczalni z tym, że preferowana jest realizacja
lokalnych systemów z przepompowniami;
4) utrzymuje się oczyszczalnie ścieków komunalnych i przemysłowych w systemie
mechaniczno-chemiczno-biologicznym, zlokalizowaną przy ul. Łukasińskiego;
5) odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest i pozostaje rzeka Bzura;

6) utrzymuje się grawitacyjny spływ ścieków sanitarnych z obszaru zlewni Bzury
do oczyszczalni oraz stosowanie systemów kanalizacji sanitarnej z
przepompowniami ścieków do układu centralnego z terenów położonych poza
zasięgiem zlewni rzeki Bzury (rejon Osiedla 650-lecia, Proboszczewice,
Łęczycka, Bazylijska, Aleksandrowska przy granicy miasta i ewentualnie inne);
7) układ miejski kanalizacji deszczowej ograniczony obecnie do obsługi osiedli
budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego oraz głównych ciągów
komunikacyjnych zlewni Bzury powinien zostać rozbudowany, ze szczególnym
uwzględnieniem terenu Parku Przemysłowego „Boruta Zgierz”.
8) Odbiór ścieków socjalnych i przemysłowych z terenów Parku Przemysłowego
„Boruta Zgierz”.
2. Uznaje się, że zgodnie z założeniami technicznej obsługi miasta nastąpi:
1) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmującej swym zakresem znacznie
większą liczbę mieszkańców miasta niż 60 %, głównie w rejonie
Proboszczewic, Rudunek i osiedla Chełmy;
2) utrzymanie wysokiej sprawności funkcjonowania oczyszczalni ścieków, której
uruchomienie przyczyniło się do ograniczania zanieczyszczenia rzeki Bzury i
skreślenia Zgierza z listy miast uznawanych uprzednio jako szczególnie
wpływających negatywnie na środowisko rejonu Morza Bałtyckiego;
3) modernizacja sieci kanalizacyjnej w śródmieściu w celu uzyskania jej większej
sprawności;
4) rozbudowa sieci kolektorów i kanałów deszczowych na obszarach
intensywnego zainwestowania, w ramach realizacji programu zabezpieczenia i
utrzymywania czystości wód odbiorników przez oczyszczenie ścieków
deszczowych wprowadzonych do rzeki Bzury i Dzierżąznej;
5) sukcesywna realizacja lokalnych systemów kanalizacji sanitarnej z
przepompowniami ścieków do układu centralnego z terenów położonych poza
zasięgiem zlewni rzeki Bzury.
Poza zasięgiem działania kolektorów miejskich pozostaną w pierwszym etapie:
a) zachodnia część miasta – Lućmierz, Komorniki, Kontrewers, Aniołów,
b) południowa część miasta – rejon ulic: Antoniewskiej,
c) fragment północnej części miasta
ale problem ten może być etapowo rozwiązywany poprzez lokalne
systemy i przepompownie.
6) włączenie do systemu sieciowego oczyszczalni w Zgierzu ścieków z rejonu
osiedla Jaskółcza w Łodzi. Techniczne rozwiązanie w ramach
międzygminnych uzgodnień.
3. Określa się:
1) lokalizację sieci kanalizacyjnej w liniach rozgraniczających dróg z
uwzględnieniem przepisów szczególnych, w uzgodnieniu z właściwym zarządcą
drogi, w szczególnych przypadkach dopuszcza się przebieg kanałów przez
tereny działek prywatnych – po uzyskaniu zgody ich właścicieli;
2) zakaz wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych i do gruntu;

3) w przypadku wytwarzania ścieków technologicznych, obowiązek ich
neutralizacji w miejscu ich powstawania, przed wprowadzeniem do kanalizacji
i odbiornika;
4) 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 usługowoprodukcyjną, przed wylotem do odbiornika, wody opadowe wymagają
podczyszczania w odpowiednich urządzeniach przechwytujących substancje
ropopochodne (separatory);
5) sporządzenie kompleksowego planu odprowadzenia wód deszczowych.
6)
XVI.3. System elektroenergetyczny
1. Określa się następujące zasady obsługi miasta w zakresie zaopatrzenia w energię
elektryczną:
1) utrzymanie zaopatrzenia miasta w energię elektryczną z krajowego systemu
energetycznego, poprzez doprowadzone linie 220 kV (Adamów – Janów) i
110 kV (od strony zachodniej miasta), z którym współpracuje EC III, oraz w
powiązaniu z Łodzią siecią średniego napięcia (od strony wschodniej miasta);
2) utrzymanie linii elektroenergetycznych 220 kV i 110 kV przebiegających przez
tereny miasta z ich koncentracją w Rejonowym Punkcie Zasilania „Antoniew”
oraz RPZ „Rudunki” (tylko linia 110 kV);
3) utrzymanie rozdzielni 15/15 kV „Zachód” i „Śródmieście” oraz sieci rozdzielczej
15 kV i 6 kV zlokalizowanej na terenie Parku Przemysłowego „Boruta Zgierz”;
4) dostarczanie
energii
elektrycznej
do
odbiorców
poprzez
stacje
transformatorowe średniego i niskiego napięcia oraz sieci SN i n.n.;
5) konieczność modernizacji sieci i stacji transformatorowych w celu wyrównania
napięcia, umożliwieniu podłączania nowych odbiorców szczególnie w rejonie
Proboszczewic, południowo-wschodniej części miasta, w rejonie na południe
od „Osiedla 650-lecia”.
2. Określa się:
1) że lokalizacja nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV może następować
w miarę narastania zapotrzebowania mocy, na warunkach określonych przez
właściwy zakład energetyczny. Dla lokalizacji tych stacji wymagany jest teren
o wymiarach co najmniej 5 x 5 m, z zapewnieniem bezpośredniego dojazdu do
dróg;
2) dla terenów zwartej zabudowy budowę nowych i modernizowanych sieci
elektroenergetycznych jako kablowych, a stacji transformatorowych jako
wnętrzowych wolnostojących lub wbudowanych w obiekty;
3) w celu ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektroenergetycznych,
wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych, obszary ograniczonego
użytkowania o szerokościach:
a) dla linii 220 kV – 60 m (po 30 m w każdą stronę od osi linii),

b) dla linii 110 kV – 30 m (po 15 m w każdą stronę od osi linii),
c) dla linii 15 kV – 16 m (po 8 m w każdą stronę od osi linii).
XVI.4. System gazowniczy
1. Określa się następujące zasady obsługi miasta w zakresie zaopatrzenia w gaz:
1) utrzymuje się zasilanie miasta w gaz ziemny z układu gazociągów
magistralnych Jarosław – Puławy – Warszawa – Piotrków Trybunalski – Łódź,
a bezpośrednio z łódzkiej obwodnicy wysokiego ciśnienia, biegnącej po
zachodniej i północnej stronie miasta o średnicy ø 300 mm stanowiącej
fragment systemu magistralnych gazociągów dalekosiężnego przesyłu;
2) utrzymuje się stacje redukcyjno-pomiarowe I i II stopnia, zlokalizowane na
terenie Zgierza, sieć rozdzielczą średniego ciśnienia i sieć niskoprężną;
3) utrzymuje się połączenie gazociągu wysokiego ciśnienia także gazociągiem
wysokiego ciśnienia § 150 mm ze stacją redukcyjną I stopnia położoną przy
zbiegu ulic Aleksandrowskiej i Łukasińskiego (druga stacja I stopnia dla
Zgierza w Dąbrówce Wielkiej) oraz połączenie Zgierza z gazociągiem
średniego ciśnienia poprzez gazociąg w Łagiewnikach;
4) ze względu na aktualny i spodziewany brak ograniczeń wydajności źródeł gazu
przyjmuje się jako uzasadnione możliwość:
a) znacznego zwiększenia liczby odbiorców gazu, w tym poprzez podjęcie
realizacji procesu humanizacji warunków życia mieszkańców centrum
miasta i Nowego Miasta poprzez gazyfikację tych istotnych struktur
miejskich w pierwszej kolejności;
b) wprowadzenia do kotłowni miejskich, lokalnych i indywidualnych paliwa
gazowego;
c) możliwość lokalizacji na terenie Zgierza dużego odbiorcy gazu.
2. Określa się:
1) użytkowanie gazociągów zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiadać sieci gazowe, określonymi w przepisach szczególnych;
2) lokalizacja gazociągów średniego ciśnienia w liniach rozgraniczających ulic,
poza pasami jezdni, na podstawie przepisów szczególnych, w uzgodnieniu z
właściwym zarządcą drogi;
3) strefy kontrolowane od gazociągów podwyższonego średniego ciśnienia i
wysokiego ciśnienia, w zależności od średnic DN o szerokości, których linia
środkowa pokrywa się z osią gazociągu:
a) do DN 150 mm włącznie – 4 m;
b) powyżej DN 150 mm do DN 300 mm – 6 m;
c) powyżej DN 300 mm do DN 500 mm – 8 m;
4) prowadzenie gazociągów przez tereny rolne i inne tereny niezabudowane
wymaga zgody zarządcy danego terenu.

XVI.5. System ciepłowniczy
1. Określa się następujące zasady obsługi miasta w zakresie gospodarki
ciepłowniczej:
1) utrzymanie podstawowego źródła ciepła dla miasta, elektrociepłowni
„Energetyka Boruta” Sp. z o.o., wytwarzającej ciepło w wodzie i parze oraz
energię elektryczną. Możliwość zwiększenia stopnia wykorzystania jej mocy z
obecnych około 50 % nominalnych możliwości;
2) utrzymanie lokalnych systemów ciepłowniczych tam, gdzie brak możliwości
doprowadzenia ciepła z systemu scentralizowanego lub gdyby było to
rozwiązaniem ekonomicznie nieuzasadnionym;
3) stopniowe modernizowanie rozwiązań indywidualnych i kotłowni lokalnych;
4) objęcie scentralizowanym uciepłowieniem znacznie większej liczby odbiorców
niż ma to miejsce obecnie, ograniczonej praktycznie do zespołów zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej „Kurak” i „650-lecia”;
5) utrzymanie istniejących magistral i sieci ciepłowniczych i przeprowadzenie
niezbędnej modernizacji;
6) realizację pierścienia magistralnego dla połączenia istniejących magistral
zasilających osiedle „650-lecia” i „Kurak” oraz umożliwienia uciepłowienia
rejonu śródmieścia;
7) sukcesywna likwidacja lub modernizacja niskosprawnych kotłowni lokalnych
zanieczyszczających atmosferę.
XVI.6. System gospodarki odpadami
1. Określa się następujące ogólne zasady obsługi miasta w zakresie gospodarki
odpadami stałymi:
1) odpady komunalne z terenu miasta wywożone są i będą do chwili rozwiązania
problemu utylizacji odpadów komunalnych na terenie miasta na składowiska w
województwie łódzkim oraz na składowiska województw ościennych;
2) maksymalna segregacja odpadów;
3) zakończenie rekultywacji składowiska przy ulicy Szczawińskiej i Zagłoby w
Zgierzu oraz rozwiązanie problemu i innych;
4) wszystkie występujące na terenie miasta wysypiska (również nieczynne)
uznaje się za „wysypiska odpadów komunalnych/przemysłowych; tereny te
wymagają rekultywacji;

5) opracowanie i wdrożenie technologii współspalania osadów ściekowych oraz
niektórych odpadów komunalnych w piecu fluidalnym w „Energetyce Boruta”
Sp. z o.o. (zgodnie z GPGO).
2. Przyjmuje się, że proces technologiczny utylizacji odpadów komunalnych dla
miasta Zgierza powinien:
a) stworzyć warunki dla bezpiecznego
składowania odpadów komunalnych;

i

nieuciążliwego

dla

środowiska

b) przyspieszyć proces unieszkodliwiania odpadów;
c)

ograniczyć ilości odpadów przeznaczonych do składowania jako odpady
poprocesowe.

3. Przyjmuje się, jako obowiązujące, działania ustalone w treści Gminnego Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Zgierz, a w szczególności Gminnego Planu
Gospodarki Odpadami zatwierdzonego przez Radę Miasta Zgierza w dniu
24.06.2004 r. na mocy uchwały Nr XXII/205/04.

XVII. KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA ROLNICZEJ I LEŚNEJ
PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ
1. Powierzchnia rolniczej przestrzeni produkcyjnej na terenie miasta ulega stałemu
ograniczaniu. Do niedawna stosunkowo znaczne rejony Proboszczewic,
Zegrzanek, Stępowizny, Łągiewnickiej, Piaskowic były wykorzystywane rolniczo.
Od szeregu lat obserwuje się proces anektowania na cele działalności
produkcyjnej, a głównie zabudowy mieszkaniowej terenów rolnych. Tereny
określane uprzednio jako struktury „kształtujące się” są wypełniane tkanką
zabudowy, uzbrojeniem komunikacyjnym i komunalnym. Intensywne procesy
urbanizacyjne mają miejsce w rejonie Proboszczewic (w tym na północnym skraju
miasta), w rejonie Łagiewnickiej, Kasprowicza, Dygasińskiego.
2. Uznając, że procesy urbanizacyjne będą miały miejsce w dalszym ciągu, a plan
zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego potwierdza się także
na terenie Zgierza ponieważ według Planu ... rolnictwo w obszarze
metropolitalnym odgrywać będzie coraz mniejszą rolę – w Studium uznano za
uzasadnione:
1) utrzymanie, w ograniczonym zakresie, działalności rolniczej w kilku obszarach
określanych mianem strefy rolnej z następującymi ustaleniami:
maksymalne zabezpieczenie przed zmianę użytkowania gruntów wyższych
klas,
zakazu realizacji zabudowy innych form poza określonymi w Studium.

preferowanie takiej polityki w zakresie upraw, która wykluczałaby uprawy
narażone na ujemne oddziaływanie skażeń wynikających z przebiegu tras
drogowych wysokiej klasy określonych w Studium,
możliwość realizacji, w niezbędnym zakresie, programu eksploatacji źródeł
wody pitnej i wód termalnych oraz ewentualnej realizacji stacji uzdatniania
wody,
możliwość eksploatacji surowców pospolitych na zasadach wynikających z
przepisów szczególnych,
możliwość wprowadzenia dolesień wynikających z zasad kształtowania
obszarów chronionego krajobrazu,
możliwość budowy tras infrastruktury technicznej z zachowaniem
maksymalnego zabezpieczenia potrzeb gospodarki rolnej,
2) prowadzenie przez tereny strefy tras drogowych i kolejowych, których
realizacja jest określana jako zadanie o ponadlokalnym znaczeniu,
3) podmokłe tereny rolne od strony Lasu Krogulec powinny być zabezpieczone
przed wygradzaniem.
3. Tereny lasów objęte są ochroną prawną a rejony Lasów Krogulec, Lućmierz, Pod
Dąbrówkami objęte są granicami projektowanych w Planie zagospodarowania
przestrzennego województwa łódzkiego Obszarów Chronionego Krajobrazu.
W Studium przyjmuje się, że:
- lasy stanowią elementy węzłowe w systemie ekologicznym miasta,
- podstawą zagospodarowania kompleksów lasów są plany urządzenia lasów
sporządzane przez służbę leśną z tym, że:
a) w stosunku do Lasu Krogulec jest uzasadnione przyjęcie do takiego planu
ustaleń opracowania wykonanego w 2000 roku a firmowanego przez Zarząd
Miasta Zgierza w 2000 r. pt. „Zgierz – koncepcja zagospodarowania Lasu
Krogulec”;
b) w stosunku do Lasu Lućmierz przyjęcie wniosków o uznanie wydm za użytek
ekologiczny;
c) w stosunku do Lasy Pod Dąbrówkami adaptację ośrodka sportoworekreacyjnego „Malinka”;
d) w stosunku do Lasu Chełmy adaptację ośrodka sportowo-rekreacyjnoturystycznego „Nowa Gdynia”;
e) w stosunku do Lasu Chełmy – Jodłowa – utrzymanie istniejącej zabudowy
usługowej i mieszkaniowej.

XVII.1. Rolnicza przestrzeń produkcyjna
1. Strefa rolna podzielona jest w Studium na szereg obszarów, przedstawionych na
rysunku Studium, stanowiących łącznie rolniczą przestrzeń produkcyjną.

2. W Studium określa się generalne ustalenia dotyczące wszystkich obszarów
rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Obowiązuje:
1) maksymalne ograniczenie zmiany użytkowania gruntów rolnych na cele
pozarolnicze;
2) w przypadku zmiany przeznaczenia zmeliorowanych terenów użytków
rolnych konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie z Wojewódzkim Zarządem
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi przebudowy urządzeń
melioracyjnych w sposób umożliwiający funkcjonowanie sieci na terenach
sąsiednich a następnie wystąpienie do Zarządu o wykreślenie ich z
ewidencji urządzeń melioracji szczegółowych;
3) zakaz realizacji innych form zainwestowania poza:
- zabudową związaną z prowadzeniem gospodarstw rolnych;
- uzupełnieniem zabudowy typu jednorodzinnego na wyznaczonych
w Studium terenach (zabudowa do 2-ch kondygnacji, dach płaski,
intensywność zabudowy do 0,20);
- drogami publicznymi i liniami kolejowymi określonymi na rysunku
Studium wraz z zabezpieczeniem przejść dla ludzi i zwierząt,
przejazdów dla sprzętu rolniczego;
- infrastrukturą techniczną realizowaną w oparciu o dokumentację
techniczną zgodną z generalnymi projektami uzbrojenia
komunalnego miasta;
- dolesieniami wynikającymi z planów urządzenia lasów i
kształtowaniem obszarów chronionego krajobrazu oraz przepisami
szczególnymi;
- eksploatacją surowców, zgodnie z warunkami ustalonymi przez
odpowiednie władze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Dla obszarów złóż pospolitych, tj. piasków i iłów ustala się
utrzymanie istniejącego zagospodarowania i użytkowania
rolniczego do czasu podjęcia eksploatacji zgodnie z przepisami
prawa.
3. W Studium określa się kierunki polityki przestrzennej dotyczącej wyodrębnionych
obszarów rolniczej przestrzeni produkcyjnej:
1) obszar Bazylia – Lućmierz
a) tereny przecięte projektowaną trasą S-14; napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi w.n, co powoduje ograniczenia w swobodnym
dysponowaniu terenami rolniczymi i konieczność uwzględnienia
negatywnego wpływu, szczególnie trasy drogowej, na kumulację
trujących związków chemicznych w roślinach;
b) rejon związany z rozszerzeniem obszarów chronionego krajobrazy w
województwie łódzkim (zgodnie z Planem zagospodarowania
województwa łódzkiego). Po określeniu ustaleń dotyczących tych
terenów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa należy
respektować przyjęte nakazy i zakazy w polityce przestrzennej
odnoszone do omawianego rejonu;
2) obszar Kontrewers – Jedlicze (poza Lasem Krogulec):

a) tereny wodonośne, możliwość realizacji ujęć wód wgłębnych dla celów
pitnych i wód termalnych oraz realizacji nowej stacji wodociągowej bez
potrzeby zmiany Studium;
b) na części terenów, od strony zachodniej Lasu Krogulec, możliwość
dolesień zapewniających ciągłość powiązań ekologicznych z lasami
grotnickimi;
c) konieczność zachowania terenów łąk na północny zachód od Lasu,
stanowiących obszar źródłowy rzeki Lindy;
d) rejon związany z rozszerzeniem obszarów chronionego krajobrazu w
województwie łódzkim (zgodnie z Planem zagospodarowania
przestrzennego województwa łódzkiego). Po określeniu zgodnie z
przepisami prawa ustaleń dotyczących tych terenów należy
respektować przyjęte nakazy i zakazy w polityce przestrzennej
odnoszonej do omawianego rejonu;
3) obszar Zegrzanki – Stępowizna:
a) tereny przecięte projektowaną trasą drogową prowadzącą transport
ciężarowy z ładunkami niebezpiecznymi, projektowaną trasą kolejową
do E-20 oraz położone w sąsiedztwie rozwijającej się dzielnicy
przemysłowej Rudunki i linii kolejowych do Kutna i Łowicza – splot tego
typu
zainwestowania
wymaga
prowadzenia
polityki
rolnej
uwzględniającej niekorzystne oddziaływanie trasy drogowej i
utrudnienia w przemieszczaniu się ludzi, zwierząt, sprzętu rolniczego;
b) potencjalne
tereny
dalszej
ekspansji
zainwestowania
typu
przemysłowego, magazynowego, itp. działalności gospodarczej;
4) obszar Piaskowice:
a) tereny rolne położone w bezpośrednim sąsiedztwie tras drogowych
klasy krajowej, strefy lokalnej aktywności gospodarczej, kompleksu
przemysłowego powstającego na bazie dawnej ZPB „Boruta”, ŁSSE,
urządzeń komunalnych o zróżnicowanym profilu i zasięgu regionalnym
w tym oczyszczalni ścieków i jej zaplecza, elektrociepłowni. Sąsiedztwo
tych form użytkowania terenów spowodowało skażenie gruntów, co
wymaga określenia specjalnej polityki rolnej na tym obszarze;
b) część terenów położonych jest na złożu glinopirytów, jego eksploatacja
wymaga uprzedniego przeprowadzenia procedury zgodnie z ustawą o
prawie górniczym i geologicznym.

XVII.2. Leśna przestrzeń produkcyjna
1. Strefa leśna podzielona jest w Studium na szereg obszarów przedstawionych na
rysunku Studium, stanowiących łącznie leśną przestrzeń produkcyjną. Obszary te
różnią się pomiędzy sobą charakterystycznymi funkcjami.
2. W Studium określa się generalne ustalenia dotyczące wszystkich obszarów
leśnych. Ustala się, że:
a) prowadzenie gospodarki leśnej odbywać się będzie w dalszym ciągu na
podstawie planów urządzenia lasów na zasadach ekologicznych;
b) tereny leśne na obszarze miasta są lasami podlegającymi ochronie na
zasadach ogólnych ale charakteryzującymi się zróżnicowanymi funkcjami
wynikającymi zarówno z istniejącego zainwestowania i użytkowania a
także z potencjalnych możliwości ich wykorzystania na cele miejskie i
ponadlokalne.
3. W Studium określa się kierunki polityki przestrzennej dotyczące wyodrębnionych
obszarów leśnej przestrzeni produkcyjnej:
1) Las Krogulec i Las Lućmierz, zgodnie z Planem zagospodarowania
województwa łódzkiego i wystąpieniem Zarządu Województwa Łódzkiego,
przewidziane są do objęcia granicami rozszerzonego PuczniewskoGrotnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Do chwili podjęcia decyzji w
tej sprawie tereny wymienionych lasów podlegają ochronie jako obszary
węzłowe systemu ekologicznego miasta, wyróżniające się walorami
przyrodniczo-krajobrazowymi, a w tym:
Las Krogulec posiadający zróżnicowany drzewostan i siedliska naturalne z
jodłą na granicy jej północnego występowania w Polsce;
Lasu Lućmierz z wydmami.
Ze względu na walory przyrodnicze wielokrotnie były wysuwane postulaty
o objęcie tych lasów szczególnymi formami ochrony – Lasu Krogulec jako
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego a wydm jako użytku ekologicznego.
W stosunku do Lasu Krogulec postuluje się, by w planie urządzenia Lasu
uwzględnione zostały propozycje urządzenia ścieżki dydaktycznej oraz
zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego lasu i jego przedpola a
cmentarza wojennego zgodnie z opracowaniem „Zgierz – Las Krogulec –
Koncepcja zagospodarowania, 2000”. Istnieje konieczność zabezpieczenia
Lasu przed ujemnym wpływem trasy drogowej S-14 oraz jego dostępności
od strony osiedla 650-lecia;
2) Las pod Dąbrówkami – zgodnie z Planem zagospodarowania przestrzennego
województwa łódzkiego i wystąpieniem Zarządu Województwa Łódzkiego
kompleks leśny przewidywany jest do objęcia granicami rozszerzonego
Sokolnicko-Piątkowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Do chwili podjęcia decyzji w tej sprawie tereny leśne podlegają ochronie jako
węzłowy element systemu ekologicznego miasta. W Studium uznaje się, że w
planie urządzenia kompleksu leśnego należy uwzględnić:
utrzymanie (z prawem do rozbudowy) zespołu sportowo-rekreacyjnego o
znaczeniu ponadlokalnym „Malinka” z przeznaczeniem go dla wypoczynku
letniego i zimowego, a w tym zróżnicowana konfiguracja terenu do
wykorzystania na sporty zimowe;
zagospodarowanie zespołu terenów leśnych umożliwiające jego penetrację
rekreacyjną a przeciwdziałające dewastacji zasobów przyrodniczych;
zakończenie rekultywacji wysypiska odpadów przy ul. Szczawińskiej;
realizację drogi dla transportu materiałów niebezpiecznych zgodnie z
rysunkiem Studium;
utrzymanie podziałów terenów na cele zabudowy letniskowej
południowej części kompleksu leśnego na styku a Rudunkami.

w

3) Las Chełmy - kompleks terenów leśnych – podlega ochronie jako węzłowy
element miejskiego systemu ekologicznego. W Studium uznaje się, że w
planie urządzenia kompleksu leśnego należy uwzględnić:
utrzymanie (z prawem do rozbudowy) zespołu usługowo-turystycznorekreacyjnego „Nowa Gdynia”;
utrzymanie istniejącej zabudowy usługowej wraz z prawem do rozbudowy
obiektów usługowych o różnych funkcjach, budowy na wyznaczonym
terenie centrum dla osób z upośledzeniem umysłowym) hotel, dom
mieszkalny, ośrodek rehabilitacji);
dotychczasowe podziały z prawem do zabudowy na dużych działkach
terenów leśnych na wschód od ul. Uroczej do Letniej.
4. Zgodnie z projektem uchwały Rady Miasta Zgierza z listopada 2003 roku, istnieje
poparcie dla uznania za lasy ochronne dla:
1) fragmentu Lasu Krogulec (położonego poza torami PKP),
2) znacznego południowego fragmentu Lasu Okręglik, część południowowschodnią Lasu Chełmy (na wschód od ulicy Grabowej).
Pozostałe lasy „Las Krogulec”, „Las Chełmy” i „Las pod Dąbrówkami” przewiduje
się docelowo przekształcić w park leśny ...”.

XVIII. OKREŚLENIA DOTYCZĄCE STREF POLITYKI PRZESTRZENNEJ
I JEDNOSTEK WYDZIELONYCH W STUDIUM
Zgodnie
z
przedstawionymi
generalnymi
kierunkami
zagospodarowania
przestrzennego Zgierza oraz uszczegółowionymi kierunkami i zasadami kształtowania
środowiska przyrodniczego, kulturowego, systemów komunikacji, infrastruktury
technicznej, rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej dokonano w STUDIUM
podziału obszaru miasta na dwie strefy:
1) urbanizacji,
2) ekologiczną.
Podstawą takiego podziału jest wyraźnie różna funkcja tych stref.
Strefa urbanizacji dzieląca się na obszar śródmiejski oraz obszary intensywnej i
ekstensywnej urbanizacji to przede wszystkim strefa lokowania inwestycji
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mieszkaniowych, usługowych, przemysłowych, infrastrukturalnych; strefa ekologiczna
to przede wszystkim tereny rolnicze, leśne, doliny rzeczne, lokowania ośrodków
rekreacyjnych, rehabilitacyjnych itp.
Wydzielone jednostki to z kolei rejony miasta (w ramach poszczególnych stref)
wyróżniające się formami użytkowania i zainwestowania terenów.
XVIII.A. STREFA URBANIZACJI
XVIII.1. OBSZAR ŚRÓDMIEJSKI – Jednostka 1
1. Obszar śródmiejski Zgierza składa się z trzech wyróżniających się, ale
zintegrowanych rejonów: Starego Miasta, Nowego Miasta oraz zespołu
umownie nazywanego Śródmieście – Wschód.
Łącznikiem tych rejonów jest ulica Długa, stanowiąca równoleżnikową oś miasta,
wokół której skupiają się podstawowe instytucje obsługi miasta.
Na obszarze śródmiejskim a szczególnie w jego dwóch pierwszych wyżej
wymienionych rejonach występuje charakterystyczna zabudowa mieszkaniowa z
usługami w parterach budynków (w znacznej mierze zabytkowa), zabudowa
poprzemysłowa (także w dużym stopniu zabytkowa), układ placów i ulic (w
przeważającej części zabytkowy).
Stare i Nowe Miasto z ulicą Długą to obszar, z którym utożsamia się Zgierz. Z
kolei część wschodnia to rejon zabudowy mieszkaniowej blokowej wraz z
zabudową przemysłową i usługową, kompleksem oświaty (w rejonie 3 Maja,
Cezaka) oraz zespołem dworca kolejowego Zgierz-Miasto. Jej oś także stanowi ul.
Długa. Obszar śródmiejski jest podstawowym miejscem koncentracji życia
publicznego w mieście. W Studium uznaje się, że obecny standard
zainwestowania, poziom ładu przestrzennego i estetyki nie odpowiada
eksponowanej pozycji obszaru w skali miasta i subregionu zgierskiego.
Stąd w Studium uznaje się za niezbędne:
kontynuowanie programu rewaloryzacji ulicy Długiej i jej najbliższego
otoczenia, w tym poprzez humanizację warunków życia;
rozwój układu centralnego ośrodka usługowego miasta i subregionu
zgierskiego, w tym poprzez wykorzystanie kubatur i terenów zabudowy
przemysłowej, obecnie niewykorzystywanych na cele produkcyjne;
zdecydowane ograniczenie ruchu tranzytowego przez centrum miasta;
podniesienie poziomu ładu przestrzennego i estetyki (w tym poprzez
zapewnienie wpływu Architekta Miasta na projekty architektoniczne nowej
zabudowy i modernizacji istniejących zasobów);
zachowanie i wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego tu
występującego w powiązaniu z walorami doliny Bzury, w tym Parku
Miejskiego, który powinien podlegać powiększeniu i zainwestowaniu z
uwzględnieniem celów wypoczynkowych, rozrywki, organizacji imprez
masowych.

2. Określa się, że rejon „Stare Miasto” 1.A to obszar:
1) tożsamości miasta szczególnie w sąsiedztwie kościoła p.w. św. Katarzyny,
Placu Jana Pawła II, Placu Plac Jana Pawła II;
2) proponowanej w STUDIUM strefy obserwacji archeologicznej OW, do
ostatecznego ustalenia po wykonaniu specjalistycznych opracowań;
3) przeobrażeń związanych ze stałym kształtowaniem centrum miasta i jego
subregionu.
Określa się:
1
Położenie rejonu

2

3

Od północy rejon ograniczony jest ul. P. Skargi,
od wschodu al. Armii Krajowej, południa ul.
Śniechowskiego, zachodu ul. Gołębią, zapleczem
zabudowy od strony ul. Łódzkiej na głębokość do
otwartego nurtu rz. Bzury.
Przeznaczenie terenu:
1) istniejąca zabudowa typu śródmiejskiego
funkcja podstawowa
stanowiąca obudowę Starego Rynku, z
usługami komercyjnymi,
2) koncentracja usług publicznych głównie o
charakterze administracyjnym,
3) obiekt kultu religijnego wraz z zabudową
towarzyszącą,
4) place miejskie,
5) obszar obserwacji archeologicznej.
Standardy kształtowania Tereny mieszkaniowe
zabudowy
1) utrzymanie
istniejącej
wielorodzinnej
zabudowy mieszkaniowej wraz z lokalami
usługowymi
w
parterach
budynków
tworzących ciągi usługowe na obwodzie
Placu Plac Jana Pawła II;
2) stopniowa przebudowa zdegradowanego
mieszkaniowego zainwestowania obudowy
Placu Jana Pawła II, ul. Gołębiej, rejonu ul.
P. Skargi, ul. Sieradzkiej, Krótkiej w celu
nadania temu rejonowi uporządkowanego,
estetycznego charakteru. Nowa zabudowa
do
2-ch
kondygnacji
z
poddaszem
użytkowym w formie obudowy uliczek.
Historyzująca architektura, tzn. wykluczająca
założenia typu willowego;
3) stopniowa
przebudowa
zabudowy
mieszkaniowej i usługowej wzdłuż ul.
Łódzkiej. Teren przyszłościowych lokalizacji
założeń
centrotwórczych
oraz
usług
publicznych o znaczeniu ponadloklanym.

4

5

Tereny usługowe
1) utrzymanie kościoła i zabudowy w ramach
wydzielonego terenu kościelnego;
2) utrzymanie
zabudowy
o
charakterze
administracyjnym w tym Urzędu Miasta
Zgierza,
Urzędu
Gminy,
instytucji
finansowych;
3) utrzymanie innych usług wbudowanych w
budynki mieszkalne stanowiące obudowę
Placu Plac Jana Pawła II;
4) adaptację istniejącej zabudowy wzdłuż ul.
Łódzkiej na cele usług centrotwórczych.
Tereny placów
Wyznaczone są na rysunku Studium jako
elementy związane z układem ulicznym:
1) Plac Jana Pawła II przed kościołem:
a) zakaz prowadzenia handlu (z wyjątkiem
działalności związanej z odpustem),
b) możliwość
parkowania
samochodów
osobowych;
2) Plac Jana Pawła II: przed Urzędem Miasta
Zgierza:
a) dopuszcza się prowadzenie okazjonalnej
działalności wystawienniczej, handlowogastronomicznej
pod
warunkiem
utrzymania
terenów
skwerów
w
należytym stanie, nie utrudniania ruchu
samochodowego
i
tramwajowego,
koncentrującego się wzdłuż ul. Długiej,
Łęczyckiej, A. Krajowej,
b) możliwość
parkowania
samochodów
osobowych;
Obiekty
i
tereny Obszar Starego Miasta podlega ochronie
podlegające ochronie i konserwatorskiej. Granice strefy podano na
zasady
ich rysunku Studium. Obiekty podlegające ochronie
zagospodarowania
podane w rozdziale V.1. ust. 3. Obowiązuje
uzgadnianie
działań
inwestycyjnych
z
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Obsługa komunikacyjna
Ograniczenia w zakresie bezpośrednich wjazdów
od strony ulic kategorii G zgodnie z
obowiązującymi
przepisami
szczególnymi.
Adaptacja linii tramwajowej z koniecznością
eliminacji sytuacji kolizyjnych z układem
ulicznym.

6

Obsługa
techniczną

infrastrukturą Z systemów wodno-kanalizacyjnych miejskich
wymagających modernizacji.
Ogrzewanie indywidualne do chwili rozwiązania
problemu ogrzewania scentralizowanego lub
lokalnego.

3. Określa się, że rejon Nowego Miasta – rejon 1.B w Zgierzu to:
1) zasadniczy element obszaru tożsamości miasta, objęty proponowaną w
STUDIUM strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej A, w granicach
określonych na rysunku STUDIUM;
2) koncentracji obiektów i lokali usługowych oraz zabudowy mieszkaniowej
typu śródmiejskiego, w tym reliktów zabudowy z początkowej fazy
rozwoju miasta fabrycznego z pierwszej połowy XIX wieku;
3) terenów i zabudowy poprzemysłowej;
4) intensywnych przeobrażeń związanych ze stałym kształtowaniem centrum
miasta i jego subregionu.
Określa się:
1
Położenie terenu

2

Przeznaczenie terenu
funkcja podstawowa

funkcja uzupełniająca

Od północy rejon ograniczony jest strukturą
doliny Bzury, od wschodu ulicą Mielczarskiego;
od południa ul. 3 Maja, od zachodu al. Armii
Krajowej, Łódzką.
– 1) zabudowa śródmiejska – tzn. zgrupowanie
charakterystycznej dla Zgierza zwartej
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz
lokali usługowych wbudowanych i obiektów
usługowych wolnostojących;
2) zgrupowanie licznych obiektów o charakterze
publicznym
oraz
przeznaczonych
dla
prowadzenia działalności usługowej o
charakterze komercyjnym;
3) obszar intensywnej zmian i przeznaczania
terenów i zabudowy na cele wytworzenia
centrum usługowego miasta i subregionu
zgierskiego;
4) place miejskie związane z ul. Długą;
tereny i zabudowa przemysłowa podlegające
rehabilitacji i przekształceniom, w tym także na
cele działalności usługowej i mieszkaniowej.

3

Standardy kształtowania Tereny mieszkaniowe
zabudowy
i 1) utrzymanie
zasobów
zabudowy
zagospodarowania terenu
wielorodzinnej z usługami w parterach
tworzących
charakterystyczne
ciągi
mieszkaniowo-usługowe wzdłuż obu pierzei
ulicy Długiej, mające charakter w dużym
stopniu zabytkowy i tworzące specyficzny
klimat tej części obszaru śródmiejskiego;
2) utrzymuje się zabudowę pierzejową wzdłuż
istniejących ulic, zabudowa o charakterze
zwartym w istniejących liniach zabudowy, w
dużym stopniu o charakterze zabytkowym (w
tym domy tkaczy);
3) wyklucza
się
w
nowych
obiektach
mieszkaniowych lokalizowanie mieszkań w
parterach budynków przylegających do ulic
Długiej,
Dąbrowskiego,
Narutowicza,
Popiełuszki, Placu Kilińskiego;
4) uzupełnienie
zabudowy,
jej
forma
architektoniczna powinna być kształtowana
w sposób zbliżony do zabudowy sąsiedniej,
(co do wysokości, dachu, gzymsowania,
rytmu otworów, opasek okiennych i
podokienników);
5) w
architekturze
obiektów
obowiązuje
zaznaczanie
historycznych
podziałów
własnościowych;
6) obowiązuje
prowadzenie
(w
nowych
budynkach) kalenic dachów równolegle do
granic terenów publicznych;
7) wprowadza się zakazy w stosunku do
zabudowy i zagospodarowania ulicy Długiej,
Dąbrowskiego, Narutowicza, Popiełuszki,
1 Maja, Placu Kiliśnkiego:
a) umieszczania
reklam
zasłaniających
dekoracyjne elementy budynku,
b) stosowania w elewacjach budynków
okładzin z tworzyw sztucznych, w tym
sidingu, lakierowanych blach, płytek
ceramicznych,
c) stosowania w pokryciach dachowych
blachy falistej,
d) stosowania prefabrykowanych ogrodzeń
żelbetowych;

8) szczególnym problemem jest określenie
dalszej formy
użytkowania
budynków
dawnych tkaczy. Rozwiązaniu tego problemu
wychodzi naprzeciw utworzenie Parku
Kulturowego „Miasto Tkaczy” zgodnie z
uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XV/142/03 z
30 grudnia 2003 r.;
9) obowiązuje
uzgadnianie
projektów
architektonicznych
i
zagospodarowania
terenów z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków i Architektem Miasta w ramach
strefy A ochrony konserwatorskiej.
Tereny usług
1) rejon szczególnie intensywnych przeobrażeń
zainwestowania i użytkowania terenów
poprzez lokalizację usług tworzących rejon
rozbudowywanego
centrum
miasta
i
subregionu szczególnie w kwartale ulicy
A. Krajowej, Parku Miejskiego, ulic ks.
Popiełuszki, 3 Maja, Łódzkiej z dalszą
ekspansją poza ul. Łódzką oraz w kierunku
ulicy
Narutowicza
i
terenów
poprzemysłowych
w
rejonie
ul.
Dąbrowskiego. Obowiązuje maksymalne
zaspokojenie
potrzeb
parkingowych
użytkowników centrum;
2) utrzymanie
istniejących
obiektów
usługowych związanych z działalnością o
charakterze publicznym jak i komercyjnym.
Zabudowa usługowa powinna podlegać
modernizacji poprzez: likwidację okładzin
plastikowych,
porządkowanie
reklam,
oznaczenie
historycznych
podziałów,
maksymalne
zaspokojenie
potrzeb
parkingowych dla użytkowników;
3) wyklucza się handlową zabudowę usługową
o powierzchni sprzedażowej powyżej 300 m2
w danym obiekcie;
4) obowiązuje
uzgadnianie
projektów
architektonicznych
i
zagospodarowania
terenów z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków i Architektem Miasta w ramach
strefy A ochrony konserwatorskiej.

Tereny przemysłowe i pozaprzemysłowej
działalności gospodarczej
1) utrzymanie
zabudowy
i
działalności
przemysłowej z prawem do modernizacji lub
zmiany przeznaczenia zabudowy i terenów
na cele usługowe i mieszkalnictwa;
2) dopuszcza się wewnętrzne podziały terenów
dla różnych użytkowników pod warunkiem
zachowania
wartości
historycznokulturowych terenów i zabudowy w
uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków i Architektem Miasta w ramach
strefy A ochrony konserwatorskiej;
3) obowiązuje odsunięcie ogrodzeń i likwidacji
części zainwestowania od strony Bzury w
celu
umożliwienia
wytworzenia
ciągu
spacerowego i ścieżki rowerowej.

4

Zasady scalania i podziału
nieruchomości

5

Obiekty
i
tereny
podlegające ochronie i
zasady
ich
zagospodarowania

Teren placu
Plac Kilińskiego;
a) utrzymuje się zazielenienie placu,
b) utrzymuje
się
końcowy
przystanek
tramwajowy Łódź – Zgierz z możliwością
korekty zazielenienia,
c) dopuszcza się elementy małej architektury,
estetyczne kioski, zatoczki parkingowe,
d) wyklucza się zagospodarowania placu
straganami.
Utrzymuje się istniejące podziały terenów:
a) ewentualne nowe podziały wymagają
opracowywania
koncepcji
podziałów
respektującej historyczne podziały i plany
miejscowe.
Rejony Nowego Miasta podlegają ochronie
konserwatorskiej. Granice stref podano na
rysunku Studium. Szczególną formą opracowania
objęte są tereny Parku Kulturowego.
Obowiązuje uzgadnianie działań inwestycyjnych,
modernizacyjnych,
z
Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków i Architektem Miasta w
ramach granic stref.
Obiekty (zakłady) nie mogą swoją działalnością
przekraczać standardów jakości środowiska.

6

7

Obsługa komunikacyjna

Obsługa komunikacyjna z istniejących ulic.
Ograniczenia bezpośrednich wjazdów od strony
ulic KG zgodnie z obowiązującymi przepisami
szczególnymi.
Obsługa
infrastruktury Zaopatrzenie w wodę: z adaptowanej sieci
technicznej
miejskiej.
Odprowadzanie ścieków: do miejskiej sieci
kanalizacyjnej wymagającej modernizacji i
rozbudowy; kanalizacja deszczowa – rozbudowy.
Ogrzewanie obiektów z systemu miejskiego lub
lokalnych źródeł ciepła. Ogrzewanie indywidualne
do chwili rozwiązania problemu ogrzewania
scentralizowanego.

4. Określa się, że rejon Śródmieścia Wschód – jednostka 1.C to obszar:
1) koncentracji
zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej
„blokowej”
wymagającej realizacji procesu humanizacji, szczególnie w stosunku do
zabudowy powyżej ulicy Długiej;
2) koncentracji usług o znaczeniu ogólnomiejskim;
3) związany z dworcem PKP Zgierz – Miasto;
4) silnie powiązany z rejonem Nowe Miasto poprzez ul. Długą i Plac
Kilińskiego.
Określa się:
1
Położenie rejonu

2

Przeznaczenie terenu:
funkcja podstawowa

3

funkcja uzupełniająca

Od północy rejon ograniczony przez dolinę Bzury;
od wschodu torami PKP Łódź – Zgierz – Kutno –
Łowicz; od południa ulicą Kuropatwińskiej i ul.
3 Maja; od zachodu ul. Mielczarskiego
1. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
2. Usługi
o
charakterze
publicznym
i
komercyjnym.
3. Dworzec PKP Zgierz – Miasto.
Tereny mieszkaniowe
1) utrzymanie zabudowy wielorodzinnej typu
osiedlowego (blokowego) z prawem do jej
modernizacji;
2) osiedla do objęcia programem humanizacji
poprzez:
a) wprowadzenie uciepłowienia ze źródeł
scentralizowanych;
b) gazyfikację;
c) ocieplenie budynków i nadanie im
bardziej estetycznego wyglądu;
d) urządzenie
przestrzeni
wspólnego

użytkowania – zieleńce, place zabaw,
garaże, parkingi, dojazdy i dojścia do
budynków, oznakowania,
e) lokalizację
łączników
pomiędzy
budynkami, modernizację wejść i klatek
schodowych,
3) zabudowa przy ulicy Długiej – ustalenia j.w.
z zaleceniem dalszego nasycania usługami
parterów budynków,
4) utrzymanie zespołu garaży powyżej ul.
Dubois,
5) utrzymanie zabudowy niskiej z prawem do
jej
modernizacji
i
obowiązkiem
porządkowania zabudowy gospodarczej.
Tereny usług
1) utrzymanie obiektów i lokali usługowych o
charakterze publicznym i komercyjnym oraz
charakteru ciągu mieszkalno-usługowego ul.
Długiej;
2) szczególnej dbałości wymagają zespoły
obiektów związanych z edukacją w tym
założenie
o
charakterze
zabytku
współczesnego przy ul. 3 Maja;
3) możliwość urządzenia zespołu usługowego w
rejonie dworca PKP Zgierz – Miasto i w
powiązaniu z koncentracją przystanków
komunikacji autobusowej w tym miejskiej.

4

Zasady scalania i podziału
nieruchomości

5

Obiekty
i
tereny
podlegające ochronie i
zasady
ich
zagospodarowania

Tereny zieleni
1) utrzymanie
terenu
i
zainwestowania
cmentarza,
2) ochrona wartości kulturowych, dziedzictwa
historycznego i zieleni cmentarza,
3) konieczność uwzględnienia w planach
miejscowych powiązań z doliną Bzury.
Szczególny nadzór Konserwatora Zabytków w
stosunku do obiektów podlegających ochronie
konserwatorskiej.
1) ochronie konserwatorskiej podlegają obiekty
sakralne, cmentarz, obiekty znajdujące się w
ewidencji zabytków. Działania inwestycyjne i
modernizacyjne w stosunku do tych
obiektów w uzgodnieniu z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków i Architektem

6

7

Miasta.
Obsługa komunikacyjna
Obsługa komunikacyjna z istniejących ulic.
Ograniczenia w bezpośrednich wjazdach od
strony ulicy KG zgodnie z obowiązującymi
przepisami szczególnymi.
Obsługa
infrastrukturą Zaopatrzenie w wodę: z adaptowanej sieci
techniczną
miejskiej.
Niezbędna
budowa
magistrali
wodociągowej.
Odprowadzanie ścieków – do miejskiej sieci
kanalizacyjnej.
Ogrzewanie – z miejskiego lub lokalnych
scentralizowanych źródeł ciepła. Ogrzewanie
lokalne do chwili rozwiązania problemu
ogrzewania
scentralizowanego.
Wymagana
realizacja sieci magistralnej i rozdzielczej.

XVIII.2. „TUWIMA – ALEKSANDROWSKA” – jednostka 2
Określa się, że rejon „Tuwima – Aleksandrowska” to obszar:
1) trwałej struktury miejskiej o wielofunkcyjnym zainwestowaniu i użytkowaniu
terenów,
2) intensyfikacji procesów urbanizacyjnych,
3) lokalizacji istotnych elementów zainwestowania dla funkcjonowania miasta i
obsługi ludności.
Określa się:
1
Położenie rejonu

2

Przeznaczenie terenu:
funkcja podstawowa

Granice rejonu stanowią od strony północnej
ulice Tuwima, Hoża; od wschodniej ul. Gołębia,
Sieradzka, obszar śródmiejski; od południa
struktura doliny Bzury; od zachodu projektowana
trasa S-14.
1) koncentracja zabudowy jednorodzinnej i
niskiej zabudowy wielorodzinnej,
2) podstawowy funkcjonujący cmentarz w
mieście,
3) plac targowy.

funkcja uzupełniająca:
1) działalność
usługowa,
2) zieleń.

gospodarcza

produkcyjno-

3

Standardy kształtowania Tereny mieszkaniowe:
zabudowy
1) utrzymanie
istniejącej
zabudowy
i zagospodarowania
mieszkaniowej z prawem do modernizacji,
terenu
2) nowa zabudowa:
a) zespoły zabudowy wielorodzinnej od 2 do
4 kondygnacji, intensywność netto od 0,6
– 1,0, miejsca garażowe lub parkingi dla
zaspokojenia potrzeb mieszkańców,
b) jednorodzinna jako uzupełnienie ciągów
zabudowy wzdłuż istniejących ulic i przy
zachowaniu linii zabudowy, gabarytów
obiektów, kształtu i pokrycia dachów,
c) w
nowych
zespołach
zabudowy
jednorodzinnej w oparciu o mpzp z
uwzględnieniem:
- zabudowy wolnostojącej na działkach o
powierzchni minimum 600 m2 (front
minimum 20 m),
- zabudowy bliźniaczej na działkach o
powierzchni minimum 400 m2 (front
minimum 16 m),
- zabudowy szeregowej na działkach o
powierzchni minimum 180 m2 (front
minimum 6 m),
- zabudowa atrialna na działkach o
powierzchni minimum 180 m2, front
12 m,
- budynki o wysokości 2-ch kondygnacji,
ogrodzenie ażurowe o wysokości 1,8 m
bez
prefabrykowanych
elementów
betonowych,
- zabezpieczenie miejsc garażowych lub
postojowych
w
wysokości
2-ch
stanowisk dla samochodów,
- powierzchnia gospodarcza w bryle
budynków
lub
w
budynkach
wolnostojących,
- nawiązywanie w zakresie rozwiązań
architektonicznych do nowej istniejącej
zabudowy.
Tereny usługowe:
1) utrzymuje się istniejące obiekty i lokale
związane z działalnością usługową,

2) możliwość realizacji usług w ramach terenów
mieszkaniowych,
3) działalność usługowa nie może powodować
znaczącego oddziaływania na środowisko.
Teren targowiska:
1) utrzymuje się lokalizację podstawowego
targowiska
miejskiego
z
zapleczem
parkingowym, z tym, że jego funkcjonowanie
nie
może
powodować
znaczącego
oddziaływania na środowisko i uciążliwości dla
płynności
ruchu samochodowego
ulicą
Aleksandrowską i warunków zamieszkania w
zlokalizowanych
w
pobliżu
budynkach
mieszkalnych.
Usprawnienia
wymaga
organizacja
ruchu
wzdłuż
ulicy
Aleksandrowskiej
i
technologia
funkcjonowania handlu na placu targowym.
Tereny działalności gospodarczej:
Utrzymuje się funkcjonujące zainwestowanie
produkcyjno-składowo-usługowe z obowiązkiem
porządkowania
zabudowy,
nadania
jej
estetycznego wyglądu z zastrzeżeniem, by
oddziaływanie
działalności
na
środowisko
zamykałało się w granicach działki.
Dopuszcza się nową zabudowę tego typu z
zastrzeżeniem co do zakresu oddziaływania na
środowisko, zabudowa do wysokości 9 m nad
poziom terenu z zapewnieniem możliwości
manewrowania,
na
wydzielonej
działce,
samochodem ciężarowym i parkingu dla
użytkowników.
Tereny zieleni:
1) utrzymanie
cmentarza
przy
ul.
Parzęczewskiej,
ochrona
jego
wartości
historyczno-kulturowych,
2) utrzymanie istniejących zespołów zieleni,
nadanie im charakteru urządzonej zieleni
publicznej, zapewnienie zieleni izolacyjnej
wzdłuż
ogrodzeń
terenów
działalności
gospodarczej
typu
produkcyjnego,
składowego,
zaplecza
motoryzacyjnego,
parkingu związanego z targowiskiem.

4

5

6

7

Zasady scalania i podziału 1) dla umożliwienia realizacji nowych zespołów
nieruchomości
zabudowy konieczne opracowanie mpzp,
2) możliwość realizacji w formie uzupełnienia
zabudowy na już wyznaczonych działkach,
3) opracowanie mpzp może wymagać scalenia i
wtórnych podziałów nieruchomości.
Obiekty i tereny
1) cmentarz jako dziedzictwo historycznopodlegające ochronie
kulturowe
wraz
z
występującymi
tu
pomnikami przyrody,
2) zieleń przyuliczna,
3) ochrona
warunków
zamieszkania
mieszkańców narażonych na sąsiedztwo
działalności gospodarczej i tras drogowych o
znaczeniu krajowym.
Obsługa komunikacyjna
1) od strony istniejących ulic, wykazanych na
rysunku Studium i ulic lokalnych wynikających
z mpzp,
2) ograniczona dostępność od strony ul.
Aleksandrowskiej a żadna od projektowanej
trasy S-14,
3) eliminacja
ruchu
tranzytowego
ulicą
Aleksandrowską.
Obsługa infrastrukturą
Zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągu
techniczną
miejskiego.
Odprowadzanie
ścieków
do
kanalizacji miejskiej. Ogrzewanie z sieci miejskiej
lub lokalnej z użyciem ekologicznych nośników
energii, gazyfikacja.

XVIII.3. PARZĘCZEWSKA – Jednostka 3
Określa się, że rejon Parzęczewska stanowi obszar:
1) trwałej, uformowanej struktury miejskiej;
2) koncentracji zabudowy mieszkaniowej wielo- i jednorodzinnej, w tym w
formie „Osiedla 650-lecia”;
3) koncentracji usług medycznych o znaczeniu regionalnym;
4) wlotu do miasta trasy ruchu szybkiego S-14.
1

Określa się:
Położenie rejonu

Od północy rejon ograniczony jest linią kolejową
Zgierz – Kutno; od wschodu zapleczem
zabudowy niskiej związanej z ulicami Reja,
Bazylijskiej, Parzęczewską; od południa ul.
Tuwima; od zachodu projektowaną trasą ruchu
szybkiego S-14.

2

3

Przeznaczenie terenu:
funkcja podstawowa

1) koncentracja
zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej typu blokowego (w tym
„Osiedla 650-lecia”);
2) zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna o
różnej intensywności;
3) usługi służby zdrowia o charakterze
regionalnym;
4) usługi stanowiące element wielofunkcyjnego
ośrodka usługowego na wjeździe do Zgierza i
przy przystanku PKP – lokalne centrum
usługowe;
5) przystanek PKP Zgierz – Północ.

funkcja uzupełniająca
1) usługi podstawowe
Standardy kształtowania Tereny mieszkaniowe
zabudowy
i 1) zabudowa wielorodzinna
zagospodarowania terenu
a) utrzymanie
zabudowy
(wraz
z
towarzyszącymi usługami) z prawem do
jej modernizacji;
b) nowe realizacje w formie sukcesywnego
dopełniania struktur osiedlowych. Nowa
zabudowa do wysokości 6-kondygnacji z
usługami podstawowymi;
c) utrzymanie istniejących i możliwość
powiększenia
w ramach
struktury
zabudowy
wielorodzinnej,
zespołów
zabudowy jednorodzinnej szeregowej,
wolnostojącej, bliźniaczej, atrialnej;
d) zapewnienie miejsc postojowych;
2) zabudowa jednorodzinna przemieszana z
zabudową wielorodzinną
a) utrzymanie zainwestowania mieszkaniowego;
b) nowe realizacje na już wydzielonych
działkach
w
ramach
dokonanych
podziałów własnościowych oraz na
podstawie
planu
miejscowego.
Zabudowa do dwóch kondygnacji o
formie architektonicznej nawiązującej do
nowych realizacji w tym rejonie miasta
(gabaryty,
dachy).
Powierzchnia
przyrodniczo czynna minimum 40 %
powierzchni działki, ogrodzenie ażurowe
bez użycia prefabrykowanych elementów
betonowych.
Zapewnienie
miejsc

postojowych lub garażowych na każdej
działce. Możliwość realizacji intensywnej
zabudowy niskiej typu szeregowego,
atrialnego na małych działkach z pełnym
uzbrojeniem komunalnym.
Tereny usług
1) utrzymanie terenu i zabudowy istniejącego
szpitala
o
znaczeniu
regionalnym,
koncentrującego zespół usług medycznych z
prawem do modernizacji zainwestowania i
rozbudowy na posiadanym terenie;
2) utrzymanie obiektu i terenu kościoła;
3) tereny obiektów oświaty
utrzymanie zainwestowania z prawem do
modernizacji i rozbudowy na posiadanym
terenie
oraz
ewentualnej
zmiany
użytkowania na inne cele usługowe;
4) utrzymanie obiektów i terenu ośrodka
szkolno-wychowawczego z prawem do
modernizacji
i
ewentualnej
zmiany
przeznaczenia na cele usług publicznych;
5) tereny dla działalności usługowej o
charakterze komercyjnym;
a) założenie usługowe wielofunkcyjne, na
wjeździe do miasta, o charakterze głównie
komercyjnym.
Zabudowa
do
7m
wysokości.
Zabezpieczenie
miejsc
parkingowych
dla
użytkowników
subcentrum;
b) rejon przystanku PKP. Wyklucza się
lokalizację
obiektów
handlowych
o
powierzchni sprzedażowej przekraczającej
300 m2,
c) możliwość
wytworzenia
zespołu
usługowego naprzeciw szkoły przy zbiegu
T. Boya Żeleńskiego – Kamiennej;
d) dopuszcza się możliwość wprowadzenia
zabudowy mieszkaniowej, ze znacznym
udziałem
zieleni,
na
terenie
zlokalizowanym na zachód od istniejącego
szpitala.

4

5

6

Tereny zieleni
1) tereny zieleni izolacyjnej od trasy S-14.
Wykorzystanie dla tego celu ogrodu
działkowego leżącego przy trasie;
2) zabezpieczenie w planach miejscowych
zieleni wewnątrzosiedlowej.
Obiekty
i
tereny 1) zabudowa
mieszkaniowa
od
strony
podlegające ochronie
projektowanej trasy S-14 i linii kolejowej
może być narażona na oddziaływanie hałasu
komunikacyjnego. O ile okaże się, że
rzeczywiste natężenie hałasu przekracza
dopuszczalne normy zaistnieje konieczność
zainstalowania elementów czynnej ochrony
przed hałasem;
Obsługa komunikacyjna
1) obsługa
komunikacyjna
od
strony
istniejącego
układu
ulicznego
i
ulic
wewnętrznych w ramach projektowanych
zespołów
mieszkaniowych.
Zakaz
bezpośrednich zjazdów z trasy S-14 oprócz
miejsca wyznaczonego w Studium;
2) zapewnienie przejść dla ruchu pieszego i
rowerowego pomiędzy osiedlem 650-lecia i
nowymi zespołami mieszkaniowymi w
ramach jednostki a Lasem Krogulec poprzez
projektowaną trasę ruchu szybkiego;
3) utrzymanie przystanku PKP i zespołu obsługi
komunikacji miejskiej w rejonie ul. Staffa.
Obsługa
infrastrukturą Obsługa infrastrukturą techniczną z sieci
techniczną
miejskich
wymagających
modernizacji
i
rozbudowy.

XVIII.4. „PRZYBYŁÓW” – Jednostka 4
Ustala się, że rejon „Przybyłów” stanowi obszar:
1) trwałej jednostki strukturalnej wymagającej stałej modernizacji i
intensyfikacji zabudowy;
2) koncentracji zabudowy jednorodzinnej i małych domów mieszkalnych;
3) koncentracji podstawowego zespołu urządzeń dla poboru i dystrybucji
wody pitnej dla miasta;
4) ośrodka sportowego;
5) miejsca martyrologii ;
6) lokalizacji usług publicznych.

Określa się:
1
Położenie rejonu

2

3

Przeznaczenie terenów:
funkcja podstawowa

Od północy i wschodu rejon ograniczony jest linią
kolejową relacji Zgierz – Kutno; od południa
granicą strefy doliny Bzury, ul. P. Skargi; od
zachodu ulicą Bazylijską.
1) tereny
zabudowy
mieszkaniowej
z
preferowaną intensyfikacją zabudowy;
2) podstawowy zespół urządzeń zaopatrzenia
miasta w wodę pitną;
3) teren ośrodka sportowego;
4) miejsce martyrologii;
5) usługi publiczne.

funkcja uzupełniająca
1) tereny usług podstawowych
Zasady
kształtowania Tereny mieszkaniowe
zabudowy
1) utrzymanie zabudowy z prawem do jej
modernizacji i z obowiązkiem porządkowania
użytkowanej nieruchomości;
2) niezbędne działania sanacyjne zabudowy
położonej poniżej ul. Gałczyńskiego do
P. Skargi;
3) nowe realizacje:
a) na działkach już wydzielonych jako
uzupełnienie zabudowy;
b) dopuszcza się podziały terenów dotąd
niepodzielonych w oparciu o plany
miejscowe, w tym w rejonie ul.
Konopnickiej;
c) zabudowa do 2-ch kondygnacji na
działkach od 180 do 800 m2;
d) forma
architektoniczna
dotycząca
wielkości bryły obiektów i dachów
nawiązująca do otoczenia;
e) zapewnienie
dostępności
do
drogi
publicznej i infrastruktury każdej z nowo
uzyskanych działek;
f) dopuszcza się zabudowę usługową
związaną z budynkiem mieszkalnym lub
wolnostojącą
g) należy zabezpieczyć 2 miejsca postojowe
lub garażowe na każdej działce;
h) powierzchnia
przyrodniczo
czynna
minimum 40 % powierzchni działki;
i) ogrodzenie
ażurowe
bez
użycia
prefabrykowanych elementów betonowych.

Tereny usług
1) utrzymanie ośrodka sportowego z prawem do
jego zainwestowania niezbędnymi obiektami
związanymi z funkcją terenu. Zabudowa
pawilonowa 1-o kondygnacyjna;
2) usługi komercyjne z zastrzeżeniem, by
oddziaływanie na środowisko zamykało się w
granicach działki;
3) utrzymanie obiektów oświaty z prawem do ich
modernizacji;
4) utrzymanie obiektu i terenu kościoła.
Tereny technicznej obsługi miasta
Podstawowy zespół urządzeń zaopatrzenia w
wodę pitną Zgierza. Utrzymanie, możliwość
modernizacji,
rozbudowy;
możliwość
wyprowadzania magistral wodociągowych.
Tereny zieleni
ogród działkowy istniejący w ramach zabudowy
mieszkaniowej w rejonie ul. Kopernika do
utrzymania lub przekształcenia w zieleń
osiedlową.

4
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Teren placu
W stosunku do Placu Stu Straconych obowiązuje:
a) zakaz zabudowy stałymi i czasowymi
obiektami służącymi działalności handlowej;
b) zakaz prowadzenia handlu „koszyczkowego”;
c) dopuszczalne jest instalowanie elementów
związanych z tradycją i powagą miejsca oraz
urządzanie imprez okolicznościowych;
d) możliwość parkowania samochodów.
Zasady scalania i podziału Nowe podziały wymagają sporządzenia koncepcji
nieruchomości
podziału terenu z uwzględnieniem ustaleń planu
miejscowego.
Obiekty
i
tereny 1) teren i zainwestowanie stacji wodociągowej
podlegające ochronie
oraz transportu wody do odbiorców miejskich;
2) teren Placu Stu Straconych;
3) zabudowa łaźni miejskiej.
Obsługa komunikacyjna
Obsługa komunikacyjna z istniejącego układu
ulicznego. Ograniczone zjazdy od strony drogi
krajowej Nr 1 do sytuacji uzgodnionych z
zarządcą drogi.

7

Obsługa
techniczną

infrastrukturą Rozbudowa istniejących sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej, budowa magistrali wodociągowej
od terenu przy ul. Ciosnowskiej do ul. Długiej
wzdłuż torów PKP.
Ogrzewanie – lokalne lub indywidualne źródła
ciepła oparte o paliwa ekologiczne.

XVIII.5 „KURAK WSCHÓD” – Jednostka 5
Określa się, że rejon „Kurak Wschód” to obszar:
1) trwałej, uformowanej jednostki strukturalnej podlegającej procesowi
dopełniania zainwestowania;
2) koncentracji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz
intensyfikowanych procesów urbanizacyjnych na wlocie do Zgierza od
strony Łodzi;
3) funkcjonowania centralnego ośrodka sportowo-wystawienniczego i imprez
widowiskowych;
4) pozaprzemysłowej działalności gospodarczej.
Określa się:
1
Położenie rejonu
Rejon ograniczony jest od północy ulicą 3 Maja;
od wschodu ul. Kuropatwickiej; od południa
torami PKP Łódź – Zgierz; od zachodu ul. Łódzką.
2
Przeznaczenie terenu:
1) koncentracja
zabudowy
mieszkaniowej
funkcja podstawowa
wielorodzinnej, z usługami;
2) teren
centralnego
ośrodka
sportowowystawienniczego, imprez widowiskowych o
znaczeniu regionalnym;
3) tereny działalności gospodarczej;
4) fragment południowej drogowej obwodnicy
miejskiej.
3

funkcja uzupełniająca
Standardy kształtowania
zabudowy
i zagospodarowania
terenu

1) zabudowa jednorodzinna.
Tereny mieszkaniowe
1) utrzymanie
zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej,
wielokondygnacyjnej
z
prawem do jej modernizacji i dopełniania
osiedla tego typem zabudowy;
2) utrzymanie usług związanych z tą zabudową,
zarówno
wbudowanych
w
budynki
mieszkalnej jak i wolnostojących;
3) nowe realizacje zespołów mieszkaniowych i
związanych z nimi usług zgodnie z przyjętymi
planami ich zagospodarowania i ustalonymi

formami architektonicznymi, jednakże z
niezbędnym
zapewnieniem
miejsc
postojowych;
4) utrzymanie
istniejącej
zabudowy
jednorodzinnej z prawem do jej modernizacji;
5) nowe realizacje zabudowy jednorodzinnej na
wydzielonych już działkach w ramach
podziałów własnościowych, nowe podziały na
zasadach ogólnych;
6) dopuszcza się lokalizację lokali usługowych
związanych z budynkiem mieszkalnym;
7) nowa zabudowa jednorodzinna do wysokości
2-ch kondygnacji nadziemnych, ogrodzenie
ażurowe
z
wyłączeniem
elementów
betonowych;
8) powierzchnia przyrodniczo czynna minimum
40 % powierzchni działki w zabudowie
jednorodzinnej;
9) zapewnienie 2 miejsc postojowych lub
garażowych dla każdej działki zabudowy
jednorodzinnej;
10)forma
architektoniczna
zabudowy
jednorodzinnej nawiązująca do otoczenia,
powiązana z krajobrazem rejonu stanowiącym
wlot do Zgierza od strony Łodzi.
Tereny usługowe
1) tereny usług komercyjnych i publicznych,
adaptacja zainwestowania z prawem do
modernizacji i rozbudowy na posiadanym
terenie. Wyklucza się lokalizację lokali
handlowych o sali sprzedażowej powyżej
2000 m2;
2) usługi publiczne – utrzymanie z prawem do
rozbudowy i modernizacji.
Tereny działalności gospodarczej
pozaprzemysłowej
a) utrzymanie terenów zespołów składów,
magazynów,
baz,
obsługi
technicznej
zabudowy, drobnej wytwórczości, ochrony
przeciwpożarowej, z prawem do modernizacji
i rozbudowy na użytkowanym terenie, z
obowiązkiem porządkowania nieruchomości;
b) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących

znacząco oddziaływać na środowisko, dla
których sporządzenie raportu oddziaływania
jest obligatoryjne.

4
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Teren ośrodka sportowo-widowiskowego
teren i zagospodarowanie przystosowane dla
wielofunkcyjnego wykorzystania – jako obiekty
sportowe,
wystawiennicze,
widowiskowe.
Utrzymanie funkcji i zainwestowania z prawem
do modernizacji i rozbudowy na posiadanym
terenie.
Zasady scalania i podziału 1) wydzielenie terenów z obszarów działalności
nieruchomości
gospodarczej pozaprzemysłowej, dla różnych
użytkowników, możliwe po zapewnieniu
swobodnej
dostępności
do
ulicy
i
infrastruktury technicznej oraz swobody
manewrowania samochodami ciężarowymi na
wydzielonym terenie;
Obiekty
i
tereny 1) zabudowa mieszkaniowa od strony ulic
podlegające ochronie
Łódzkiej, 1 Maja, 3 Maja ze względu na hałas.
W wypadku stwierdzenia przekroczenia norm
hałasu zastosowanie ochrony czynnej.
Obsługa komunikacyjna
Obsługa komunikacyjna za pośrednictwem
istniejącej siatki ulic i niezbędnych ulic
wewnętrznych
w
ramach
zespołów
przemysłowych i mieszkaniowych. Ograniczenia
włączeń od trasy Nr 1 i obwodnicy południowej
zgodnie z przepisami szczególnymi.
Obsługa infrastrukturą
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
techniczną
budowa kolektorów sanitarnego i deszczowego.
Budowa ciepłowniczej sieci magistralnej.

XVIII.6 „KURAK ZACHÓD” – Jednostka 6
Określa się, że rejon „Kurak – Zachód” to obszar:
1) trwałej, uformowanej jednostki strukturalnej podlegającej procesowi
dopełniania zainwestowania;
2) koncentracji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej;
3) powiększanego zespołu terenów cmentarnych;
4) zieleni wzdłuż cieku w południowo-zachodniej części jednostki.

Określa się:
1

Położenie rejonu

2

Przeznaczenie terenu:
funkcja podstawowa

3

Od północy rejon graniczy z ul. Śniechowskiego;
od wschodu z ul. Łódzką; południa bocznicą
kolejową do terenów przemysłowych d. Z.P.B.
„Boruta”; zachodu jednostką przemysłową.
1) koncentracja
zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej typu osiedlowego;
2) tereny cmentarzy;
3) teren zazieleniony wzdłuż cieku;
4) fragment południowej drogowej obwodnicy
miejskiej,
5) zabudowa usługowa, usługi publiczne.

funkcja uzupełniająca
1) zabudowa jednorodzinna
Standardy kształtowania Tereny mieszkaniowe
zabudowy
i 1) utrzymanie
zabudowy
mieszkaniowej
zagospodarowania terenu
wielorodzinnej z prawem do jej modernizacji i
uzupełnienia;
2) utrzymanie usług związanych z tą zabudową
zarówno wbudowaną w budynki mieszkalne
jak i wolnostojących;
3) nowe realizacje zespołów zabudowy i
związanych z nimi usług zgodnie z planami
miejscowymi
i
ustalonymi
formami
architektonicznymi, jednakże z niezbędnym
zapewnieniem miejsc postojowych;
4) utrzymanie zabudowy jednorodzinnej z
prawem do jej modernizacji;
5) nowe realizacje zabudowy jednorodzinnej na
wydzielonych już działkach, nowe podziały
zgodnie z planem miejscowym;
6) nowa zabudowa jednorodzinna do wysokości
2-ch kondygnacji nadziemnych, ogrodzenia
ażurowe
z
wyłączeniem
elementów
betonowych;
7) powierzchnia przyrodniczo czynna minimum
40 % powierzchni działki;
8) zapewnienie 2 miejsc postojowych lub
garażowych dla każdej działki;
9) forma architektoniczna nawiązująca do
otoczenia, powiązana z krajobrazem rejonu
stanowiącym wlot do Zgierza od strony Łodzi.

Tereny usługowe
Utrzymanie i adaptacja do bieżących potrzeb
obiektów i terenów usług związanych uprzednio z
funkcjonowaniem b. Z.P.B. „Boruta”.
Lokalizacja usług o charakterze publicznym, a w
tym o znaczeniu ponadlokalnym. Oddziaływanie
obiektów na środowisko powinno zamknąć się w
granicach działki.
Tereny usługowe
zgrupowanie obiektów o charakterze publicznym
z prawem do modernizacji i ewentualnej zmiany
przeznaczenia na cele usług i mieszkaniowe.

4

Tereny zieleni
1) utrzymanie istniejącego cmentarza;
2) znaczne powiększenie obszaru cmentarza z
zapewnieniem:
a) obiektów dla sprawowania ceremonii
pogrzebowych,
b) miejsc postojowych dla odwiedzających
cmentarze, w tym wzdłuż projektowanego
przedłużenia u. Kolejowej,
c) miejsc dla drobnego handlu związanego
ze
sprzedażą
kwiatów,
zniczy,
działalnością rzemieślniczą,
d) obiektów wspólnego użytkowania – biura
cmentarzy, sanitariaty;
3) zadrzewienie terenu związanego z ciekiem,
forma izolacji od terenów przemysłowych i
możliwość zagospodarowania dla wypoczynku
mieszkańców
rozbudowywanego
zespołu
osiedli zabudowy wielorodzinne,
4) stopniowa likwidacja istniejących ogrodów
działkowych, z możliwością przeznaczenia ich
terenów pod zabudowę mieszkaniowousługową,
5) dopuszcza się lokalizację założeń typu
„cmentarzysko dla zwierząt domowych” oraz
„przytulisko
dla
zwierząt”
zgodnie
z
odpowiednimi przepisami szczelnymi.
Zasady scalania i podziału Na zasadach ogólnych.
nieruchomości
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Obiekty
i
tereny 1) zabudowa mieszkaniowa od strony ulicy
podlegające ochronie
Łódzkiej.
W
wypadu
stwierdzenia
przekroczenia norm hałasu zastosowanie
ochrony czynnej;
2) tereny cmentarzy.
Obsługa komunikacyjna
Obsługa komunikacyjna za pośrednictwem
istniejącej siatki ulic i niezbędnych ulic
wewnętrznych
w
ramach
zespołów
mieszkaniowych.
Ograniczenia włączeń od trasy Nr 1 i obwodnicy
południowej,
zgodnie
z
obowiązującymi
przepisami szczególnymi.
Obsługa
infrastrukturą Poprzez rozbudowaną sieć miejską.
techniczną

XVIII.7 PROBOSZCZEWICE - WITOSA – jednostka 9
Określa się, że rejon jednostki „Proboszczewice – Witosa” to obszar:
1) trwałej struktury miejskiej, rozpoczęty proces urbanizacji dopełniający
istniejące zainwestowanie w tym związany ze zmianą użytkowania terenów
rolnych. Urbanizacja ekstensywna,
2) koncentracji zabudowy jednorodzinnej,
3) koncentracja działalności usługowej w ramach wyznaczonego terenu zespołu
usługowego.
Określa się:
1
Położenie rejonu

2

3

Przeznaczenie terenu:
funkcja podstawowa

Północną granicę rejonu stanowi ul. Podmiejska;
wschodnią ul. Ozorkowska; południową linia
kolejowa Zgierz – Kutno; zachodnią struktura
rolna.
1) koncentracja
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,
2) zespół usługowy.

funkcja uzupełniająca:
1) usługi podstawowe
Standardy kształtowania Tereny mieszkaniowe:
zabudowy
1) utrzymanie istniejącej zabudowy, możliwość
i zagospodarowania
jej rozbudowy, modernizacji. Możliwość
terenu
lokalizacji
nowej
zabudowy
na
już
wydzielonych działkach w formie uzupełnienia
zabudowy.
Utrzymanie
istniejącej
linii
zabudowy. Obowiązek nadania zabudowie
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estetycznego wyglądu i uporządkowania
działek,
2) nowa zabudowa:
a) w ramach istniejących zespołów:
- w nawiązaniu do wysokości budynków,
kształtu i pokrycia dachów obiektów
adoptowanych,
b) w nowych zespołach z uwzględnieniem w
stosunku do zabudowy:
- wolnostojącej – minimum 1000 m2
powierzchni działki (front minimum
20 m),
- bliźniaczej
–
minimum
800 m2
powierzchni działki (front minimum
16 m),
- szeregowy
–
minimum
300 m2
powierzchni działki (front minimum
6 m),
- ogrodzenie ażurowe do wysokości
1,8 m, zakaz stosowania prefabrykatów
betonowych, użytkowanie w linii
rozgraniczającej drogi,
- budynki gospodarcze do 35 m2 pow.
zabudowy i wysokości 1 kondygnacji
(wbudowane w bryłę budynku lub
wolnostojących)
w
tym
miejsca
garażowe,
- powierzchnia biologicznie czynna nie
mniej niż 40 % powierzchni działki,
- wydzielenie miejsca dla pojemników na
odpadki
i
postój
samochodów
osobowych.
Tereny usługowe:
1) możliwość realizacji zabudowy usługowej w
ramach terenów zabudowy jednorodzinnej.
Oddziaływanie obiektów na środowisko
powinno zamknąć się w granicach działki.
Zabudowa
związana
z
budynkiem
mieszkalnym lub wolnostojącym. Powierzchnia
biologicznie
czynna
minimum
25 %
powierzchni działki,
2) utrzymanie istniejących obiektów z prawem
do modernizacji,
3) lokalizacja
wielofunkcyjnego
ośrodka
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usługowego dla tej części miasta. Zabudowa
do dwóch kondygnacji. Zakaz lokalizacji
działalności
powodującej
znaczące
oddziaływanie na środowisko.
Zasady scalania i podziału Realizacja zabudowy w ramach istniejących
nieruchomości
podziałów
na
działki
budowlane
jako
uzupełnienie
zabudowy.
Tereny
nowych
zespołów zabudowy wymagają scalenia i
dokonania wtórnych podziałów zgodnie z
ustaleniami mpzp.
Obiekty i tereny
Ochronie podlega zabudowa mieszkaniowa
podlegające ochronie
wzdłuż ul. Ozorkowskiej, okna o podwyższonej
izolacyjności akustycznej. Mogą okazać się
konieczne specjalne zabezpieczenia akustyczne
od tej drogi (do określenia na etapie
projektowania jej modernizacji).
Obsługa komunikacyjna
a) od strony istniejących ulic. Utwardzenie
nawierzchni ulic,
b) ograniczenie możliwości wykonywania zjazdów
na drogę krajową Nr 1 do uzgodnionych
przypadków z zarządcą drogi.
Obsługa infrastrukturą
Zaopatrzenie w wodę z sieci miejskiej.
techniczną
Odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej.
W
początkowym
okresie
dopuszcza
się
stosowanie szczelnych zbiorników na ścieki i ich
zorganizowane wywożenie na wylewisko.
Zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków
do wód i gruntu.
Zaopatrzenie w ciepło z lokalnych źródeł ciepła.
Stopniowe
eliminowanie
nieekologicznych
kotłowni i zakaz ich odtwarzania.
Konieczność zapewnienia właściwego zasilania
jednostki w energię elektryczną.

XVIII.8 „PROBOSZCZEWICE WSCHÓD I ZACHÓD” – jednostka 10
Określa się, że rejon „Proboszczewice Wschód i Zachód” stanowi obszar:
1) kształtowania się struktury mieszkaniowej, ekstensywnej urbanizacji,
2) przekształcania terenów rolnych i ekstensywnie zagospodarowanych na
zespoły mieszkaniowe zabudowy jednorodzinnej.
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Określa się:
1
Położenie rejonu

2

Przeznaczenie terenu:
funkcja podstawowa
funkcja uzupełniająca:

3

Od północy i wschodu granicę rejonu stanowi
fragment północnej i wschodniej granicy
administracyjnej miasta (ul. Ogrodnicza –
Łanowa); od południa ulice Podmiejska,
Przyrodnicza; od zachodu rejon ul. Rzepakowej.
zabudowa jednorodzinna

1) lokalizacja Nadleśnictwa Grotniki,
2) usługi,
3) działalność przemysłowa na wydzielonym
terenie.
Standardy kształtowania Tereny mieszkaniowe:
zabudowy
1) utrzymanie istniejącej zabudowy, możliwość
i zagospodarowania
jej stopniowej modernizacji i rozbudowy do
terenu
standardów nowej zabudowy jednorodzinnej.
Możliwość rozbudowy z uwzględnieniem
parametrów podanych w pkt. 2. Utrzymanie
istniejącej linii zabudowy,
2) nowa zabudowa:
a) wolnostojąca – minimalna powierzchnia
nowo wydzielanych działek – 1000 m2
(front działki minimum 20 m),
b) bliźniacza – minimalna powierzchnia nowo
wydzielanych działek – 800 m2 (front
działki minimum 16 m),
c) szeregowa – minimalna powierzchnia
nowo wydzielanych działek –300 m2 (front
działki minimum 6 m),
d) wysokość budynku mieszkalnego do
dwóch kondygnacji, w tym poddasze
użytkowe,
e) ogrodzenia ażurowe o maksymalnej
wysokości 1,8 m z zakazem stosowania
prefabrykatów betonowych, usytuowanie
w linii rozgraniczającej drogi,
f) budynki
gospodarcze
o
wysokości
1 kondygnacji (wbudowane w bryłę
budynku lub wolnostojące), w tym miejsca
garażowe,
g) powierzchnia biologicznie czynna nie
mniejsza niż 40 % powierzchni działki.
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4

5

Tereny usługowe i aktywności gospodarczej:
1) utrzymuje się teren i jego zagospodarowania
użytkowane przez siedzibę Nadleśnictwa
Grotniki z prawem do jego modernizacji i
rozbudowy na posiadanym terenie,
2) obiekty usługowe i innej aktywności
gospodarczej mogą być lokalizowane na
terenach
zabudowy
jednorodzinnej.
Oddziaływanie obiektów na środowisko
powinno zamknąć się w granicach działki,
3) na
terenach
związanych
z
obsługą
komunikacyjną z dopuszczeniem budynku
mieszkalnego wielkość wydzielonych działek
powinna być dostosowana do rodzaju
zabudowy i nie powinna być mniejsza niż
2500 m2, a krótszy bok działki o szerokości
minimum 30 m,
4) wysokość zabudowy do 2-ch kondygnacji,
5) ogrodzenie działek ażurowe z zakazem
stosowania
prefabrykatów
betonowych,
wysokość do 2,2 m,
6) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza
niż 25 % pow. działki.
Zasady scalania i podziału 1) wydzielone działki można scalać w celu
nieruchomości
uzyskania powierzchni dla realizacji założeń
typu rezydencjonalnego i zabudowy o funkcji
użyteczności
publicznej,
działalności
gospodarczej,
2) wtórny podział wydzielonych działek na
podstawie mpzp uznaje się za możliwy
wówczas, gdy w jego wyniku każda z
nowopowstałych działek będzie spełniać
warunki zagospodarowania i użytkowania
zgodne z przepisami szczególnymi.
Obiekty i tereny
1) ochroną objęte powinny być zabudowania
podlegające ochronie
mieszkalne od strony obecnej drogi krajowej
Nr 1, okna o podwyższonej izolacyjności
akustycznej, konieczne mogą się okazać
specjalne zabezpieczenia akustyczne od tej
drogi (określone na etapie projektowania jej
modernizacji),
2) tereny niezabudowane – rolne wymagają
włączenia do opracowań mpzp w celu
uniknięcia niekontrolowanej parcelacji.
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6

Obsługa komunikacyjna

7

Obsługa infrastrukturą
techniczną

1) od strony istniejących i projektowanych ulic,
2) ograniczenie
możliwości
wykonywania
zjazdów na obecną drogą krajową Nr 1 do
uzgodnionych przypadków z zarządcą drogi.
Do chwili pełnego skanalizowania terenów
gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach i
wywóz w systemie zorganizowanym do stacji
zlewnej ścieków.
Lokalne źródła ciepła opalane paliwami
ekologicznymi.
Gazownictwo – przyszła gazyfikacja oraz gaz
bezprzewodowy.

XVIII.9 „PROBOSZCZEWICE - PIĄTKOWSKA” – jednostka 11
Określa się, że rejon jednostki „Proboszczewice -Piątkowska” to obszar:
1) trwałej struktury miejskiej, rozpoczęty proces urbanizacji dopełniającej
istniejące zainwestowanie,
2) koncentracji zabudowy jednorodzinnej, urbanizacja ekstensywna,
3) przekształceń byłych terenów zamkniętych na cele aktywności gospodarczej i
działalności usługowej z udziałem mieszkalnictwa.
Określa się:
1
Położenie rejonu

2

3

Przeznaczenie terenu:
funkcja podstawowa

Od północy granicę jednostki stanowi ulica
Przyrodnicza; od wschodu ul. Ciosnowska; od
południowa linia kolejowa Zgierz – Kutno; od
zachodu ul. Ozorkowska.
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) koncentracja aktywności gospodarczej w
formie ośrodka „Piątkowska”

funkcja uzupełniająca:
zabudowa usługowa
Standardy kształtowania Tereny mieszkaniowe:
zabudowy
1) utrzymanie istniejącej zabudowy, możliwość
i zagospodarowania
jej stopniowej modernizacji do standardów
terenu
nowej zabudowy jednorodzinnej. Możliwość
rozbudowy.
Możliwość
realizacji
nowej
zabudowy na już wydzielonych odcinkach w
formie uzupełnienia zabudowy, z utrzymaniem
istniejącej linii zabudowy,
2) nowa zabudowa:
a) wolnostojąca – minimalna powierzchnia
nowo wydzielonych działek – 1000 m2
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b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)

(front działki minimum 20 m),
bliźniacza – minimalna powierzchnia nowo
wydzielonych działek – 800 m2 (front
działki minimum 16 m),
szeregowa - minimalna powierzchnia nowo
wydzielonych działek – 300 m2 (front
działki minimum 6 m),
wysokość budynku mieszkalnego do dwóch
kondygnacji, w tym poddasze użytkowe,
ogrodzenia ażurowe o maksymalnej
wysokości 1,8 m z zakazem stosowania
prefabrykatów betonowych, usytuowanie w
linii rozgraniczającej drogi,
budynki
gospodarcze
o
wysokości
1 kondygnacji
(wbudowane
w
bryły
budynku lub wolnostojące),
powierzchnia biologicznie czynna nie
mniejsza niż 40 % powierzchni działki,
zapewnieniu
miejsc
garażowych
lub
postojowych dla każdej działki w ilości 2-ch
stanowisk,
wydzielenie miejsca dla pojemników na
odpadki.

Tereny aktywności gospodarczej i usług:
1) jako
podstawowy
rejon
koncentracji
działalności
związanej
z
aktywnością
gospodarczą
(produkcyjno-gospodarczą,
usługowo-gospodarczą,
usług
nieprodukcyjnych,
wielkopowierzchniowych
usług
handlowych,
mieszkalnictwa
wielorodzinnego
z
usługami,
zaplecza
komunikacyjnego i stacji paliw, urządzeń
komunalnych)
określa
się
ośrodek
„Piątkowska”. Dopuszcza się wydzielenie z
obszaru ośrodka terenów dla różnych form
działalności,
2) utrzymuje się tereny działalności gospodarczej
istniejące
przy
ul.
Ozorkowskiej
z
obowiązkiem uporządkowania zabudowy,
podniesienia poziomu estetycznego oraz z
prawem
do
ewentualnej
zmiany
ich
przeznaczenia na potrzeby związane z
obsługą drogi nr 1, funkcjami usługowymi lub
zabudową mieszkaniową,
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4

5

6

3) obiekty usługowe i innej aktywności
gospodarczej mogą być lokalizowane na
terenie
zabudowy
jednorodzinnej
z
wyłączeniem grupy przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko, dla
których sporządzenie raportu oddziaływania
jest obligatoryjne,
4) wysokość zabudowy do 2-ch kondygnacji,
5) ogrodzenie ażurowe z zakazem stosowania
prefabrykatów betonowych, wysokość do
2,2 m,
6) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza
niż 25 % powierzchni działki.
Zasady scalania i podziału 1) wydzielone działki można scalać w celu
nieruchomości
uzyskania powierzchni dla realizacji założeń
typu rezydencjonalnego, zabudowy o funkcji
użyteczności
publicznej,
aktywności
gospodarczej, w tym usługowej,
2) duże tereny rolne przed ich podziałem
wymagają scalenia w celu umożliwienia
wykonania mpzp a ich podziały zgodnie z
przyjętymi standardami kształtowania i
zagospodarowania terenu,
3) wtórny podział wydzielonych działek na
podstawie mpzp uznaje się za możliwy
wówczas, gdy w jego wyniku każda z
nowopowstałych działek będzie spełniać
warunki zagospodarowania i użytkowania
zgodne z przepisami szczególnymi.
Obiekty i tereny
1) w mpzp należy zachować dolinkę rzeczki,
podlegające ochronie
2) ochronie podlega zabudowa mieszkaniowa
wzdłuż ul. Ozorkowskiej – okna o
podwyższonej izolacyjności akustycznej. Mogą
się okazać konieczne specjalne zabezpieczenia
akustyczne od tej drogi (do określenia na
etapie projektowania jej modernizacji).
Obsługa komunikacyjna
1) od strony istniejącej i projektowanych ulic.
Utwardzenie nawierzchni ulic,
2) ograniczenie
możliwości
wykonywania
zjazdów na drogę krajową Nr 1 do
uzgodnionych przypadków z zarządcą drogi.
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7

Obsługa infrastrukturą
techniczną

Zaopatrzenie w wodę pitną z sieci miejskiej. Do
chwili
pełnego
skanalizowania
terenów
gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach i
wywóz ścieków w systemie zorganizowanym do
stacji zlewni ścieków.
Ogrzewanie indywidualne z maksymalnym
zastosowaniem paliw ekologicznych.

XVIII.10 „KASPROWICZA - DYGASIŃSKIEGO” – jednostka 12
Określa się, że rejon jednostki „Kasprowicza - Dygasińskiego” to obszar:
1) struktury miejskiej trwałej, w trakcie dopełniania zabudowy,
2) koncentracja zabudowy jednorodzinnej,
3) przekształcania niezabudowanych terenów rolnych w zespoły zabudowy
mieszkaniowej na podstawie mpzp,
4) działalności gospodarczej skupionej przy ul. Piątkowskiej.
Określa się:
1
Położenie rejonu

2

Przeznaczenie terenu:
funkcja podstawowa
funkcja uzupełniająca:

3

Od północy granicę rejonu stanowi Las pod
Dąbrówkami; od wschodu ul. Przygraniczna; od
południa linia kolejowa Zgierz – Kutno; od
zachodu ul. Piątkowska.
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) koncentracja aktywności gospodarczej wzdłuż
ul. Piątkowskiej

1) zabudowa usługowa,
2) zieleń
Standardy kształtowania Tereny mieszkaniowe:
zabudowy
1) utrzymanie istniejącej zabudowy, możliwość
i zagospodarowania
jej modernizacji. Możliwość realizacji nowej
terenu
zabudowy na już wydzielonych działkach w
formie uzupełnienia zabudowy, utrzymanie
linii zabudowy,
2) nowa zabudowa:
a) wolnostojąca – minimalna powierzchnia
nowo wydzielonych działek – 1000 m2
(front działki minimum 20 m),
b) bliźniacza – minimalna powierzchnia nowo
wydzielonych działek – 800 m2 (front
działki minimum 16 m),
c) szeregowa - minimalna powierzchnia nowo
wydzielonych działek – 300 m2 (front
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d)
e)

f)
g)
h)

działki minimum 6 m),
wysokość budynku mieszkalnego do dwóch
kondygnacji, w tym poddasze użytkowe,
ogrodzenia ażurowe do maksymalnej
wysokości 1,8 m z zakazem stosowania
prefabrykatów betonowych, usytuowanie w
linii rozgraniczającej drogi,
budynki
gospodarcze
o
wysokości
1 kondygnacji
(wbudowane
w
bryły
budynku lub wolnostojące),
powierzchnia biologicznie czynna nie
mniejsza niż 40 % powierzchni działki,
zapewnienie
miejsc
garażowych
lub
postojowych dla każdej działki w ilości 2-ch
stanowisk.

Tereny aktywności gospodarczej i usług:
1) utrzymanie
istniejącej
koncentracji
działalności
gospodarczej
w
formie
działalności
usługowej
wzdłuż
ulicy
Piątkowskiej, w tym usług typu zaplecza
komunikacyjnego,
2) możliwość rozbudowy istniejącego zespołu
usługowego oraz budowy nowego zespołu
wzdłuż
ul.
Piątkowskiej
w
kierunku
północnym, zabudowa do 2 kondygnacji,
3) obiekty usługowe i innej aktywności
gospodarczej mogą być lokalizowane na
terenach ww. zabudowy z wyłączeniem grupy
przedsięwzięć
mogących
znacząco
oddziaływać na środowisko, dla których
sporządzenie raportu jest obligatoryjne.
Oddziaływanie
obiektów
usługowych
lokalizowanych
na
terenie
zabudowy
jednorodzinnej powinno zamknąć się w
granicach działki. Zabudowa do 2-ch
kondygnacji. Ogrodzenie ażurowe z zakazem
stosowania prefabrykatów betonowych do
wysokości
2,2 m
bez
stosowania
prefabrykowanych elementów betonowych.
Powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza
niż 25 % powierzchni działki.
Kościół:
utrzymanie terenu i zabudowy kościoła z prawem
do rozbudowy
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4

5
6
7

Tereny zieleni:
utrzymanie terenu cmentarza
Zasady scalania i podziału 1) wydzielone działki można scalać w celu
nieruchomości
uzyskania powierzchni dla realizacji założeń
typu rezydencjonalnego, zabudowy o funkcji
użyteczności
publicznej,
aktywności
gospodarczej, usługowej,
2) duże tereny rolne przed ich podziałem
wymagają scalenia w celu umożliwienia
wykonania mpzp a ich podziały zgodnie z
przyjętymi
standardami
kształtowania
zagospodarowania terenu,
3) wtórny podział wydzielonych działek na
podstawie mpzp uznaje się za możliwy
wówczas, gdy w jego wyniku każda z
nowopowstałych działem będzie spełniać
warunki zagospodarowania i użytkowania
zgodne z przepisami szczególnymi.
Obiekty i tereny
kościół i cmentarz jako spuścizna historycznopodlegające ochronie
kulturowa
Obsługa komunikacyjna
od
ulic
istniejących
i
projektowanych,
utwardzenie nawierzchni ulic
Obsługa infrastrukturą
Zaopatrzenie w wodę pitną z sieci miejskiej. Do
techniczną
chwili realizacji miejskiej sieci kanalizacyjnej
rozwiązania lokalne oraz szczelne zbiorniki
bezodpływowe dla ścieków, wywóz ścieków w
systemach zorganizowanych do stacji zlewni
ścieków.
Ogrzewanie indywidualne z zastosowaniem paliw
ekologicznych.

XVIII.11 „RUDUNKI ZACHÓD” – jednostka 13
Określa się, że rejon „Rudunki” to obszar:
1) trwałej, uformowanej struktury mieszkaniowej zabudowy jednorodzinnej.
Określa się:
1
Położenie rejonu

Od północy granicę rejonu stanowi południowa
granica Gór Wilamowskich oraz rekultywowanego
wysypiska
odpadów;
od
wschodu
ul.
Szczawińska; od południa linia kolejowa Zgierz –
Kutno; od zachodu ul. Przygraniczna.
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2

3

Przeznaczenie terenu:
funkcja podstawowa

zabudowa
mieszkaniowa
usługami podstawowymi;

jednorodzinna

z

funkcja uzupełniająca
zabudowa mieszkaniowa typu letniskowego
Standardy kształtowania Tereny mieszkaniowe zabudowy jednorodzinnej
zabudowy
i 1) utrzymuje się zabudowę mieszkaniową i
zagospodarowania terenu
usługową z prawem do ich modernizacji i z
obowiązkiem porządkowania nieruchomości;
2) nowe realizacje:
a) na działkach już wydzielonych oraz w
oparciu o plan miejscowy;
b) zabudowa
do
dwóch
kondygnacji,
utrzymanie istniejących linii zabudowy, typ
willowy;
c) zapewnienie miejsc garażowych lub
postojowych dla każdej działki w ilości 2
stanowisk;
d) ogrodzenie
ażurowe
bez
użycia
prefabrykowanych
elementów
betonowych do wysokości 1,8 m;
e) dopuszcza się możliwość prowadzenia
działalności usługowej ale o uciążliwości
nie przekraczającej terenu nieruchomości i
nie
powodującej
uciążliwości
dla
warunków zamieszkania w sąsiedztwie.
Tereny zabudowy typu letniskowego:
położone w północno-zachodniej części jednostki
teren zabudowy mieszkaniowej przeznaczonej dla
rekreacji indywidualnej związanej z okresowym
wypoczynkiem
rodzinnym
oraz
istniejącej
zabudowy jednorodzinnej związanej z pobytem
całorocznym:
1) utrzymanie zabudowy z prawem do jej
modernizacji;
2) nowe realizacje na terenach istniejących
podziałów;
3) zabudowa do dwóch kondygnacji, w tym
użytkowe poddasze;
4) dach dwu- lub więcej spadowy, zakaz krycia
dachu papą, blachą;
5) zakaz krycia ścian sidingiem, wysokość do
okapu 3 m;
6) forma
architektoniczna
budynków
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dostosowana do krajobrazu leśnego;
7) powierzchnia zabudowy do 80 m2;
8) ogrodzenie ażurowe bez prefabrykowanych
elementów betonowych;
9) powierzchnia przyrodniczo czynna minimum
60 % powierzchni działki, wycinka drzew
ograniczona do posadowienia obiektów;
9) zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
powodującej uciążliwość dla sąsiadów;
10)strefa ciszy.

4

5

6
7

Tereny usługowe:
1) utrzymanie zabudowy usługowej z prawem do
jej modernizacji;
2) lokalizacja niewielkiego zespołu usługowego
przy ul. Przygranicznej pod lasem,
3) oddziaływanie obiektów usługowych na
środowisko powinno zamknąć się w granicach
działki.
Zasady scalania i podziału 1) wtórne podziały nieruchomości ograniczone
nieruchomości
do
przypadków
realizacji
zabudowy
mieszkaniowej typu szeregowego lub atrialnej
oraz zabudowy usługowej;
2) możliwość łączenia działek.
Tereny
i
obiekty Ochronie podlegają tereny mieszkaniowe przed
podlegające ochronie
ewentualnymi negatywnymi skutkami działalności
przemysłowej i transportowej prowadzonej po
wschodniej stronie ul. Szczawińskiej.
Obowiązuje
przedstawienie skutków tej
działalności na środowisko.
Obsługa komunikacyjna
Obsługa komunikacyjna poprzez istniejącą siatkę
ulic.
Obsługa
infrastrukturą Z sieci miejskiej zaopatrzenie w wodę pitną.
techniczną
Dopuszcza się możliwość odprowadzania i
gromadzenia ścieków do bezodpływowych
szczelnych zbiorników. Wywóz ścieków do stacji
zlewni ścieków.
Ogrzewanie indywidualne.
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XVIII.12 RUDUNKI PRZEMYSŁOWE – jednostka 15
Określa się, że rejon „Rudunki Przemysłowe” to obszar:
1) intensywnych
procesów
urbanizacyjnych,
ekspansji
zabudowy
przemysłowej;
2) rozbudowy systemu komunikacyjnego – w tym nowa łącznica kolejowa;
3) zdecydowanego ograniczania zabudowy mieszkaniowej i działalności
rolniczej.
Określa się:
1
Położenie rejonu

2

3

Przeznaczenie terenu:
funkcja podstawowa
funkcja uzupełniająca
Standardy kształtowania
zabudowy
i
zagospodarowania terenu

Od północy i wschodu granicę stanowi
projektowany przebieg drogowej obwodnicy
wschodniej; od południa linia kolejowa Zgierz –
Łowicz i ul. Rembielińskiego; od zachodu
zabudowa mieszkaniowa i ul. Szczawińska.
1) tereny zabudowy przemysłowej;
2) rozbudowa systemu komunikacyjnego;
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
Tereny przemysłowe, magazynowo-składowe
urządzeń technicznych
1) kompleks
terenów
przemysłowych
podlegających
intensyfikacji
zagospodarowania;
2) możliwość dalszego wzrostu zainwestowania
przemysłowego
pod
warunkiem,
że
działalność poszczególnych przedsięwzięć nie
będzie
powodowała
znaczącego
oddziaływania na środowisko, dla których
sporządzenie raportu oddziaływania jest
obligatoryjne, przy zachowaniu istniejących
obiektów z możliwością ich przebudowy i
rozbudowy;
3) wysokość zabudowy do 12 m nad poziom
terenu;
4) zabezpieczenie
dogodnego
wjazdu
samochodów ciężarowych na teren zakładów i
możliwości
manewrowania
tymi
samochodami, możliwości parkowania, także i
dla samochodów osobowych, w zakresie
wynikającym z potrzeb zakładów;
5) zabezpieczenie miejsc dla bezpiecznego
gromadzenia odpadów poprodukcyjnych;
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6) powierzchnia biologicznie czynna minimum
10 % powierzchni działki;
7) lokalizacja
kompleksów
magazynowoskładowych i działalności gospodarczej
pozaprzemysłowej w północnej i wschodniej
części jednostki;
8) utrzymanie terenu i urządzeń energetyki z
prawem do modernizacji.

4

5

Tereny mieszkaniowe
1) kontynuacja
procesu
przekształcania
zabudowy typu siedliskowego w zabudowę
typu jednorodzinnego;
2) utrzymanie istniejącej zabudowy z prawem do
jej modernizacji;
3) nowe
realizacje
na
działkach
już
wydzielonych, ale z przekazaniem informacji o
sąsiedztwie terenów przemysłowych i o
spodziewanych inwestycjach komunikacyjnych;
4) nowa zabudowa do dwóch kondygnacji.
Dopuszcza się użytkowe poddasze jako drugą
kondygnację;
5) ogrodzenie
ażurowe
bez
użycia
prefabrykowanych elementów betonowych;
6) należy zabezpieczyć po 2 miejsca garażowe
lub postojowe dla każdej działki.
Obiekty
i
tereny 1) teren cmentarza – ochrona dziedzictwa
podlegające ochronie
historyczno-kulturowego;
2) tereny mieszkaniowe jednostki i Rudunek
Zachód ze względu na potencjalne zagrożenie
warunków zamieszkania poprzez sąsiedztwo
zakładów przemysłowych i uciążliwości
projektowanej
realizacji
założeń
komunikacyjnych;
3) tereny leśne i ośrodka
rekreacyjnego
„Malinka” ze względu na sąsiedztwo zakładów
przemysłowych.
Zasady scalania i podziału 1) zakaz wtórnych podziałów wydzielonych już
nieruchomości
działek budowlanych, ale możliwość ich
łączenia;
2) możliwości wewnętrznego podziału terenów
przemysłowych
dla
poszczególnych
użytkowników z zachowaniem dostępności do
ulic publicznych i infrastruktury technicznej.
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6

Obsługa komunikacyjna

obsługa komunikacyjna od strony istniejących i
realizowanych ulic z uwzględnieniem zapewnienia
pełnej dostępności komunikacyjnej dla obiektów
działalności przemysłowej.
infrastrukturą Poprzez rozbudowane miejskie sieci wodnokanalizacyjne.
Ogrzewanie lokalne.
Gazyfikacja.

7

Obsługa
techniczną

XVIII.13 „RUDUNKI – ZEGRZANKI WSCHÓD” – jednostka 16
Określa się, że rejon „Rudunki-Zegrzanki Wschód” to obszar:
1) ukształtowanej struktury mieszkaniowej, jednorodzinnej w rejonie ulic
Rembowskiego – Szczawińskiej;
2) przekształcanej struktury (w dużym stopniu rolnej) w rejonie skrzyżowania
ulic Rembowskiego – Przedwiośnia i ulicy Zegrzanki w strukturę zabudowy
jednorodzinnej.
Określa się:
1
Położenie rejonu
2

3

Przeznaczenie terenu:
funkcja podstawowa

Tereny położone poniżej struktury Rudunki
Przemysłowe do północnej granicy struktury
doliny rzeki Bzury.
Tereny mieszkaniowe zabudowy jednorodzinnej
wraz z usługami.

funkcja uzupełniająca
gospodarstwa rolne
Standardy kształtowania Tereny mieszkaniowe i usługowe
zabudowy
i 1) utrzymanie
zabudowy
mieszkaniowej
i
zagospodarowania terenu
usługowej z prawem do jej modernizacji z
obowiązkiem porządkowania nieruchomości;
2) kontynuacja
procesu
przekształcania
zabudowy gospodarstw rolnych w rejonie
Zegrzanek, Stępowizny w zabudowę typu
jednorodzinnego;
3) nowa zabudowa do dwóch kondygnacji, typu
willowego,
ogrodzenia
ażurowe
bez
prefabrykowanych elementów betonowych,
dwa miejsca do garażowania lub postoju dla
każdej działki. Dostęp każdej działki do drogi
publicznej. Działki po minimum 800 m2
powierzchni, możliwość łączenia działek;
4) zakaz anektowania pod zabudowę terenów
jednostki
strukturalnej
„dolina
Bzury”
określonej na rysunku Studium.
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4

Zasady scalania i podziału 1) zakaz wtórnych podziałów wydzielonych już
nieruchomości
działek budowlanych, możliwość z kolei ich
łączenia;
2) podział
obecnych
terenów
rolnych
przeznaczonych pod zabudowę na działki
budowlane w oparciu o plan miejscowy.

5

Obiekty
i
tereny 1) tereny od strony ulicy prowadzącej ładunki
podlegające ochronie
niebezpieczne.
Obsługa komunikacyjna
1) tereny mieszkaniowe od strony istniejących
ulic, konieczność utwardzenia ich nawierzchni.
Obsługa
infrastrukturą Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
techniczną
poprzez rozbudowywany system wodociągowokanalizacyjny.
Do chwili pełnego skanalizowania – szczelne
zbiorniki bezodpływowe i wywóz ścieków.
Ciepłownictwo
–
lokalne
rozwiązania
z
wykorzystaniem paliw ekologicznych.

6
7

XVIII.14 „KRZYWIE” – jednostka 19
Określa się, że rejon „Krzywie” to obszar:
1) trwałej, ukształtowanej struktury mieszkaniowej, jednorodzinnej, po obu
stronach ulicy Długiej, z możliwością uzupełnienia zabudowy.
Określa się:
1
Położenie rejonu

2

3

Przeznaczenie terenu:
funkcja podstawowa

Od północy tereny położone poniżej struktury
doliny rzeki Bzury; na wschodzie niemal
dochodzące do granicy administracyjnej miasta
(wzdłuż doliny rzeki Bzury); od południa rejon
ulicy Młodzieżowej; od zachodu linia kolejowa
Zgierz – Kutno i Łowicz.
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z
usługami

funkcja uzupełniająca
gospodarstwa ogrodnicze
Standardy kształtowania Tereny mieszkaniowe
zabudowy
i 1) utrzymuje się zabudowę mieszkaniową,
zagospodarowania terenu
usługową z prawem do modernizacji z
obowiązkiem porządkowania nieruchomości.
Oddziaływanie obiektów usługowych na
środowisko powinno zamknąć się w granicach
działki;
2) utrzymuje się gospodarstwa ogrodnicze z ich
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działalnością
usługową
i
budynkami
mieszkalnymi;
3) nowa zabudowa do dwóch kondygnacji, typu
willowego lub rezydencjonalnego, o dachach
płaskich lub wielospadowych, dwa miejsca
garażowe lub postojowe dla każdej działki,
ogrodzenia
ażurowe
bez
użycia
prefabrykowanych elementów ażurowych.
Dostęp do drogi publicznej każdej z działek.
Działki po minimum 1000 m2, a w zabudowie
rezydencjonalnej do 2500 m2;
4) zakaz anektowania na potrzeby zabudowy
terenów doliny Bzury poza granice określone
na rysunku Studium.

4

5

6
7

Teren wyrobiska przy ul. Zagłoby
zakończenie rekultywacji i przeznaczenie pod
zabudowę jednorodzinną lub usługi celu
publicznego.
Zasady scalania i podziału 1) zakaz wtórnych podziałów wydzielonych już
nieruchomości
działek budowlanych, możliwość z kolei ich
łączenia;
2) podział obecnych terenów rolnych na działki
budowlane w oparciu o plan miejscowy.
Obiekty
i
tereny 1) tereny doliny Bzury przed ich zabudową i
podlegające ochronie
osuszaniem;
2) tereny mieszkaniowe przed uciążliwością trasy
drogowej z ładunkami niebezpiecznymi.
Obsługa komunikacyjna
Od strony istniejących ulic, ograniczona obsługa
od strony ul. Długiej.
Konieczność utwardzania nawierzchni ulic.
Obsługa
infrastrukturą 1) zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie
techniczną
ścieków poprzez rozbudowywany system
wodociągowo-kanalizacyjny.
Do
chwili
pełnego skanalizowania szczelne zbiorniki
bezodpływowe
i
wywóz
ścieków.
Ciepłownictwo – lokalne rozwiązania lub
ogrzewanie indywidualne z wykorzystaniem
paliw ekologicznych.
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XVIII.15 „ŁAGIEWNICKA” – jednostka 21
Określa się, że rejon „Łagiewnicka” to obszar:
1) urbanizujący
się
poprzez
postępującą
koncentrację
zabudowy
mieszkaniowej typu willowego i rezydencjonalnego, struktura ekstensywnej
urbanizacji;
2) koncentracji usług komercyjnych wzdłuż ul. Łagiewnickiej o zróżnicowanym
charakterze ale głównie typu hotelowo-gastronomicznego, handlowego,
obsługi pojazdów.
Określa się:
1
Położenie rejonu

2

3

Przeznaczenie terenu:
funkcja podstawowa
funkcja uzupełniająca
Standardy kształtowania
zabudowy
i
zagospodarowania terenu

Od północy rejon graniczący z ciągiem zieleni od
doliny Bzury do wschodniego fragmentu Lasu
Chełmskiego; od wschodu z doliną Bzury dalej
granicą administracyjną Zgierza; od południa z
Łagiewnikami Małymi na terenie Łodzi; zachodu z
ulicami Wyspiańskiego, Chełmską.
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z
usługami podstawowymi;
2) zabudowa typu letniskowego;
usługi głównie o charakterze komercyjnym
Tereny mieszkaniowe zabudowy jednorodzinnej i
usługowe
1) utrzymanie zabudowy z prawem do jej
modernizacji i obowiązkiem porządkowania
użytkowanego terenu;
2) nowe realizacje:
a) na działkach już wydzielonych;
b) na nowych terenach, które muszą
podlegać podziałowi w oparciu o plan
miejscowy;
c) zabudowa do 2-ch kondygnacji, w tym z
dopuszczeniem użytkowego poddasza;
d) dach dwu- lub wielospadowy;
e) zapewnienie dostępności do drogi i
infrastruktury
technicznej
każdej
z
uzyskanych nowych działek;
f) dopuszcza się zabudowę usługową
związaną z budynkiem mieszkalnym lub
wolnostojącym
z
wykluczeniem
działalności mogącej oddziaływać na
środowisko poza granice działki;
g) forma
architektoniczna
obiektów
nawiązująca
do
krajobrazu,
z
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uwzględnieniem położenia w pobliżu lasu i
doliny rzeki;
h) zapewnienie
minimum
2
miejsc
garażowych lub postojowych dla każdej
działki;
i) ogrodzenie
ażurowe
bez
prefabrykowanych
elementów
betonowych;
3) utrzymuje się zabudowę usługową i drobnej
wytwórczości przemieszaną z zabudową
mieszkaniową. Oddziaływanie obiektów na
środowisko powinno zamknąć się w granicach
działki;
4) utrzymuje
się
istniejące
gospodarstwa
produkcji ogrodniczej.
Tereny zabudowy typu letniskowego
położone w południowo-zachodniej części
jednostki,
teren
zabudowy
mieszkaniowej
przeznaczonej
dla
rekreacji
indywidualnej
związanej
z
okresowym
wypoczynkiem
rodzinnym:
1) utrzymanie zabudowy z prawem do jej
modernizacji,
2) nowe realizacje na terenie istniejących
podziałów,
3) zabudowa do dwóch kondygnacji, w tym
użytkowe poddasze,
4) dach dwu- lub więcej spadowy, zakaz krycia
dachu papą i blachą,
5) forma
architektoniczna
budynków
dostosowana do krajobrazu leśnego, zakaz
pokrywania ścian sidingiem, wysokość do
okapu 3 m,
6) powierzchnia zabudowy do 800 m2,
7) ogrodzenie
ażurowe
bez
użycia
prefabrykowanych elementów betonowych,
8) powierzchnia przyrodniczo czynna minimum
60 % powierzchni działki, wycinka drzew
ograniczona do posadowienia obiektów,
9) zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
powodującej uciążliwość dla sąsiadów,
10)strefa ciszy.
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4

Zasady scalania
i podziału nieruchomości

5

Obiekty i tereny
podlegające ochronie

6

Obsługa komunikacyjna

7

Obsługa infrastrukturą
techniczną

Nowe podziały (poza zabudową letniskową)
wymagają sporządzenia planu miejscowego z
uwzględnieniem:
a) wielkości powierzchni działki minimum
1000 m2, front działki minimum 25 m;
b) maksymalne zachowanie zadrzewień;
c) dopuszcza się realizacje na połączonych
działkach.
1) dolina Bzury podlega ochronie przed
zainwestowaniem poza granice określone na
rysunku STUDIUM;
2) na terenach mieszkaniowych położonych w
pobliżu doliny rzeki wymagane wynoszenie
parterów
obiektów
i
ograniczanie
podpiwniczania;
3) szczególna ochrona przewężenia doliny w
rejonie
ulicy
Długiej
przed
dalszym
inwestowaniem oraz doliny wzdłuż ul.
Owocowej;
Obsługa komunikacyjna z istniejącego układu
ulicznego;
Zaopatrzenie w wodę z sieci miejskiej. Niezbędna
budowa obwodowej magistrali wodociągowej.
Odprowadzanie
ścieków
–
kanalizacja
rozdzielcza, niezbędna budowa kolektora i sieci
rozdzielczej. Do czasu rozbudowy systemu
miejskiego – szczelne zbiorniki bezodpływowe na
działkach i wywóz ścieków na wylewisko.
Ogrzewanie – indywidualne źródła ciepła
wykorzystujące ekologiczne paliwo.

XVIII.16 „CHEŁMSKA – SOSNOWA” – jednostka 22
Określa się, że rejon „Chełmska – Sosnowa” to obszar:
1) jednostki
strukturalnej
podlegającej
intensyfikacji
procesów
urbanizacyjnych;
2) koncentracji istniejącej zabudowy przemysłowej i wielkopowierzchniowych
składów i magazynów;
3) koncentracji zabudowy jednorodzinnej, w tym związanej z działalnością
gospodarczą pozaprzemysłową, usługową.
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Określa się:
1
Położenie rejonu

2

3

Przeznaczenie terenu:
funkcja podstawowa
funkcja uzupełniająca
Standardy kształtowania
zabudowy
i zagospodarowania
terenu

Od północy rejon ograniczony jest linią kolejową
Łódź – Zgierz; od wschodu ul. Uroczą; od
południa ulicami Chełmską, Sosnową; od
zachodu ul. Zagajnikową;
1) dzielnica przemysłowo-składowa „Chełmy”;
2) zabudowa
jednorodzinna
usługowomieszkaniowa;
zabudowa usługowa
Tereny przemysłowe
1) utrzymanie
z
możliwością
rozbudowy
kompleksu
terenów
przemysłowych
i
wielkopowierzchniowych zespołów składów i
magazynów pod warunkiem, że nie będzie
prowadzona działalność mogąca znacząco
oddziaływać na środowisko, dla której
sporządzenie raportu jest obligatoryjne;
2) dopuszcza się wydzielanie z całego kompleksu
terenów i z zainwestowania nieruchomości dla
różnych podmiotów gospodarczych pod
warunkiem zapewnienia swobodnego ich
dostępu do ulic i infrastruktury technicznej;
3) teren po zachodniej stronie ulicy Sadowej
oraz teren na północ od ulicy Chełmskiej do
wysokości terenu usługowego przeznaczony
dla działalności gospodarczej – nieuciążliwej
produkcji, rzemiosła, usług, z prawem do
zamieszkania przez użytkownika wydzielonej
działki.
Tereny usług
1) utrzymanie istniejącego obiektu usługowego
obecnie administracyjnego z prawem do
przekształcenia formy jego użytkowania;
2) utrzymanie obiektu hotelowego z prawem do
modernizacji;
3) utrzymanie
charakterystycznej
zabudowy
usługowo-mieszkaniowej przy ul. Łódzkiej na
wlocie do Zgierza od strony Łodzi;
4) dopuszcza się dalszą lokalizację usług w
ramach
zabudowy
mieszkaniowej
pod
warunkiem nie wywierania ujemnego wpływu
działalności
usługowej
na
warunki
zamieszkania w ramach sąsiednich terenów
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mieszkaniowych. Oddziaływanie obiektów na
środowisko powinno zamknąć się w granicach
działki,
5) zapewnienie miejsc parkingowych dla funkcji
przemysłowo-składowej, usług.
Inne tereny usługowe
1) utrzymanie istniejącego ciągu zabudowy
usługowo-mieszkaniowej
wzdłuż
ulicy
Łódzkiej;
2) dopuszcza się realizację usług, w tym
wolnostojących,
w
ramach
zabudowy
mieszkaniowej pod warunkiem ograniczenia
uciążliwości do granic działki.
Tereny mieszkaniowe
1) utrzymanie istniejącej zabudowy z prawem do
jej modernizacji i obowiązkiem porządkowania
nieruchomości;
2) nowe realizacje w ramach istniejących
podziałów i na nowo wyznaczanych działkach
w ramach realizacji planu miejscowego;
3) nowa zabudowa 2-u kondygnacyjna, o formie
architektonicznej nawiązującej do istniejącego
zainwestowania i przestrzeni leśnej;
4) zabezpieczenie 2 miejsc postojowych lub
garażowych dla każdej działki, teren
przyrodniczo
czynny
minimum
40 %
powierzchni działki, ogrodzenie ażurowe bez
prefabrykowanych elementów betonowych.

4

Zasady scalania
i podziału nieruchomości

Tereny zadrzewione
utrzymanie istniejących zadrzewień bez prawa
ich zabudowy
1) tereny przeznaczone pod zabudowę a dotąd
nie podzielone wymagają sporządzenia planu
miejscowego z uwzględnieniem:
a) wielkość
powierzchni
działki
mieszkaniowej minimum 1000 m2, front
działki
minimum
20 m.
Możliwość
łączenia;
b) działki dla działalności gospodarczej
pozaprzemysłowej minimum 2000 m2, z
frontem działki minimum 25 mb;
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5

Obiekty i tereny
podlegające ochronie

6

Obsługa komunikacyjna

7

Obsługa infrastrukturą
techniczną

c) możliwość
realizacji
na
łączonych
działkach;
1) podlegają ochronie tereny mieszkaniowe i
usługi
publiczne
przed
potencjalnie
uciążliwym oddziaływaniem zainwestowania
przemysłowo-składowego;
Obsługa komunikacyjna z istniejącego układu
drogowego a terenu przemysłowego, także i z
kolejowego.
Zaopatrzenie w wodę z sieci miejskiej.
Odprowadzanie
ścieków
–
kanalizacja
rozdzielcza,
niezbędna
budowa
kolektora
sanitarnego; szczelne zbiorniki bezodpływowe.
Ogrzewanie – miejskie, lokalne lub indywidualne
źródła ciepła.
Wstępna centralizacja ścieków agresywnych w
miejscu powstawania. Czasowe magazynowanie
odpadów niebezpiecznych w miejscu powstania,
następnie wywóz na wyznaczone miejsce.

XVIII.17 TEREN ZAMKNIĘTY – jednostka 24
Określa się, że rejon jednostki strukturalnej 24 to obszar:
1) w przeważającej mierze terenu zamkniętego,
2) działalności gospodarczej o charakterze pozaprzemysłowym.
Określa się:
1
Położenie rejonu

2

Przeznaczenie terenu:
funkcja podstawowa
funkcja uzupełniająca:

3

Od północy rejon ograniczony jest ul. Koszarową
i bocznicą kolejową do zespołu przemysłowego
powstającego na terenach byłych zakładów ZPB
„Boruta”; od wschodu terenami zabudowy od ul.
Zagajnikowej; od południa Lasem Okręglik; od
zachodu ul. Konstantynowską.
Teren zamknięty podlegający MON-owi.

Tereny
dla
działalności
gospodarczej
o
charakterze pozaprzemysłowym
Standardy kształtowania Teren zamknięty
zabudowy
Utrzymanie dotychczasowej formy użytkowania i
i zagospodarowania
zagospodarowania terenu z możliwością jego
terenu
rozbudowy i adaptacji do bieżących potrzeb z
zastrzeżeniem nie wprowadzania przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
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dla których sporządzenie raportu oddziaływania
jest obligatoryjne.

4

5
6
7

Tereny działalności gospodarczej
pozaprzemysłowej
Utrzymanie istniejącej formy użytkowania i
zagospodarowania terenu z prawem do jego
rozbudowy i modernizacji. Wysokość nowej
zabudowy do 7 m. Działalność gospodarcza nie
może naruszać warunków funkcjonowania
graniczących z terenem form zainwestowania ani
lokalizacji
działalności
wymagających
obligatoryjnego
sporządzenia
raportu
oddziaływania na środowisko.
Zasady scalania i podziału Dopuszcza się dokonywanie podziału terenów
nieruchomości
działalności gospodarczej na potrzeby odrębnych
użytkowników z zachowaniem:
1) dostępności do ulic i infrastruktury technicznej
każdej z wydzielonych części terenu i
związanego z nim zainwestowania,
2) zapewnieniu możliwości dogodnego wjazdu
na wydzielony teren przez samochody
ciężarowe i manewrowania nimi na tym
terenie.
Obiekty i tereny
Tereny zewnętrzne – leśne i zabudowy
podlegające ochronie
mieszkaniowej.
Obsługa komunikacyjna
z istniejących ulic
Obsługa infrastrukturą
z sieci miejskich
techniczną

XVIII.18 PARK PRZEMYSŁOWY – jednostka 25
Określa się, że jednostka 25 stanowi obszar Parku Przemysłowego „Boruta Zgierz”.
Na obszarze Parku dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573) za wyjątkiem przedsięwzięć, których stopnia
oddziaływania na środowisko nie będzie można ograniczyć do granic Parku
Przemysłowego, a tym samym groźnych dla życia mieszkańców Zgierza.
Na terenie Parku dopuszcza się lokalizację obiektów związanych z unieszkodliwianiem
i magazynowaniem odpadów.
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Określa się:
1
Położenie rejonu

2
3

od północy teren graniczy z jednostką „dolina
Bzury”; od wschodu z jednostką Kurak – Zachód i
ulicą Konstantynowską; od południa z jednostką
„Las Chełmski”; od zachodu ulicą Miroszewską.
Przeznaczenie terenu:
kompleks
terenów
przemysłowych
i
funkcja podstawowa
komunalnych.
Standardy kształtowania Tereny przemysłowe: stanowiące podstawowy
zabudowy
rejon koncentracji zabudowy przemysłowej i
i zagospodarowania
komunalnej wymagającej pełnego uzbrojenia w
terenu
zakresie infrastruktury technicznej i obsługi
komunikacyjnej, transportowej. Zakaz lokalizacji
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko.
Obowiązek utrzymania
w terenie Parku
Przemysłowego pasa wysokiej zieleni izolacyjnej
o głębokości 10 m wzdłuż południowej granicy
Parku.
Część terenu (południowo-wschodnia) objęta
ustaleniami wynikającymi z powołania Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefy Zgierz,
kompleksu „Boruta”, rozporządzeniem Rady
Ministrów z 15 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 46,
poz. 289) – preferowane są lokalizacje
działalności
gospodarczej
związane
z
nowoczesnymi technologiami.
Obszar jednostki objęty jest granicami „Parku
Przemysłowego Boruta Zgierz” (za wyjątkiem
terenu ŁSSE). Uchwała Nr XV/140/03 Rady
Miasta Zgierza z dnia 30 grudnia 2003 r. celem
powstania Parku jest między innymi – „rozwój
małych i średnich przedsiębiorstw”, „wzrost
potencjału
społeczno-gospodarczego
miasta
Zgierza”.
Szczegółowe zasady funkcjonowania Parku
Przemysłowego „określa się w umowie powstania
Parku i Statucie organizacji zarządzającej”
(według treści uchwały).
Tereny usługowe: zgrupowanie obiektów o
charakterze
publicznym
z
prawem
do
modernizacji i ewentualnej zmiany przeznaczenia
na cele mieszkaniowe;
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4

5
6

7

Zasady scalania i podziału Dopuszcza
się
dokonywanie
podziału
nieruchomości
wyznaczonych
terenów
przemysłowokomunalnych
na
potrzeby
odrębnych
użytkowników z zachowaniem:
1) dostępności do ulic i infrastruktury technicznej
każde z wydzielonych części terenu i
związanego z nim zainwestowania;
2) zapewnienie możliwości dogodnego wjazdu na
wydzielony teren przez samochody ciężarowe
i manewrowania nimi na tym terenie;
3) niezbędny m.p.z.p.
Obiekty i tereny
1) dolina rzeki Bzury,
podlegające ochronie
2) wymagana
rekultywacja
terenów
zdegradowanych.
Obsługa komunikacyjna
Utrzymanie i modernizacja ulic i dróg krajowych
zgodnie z określonymi w STUDIUM kierunkami
rozwoju komunikacji. Utrzymanie bocznicy
kolejowej. Konieczność urządzenia właściwego
wewnętrznego układu komunikacyjnego dla
potrzeb obsługi działalności przemysłowej
poszczególnych zakładów.
Obsługa infrastrukturą
Pełny zakres mediów komunalnych z tym, że
techniczną
wymagana
„rozbudowa
nowoczesnego
uzbrojenia na terenie Parku (według wstępnych
zasad działania Parku ...)”.

XVIII.19 „PIASKOWICE A” – jednostka 26
Określa się, że rejon „Piaskowice A” stanowi obszar:
1) jednostki w strukturze miasta podlegającej wewnętrznym przekształceniom po
zmianie technologii funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Powiązanie z
jednostką „Boruta” i „Piaskowice B” w kompleksie terenów o charakterze
przemysłowo-komunalnym,
2) obszar lokalizacji działalności komunalnej, zakaz składowania odpadów
niebezpiecznych;
3) założeń przemysłowych.

Określa się:
1
Położenie rejonu

Od północy rejon graniczy z jednostką
strukturalną dolina Bzury; od wschodu z ul.
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2

3

4
5

6

7

Przeznaczenie terenu:
funkcja podstawowa

Miroszewską i jednostką „Boruta”; od południa
struktura Las Chełmy – Okręglik; z zachodu z
projektowaną trasą S-14.
Kompleks
terenów
przeznaczonych
dla
działalności komunalnej i przemysłowej

funkcja uzupełniająca:
Zespoły zadrzewień jako zieleń izolacyjna.
Standardy kształtowania 1) utrzymuje się zainwestowanie komunalne z
prawem do rozbudowy,
zabudowy
2) w znacznym stopniu teren objęty granicami
i zagospodarowania
„Parku Przemysłowego Boruta Zgierz” –
terenu
Uchwała Nr XV/140/03 Rady Miasta Zgierz z
dnia 30 grudnia 2003 r.
Szczegółowe zasady funkcjonowania Parku
Przemysłowego „określa się w umowie
powstania Parku i Statucie organizacji
zarządzającej” (według treści uchwały),
3) koncentracja urządzeń związanych z utylizacją
ścieków i odpadów o znaczeniu regionalnym
oraz z działalnością przemysłową,
4) wykorzystanie zieleni jako formy izolacji,
5) dopuszcza się lokalizację założeń typu
„cmentarzysko dla zwierząt domowych” oraz
„schronisko
dla
zwierząt”
zgodnie
z
odpowiednimi przepisami szczególnymi.
Zasady scalania i podziału Odnosi się je do umów powstania i
nieruchomości
funkcjonowania Parku oraz statutu organizacji
zarządzającej. Niezbędny mpzp terenu parku.
Obiekty i tereny
1) dolina rzeki Bzury,
podlegające ochronie
2) wymagana
rekultywacja
terenów
zdegradowanych.
3) wykorzystanie zazielenień jako formy izolacji
Obsługa komunikacyjna
1) utrzymanie i modernizacja ulic zgodnie z
określonymi w STUDIUM kierunkami rozwoju
komunikacji,
2) zabezpieczenie
terenu
na
przebieg
projektowanej trasy S-14, jej węzła z ulicą
Aleksandrowską (anektowanie na ten cel
znacznych terenów).
Obsługa infrastrukturą
Możliwość
wykorzystania
uzbrojenia
techniczną
infrastrukturalnego z obszaru jednostki „Boruta”.
Wymagana
„rozbudowa
nowoczesnego
uzbrojenia na terenie Parku” (według wstępnych
zasad działania Parku ...).
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XVIII.20 „PIASKOWICE B” – jednostka 28
Określa się, że rejon „Piaskowice B” stanowi obszar:
1) trwałej, choć dopiero kształtującej się od nowa komunalnej i przemysłowej
jednostki w strukturze miasta funkcjonalnie związanej z jednostką „Piaskowice
A”, przedzielonej trasą ruchu szybkiego S-14, oraz z jednostką „Boruta”. Jest
to kompleks terenów o charakterze przemysłowo-komunalnym, zakaz
składowania odpadów niebezpiecznych;
2) urbanizacja ekstensywna,
3) stopniowa likwidacja istniejącej obecnie zabudowy mieszkaniowej na terenie
jednostki.
Określa się:
1

Położenie rejonu

2

Przeznaczenie terenu:
funkcja podstawowa

3

funkcja uzupełniająca:
Standardy kształtowania
zabudowy
i zagospodarowania
terenu

Od północy rejon graniczy z ul. Aleksandrowską;
od wschodu z trasą S-14; od południa z terenami
rolnymi i granicą miasta; od zachodu z jednostką
„Piaskowice – rolne”.
1) lokalizacje założeń komunalnych,
2) lokalizacje obiektów przemysłowych.
zieleń izolacyjna
Tereny dla działalności komunalnej.
Tereny dla lokalizacji zakładów przemysłowych,
składowych, magazynowych.
Wyklucza się lokalizację przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których
sporządzenie
raportu
oddziaływania
jest
obligatoryjne.
Część terenu (południowa) objęta jest granicami
„Parku Przemysłowego Boruta Zgierz” (Uchwała
Nr XV/140/03 Rady Miasta Zgierz).
szczegółowe zasady funkcjonowania Parku
Przemysłowego „określa się w umowie powstania
Parku i Statucie organizacji zarządzającej”
(według treści uchwały).
W stosunku do obecnie projektowanych granic
Parku jednostka obejmuje znacznie większą
powierzchnię terenu z przeznaczeniem na
lokowanie działalności przemysłowej.
Stopniowa likwidacja istniejącej zabudowy
mieszkaniowej.
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4
5

6

7

Zasady scalania i podziału Odnosi się je do umów funkcjonowania Parku
nieruchomości
oraz statutu organizacji zarządzającej.
Niezbędny mpzp.
Obiekty i tereny
Tereny
rolniczej
przestrzeni
produkcyjnej
podlegające ochronie
jednostki „Piaskowice – rolne”, tereny leśne
położone w pobliżu.
Wymagana
rekultywacja
terenów
zdegradowanych.
Wykorzystanie zazielenień jako formy izolacji.
Obsługa komunikacyjna
Od strony ulicy Aleksandrowskiej, wymagającej
modernizacji, od strony węzła Aleksandrowska –
trasa S-14 na zasadzie porozumień z zarządcą
dróg.
Znaczne rezerwy terenu dla trasy S-14 i węzła.
Obsługa infrastrukturą
Infrastruktura techniczna od strony jednostki
techniczną
„Boruta” z tym, że wymagana „rozbudowa
nowoczesnego uzbrojenia na terenie Parku”
(według wstępnych zasad działania Parku).

XVIII.21 „ALEKSANDROWSKA” – jednostka 30
Określa się, że rejon „Aleksandrowska” to obszar:
1) w części którego kształtuje się lokalna strefa gospodarcza,
2) jednorodzinnej i zagrodowej zabudowy mieszkaniowej przemieszanej z
zabudową związaną z drobną działalnością wytwórczo-rzemieślniczą,
3) część terenu objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
stanowiącym podstawę realizacji polityki przestrzennej (uchwała Nr
XLII/444/2002 Rady Miasta Zgierza z 23 marca 2002 r.).
Określa się:
1
Położenie rejonu
2

3

Przeznaczenie terenu:
funkcja podstawowa
funkcja uzupełniająca:
Standardy kształtowania
zabudowy
i zagospodarowania
terenu

Północną granicę rejonu stanowi struktura doliny
Bzury; od wschodu i południa struktura rolna; od
zachodu granica administracyjna miasta.
Tereny
lokalnej
„Aleksandrowska”

strefy

gospodarczej

zabudowa jednorodzinna, usługi
Obszar lokalnej strefy gospodarczej obejmuje
tereny o różnych formach przeznaczenia
1) tereny związane z działalnością produkcyjną
oraz gospodarczą i usługową z zakazem
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2)

3)

4)

5)
6)
7)

lokalizacji obiektów mieszkalnych – wysokość
nowej zabudowy nie może przekraczać 9 m
nad poziom terenu,
tereny związane z działalnością produkcyjną z
dopuszczeniem lokalizacji jednorodzinnych
obiektów mieszkalnych dla właścicieli bądź
obsługi obiektów produkcyjnych,
jak w pkt. 2 z dopuszczeniem obsługi
podróżnych i obsługi ruchu drogowego –
wysokość zabudowy do 11 m nad poziom
terenu,
tereny o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej
z dopuszczeniem usług. Minimum 50 %
powierzchni działki, powierzchnia biologicznie
czynna z wykorzystaniem jej jako zieleń
izolacyjna,
zakaz realizacji (na całym obszarze)
przedsięwzięć, których oddziaływanie na
środowisko wykracza poza granice działek,
zakaz realizacji zabudowy w strefie od
gazociągu wysokiego ciśnienia,
istniejące budynki utrzymane w mpzp mogą
ulegać
rozbudowie,
przebudowie,
modernizacji z uwzględnieniem wyznaczonych
w mpzp linii zabudowy.

Tereny mieszkaniowe (w tym także poza lokalnej
strefy ekonomicznej)
1) utrzymanie
wartościowej
zabudowy
mieszkaniowej i gospodarczej,
2) nowa zabudowa 2-u kondygnacyjna, dachy
dwu-, cztero- lub wielospadowe o nachyleniu
20o – 45o,
3) funkcja uzupełniająca usługi.
Tereny zieleni i wód
1) ochrona istniejącego drzewostanu, ochrona
wód rzeki Bzury,
2) zakaz upraw użytkowych,
zaleca się
stosowanie nasadzeń drzew i krzewów
ozdobnych o funkcjach izolacyjnych,
3) zakaz zmian w zakresie ukształtowania i
użytkowania doliny,
4) zakaz realizacji zabudowy na terenach leśnych
i zieleni łęgowej poza granice wyznaczone w
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4
5
6

studium.
Zasady scalania i podziału Realizacja zabudowy w ramach istniejących
nieruchomości
podziałów, dopuszcza się scalanie działek i
podziały wtórne.
Obsługa komunikacyjna
od strony istniejących ulic.
Obsługa infrastrukturą
Zaopatrzenie w wodę z sieci miejskiej.
techniczną
Odprowadzanie ścieków – docelowo poprzez
realizację planowanego systemu kanalizacji
komunalnej z ich przetłaczaniem do miejskiej
oczyszczalni ścieków. W początkowym okresie
realizacji zabudowy do czasu budowy kanalizacji
zbiorczej dopuszcza się stosowanie lokalnych
ekologicznych
rozwiązań
unieszkodliwiania
ścieków umożliwiających następnie bezkolizyjne
podłączenie do kanalizacji komunalnej po jej
wykonaniu.
Zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków
do wód powierzchniowych i do gruntu.
Obowiązek
neutralizacji
(na
miejscu
powstawania)
agresywnych
ścieków
technologicznych.
Zaopatrzenie
w
gaz
z
istniejącego
i
rozbudowywanego układu gazociągów.
Zaopatrzenie w energię cieplną z lokalnych źródeł
ciepła korzystających z ekologicznych nośników
energii.
Zakaz realizacji nowych kotłowni na paliwa stałe
nieekologiczne.
Stopniowe
eliminowanie
istniejących nieekologicznych kotłowni i zakaz ich
odtwarzania.

XVIII.22 „ANIOŁÓW” – jednostka 31
Określa się, że rejon „Aniołów” to obszar:
1) formującej się jednostki strukturalnej o ekstensywnej formie urbanizacji,
2) przyszłościowej koncentracji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w tym
rezydencjonalnej, powstającej na skutek ograniczania działalności rolniczej i
przekształcania zabudowy i użytkowania terenów,
3) powstających założeń działalności gospodarczej,
4) koncentracji ogrodów działkowych,
5) rozwijającego się założenia związanego z rekreacją.
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Określa się:
1
Położenie rejonu

2

Przeznaczenie terenu:
funkcja podstawowa

funkcja uzupełniająca:
3

Od północy rejon ograniczony jest Lasem
Krogulec i strukturą rolną; od wschodu
projektowaną trasą S-14; od południa strukturą
doliny Bzury; od zachodu strukturą rolną.
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w
tym rezydencjonalna, powiązana z zabudową
siedliskową, podlegającą przeksztalceniom,
2) tereny działalności gospodarczej

1) ogrody działkowe,
2) ośrodek rekreacyjnych związany ze strukturą
doliny Bzury.
Standardy kształtowania Tereny mieszkaniowe
zabudowy
1) przyszłościowa
koncentracja
zabudowy
i zagospodarowania
jednorodzinnej
o
ekstensywnej
formie
terenu
użytkowania terenów,
2) utrzymuje się istniejącą formę zabudowy i
użytkowania terenów do czasu wystąpienia
faktycznych potrzeb miejskich wymagających
istotnych przekształceń zabudowy i terenów
rolniczej przestrzeni produkcyjnej na cele
zabudowy
jednorodzinnej,
w
tym
rezydencjonalnej,
3) w przypadku wystąpienia potrzeb, o których
mowa w pkt. 2 należy:
a) dokonać scaleń gruntów i ich wtórnego
podziału na działki budowlane dla
zabudowy
wolnostojącej
i
rezydencjonalnej. Powierzchnia działki
rezydencjonalnej
2500
–
3000 m2,
wolnostojącej
minimum
1000 m2.
Powierzchnia biologicznie czynna w
zabudowie wolnostojącej minimum 50 %,
w zabudowie rezydencjonalnej 70 %,
b) zabudowa
do
wysokości
dwóch
kondygnacji, w tym użytkowe poddasze,
c) ogrodzenia ażurowe do wysokości 1,8 m,
bez użycia prefabrykatów betonowych,
d) możliwość
lokalizacji
budynków
gospodarczych
w
bryle
budynku
mieszkalnego lub wolnostojących,
e) zapewnienie miejsc garażowych lub
postojowych dla działki w ilości 2-ch na
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f)

każdą działkę,
w
polityce
lokalizacyjnej
należy
przestrzegać
zasady,
by
wzajemne
przenikanie zabudowy jednorodzinnej i
istniejącej siedliskowej nie doprowadzało
do
utrudnienia
w
prowadzeniu
gospodarstwa rolnego oraz warunków
zamieszkania w zabudowie mieszkaniowej,
w tym rezydencjonalnej.

Tereny usługowe
1) dopuszcza
się
lokalizację
działalności
usługowej
na
terenie
zabudowy
mieszkaniowej wolnostojącej związanej z
budynkiem mieszkalnym lub w budynku
wolnostojącym,
2) oddziaływanie działalności na środowisko
powinno zamknąć się w granicach działki,
3) wyklucza się działalność gospodarczą w
zabudowie
rezydencjonalnej
poza
działalnością typu: lekarz, adwokat.
Tereny działalności gospodarczej
1) tereny związane z działalnością produkcyjną
oraz gospodarczą i usługową z zakazem
realizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, dla których
sporządzenie raportu oddziaływania jest
obligatoryjne.,
2) utrzymuje się istniejące obiekty i tereny
związane z działalnością gospodarczą z
możliwością rozbudowy na użytkowanym
terenie z zastrzeżeniem co do negatywnego
oddziaływania na środowisko,
3) wysokość zabudowy do 9 m, ogrodzenie
ażurowe do wysokości 2,2 m bez użycia
prefabrykowanych elementów betonowych.
Tereny zieleni i rekreacyjne
utrzymuje się istniejące ogrody działkowe i
ośrodek rekreacyjny związany z doliną Bzury.
Dopuszcza się rozbudowę ośrodka rekreacyjnego
w uzgodnieniu z zarządcą rzeki Bzury w wypadku
niezbędnego wykorzystania doliny i rzeki dla
potrzeb ośrodka.
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4

5
6

7

Zasady scalania i podziału W wypadku podjęcia decyzji o kompleksowym
nieruchomości
zagospodarowania terenu na cele określone w
Studium
wymagane
opracowanie
mpzp,
dokonanie scalenia gruntów i wtórnego podziału
zgodnie z mpzp.
Obiekty i tereny
Tereny zieleni, struktura ekologiczna związany z
podlegające ochronie
Lasem Krogulec.
Obsługa komunikacyjna
od strony istniejących ulic i projektowanych w
Studium (Wiosny Ludów, Aniołowskiej i Irysowej)
oraz ulic lokalnych wynikających z przyszłego
mpzp.
Obsługa infrastrukturą
Zaopatrzenie w wodę pitną z sieci miejskiej. Do
techniczną
chwili objęcia terenu kanalizacją miejską
gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach
bezodpływowych i ich zorganizowany wywóz na
wylewisko, obowiązek neutralizacji (na miejscu
powstawania)
agresywnych
ścieków
technologicznych.
Zaopatrzenie w energię cieplną z lokalnych źródeł
ciepła, zakaz realizacji nowych kotłowni na paliwa
stałe nieekologiczne i zakaz ich odtwarzania.

VIII.23 „JEDLICZE” – jednostka 34
Określa się, że rejon „Jedlicze” to obszar:
1) jednostki strukturalnej o ekstensywnej formie urbanizacji,
2) oddziaływania przystanku kolejowego Jedlicze Łódzkie na trasie Zgierz –
Kutno.
Określa się:
1

Położenie rejonu

2

Przeznaczenie terenu:
funkcja podstawowa

3

Teren rejonu ograniczony jest od północy i
wschodu strukturą leśną Las Krogulec – Lasy
Grotnickie; od południa linią PKP Zgierz – Kutno;
od zachodu granicą administracyjną miasta.

1) zabudowa
siedliskowa
przemieszana
z
budynkami typu zabudowy jednorodzinnej
Standardy kształtowania Tereny mieszkaniowe
zabudowy
1) utrzymuje się istniejącą zabudowę i formę
i zagospodarowania
użytkowania terenów rolniczej przestrzeni
terenu
produkcyjnej,
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2) możliwość uzupełnienia zabudowy w ramach
dokonanych podziałów przy ulicy,
3) możliwość modernizacji istniejącej zabudowy
mieszkaniowej i gospodarczej,
4) w przypadku wystąpienia potrzeb, o których
mowa w pkt. 2 należy:
a) dokonać scaleń gruntów i ich wtórnego
podziału na działki budowlane dla
zabudowy wolnostojącej, bliźniaczej lub
małych
domów
mieszkalnych
o
2
powierzchni
minimum
1000 m .
powierzchnia biologicznie czynna minimum
60 % powierzchni działki,
b) zabudowa
do
wysokości
dwóch
kondygnacji, w tym użytkowe poddasze,
c) ogrodzenie ażurowe do wysokości 1,8 m,
bez użycia prefabrykatów betonowych,
d) możliwość
lokalizacji
budynków
gospodarczych
w
bryle
budynku
mieszkalnego lub wolnostojących.
Tereny usługowe
1) dopuszcza
się
lokalizację
działalności
usługowej
na
terenie
zabudowy
mieszkaniowej
związanej
z
budynkiem
mieszkalnym lub z budynkiem wolnostojącym,
2) oddziaływanie obiektu na środowisko powinno
zamknąć się w granicach działki.
Przystanek PKP
Utrzymuje się tereny kolejowe, w tym przystanek
PKP.

4

Obiekty i tereny
podlegające ochronie

5

Obsługa komunikacyjna

Zieleń
Utrzymuje się występujące zalesienia, bez prawa
ich zabudowy.
Tereny zalesione i sąsiadujące, struktura
ekologiczna związana z rzeką Lindą, Lasem
Krogulec, Lasami Grotnickimi.
1) od strony istniejących ulic Jedlickiej i
Miodowej, a w przyszłości od projektowanych
w ramach mpzp,
2) utrzymania przystanku PKP i obsługa także
komunikacją zbiorową pociągiem lub innym
środkiem komunikacji szynowej.
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6

Obsługa infrastrukturą
techniczną

Zaopatrzenie w wodę pitną z sieci miejskiej. Do
chwili objęcia terenu kanalizacją miejską
gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach
bezodpływowych i ich zorganizowany wywóz na
wylewisko.
Ogrzewanie indywidualne.

XVIII.B. STREFA EKOLOGICZNA
XVIII.24 „LAS LUĆMIERZ” – jednostka 8
Określa się, że „Las Lućmierz” stanowi obszar:
1) trwałej jednostki strukturalnej;
2) terenów leśnych będących częścią strefy ekologicznej
przestrzennej miasta, jednym z jej węzłowych elementów;
3) leśnej przestrzeni produkcyjnej.
Określa się:
1
Położenie rejonu
2
3

Przeznaczenie terenu
Standardy
zagospodarowania terenu

4

Tereny podlegające
ochronie

5

Obsługa komunikacyjna

w

polityce

Teren leśny położony w północno-zachodniej
części Zgierza otoczony strukturą rolną Komorniki
– Lućmierz – Bazylia.
1) leśna przestrzeń produkcyjna
1) teren leśny z wydmami śródlądowymi, w
podłożu materiał piaszczysty związany ze
zlodowaceniem północnopolskim;
2) zakaz zmiany formy użytkowania terenu, w
tym podziału na działki budowlane;
3) ochrona prawna wydm.
Las Lućmierski a głównie wydmy proponowane
do objęcia ochroną jako użytek ekologiczny.
Las
przewidywany
jest
w
planie
zagospodarowania województwa łódzkiego do
objęcia granicami rozszerzonego PuczniewskoGrotnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
1) od strony istniejącej ulicy Obrońców
Warszawy;
2) brak dostępności od projektowanej trasy
S-14.
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XVIII.25 „LAS POD DĄBRÓWKAMI – GÓRY WILAMOWSKIE – LAS
RUDUNKI” – jednostka 14
Określa się, że rejon „Las pod Dąbrówkami – Góry Wilamowskie – Las Rudunki”
stanowi obszar:
1) trwałej jednostki strukturalnej podlegającej procesowi urbanizacji;
2) terenów leśnych będących częścią strefy ekologicznej w polityce
przestrzennej miasta, jednym z jej węzłowych elementów;
3) leśnej przestrzeni produkcyjnej;
4) lokalizacji zespołu turystyczno-sportowo-rekreacyjnego „Malinka” o
znaczeniu ponadlokalnym,
5) penetracji rekreacyjnej i jako ewentualny obszar parku leśnego.
Określa się:
1
Położenie rejonu

2

Przeznaczenie terenu:
funkcja podstawowa

funkcja uzupełniająca
3

Standardy kształtowania
zabudowy i
zagospodarowania terenu

Od północy – północna granica administracyjna
miasta; od wschodu ul. Szczawińska; od południa
tereny zabudowy mieszkaniowej Rudunek (ulica
Murarska, Budowlana), dalej południowa granica
Lasu pod Dąbrówkami; od zachodu ul.
Ciosnowska.
1) leśna przestrzeń produkcyjna, obszar węzłowy
miejskiego systemu ekologicznego;
2) tereny
zainwestowania
o
charakterze
turystycznym,
sportowym,
rekreacyjnym
znaczenia ponadlokalnego;
3) ewentualny przyszłościowy obszar parku
leśnego.
1) rejon (w północnej części) przebiegu nowej
trasy drogowej;
2) zabudowa mieszkaniowa typu letniskowego.
Tereny leśne
1) prowadzenie leśnej działalności gospodarczej
na zasadach ekologicznych w oparciu o plan
urządzenia lasu z uwzględnieniem:
a) zagospodarowania
rekreacyjnego
fragmentu lasu w formie zespołu
określanego
umownie
„Malinka”
przeznaczonego dla rekreacji letniej i
zimowej zgodnie z planem miejscowym;
b) penetracji rekreacyjnej pozostałej części
kompleksu
leśnego,
ewentualnie
przyszłościowego parku leśnego;
c) zakazu dalszego podziału lasu na działki
budowlane.
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Tereny ośrodka rekreacyjnego „Malinka”
1) pełna rewitalizacja ośrodka z zapewnieniem
usług bytowych i sanitarnych;
2) zagospodarowanie zbiornika wodnego i jego
obrzeża dla potrzeb wypoczynku letniego.
Dalsza rozbudowa ośrodka dla potrzeb
rekreacji zimowej;
3) możliwość
wprowadzenia
usług
towarzyszących, w tym handlu;
4) zabudowa 1-o kondygnacyjna pawilonowa;
budynek główny do 2-ch kondygnacji; forma
architektoniczna nawiązująca do krajobrazu i
funkcji ośrodka. Realizacja zgodnie z planem
zagospodarowania ośrodka. Wyklucza się
ogrodzenie z elementów betonowych;
5) parkingi, dojazdy.
Tereny
zabudowy
mieszkaniowej
typu
letniskowego
Położone z połnocno-zachodniej części jednostki
tereny zabudowy mieszkaniowej przeznaczonej
dla
rekreacji
indywidualnej
związanej
z
okresowym wypoczynkiem rodzinnym oraz
związanym z pobytem całorocznym:
1) nowe realizacje na terenach istniejących
podziałów;
2) zabudowa do dwóch kondygnacji, w tym
użytkowe poddasze;
3) dach dwuspadowy, zakaz krycia dachu papą;
4) zakaz krycia ścian sidingiem;
5)forma architektoniczna budynków dostosowana
do krajobrazu leśnego;
6) powierzchnia zabudowy do 80 m²;
7) ogrodzenie ażurowe bez prefabrykowanych
elementów betonowych;
8) powierzchnia przyrodniczo-czynna minimum
60% powierzchni działki, wycinka drzew
ograniczona do posadowienia obiektów;
9) zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
powodującej uciążliwość dla sąsiadów;
10) strefa ciszy.
Teren po byłym składowisku odpadów przy ul.
Szczawińskiej
Teren po byłym składowisku odpadów przy ul.
Szczawińskiej przeznaczony jest w Studium do
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4

5

6
7

rekultywacji
poprzez
zazielenienie
i
przystosowanie do funkcji rekreacyjnej i usług
komercyjnych. Zabudowa do dwóch kondygnacji,
forma
architektoniczna
nawiązująca
do
krajobrazu
i
funkcji
zespołu
usługoworekreacyjnego. Wyklucza się ogrodzenie
z
elementów
betonowych.
Dopuszcza
się
lokalizację założeń typu „cmentarzysko dla
zwierząt domowych” oraz „schronisko dla
zwierząt” zgodnie z odpowiednimi przepisami
szczególnymi.
tereny podlegające
1) zgodnie
z
Planem
zagospodarowania
ochronie
województwa
łódzkiego
tereny
leśne
określane są jako przeznaczone do objęcia
rozszerzonymi
granicami
Obszaru
Chronionego
Krajobrazu
SokolnickoPiątkowskiego;
2) rzeka Malinka uznawana w Studium za ciąg
ekologiczny o znaczeniu lokalnym;
3) do chwili ustalenia szczególnych form ochrony
obszar uznaje się za posiadający istotne
walory przyrodnicze podlegający ochronie na
zasadach wynikających z planu urządzenia
lasu na zasadach ekologicznych.
Zasady scalania i podziału 1) zakaz podziału terenów leśnych na działki
nieruchomości
budowlane;
2) podziały terenów na różne formy użytkowania
na podstawie planu miejscowego.
Obsługa komunikacyjna
Od strony ulic: Ciosnowskiej, Piątkowskiej,
Przygranicznej,
Szczawińskiej
i
układu
wewnętrznego;
Obsługa infrastrukturą
Zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej
techniczną
miejskiej.
odprowadzanie ścieków: sieć kanalizacyjna.
Dopuszcza
się
w
pierwszym
okresie
bezodpływowe szczelne zbiorniki na ścieki,
wywóz ścieków.
Ogrzewanie – indywidualne.
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XVIII.26 „LAS CHEŁMY - JODŁOWA” – jednostka 20
Określa się, że rejon „Las Chełmy – Jodłowa” stanowi obszar:
1) jednostki o trwałym charakterze w strukturze miasta,
2) strefy ekologicznej w polityce przestrzennej miasta o bardzo ekstensywnej
formie zainwestowania. Tereny leśne do użytkowania zgodnie z planem
urządzenia lasu.
Określa się:
1
Położenie rejonu
2

Przeznaczenie terenu:
funkcja podstawowa

Od północy rejon graniczy z ulicą Młodzieżową;
od wschodu z ulicą Letnią; od południa z ul.
Chełmską; od zachodu z ulicą Uroczą.
tereny leśne

funkcja uzupełniająca:

3

4

1) założenia usługowe wymagające znacznych
terenów zieleni
2) adaptacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej
i usługowej
Standardy kształtowania Tereny leśne
zabudowy
1) prowadzenie leśnej działalności gospodarczej
i zagospodarowania
na zasadach ekologicznych opartych o plan
terenu
urządzenia lasu,
2) penetracja rekreacyjna lasu,
3) zakaz podziału terenu na działki budowlane.

Obiekty i tereny
podlegające ochronie

Tereny mieszkaniowe i usługowe
1) utrzymanie
istniejącej
zabudowy
mieszkaniowej,
2) dopuszcza
się
działalność
usługową
wymagającą znacznych terenów zieleni, której
oddziaływanie na środowisko zamyka się w
granicach działki, w uzgodnieniu z Dyrekcją
Lasów Państwowych,
3) utrzymuje się istniejące obiekty usługowe z
zastrzeżeniem, by prowadzona w nich
działalność nie powodowała oddziaływania na
środowisko przekraczające granice działki,
4) ewentualna
lokalizacja
założeń
typu
„schronisko
dla
zwierząt”
wymaga
uprzedniego wykonania oceny oddziaływania
danego założenia na środowisko i warunki
zamieszkania w okolicy.
Tereny zadrzewione podlegają ochronie przed
wycinaniem, dewastacją, treny zazielenione
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5

6
7

zarówno własności publicznej jak i w
użytkowaniu indywidualnym.
Zasady scalania i podziału 1) utrzymuje się istniejące podziały bez prawa
nieruchomości
ich wtórnych podziałów,
2) utrzymuje
się
wyznaczone
już
ulice
wewnętrzne bez prawa wyznaczania nowych
ulic.
Obsługa komunikacyjna
1) od strony istniejących ulic zewnętrznych,
2) od
strony
wyznaczonych
już
ulic
wewnętrznych.
Obsługa infrastrukturą
Zaopatrzenie w wodę z sieci miejskiej.
techniczną
Odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej.
Ogrzewanie indywidualne. Zakaz ogrzewania w
oparciu o kotłownie opalane węglem, koksem.

XVIII.27 „LAS CHEŁMY – LAS OKRĘGLIK” – jednostka 23
Określa się, że rejon „Las Chełmy – Las Okręglik” stanowi obszar:
1) trwałej jednostki strukturalnej;
2) terenów leśnych będących częścią strefy ekologicznej w polityce
przestrzennej miasta, jednym z jej węzłowych elementów;
3) leśnej przestrzeni produkcyjnej;
4) lokalizacji ośrodka turystyczno-sportowo-rekreacyjnego o znaczeniu
ponadlokalnym „Nowa Gdynia”;
5) ewentualnego przyszłościowego parku leśnego na części obszaru.
1

2

Określa się:
Położenie rejonu

Przeznaczenie terenu:
funkcja podstawowa

funkcja uzupełniająca
3

Standardy
zagospodarowania terenu

Od północy rozległy kompleks leśny graniczy z
ulicami Chełmską, Sosnową, zespołem terenów
przemysłowych
i
komunalnych,
terenem
zamkniętym; od wschodu z ul. Wyspiańskiego;
od południa granicą administracyjną; od zachodu
jednostką Okręglik – Antoniew i trasą S-14.
1) leśna przestrzeń produkcyjna – obszar
węzłowy miejskiego systemu ekologicznego;
2) lokalizacja zespołu usługowo-turystycznorekreacyjnego o znaczeniu ponadlokalnym;
3) ewentualny przyszłościowy park leśny.
lokalizacja szeregu obiektów usługowych o
lokalnym znaczeniu
Tereny leśne
1) prowadzenie leśnej działalności gospodarczej
na zasadach ekologicznych w oparciu o plan
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urządzenia lasu;
2) zakaz podziału na działki budowlane;
3) proponuje się odtworzenie istniejącego
suchego zbiornika wodnego „Okręglik” (rejon
ul. Okręglik – Wiejska).

4

Obiekty i tereny
podlegające ochronie

5

Obsługa komunikacyjna

Tereny usługowe
1) utrzymanie z prawem do rozbudowy na
posiadanym terenie zespołu usługowoturystyczno-rekreacyjnego „Nowa Gdynia” o
znaczeniu ponadlokalnym i całorocznym
użytkowaniu;
2) utrzymanie ośrodka opiekuńczego z prawem
do modernizacji i rozbudowy na posiadanym
terenie. Zabudowa do dwóch kondygnacji,
forma architektoniczna nawiązująca do
krajobrazu leśnego;
3) utrzymanie istniejącej zabudowy usługowej z
prawem do rozbudowy;
4) utrzymanie lokalizacji ośrodka dla osób z
upośledzeniem umysłowym.
1) tereny leśne wyłączone są z urbanizacji, poza
ustaleniami wynikającymi z treści uchwały.
Tereny leśne pełnią znaczące funkcje
bioklimatyczne w mieście i uznane są za część
składową obszarów węzłowych Zgierza w
ramach strategicznej koncepcji kształtowania
ekologicznego
systemu
funkcjonalnoprzestrzennego miasta;
2) ewentualne przyszłościowe przekształcenie
części terenów w park leśny.
Dostępność terenów od strony istniejących ulic.
Brak bezpośredniej dostępności do projektowanej
trasy S-14, ograniczona dostępność od ul.
Łódzkiej, znaczne utrudnienia w penetracji
terenów leśnych ze względu na przeszkody
terenowe powstałe w wyniku realizacji linii
kolejowej,
tras
drogowych
o
wysokich
parametrach.
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6

Obsługa infrastrukturą
techniczną

Zaopatrzenie w wodę - z sieci miejskiej.
odprowadzanie ścieków - do sieci kanalizacyjnej
dla obiektów położonych w zasięgu sieci ulicznej,
dopuszcza się bezodpływowe szczelne zbiorniki
na ścieki z wywozem ścieków na wyznaczone
wylewisko.
Ogrzewanie – indywidualne.

XVIII.28 LAS KROGULEC – jednostka 32
Określa się, że rejon „Las Krogulec” stanowi obszar:
1) trwałej
jednostki
strukturalnej
wymagającej
szczególnego
zagospodarowania;
2) terenów leśnych będących częścią strefy ekologicznej w polityce
przestrzennej miasta, jednym z jej węzłowych elementów;
3) leśnej przestrzeni produkcyjnej;
4) o znacznych wartościach przyrodniczych, krajobrazowych i dydaktycznych
w zakresie edukacji przyrodniczej, wynikających między innymi ze
stanowiska jodły, położonego na północnej granicy jej występowania w
Polsce;
5) ewentualny przyszłościowy park leśny.
Określa się:
1

Położenie rejonu

2

Przeznaczenie terenu:
funkcja podstawowa

funkcja uzupełniająca

Od północy granica rejonu przebiega powyżej
linii kolejowej Zgierz – Kutno, obejmuje część
Komornik do granic miasta wzdłuż rzeki Lindy; od
wschodu granicę stanowi projektowana trasa
drogowa S-14; od zachodu tereny rolne Krogulca
i Lasy Grotnickie.
1) leśna przestrzeń produkcyjna, obszar węzłowy
miejskiego systemu ekologicznego;
2) obszar
predysponowany
do
edukacji
przyrodniczej;
3) obszar
dla
penetracji
wypoczynkowej,
ewentualny przyszłościowy park leśny;
1) lokalizacja zespołu usługowego o charakterze
turystyczno-wypoczynkowym w północnowschodnim fragmencie jednostki;
2) stary cmentarz wojenny w południowowschodnim fragmencie lasu.
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3

4

Standardy
zagospodarowania terenu

Obiekty i tereny
podlegające ochronie

Tereny leśne
1) prowadzenie leśnej działalności gospodarczej
na zasadach ekologicznych w oparciu o plan
urządzenia lasu z uwzględnieniem między
innymi:
a) zagospodarowania akcentującego walory
przyrodnicze
lasu
poprzez
pełne
urządzenie
i
udostępnienie
ścieżki
dydaktycznej
z
wykorzystaniem
opracowanej koncepcji zagospodarowania
lasu z 2000 roku;
b) wykorzystania walorów Lasu dla celów
rekreacyjnych;
c) ochrona
wartości
kulturowych
i
historycznych wynikających z istnienia na
terenie Lasu cmentarza wojennego z
czasów I wojny światowej;
d) zakazu podziału na działki budowlane;
e) ewentualnej realizacji urządzeń poboru
wody pitnej także na terenie Lasu;
2) zagospodarowanie terenów przedpola Lasu od
strony północno-zachodniej zapewniające
powiązanie,
w
formie
korytarza
ekologicznego, Lasu Krogulec z Lasami
Grotnickimi z uwzględnieniem między innymi:
a) zakazu zmiany użytkowania tych terenów
do chwili wykonania planu miejscowego
tego fragmentu jednostki;
b) zakazu
wygradzania
i
osuszania
podmokłych łąk stanowiących rejon
źródłowy rzeki Lindy stanowiącej oś
korytarza ekologicznego Las Krogulec –
Lasy Grotnickie.
Tereny usługowe
zespół zabudowy usługowej, komercyjnej na
północno-wschodnim przedpolu Lasu Krogulec
związany z funkcją rekreacyjną, w tym
pensjonatową, domów wycieczkowych, schronisk
szkolnych, biwaków. Zabudowa do dwóch
kondygnacji, murowana lub drewniana o formie
architektonicznej związanej z krajobrazem
leśnym.
1) Las Krogulec określany jest w Planie
zagospodarowania województwa łódzkiego
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2)

5

3)
Zasady scalania i podziału 1)
nieruchomości
2)

3)
6

Obsługa komunikacyjna

1)
2)
3)

7

Obsługa infrastrukturą
techniczną

1)
2)
3)

(wraz z Lasem Lućmierz) jako obszar do
objęcia
rozszerzonymi
granicami
Puczniewsko-Grotnickiego
Obszaru
Chronionego
Krajobrazu.
W
koncepcji
zagospodarowania Lasu uznawano las za
obszar predysponowany do uznania za zespół
przyrodniczo-krajobrazowy;
do chwili ustalenia szczególnych form ochrony
obszar uznaje się za posiadający istotne
walory przyrodnicze podlegający ochronie na
zasadach wynikających z planu urządzenia
lasu na zasadach ekologicznych;
cmentarz wojenny.
zakaz podziału terenów leśnych na działki
budowlane;
tereny rolne mogą podlegać scalaniu i
podziałowi na zasadach ogólnych, ale bez
prawa zabudowy (w ciągu korytarza
ekologicznego);
podział terenów na cele usług na północnowschodnim przedpolu w oparciu o plan
miejscowy.
dostępność terenów z istniejącego układu
drogowego;
konieczność zabezpieczenia przejść (od strony
osiedla 650-lecia) poprzez projektowaną trasę
ruchu szybkiego S-14;
konieczność zabezpieczenia rezerwy terenu
dla przebiegu trasy S-14 i węzła drogowego
zgodnie z rysunkiem Studium.
zaopatrzenie w wodę pitną z sieci miejskiej;
w pierwszym okresie odprowadzanie ścieków i
ich
gromadzenia
w
zbiornikach
bezodpływowych. Wywóz ścieków;
ekologiczne sanitariaty na terenie Lasu.
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XVIII.29 „KOMORNIKI – LUĆMIERZ – BAZYLIA” – jednostka 7
Określa się, że rejon „Komorniki – Lućmierz – Bazylia” stanowi obszar:
1) terenów otwartych pól, łąk, zadrzewień stanowiących część strefy
ekologicznej w polityce przestrzennej miasta;
2) rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
3) terenów mieszkaniowych związanych głównie z obsługą terenów rolnych i
zapoczątkowanymi procesami realizacji zabudowy jednorodzinnej.
Określa się:
1
Położenie rejonu

2

3

Przeznaczenie terenu:
funkcja podstawowa
funkcja uzupełniająca
Standardy kształtowani
zabudowy i
zagospodarowania terenu

Od zachodu i północy granicę stanowi granica
administracyjna miasta; od wschodu granica
jednostki strukturalnej Proboszczewice – Witosa;
od południa granica jednostki strukturalnej Las
Krogulec.
rolnicza przestrzeń produkcyjna
zabudowa mieszkaniowa siedliskowa
Tereny zabudowy mieszkaniowej
1) utrzymanie z prawem do modernizacji
istniejącej zabudowy, z możliwością realizacji
nowej
w
formie
uzupełniającej
na
wydzielonych już działkach, z wyłączeniem
zabudowy w korytarzu ekologicznym;
2) forma architektoniczna nawiązująca linią
zabudowy, gabarytem, kształtem dachu do
zabudowy istniejącej;
3) możliwość lokalizacji obiektów usługowych
związanych z budynkiem mieszkalnym lub na
wydzielonych działkach;
4) przemieszanie
istniejącej
zabudowy
jednorodzinnej z siedliskową nie może
powodować z jednej strony kolizji w dostępie
do pól, łąk, a z drugiej strony powodować
negatywnych warunków zamieszkania ze
względu na odory, hałas;
5) tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej na terenach o przewadze
terenów
niezainwestowanych
i
bez
dokonanych podziałów wymagają przed
podjęciem działalności budowlanej:
a) opracowania koncepcji podziału terenu;

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZGIERZA

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – Ustalenia, strefa ekologiczna
- wydzielone jednostki 7, 17, 27, 29, 33

b) działki o powierzchni minimum 1200 m2 z
prawem łączenia, z zapewnieniem dostępu
każdej działki do drogi publicznej i
infrastruktury technicznej;
c) wysokość
zabudowy
do
dwóch
kondygnacji;
d) zakaz
stosowania
prefabrykowanych
elementów betonowych w ogrodzeniach
działek;
e) forma
architektoniczna
obiektów
nawiązująca do krajobrazu;
f) utrzymuje się budynki o charakterze
letniskowym z prawem do uzupełnienia
wzdłuż ul. Obrońców Warszawy, w rejonie
Lasu Lućmierz;
6) zabudowa siedliskowa:
a) utrzymanie istniejących gospodarstw,
b) nowe działki o powierzchni minimum
2500 m2 z zapewnieniem dostępu każdej
działki do drogi publicznej i infrastruktury
technicznej,
c) wysokość
zabudowy
do
dwóch
kondygnacji,
d) zakaz
stosowania
prefabrykowanych
elementów betonowych w ogrodzeniach
działek.

4

Tereny upraw polowych i łąk
1) ustalenia ogólne zgodnie z treścią rozdziału
XVIII i XVIII.1 uchwały w zakresie
odnoszącym się do tego rejonu;
2) uszczegółowione ustalenia dotyczące zakazów
i nakazów mogą wprowadzić przepisy
ustanawiające Obszar Chronionego Krajobrazy
obejmujący ewentualnie jednostkę nr 7,
3) dopuszcza się lokalizację założeń typu
„cmentarzysko dla zwierząt domowych” oraz
„schronisko
dla
zwierząt”
zgodnie
z
odpowiednimi przepisami szczególnymi.
Zasady scalania i podziału 1) plan podziału terenów dla realizacji zespołów
nieruchomości
zabudowy przy ulicach Grotnickiej i Obrońców
Warszawy na podstawie planu miejscowego;
2) scalenia i podziały terenów rolnych na
zasadach
określonych
w
przepisach
szczególnych.
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5

Obiekty i tereny
podlegające ochronie

6

Obsługa komunikacyjna

7

Obsługa infrastrukturą
techniczną

1) użytki rolne i złoża pospolite na podstawie
przepisów szczególnych;
2) zgodnie
z
Planem
zagospodarowania
przestrzennego
województwa
łódzkiego
możliwość objęcia rejonu granicami Obszaru
Chronionego Krajobrazu co może skutkować
wprowadzeniem uszczegółowionych nakazów
i zakazów;
3) strefy wzdłuż linii elektroenergetycznych w.n.
1) ze strony ulic istniejących;
2) brak możliwości wykorzystania dla ruchu
lokalnego
trasy
S-14.
Konieczność
zabezpieczenia stosownych przejazdów i
przejść umożliwiających komunikację przez tę
trasę z rozłogami rejonu Proboszewic.
1) w pierwszym okresie lokalne rozwiązania
dotyczące odprowadzania i gromadzenia
ścieków – szczelne zbiorniki bezodpływowe.
Wywóz ścieków do punktu zlewnego;
2) wodociągowa sieć miejska;
3) ogrzewanie indywidualne.

XVIII.30 „STĘPOWIZNA rolnicza” – jednostka 17
Określa się, że rejon „Stępowizna rolnicza” stanowi obszar:
1) terenów otwartych pól, łąk stanowiących część strefy ekologicznej w
polityce przestrzennej miasta;
2) rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
3) przebiegu fragmentów linii kolejowych.
Określa się:
1
Położenie rejonu

2

Przeznaczenie terenu:
funkcja podstawowa
funkcja uzupełniająca

Od północy i wschodu granicę rejonu stanowi
granica administracyjna miasta; od południa
jednostka strukturalna „dolina Bzury”; od
zachodu projektowany przebieg wschodniej
obwodnicy miasta związanej z transportem
ładunków niebezpiecznych.
rolnicza przestrzeń produkcyjna
elementy układu komunikacyjnego o znaczeniu
ponadlokalnym
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3

4

Standardy
zagospodarowania terenu

Tereny upraw polowych i łąk
1) ustalenia zgodnie z treścią rozdziału XVII
uchwały w zakresie odnoszącym się do tego
rejonu.
Zakaz
zabudowy
terenu
budownictwem mieszkaniowym;
2) tereny potencjalnej ekspansji zabudowy dla
celów
działalności
gospodarczej
typu
przemysłowego, składów itp.

Tereny układu komunikacyjnego
1) utrzymanie istniejącej linii kolejowej Łódź –
Zgierz – Łowicz – Warszawa, z prawem do
modernizacji;
2) utrzymanie rezerwy terenu dla postulowanej
łącznicy kolejowej Zgierz – Kutno.
Zasady scalania i podziału 1) scalanie i podziały terenów rolnych na
nieruchomości
zasadach
określonych
w
przepisach
szczególnych;
2) wyklucza się podziały terenów rolnych na
rzecz zespołów zabudowy mieszkaniowej.

XVIII.31 „OKRĘGLIK – ANTONIEW” – jednostka 27
Określa się, że rejon „Okręglik – Antoniew” stanowi obszar:
1) terenów otwartych pól, łąk będących częścią strefy ekologicznej w polityce
przestrzennej miasta;
2) rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
3) lokalizacji
Rejonowego
Punktu
Zasilania
„Antoniew”
i
linii
elektroenergetycznych 220 i 110 kV;
4) zabudowy mieszkaniowej siedliskowej i jednorodzinnej.
Określa się:
1
Położenie rejonu

2

Przeznaczenie terenu:
funkcja podstawowa
funkcja uzupełniająca

Od północy i wschodu rejonu granicę stanowi
jednostka strukturalna Las Chełmski (Las
Okręglik); od południa i zachodu granica miasta
Zgierza.
rolnicza przestrzeń produkcyjna
urządzenia
elektroenergetyczne,
mieszkaniowa

zabudowa
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3

Standardy kształtowania
zabudowy i
zagospodarowania terenu

Tereny zabudowy mieszkaniowej
1) utrzymanie
istniejącej
zabudowy
z
możliwością realizacji nowej zabudowy w
formie uzupełniającej na wydzielonych już
działkach;
2) forma architektoniczna nowej zabudowy
nawiązująca linią zabudowy, gabarytem,
kształtem dachu do zabudowy istniejącej,
zabudowa do 2-ch kondygnacji;
3) przemieszanie zabudowy jednorodzinnej i
siedliskowej nie może powodować z jednej
strony kolizji w dostępie do pól, łąk a z
drugiej strony powodować negatywnych
warunków zamieszkania ze względu na odory,
hałas;
4) zakaz
stosowania
prefabrykowanych
elementów betonowych w ogrodzeniach
działek;
5) zakaz lokalizacji zabudowy w bezpośrednim
sąsiedztwie Lasu.
Tereny upraw polowych i łąk
1) ustalenia zgodnie z treścią rozdziału XVII
uchwały w zakresie odnoszącym się do tego
rejonu.

4

5
6

Teren urządzeń energetycznych
1) utrzymanie Rejonowego Punktu Zasilania i linii
elektroenergetycznej w.n. z prawem do jego
modernizacji i rozbudowy na posiadanym
terenie.
Zasady scalania i podziału 1) scalanie i podziały terenów rolnych na
nieruchomości
zasadach
określonych
w
przepisach
szczególnych;
2) wyklucza się podziały terenów rolnych na
rzecz nowych zespołów zabudowy.
Obiekty i tereny
1) użytki rolne na podstawie przepisów
podlegające ochronie
szczególnych;
2) strefy wzdłuż linii elektroenergetycznych.
Obsługa komunikacyjna
1) od strony istniejących ulic;
2) utrudnienia w dostępności terenów ze
względu na projektowane odejście drogowe od
strony trasy S-14. Konieczność zabezpieczenia
przejść i przejazdów poprzez tę trasę.
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7

Obsługa infrastrukturą
techniczną

1) w pierwszym okresie lokalne rozwiązania
dotyczące odprowadzania i gromadzenia
ścieków – szczelne zbiorniki bezodpływowe,
wywóz ścieków;
2) wodociągowa sieć miejska.

XVIII.32 „PIASKOWICE rolnicze” – jednostka 29
Określa się, że rejon „Piaskowice rolnicze” stanowi obszar:
1) terenów otwartych pól, łąk, zadrzewień, cieku, stanowiących część strefy
ekologicznej w polityce przestrzennej miasta;
2) rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
3) występowania złóż pospolitych.
Określa się:
1
Położenie rejonu

2

3

Przeznaczenie terenu:
funkcja podstawowa
funkcja uzupełniająca
Standardy
zagospodarowania terenu

Od północy rejon graniczy z jednostką
strukturalną lokalnej strefy gospodarczej i ul.
Aleksandrowską; od wschodu z jednostką
strukturalną
o
charakterze
komunalnym;
południa i zachodu z granicą administracyjną
miasta.
1) rolnicza przestrzeń produkcyjna;
2) złoża glinopirytu;
mały zespół zabudowy mieszkalno-usługowej
Teren mieszkaniowo-usługowy
1) utrzymanie istniejącej zabudowy z prawem do
jej modernizacji.
Tereny upraw polowych, łąk, zadrzewień, cieku
1) ustalenia zgodnie z treścią rozdziału XVII
uchwały w zakresie odnoszącym się do tego
rejonu;
2) w kształtowaniu polityki dotyczącej upraw
należy wziąć pod uwagę:
a) sąsiedztwo
jednostek
strukturalnych
związanych
z
przemysłową
i
pozaprzemysłową
oraz
komunalną
działalnością gospodarczą;
b) skażenie terenu poprzez wpływ wyżej
wymienionej działalności;
3) do chwili ewentualnego podjęcia eksploatacji
glinopirytów
dotychczasowe
użytkowanie
terenu.
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4

5

Zasady scalania i podziału 1) scalanie i podziały terenów rolnych na
nieruchomości
zasadach
określonych
w
przepisach
szczególnych;
2) wyklucza się podziały terenów rolnych na
rzecz
nowych
zespołów
zabudowy
mieszkaniowej.
Tereny podlegające
1) grunty rolne, zadrzewienia, ciek na podstawie
ochronie
przepisów szczególnych.

XVIII.33 „KONTREWERS” – jednostka 33
Określa się, że rejon „Kontrewers” stanowi obszar:
1) terenów otwartych pól, łąk, zadrzewień, stanowiących część strefy
ekologicznej w polityce przestrzennej miasta;
2) rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
3) wodonośny.
Określa się:
1

Położenie rejonu

2

Przeznaczenie terenu:
funkcja podstawowa

3

funkcja uzupełniająca
Standardy kształtowania
zabudowy i
zagospodarowania terenu

Od północy i zachodu granicę stanowi linia
kolejowa PKP Zgierz – Kutno; od wschodu
jednostka strukturalna Las Krogulec; od południa
jednostka strukturalna wokół ul. Wiosny Ludów.
1) rolnicza przestrzeń produkcyjna;
2) tereny wodonośne.
zabudowa mieszkaniowa
Tereny zabudowy mieszkaniowej
1) utrzymanie istniejącej zabudowy przy ul.
Kontrewers i rozproszonej na terenie
jednostki;
2) możliwość
uzupełnienia
zabudowy
na
wydzielonych już działkach;
3) wykluczenie dalszych podziałów terenów na
cele
realizacji
mieszkalnictwa
jednorodzinnego, zabudowa uzupełniająca
siedliskowa nawiązująca linią zabudowy,
gabarytem, kształtem dachu do zabudowy
istniejącej.
Tereny upraw polowych, łąk, zadrzewień
1) ustalenia ogólne zgodnie z treścią rozdziału
XVII uchwały w zakresie odnoszącej się do
tego rejonu;
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4

Zasady scaleń i podziału
terenu

5

Obiekty i tereny
podlegające ochronie

6

Obsługa komunikacyjna

7

Obsługa infrastrukturą
techniczną

2) uszczegółowione ustalenia dotyczące zakazów
i nakazów mogą wprowadzić przepisy
ustanawiające
Obszar
Chronionego
Krajobrazu
obejmującej
ewentualnie
jednostkę nr 33;
1) ustalenia
Studium
mogą
także
być
uzupełnione zadaniami wynikającymi z
programu eksploatacji złóż, wód, w tym wód
dla celów pitnych i termalnych. Ustalenia te
nie powodują zmiany Studium.
1) scalenia i podziały terenów rolnych na
zasadach
określonych
w
przepisach
szczególnych;
2) wyklucza się podziały terenów na rzecz
zespołów zabudowy jednorodzinnej.
1) gleby, zadrzewienia na podstawie przepisów
szczególnych;
2) możliwość objęcia rejonu granicami Obszaru
Chronionego Krajobrazu.
1) od strony istniejących ulic;
2) od strony dróg polnych dojazdowych do pól.
2) w pierwszym okresie lokalne rozwiązania
dotyczące odprowadzania i gromadzenia
ścieków. Szczelne zbiorniki bezodpływowe,
wywóz ścieków na wylewisko;
3) wodociągowa sieć miejska.

XVIII.34. „DOLINA RZEKI BZURY” – jednostka 18
1. Określa się, że rejon „Dolina Bzury” stanowi obszar:
1) struktury o istotnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, część strefy
ekologicznej;
2) korytarz ekologiczny o znaczeniu regionalnym;
3) węzłowy element w systemie ekologicznym miasta i w kształtowaniu systemu
funkcjonalno-przestrzennego Zgierza;
4) potencjalny (wraz z doliną rzeki Sokołówki) zespół przyrodniczo-krajobrazowy
wymieniony w „Planie zagospodarowania przestrzennego województwa
łódzkiego”;
5) obszar wymagający przekształceń powiązanych z rewitalizacją doliny.
2. Dolina Bzury podlega ochronie jako jeden z podstawowych elementów
wielkoprzestrzennych układów przyrodniczych miasta i regionu łódzkiego.
3. Rewitalizacja doliny Bzury polega na:
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1) podniesieniu poziomu jakości środowiska przyrodniczego doliny, w tym
stopnia czystości wody rzeki Bzury,
2) wykorzystaniu warunków dla pełnienia przez dolinę funkcji reprezentacyjnego
bulwaru o charakterze rekreacyjno-spacerowym w mieście, położonym nad
rzeką oraz warunków dla rozszerzenia powierzchni parkowych i zwiększenia
funkcji rekreacyjnych tej zieleni,
3) umożliwieniu wytworzenia z fragmentu doliny atrakcyjnego akcentu w
obszarze centralnym miasta,
4) walory przyrodniczo-krajobrazowe doliny Bzury predysponują dolinę do
objęcia szczególną ochroną jako „zespół przyrodniczo-krajobrazowy” o co
wnioskuje Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego i
władze wojewódzkie,
5) odmienność form użytkowania samej doliny oraz przyległych terenów,
zróżnicowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych, zasadność i
możliwość przekształceń istniejącego stanu powoduje zróżnicowanie określeń
Studium dotyczących przeznaczenia i zagospodarowania wydzielonych
terenów w ramach poszczególnych odcinków.
Pomimo wydzielenia poniżej określonych odcinków doliny – dolinę Bzury
traktuje się w Studium całościowo.
4. Określa się, w stosunku do całego przebiegu doliny przez obszar miasta,
następujące ustalenia generalne:
1) zachowanie najcenniejszych przyrodniczo gatunków roślinności,
2) utrzymanie nurtu rzeki,
3) zakaz przegradzania koryta rzeki stanowiącego naturalne miejsce spływu wód
i powietrza,
4) zakaz wygradzania rzeki,
5) zadrzewienie roślinnością niską wzdłuż koryta rzeki, wysoką odsuniętą od
nurtu rzeki,
6) zakaz budowy obiektów kubaturowych poza przypadkami określonymi w
Studium i uzgodnionymi z zarządcą rzeki; zgodnie z procedurą określoną w
Prawie wodnym,
7) konieczność rozbudowy infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki
ściekowej, a w tym związanej z oczyszczaniem wód deszczowych przed ich
wpuszczeniem do rzeki (separatory),
8) wszelkie działania związane z realizacją urządzeń wodnych oraz z
wykorzystaniem wód rzeki dla różnych potrzeb wymagają zgody zarządcy
rzeki zgodnie z procedurą określoną w Prawie wodnym,
9) właściciel gruntu przylegającego do rzeki obowiązany jest umożliwić dostęp do
wody, pozostawić przejście lub przejazd dla swobodnego ruchu wzdłuż wód,
pozwolić na wykonywanie robót konserwacyjnych i innych działań zgodnie z
ustawą Prawo wodne o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
10) zakaz odprowadzania zanieczyszczeń do rzeki i gruntu,
11) konieczność podjęcia procesu zmiany charakteru istniejących ogrodów
działkowych na zieleń typu parkowego ogólnie dostępną.
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5. Określa się, w stosunku do wyodrębnionych odcinków doliny, następujące
uszczegółowione ustalenia:
1) odcinek wschodni (tereny rejonu ul. Łagiewnickiej do torów PKP Zgierz –
Kutno) – odcinek 18A
Podstawowe przeznaczenie
Zasady zagospodarowania terenu
terenów
1
2
Utrzymanie
naturalnego Określa się:
charakteru istniejących łąk z 1) zakaz zabudowy poza granice określone w
bogatą roślinnością bagienną
Studium,
2) zakaz lokalizacji wysypisk, osadników,
3) zakaz odprowadzania zanieczyszczeń do rzeki i
gruntu,
4) zakaz podejmowania i innych działań będących w
kolizji z funkcją ekologiczną terenu i utrzymaniem
oraz wzbogacaniem występujących wartości
przyrodniczych,
5) wykonanie
kompleksowego
opracowania
dotyczącego regulacji stosunków wodnych i
rekonstrukcji zbiorowisk roślinnych,
6) 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,
7) rozważenie
warunków
podjęcia
procesu
stopniowego przekształcania terenów ogródków
działkowych w rozwidleniu terenów kolejowych
(do
Kutna-Łowicza)w
przedłużenie
Parku
Miejskiego, tj. w tereny parkowe ogólnodostępne,
w przypadku braku potrzeby dokonywania
przekształceń
–
pozostawienie
ogródków
działkowych z zachowaniem ogólnych zasad
ochrony doliny rzeki Bzury.
Odcinek
ulicy
Długiej modernizacja ulicy i wiaduktu do jezdni 4-o pasowej,
biegnącej ponad nurtem rzeki
Bzury
Tereny i urządzenia kolejowe utrzymanie z prawem do modernizacji
2) odcinek śródmiejski (od torów PKP Zgierz – Kutno do ulic Piątkowskiej i
Długiej) – odcinek 18B – propozycja STUDIUM ustanowienia strefy ochrony
krajobrazu K do ostatecznego ustalenia.
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Podstawowe przeznaczenie
Zasady zagospodarowania terenu
terenów
Tereny trwale niezabudowane Określa się:
strefy przydennej.
1) rozszerzenie zieleni parkowej od Parku
Miejskiego w kierunku wschodnim, ale
zadrzewienia wysokie tylko w górnych
częściach doliny dla zwiększenia możliwości
przewietrzania od głównego zachodniego
kierunku nawietrzania w mieście,
2) urządzenie bulwaru spacerowego i ścieżek
rowerowych wzdłuż koryta rzeki,
3) utrzymanie ogrodów działkowych i ogrodu
szpitala z preferencją do ich kierunkowego
zagospodarowania zielenią parkową,
4) zakaz podziału terenu na działki budowlane,
5) zakaz lokalizacji wysypisk, osadników,
6) urządzenie zielonych parawanów izolacyjnych
od zaplecza gospodarczego istniejących
działek mieszkaniowych przy północnej
granicy odcinka doliny,
7) w
trakcie
restrukturyzacji
terenów
przemysłowych położonych w bezpośrednim
sąsiedztwie doliny od jej strony południowej
należy dążyć do ograniczenia terenów
przemysłowych w celu rozszerzania terenów
doliny wolnych od ogrodzeń i zabudowy oraz
wprowadzenia
w
obiekty
przemysłowe
śródmieścia
programu
usługowego
i
mieszkaniowego,
8) wyloty kanalizacji deszczowej należy połączyć
w jeden system wyposażony w separatory na
końcowych odcinkach kanałów deszczowych,
9) wymagane
opracowanie
projektu
zagospodarowania całości odcinka doliny.
Nowy Park Miejski i rejon do ul. 1) utrzymanie Parku Miejskiego oraz jego
Długiej
modernizacja
dla
zaspokojenia
potrzeb
wypoczynkowych w śródmiejskim rejonie
Zgierza w tym związanych z rekreacją
przywodną i wykorzystaniem stawu dla
sprzętu pływającego (rowery wodne, kajaki),
2) realizacja promenady od ul. Długiej do stawu,
alei spacerowych, ścieżek rowerowych,
obiektów
usługowych
związanych
ze
znacznym
wzbogaceniem
programu
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rekreacyjnego-sportowego, a w tym z
imprezami
masowymi
typu
muszla
koncertowa, ogrody zabaw dla dzieci, „wesołe
miasteczko”, miejsce na cyrk objazdowy,
przystań przy stawie;
3) realizacja obiektów pawilonowych dla obsługi
użytkowników o wysokości 1-ej kondygnacji i
formie
architektonicznej
podkreślającej
rekreacyjny charakter terenu;
4) zagospodarowanie obrzeża odkrytego kanału
powinno podkreślać walor śródmiejskiego
bulwaru – pasażu nad rzeką.
Szczególny wystrój plastyczny powinna
posiadać promenada oraz jej obudowa z
zabezpieczeniem odpowiedniej przestrzeni
publicznej, posadzki, przy bezpośredniej
styczności z ul. Długą.
Ulice miejskie
Utrzymanie ulic zgodnie z ustaleniami kierunków
rozwoju układu komunikacyjnego.
Zaopatrzenie w infrastrukturę Obsługa przez sieci miejskie, sanitariaty
techniczną
publiczne.
Ustalenia szczególne
Rejon odkrytego koryta rzeki, promenady, pasażu
i bulwaru wymaga zagospodarowania zgodnego z
zabytkowym charakterem rejonu ulicy Długiej,
oraz z reprezentacyjnym charakterem centralnego
obszaru miejskiego. Wymagane uzgodnienia z
Wojewódzkim
Konserwatorem
Zabytków
i
Architektem Miasta.
Utrzymuje się zakryty kanał prowadzący wody rzeki Bzury przez centrum miasta.
W zagospodarowaniu centralnego obszaru miasta należy dążyć do zapewnienia
możliwości przepływu mas powietrza wzdłuż doliny rzeki.
3) Odcinek południowy (od zakończenia zakrytego koryta Bzury do trasy
S-14). – odcinek 18C
Podstawowe przeznaczenie
Zasady zagospodarowania terenu
terenów
1
2
Nowy Park Miejski w rejonie Określa się:
ulicy Miroszowskiej i zieleni 1) funkcją nowej zieleni parkowej jest oddzielenie
strefy przydennej
kompleksu strefy przemysłowo-gospodarczej od
staromiejskiej struktury Zgierza i struktur
mieszkaniowych,
2) utrzymanie ogrodów działkowych z preferencją
do ich kierunkowego zagospodarowania zielenią
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3)
4)
5)
6)

7)
8)

9)
Ulice

1)
2)

parkową,
zakaz podziału terenu na działki budowlane i
zakaz dalszej zabudowy terenu doliny,
zakaz lokalizacji wysypisk, osadników,
zakaz przegradzania koryta rzeki, grodzenia
dostępu do rzeki,
pełna rekultywacja starego wysypiska odpadów
poprzemysłowych poprzez przystosowanie dla
celów rozrywkowo-sportowych. Teren objęty
granicami Parku Przemysłowego,
wyloty kanalizacji deszczowej należy połączyć w
jeden system wyposażony w separatory na
końcowych odcinkach kanałów deszczowych,
wymagane
opracowanie
projektów
zagospodarowania całości odcinka doliny z
uwzględnieniem wyrównania granicy terenów
przemysłowych,
wszelkie działania związane z rzeką wymagają
uzgodnienia z zarządcą rzeki.
utrzymanie istniejących ulic z prawem do ich
modernizacji;
nowa trasa S-14 – konieczność uwzględnienia
walorów doliny i maksymalnej ich ochrony.

4) Odcinek zachodni (od trasy S-14 do granicy administracyjnej miasta) –
odcinek 18D
Podstawowe przeznaczenie
Zasady zagospodarowania terenu
terenów
1
2
Tereny
zabudowane
i Określa się:
niezabudowane doliny, zieleni, 1) maksymalne utrzymanie naturalnego charakteru
strefy
przywodnej,
doliny,
zadrzewienia
2) zakaz podziału terenu na nowe działki
budowlane,
3) istniejąca zabudowa i istniejące podziały do
utrzymania,
4) zakaz lokalizacji wysypisk, osadników,
5) możliwość wykorzystania ukształtowania doliny
dla budowy zbiornika retencyjnego na wysokości
Lasu Krogulec i w nawiązaniu do niego zespołu
rekreacyjno-turystycznego przy drodze do
Grotnik (ul. Wiosny Ludów),
6) wzdłuż doliny ścieżki rowerowe i trasy spacerowe
w relacjach Lasy Grotnickie – Las Krogulec,
dolina Bzury; Zgierz – Aleksandrów,
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Ulice

7) wymagane opracowanie planu zagospodarowania
obszaru odcinka zachodniego,
8) preferencje dla rolnictwa ekologicznego na
obrzeżach doliny i dla działalności gospodarczej
nie powodującej zagrożenia dla równowagi
przyrodniczej.
Utrzymanie istniejących ulic z prawem do ich
modernizacji.

XIX. OBSZARY NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI
I OSUWANIA SIĘ MAS ZIEMNYCH
1. Na terenie miasta nie obserwuje się klęsk żywiołowych spowodowanych stanami
powodziowymi wód ani obsuwaniem się mas ziemnych.
2. Tereny w dolinie rzeki Bzury, szczególnie w rejonie ul. Łagiewnickiej, Bema –
Kochanowskiego, częściowo Aleksandrowska – Wiosny Ludów, mają okresowo
charakter podmokłych łąk.
3. Zgodnie z opracowaniem wykonanym w 1999 roku a firmowanym przez Zarząd
Miasta Zgierza pt. „Zgierz – program rewitalizacji doliny rzeki Bzury” – odcinek
wschodni doliny (tj. rejon ul. Łagiewnickiej oraz powyżej rejonu ulic Bema,
Broniewskiego, zachodzi „... celowość utrzymania naturalnego charakteru
istniejących tu łąk z bogatą roślinnością bagienną. Niezbędne rygorystyczne
zahamowanie procesów urbanizacyjnych ...”.
4. Tereny pagórkowate o widocznych spadkach 5 – 8 i powyżej stopni występujące
w północnej części osiedla Rudunki, Lasu Pod Dąbrówkami, Gór Wilamowskich
wykorzystywane są na trasy zjazdowe w ramach rekultywowanego ośrodka
sportowo-rekreacyjnego „Malinka”.

XX. OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEKSZTAŁCEŃ, REHABILITACJI,
REKULTYWACJI
1. Do obszarów wymagających przekształceń zaliczono:
a) tereny poprzemysłowe w centralnej części miasta, które mogłyby zostać
wykorzystane na cele rozwoju centralnego ośrodka dyspozycyjno-usługowego
miasta i subregionu zgierskiego;
b) tereny poprzemysłowe b. ZPB „Boruta” w ramach kompleksu Ł.S.S.E „Boruta”,
parku Przemysłowrgo na cele wytwórczości, strefy komunalnej, usług itp.
działalności.
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2. Do obszarów wymagających rehabilitacji zaliczono:
a) tereny określone granicami obszaru śródmiejskiego a w tym przede wszystkim
rejon ulicy Długiej. Jako formy rehabilitacji uznaje się humanizację zabudowy i
terenów poprzez ich komunalne pełne uzbrojenie, podniesienie standardu ładu
przestrzennego, poziomu estetyki oraz realizację centrum usługowego miasta i
subregionu;
b) tereny zabudowy jednorodzinnej poprzez uzbrojenie komunalnej i utwardzenie
ulic.
3. Do obszarów wymagających rekultywacji zaliczono przede wszystkim dolinę rzeki
Bzury. Tę rekultywację rozumie się jako rewitalizację rzeki i zagospodarowanie
poszczególnych odcinków jej doliny. Ponadto powinien być zakończony proces
podjętych już rekultywacji wysypisk odpadów oraz rozpoczęty rekultywacji
wysypiska odpadów poprzemysłowych w dolinie Bzury związanego z odpadami
ZPB „Boruta” z przystosowaniem go do proponowanej nowej funkcji sportoworekreacyjnej. Intensywnych działań rekultywacyjnych wymagają także osadniki
oczyszczalni ścieków.
4. W wypadku podjęcia działalności eksploatacyjnej glinopirytów wyrobiska
wymagać będą rekultywacji zgodnie z ustaleniami pozwoleń na ewentualną
eksploatację tych złóż.
XXI. ZABEZPIECZENIE WARUNKÓW OBRONNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ
1. Tereny kolejowe oraz będące w dyspozycji wojska a znajdujące się na obszarze
Zgierza uznaje się za tereny zamknięte.
2. Istniejący i projektowany system zaopatrzenia w wodę pitną powinien mieć
zapewnioną możliwość wykorzystania w sytuacji szczególnej zgodnie z wymogami
określonymi w zarządzeniu nr 2/95 MGPiB z 21.09.1995 pismo Nr SO-807/95 z
uwzględnieniem możliwości zasilania ujęć w energię elektryczną z przewożonych
zespołów prądotwórczych.
3. W Studium uznaje się:
1) możliwość wykorzystania istniejących terenów zielonych (parków, boisk
sportowych, placów) w sytuacjach szczególnych na cele obronności;
2) maksymalne ograniczenie zabudowy obszarów przyległych do rzeki Bzury z
uwzględnieniem dojazdów do jej brzegów pojazdów mechanicznych w sytuacji
szczególnej;
3) za konieczne, by stanowiska parkingowe, zlokalizowane na obrzeżach miasta
wzdłuż dróg krajowych i wojewódzkiej były wyposażone w odpowiednią
infrastrukturę techniczną zapewniającą parkowanie pojazdów ciężarowych z
ładunkami materiałów niebezpiecznych;
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4) za niezbędne, by w ramach istniejącej i realizowanej sieci wodociągowej
zapewnione były hydranty naziemne oraz zabezpieczona niezbędna łączność z
możliwością wykorzystania tych elementów w sytuacji szczególnej i dla celów
p.poż.;
5) za wytyczną, by na etapie określenia warunków zabudowy uwzględnione były
w podpiwniczeniach (lub odpowiednich pomieszczeniach parterowych) nowej
zabudowy a zwłaszcza obiektów użyteczności publicznej i znaczących
zakładów pracy pomieszczenia o konstrukcji odpornej na zagruzowanie z
możliwością bezkolizyjnej i szybkiej ich adaptacji dla celów ochrony ludności w
sytuacji zagrożenia.
4. Tereny wolne od zabudowy a oznaczone na rysunku Studium jako struktury rolne
mogą być wykorzystane na ewakuację mieszkańców i ewentualne doraźne
budowle ochronne w przypadkach szczególnych zagrożeń.

XXII. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU
PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM ORAZ O ZNACZENIU
PONADLOKALNYM
XXII.1 Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu
lokalnym
1. Określa się, że inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym służące
zaspokojeniu potrzeb przede wszystkim mieszkańców Zgierza mogą być
lokalizowane na podstawie mpzp lub decyzji lokalizacyjnych podejmowanych
zgodnie z procedurą określoną w aktualnych przepisach prawa, a w tym:
a) na terenach mieszkaniowych w formie:
obiektów i lokali usługowych o ile prowadzona w nich działalność nie
powoduje znacznego oddziaływania na środowisko,
urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, zgodnie z
przyjętymi programami rozwiązań tych urządzeń,
zieleni jako funkcji uzupełniającej;
b) na terenach wchodzących w skład strefy ekologicznej miasta:
z wyłączeniem lokalizacji powodujących znaczące oddziaływanie na
środowisko,
lokalizacje związane z zamiarem wykorzystania lub naruszenia wód,
lasów, terenów rolnych wymagają uzgodnienia z zarządcą danych
terenów i urządzeń znajdujących się na tych terenach;
c)
na terenach przemysłowych i działalności o podobnym charakterze:
z wyłączeniem lokalizacji powodujących znaczące oddziaływanie na
środowisko,
urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej zgodnie z
przyjętymi programami rozwoju tych urządzeń.
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2. Standardy i zasady zagospodarowania terenów określono w odniesieniu do
wydzielonych jednostek strukturalnych w rozdziale XVII Uchwały, oraz w
rozdziałach: XV dotyczącym kierunków rozwoju systemu komunikacji i XVI
Uchwały dotyczącym kierunków rozwoju systemów infrastruktury technicznej.
3. Określenie imiennej listy inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla
nieokreślonego okresu funkcjonowania Studium jest niemożliwe. Uznaje się, że
lista takich inwestycji powinna być określana na okres kadencji samorządu miasta
z uwzględnieniem występujących potrzeb, realnych możliwości finansowych ich
wykonania, stopnia przygotowania warunków lokalizacyjnych.
XXII.2. Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym
1. Lista inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym i związane z nimi
obszary wynikają z jednej strony z przyjętych programów rządowych,
wojewódzkich, ofert inwestorów a z drugiej propozycji samorządu lokalnego
wyrażonych w dokumentach określających i kształtujących politykę rozwoju
gminy.
2. Ustalenia dotyczące inwestycji ponadloklanych przyjęto w Studium zgodnie z
aktualnymi Rozporządzeniami Rady Ministrów oraz zapisem uchwalonego Planu
zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego, a także ostatnio
podjętymi uchwałami Rady Miasta Zgierza. Podstawowym zastrzeżeniem do
realizacji tych zamierzeń jest fakt, że władze miasta Zgierza nie dysponują
potwierdzeniem wprowadzenia tych postulowanych inwestycji do zadań
rządowych, wojewódzkich.
3. Poniższa lista podstawowych zamierzeń o charakterze rządowym i wojewódzkim
dotyczących inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym wynika z
Rozporządzeń Rady Ministrów i zapisu propozycji Planu zagospodarowania
przestrzennego województwa łódzkiego. Pełny tekst podano w rozdziale III
Uchwały.
Są to:
1) Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Podstrefa Zgierz – realizacja.
2) Droga ekspresowa S-14 – propozycja do realizacji.
3) Droga krajowa Nr 1 – proponowana modernizacja.
4) Droga krajowa Nr 71 – modernizacja, działanie postulowane.
5) Droga wojewódzka Nr 702 – modernizacja, działanie postulowane.
6) Droga regionalna – fragment obwodnicy (w Zgierzy od strony północnej i
wschodniej), postulat.
7) Przystosowanie linii kolejowej Zgierz – Kutno do V – 160 km/h, postulat.
8) Tramwaj regionalnego znaczenia Pabianice – Łódź – Zgierz – Ozorków –
modernizacja, postulat.
9) Linia 110 kV Kutno – Piątek – Zgierz – postulaty.
10) Gazociąg o parametrach DN 400/300 – modernizacja, program.
11) Zakład Utylizacji Odpadów – propozycja.
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12) Weryfikacja granic Obszarów Chronionego Krajobrazu.
13) Obszary ochrony krajobrazu o unikalnych wartościach kulturowych –
postulat.
14) Wzmacnianie funkcji subregionalnych Zgierza – postulat.
15) Program regionalny „Bzura” – ochrona dorzecza Bzury i jej dopływów wraz
z poprawą stanu czystości wód” – postulat.
Część z wyżej wymienionych zamierzeń to inwestycje, część to programy, z
których wynikać będą konkretne zadania inwestycyjne.
4. Poniżej podaje się uchwały Rady Miasta Zgierza, z których wynikać będą
konkretne inwestycje cele publicznego o znaczeniu ponadloklanym i lokalnym.
Są to:
1) ustalenia uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do
utworzenia parku kulturowego „Miasto Tkaczy” w centrum miasta;
2) ustalenia uchwały w sprawie utworzenia parku przemysłowego „Park
Przemysłowy Boruta Zgierz”;
3) programy zadań samorządu i inwestorów dotyczące:
a) inwestycji ulicznych (w tym ul. Parzęczewskiej),
b) ośrodka
sportowo-widowiskowo-wystawienniczego
przy
ulicy
Wschodniej,
c) inwestycji
z
zakresu
wodociągów,
kanalizacji,
gazyfikacji,
ciepłownictwa,
d) budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego i jednorodzinnego,
e) budownictwa usługowego w tym postępująca realizacja centrum
usługowego miasta i jego subregionu,
f) zagospodarowanie doliny Bzury a w pierwszej kolejności jego odcinka
śródmiejskiego,
g) zagospodarowanie ośrodków rekreacyjnych.
5. Część z zamierzeń przedstawionych w ust. 4 przedstawiono na rysunku Studium.
Uznaje się, że konkretyzowanie tej listy następować będzie corocznie w ramach
przyjmowanego budżetu i w ramach współpracy samorządu z inwestorami.
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XXIII. WNIOSKI DO WSPÓLNEJ POLITYKI PRZESTRZENNEJ Z SĄSIEDNIMI
GMINAMI
Z przedstawionych
rozwiązań
dotyczących
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego Zgierza, kierunków polityki przestrzennej dotyczącej ochrony i
kształtowania środowiska, układu komunikacyjnego, infrastruktury technicznej,
problemów społecznych formułuje się następujące grupy wniosków dotyczące relacji
Zgierz – gminy ościenne.
∗ Zgierz – gmina Aleksandrów:
• współdziałanie przy sukcesywnym zagospodarowywaniu lokalnej strefy
gospodarczej przewidywanej wzdłuż ul. Aleksandrowskiej w Zgierzu
(uzbrojenie w infrastrukturę techniczną, rodzaje działalności, wspólne
przedsięwzięcia);
• kształtowanie spontanicznie powstającego pasma urbanizacji na granicy
obu gmin;
• kształtowanie korytarza ekologicznego wzdłuż doliny Bzury i Lindy (także z
gminą Zgierz);
∗ Zgierz – Łódź:
• modernizacja układu drogowego łączącego Zgierz z Łodzią łącznie z
problemem tramwaju Łódź – Ozorków (i ewentualnie dostosowaniem do
parametrów tramwaju regionalnego);
• włączenie do systemu kanalizacji Zgierza ścieków z rejonu łódzkich
Łagiewnik;
• kształtowanie korytarza ekologicznego wzdłuż Bzury, a szczególnie wzdłuż
granicy obu gmin;
• określenie zasad i obopólnych korzyści współdziałania przy sukcesywnym
zagospodarowywaniu strefy komunalnej w Zgierzu;
• wykorzystanie możliwości i korzyści lokowania w Zgierzu programu
inwestycyjnego związanego z układem metropolitalnym Łodzi;
∗ Zgierz – gmina Zgierz
• przeciwdziałanie procesom urbanizacji w rejonie: Dąbrówka- Malice,
Dąbrówka-Strumiany, które naruszałyby walory Lasu pod Dąbrówkami oraz
zagrażałyby ośrodkowi rekreacyjnemu „Malinka”;
• wspólne ustalenie przebiegu zewnętrznej obwodnicy aglomeracji
odchodzącej od trasy S14, istotnej dla Zgierza, gminy i Łodzi;
• wspólne z gminami Łódź–Zgierz–Ozorków rozwiązanie problemu
komunikacji zbiorowej;
• wspólne ustalenie rezerwy terenu dla ewentualnego przebiegu nowej linii
kolejowej – w kierunku północnym;
• kształtowanie korytarza ekologicznego wzdłuż doliny Bzury i Lindy;
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∗ Zgierz – gmina Parzęczew
• zapobieżenie procesom urbanizacji zagrażającym
Zgierza źródłom wody w Sokolej Górze.

rezerwowanym

dla

XXIV. INTERPRETACJA ZAPISU STUDIUM
1. Treść tekstu i rysunku Studium wyraża kierunki polityki przestrzennej miasta, nie
jest jednak ścisłym przesądzeniem o granicach zainwestowania i użytkowania
terenów.
2. W stosunku do rysunku „STUDIUM” przyjmuje się następującą interpretację:
1) ostateczne ustalenie granic terenów powinno być dokonywane w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w decyzjach „o
warunkach zabudowy” lub decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego;
2) w „STUDIUM” przedstawiono zgeneralizowany obraz użytkowania terenów
miejskich, tzn., że określone na rysunkach „STUDIUM” przeznaczenie terenu
oznacza funkcję dominującą (a nie wyłączną) i może być uzupełnione innymi
funkcjami, które jednak nie mogą być przeciwstawne funkcji dominującej i
pogarszać warunków jej egzystencji;
3) określenia: tereny dla budownictwa mieszkaniowego dotyczą dominujących
rodzajów zabudowy. Na terenach tych mogą być lokalizowane także i inne
rodzaje budownictwa mieszkaniowego oraz lokalizacje nie przeciwstawne
formie podstawowej, a w tym głównie usługi i zieleń;
4) dla ustalenia linii regulacyjnych wyższych klas ulic istnieje potrzeba
wykonania opracowań określanych mianem „studia korytarzy
5) komunikacyjnych” Opracowania te powinny uwzględniać zarówno podane w
„STUDIUM” klasy ulic, ilości jezdni, zasady lokalizacji zabudowy jak i
konkretne warunki lokalizacji urządzeń komunalnych, zakres niezbędnych
ingerencji w istniejące zainwestowanie obrzeży trasy i sposób ich
zagospodarowania, parametry techniczne tras, uzgodnienia z zarządcami
dróg;
6) uznaje się, że „STUDIUM” stanowić będzie podstawę do określenia
ewentualnej niezbędnej aktualizacji programów infrastruktury technicznej
miasta;
7) uznaje się za istotne koordynowanie polityki przestrzennej w odniesieniu do
graniczących z miastem gmin celem zapobieżenia przeznaczania terenów na
cele, które mogłyby wywrzeć negatywny wpływ na zlokalizowane funkcje
miejskie Zgierza;
8) uznaje się za istotne - czynny udział przedstawicieli samorządu miasta w
tworzeniu i opiniowaniu opracowań typu „obszar metropolitalny Łodzi”,
„strategia rozwoju województwa”, „plan zagospodarowania przestrzennego
województwa”, „programy inwestycyjne”, „plany związane z dziedzictwem
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kulturowym”, „programem Bzura” itp. wywierającymi wpływ na rozwój
miasta i jego zagospodarowanie przestrzenne;
9) podane w Uchwale powierzchnie działek zróżnicowanych form zabudowy
jednorodzinnej są traktowane jako optymalne z tym, że w konkretnych
warunkach powierzchnie te i usytuowanie budynków muszą spełniać przede
wszystkim ustalenia prawa odnoszące się do minimalnych odległości od
granic sąsiadów, komunikacji, elementów uzbrojenia komunalnego;
XXV. TERENY, DLA KTÓRYCH ZAMIERZA SIĘ SPORZĄDZIĆ MIEJSCOWE
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
1. Listę terenów, dla których zamierza się sporządzić
zagospodarowania przestrzennego określa się następująco:

miejscowe

plany

1) historyczne centrum miasta (tereny pomiędzy ulicami: 3 Maja, Mielczarskiego,
Dubois, Dąbrowskiego, Popiełuszki wraz z całym Parkiem Kulturowym „Miasto
Tkaczy”),
2) teren obejmujący Park Przemysłowy „Boruta”,
3) tereny znajdujące się w dolinie rzeki Bzury (tereny między ulicami
Wyspiańskiego, Uroczą, Twardą, Długą i rzeką Bzurą do południowych granic
miasta Zgierza), w tym w pierwszym etapie tereny na wschód od ul.
Łagiewnickiej.
2. Powyższa lista nie wyczerpuje potrzeb w zakresie pokrycia obszaru miasta
m.p.z.p. szczególnie w odniesieniu do przypadków dotyczących porządkowania,
scalania i podziału nieruchomości, w tym znacznych niezabudowanych terenów
rolnych a włączonych do obszarów podlegających urbanizacji. Stąd w razie
wystąpienia rzeczywistych potrzeb realizacyjnych musi być przeprowadzona ocena
zasadności przystąpienia do opracowania m.p.z.p. dla danego terenu i podjęta
odpowiednia uchwała przez Radę Miasta Zgierza.
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