
 

 

UCHWAŁA NR XLV/517/14 

RADY MIASTA ZGIERZA 

z dnia 16 stycznia 2014 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla terenu położonego w Zgierzu ograniczonego: ul. Księdza Szczepana Rembowskiego,  

ul. Gabriela Narutowicza, ul. 1 Maja i ul. Długą 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. 

poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz. 1238) oraz w 

związku z uchwałą Nr XXXVII/401/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie przystą-

pienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego: ul. Księdza 

Szczepana Rembowskiego, ul. Gabriela Narutowicza, ul. 1 Maja i ul. Długą, Rada Miasta Zgierza uchwala, co 

następuje:  

§ 1. Po podjęciu uchwały Nr XLV/516/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie 

stwierdzenia braku naruszeń ustaleń „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

miasta Zgierza”, zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego: ul. 

Księdza Szczepana Rembowskiego, ul. Gabriela Narutowicza, ul. 1 Maja i ul. Długą, w uchwale Nr V/32/11 

Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego ograniczonego ulicami: ul. Księdza Szczepana Rembowskiego, ul. Gabriela Narutowicza, 

ul. 1 Maja i ul. Długą (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 104, poz. 879), § 15 otrzymuje 

brzmienie: 

„§ 15. W zakresie odprowadzania wód opadowych, plan ustala:  

1) odprowadzenie wód opadowych poprzes itniejące kanały deszczowe oraz ich rozbudowę w liniach roz-

graniczających ulic, oraz w liniach rozgraniczających przestrzeni publicznych ogólnodostepnych, oraz 

przez teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3U1; 

2) obowiązek instalowania separatorów substancji ropopochodnych na odpływach wód opadowych ze 

szczelnie utwardzonych placów postojowych i manewrowych i parkingów, zgodnie z przepisami od-

rębnymi.”. 

§ 2. Integralnych części zmienianego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymienionych 

poniżej nie załącza się, ponieważ nie ulegają zmianie:  

1) części graficznej, na którą składa się rysunek planu w skali 1:1000, będący integralnym załącznikiem Nr 1;  

2) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, będące integralnym załącznikiem 

Nr 2. 
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§ 3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu nie załącza się, 

ponieważ uwagi do projektu planu nie wpłynęły. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni oraz w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego.  

  

 Przewodniczący Rady 

 Miasta Zgierza: 

Jarosław Komorowski 
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