Uchwała Nr XLIV / 377 / 98
Rady Miasta Zgierza
z dnia 5 czerwca 1998 roku

w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju miasta Zgierza.

	Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym /Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm./ w związku § 1 ust. 1 i 2 uchwały Rady Miasta Zgierza Nr XXIV/185/96 z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem Strategii rozwoju miasta Zgierza, Rada Miasta Zgierza

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Mając na względzie harmonijny rozwój zgierskiej wspólnoty samorządowej przyjmuje się wieloletni plan rozwoju miasta, określający główne kierunki jego rozwoju oraz zespół strategicznych programów gospodarczych przewidzianych do realizacji w okresie do roku 2015.
2. Szczegółowy opis kluczowych kierunków rozwoju miasta oraz uwarunkowań realizacji strategicznych programów gospodarczych, o których mowa w ust. 1 określa dokument pod nazwą "Strategia rozwoju miasta Zgierza", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
3. "Strategia rozwoju miasta Zgierza", o której mowa w ust. 2 jest efektem współpracy władz miasta z honorową radą pod nazwą Konwent Rozwoju Miasta, utworzoną z inicjatywy Zarządu Miasta Zgierza w dniu 6 czerwca 1997 roku.

§ 2. 1. Przyjmuje się, że inspiracją wszystkich działań podejmowanych przez władze miasta w celu stymulowania rozwoju Zgierza powinno być hasło:
"Zasobny i przyjazny Zgierz - otwarciem łódzkiego zespołu metropolitalnego".
2. Określa się misję miasta Zgierza wyznaczającą podstawowe cele dążeń zgierskiej wspólnoty samorządowej w brzmieniu:
"Misją miasta Zgierza jest stworzenie środowiska przyjaznego dla swoich mieszkańców oraz podniesienie poziomu ich życia do przeciętnego standardu europejskiego przez zapewnienie stałego zrównoważonego rozwoju wspartego na solidnej bazie gospodarczej."
3. Ustala się główne strategiczne cele rozwoju miasta Zgierza w perspektywie do roku 2015:
a)	stworzenie przyjaznych warunków do życia oraz wzrostu zasobności miasta i jego mieszkańców,
b)	wypracowanie pozytywnego wizerunku Zgierza jako miasta nowoczesnego, sprawnie zarządzanego, bezpiecznego i przyjaznego,
c)	ukształtowanie zdrowego, obywatelskiego społeczeństwa,
d)	wykreowanie ładu przestrzennego oraz zorganizowanie sprawnych systemów nowoczesnej infrastruktury technicznej na obszarze miasta,
e)	przeprowadzenie rewitalizacji centrum miasta, parku im. Tadeusza Kościuszki oraz odbudowanie naturalnych zasobów przyrodniczych.
4. Przyjmuje się następujący katalog podstawowych wartości, które powinny znaleźć poszanowanie w działaniach miejskich władz samorządowych oraz we wszystkich innych sprawach publicznych:
a)	poszanowanie prawa do bezpiecznego, zdrowego i twórczego życia wolnego od przejawów patologii społecznych,
b)	poszanowanie indywidualnych ideałów, wolności słowa i wyznania,
c)	poszanowanie dóbr wspólnych oraz własności prywatnej,
d)	poszanowanie indywidualnych zdolności twórczych i dynamizmu mieszkańców miasta,
e)	poszanowanie tradycji oraz lokalnych wartości kulturowych i obyczajowych,
f)	poszanowanie zasad demokracji oraz autonomii działania władz samorządowych,
g)	dążenie do współdziałania wszystkich grup społecznych (partii politycznych, stowarzyszeń, związków wyznaniowych, grup nieformalnych) w duchu wzajemnej tolerancji i poszanowania zasad etycznych,
h)	poszanowanie zasady jawności sprawowania władzy,
i)	dążenie do pozyskiwania jak najwyższego poziomu akceptacji społecznej dla decyzji i działań miejskiej władzy samorządowej,
j)	dbałość o ład przestrzenny oraz zdrowe środowisko,
k)	dbałość o podnoszenie standardu życia mieszkańców przy jednoczesnym zachowaniu kompromisu pomiędzy względami ekonomicznymi i społecznymi,
l)	równoważenie oraz utrwalanie zrównoważonych procesów rozwojowych.

§ 3. 1. Określa się trzy kluczowe obszary problemowe (pośrednie cele strategiczne):
a)	pośredni cel strategiczny A:
Stymulowanie rozwoju lokalnego sektora gospodarczego w celu zwiększenia dochodów mieszkańców i budżetu miasta wsparte na wykorzystaniu szans wynikających z korzystnego położenia miasta, planów rozbudowy autostrad A1 i A2 oraz utworzenia Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
b)	pośredni cel strategiczny B:
Poprawa sytuacji mieszkaniowej poprzez stymulowanie rozwoju budownictwa oraz wprowadzenie szeroko zakreślonego komunalnego programu mieszkaniowego realizowanego we współpracy ze wszystkimi właścicielami zasobów mieszkaniowych.
c)	pośredni cel strategiczny C:
Tworzenie zdrowych warunków środowiskowych dla życia i rekreacji mieszkańców oraz równoważenie rozwoju przestrzennego Miasta przez rewitalizację centrum i dbałość o ład przestrzenny.
2. Określone w ust. 1 pośrednie cele strategiczne wyznaczają kluczowe obszary koncentracji działań władz miasta w okresie objętym wieloletnim planem rozwoju, o którym mowa w § 1 ust. 1 oraz stanowią podstawę realizacji strategicznych programów strategicznych programów gospodarczych wymienionych w § 4.

§ 4. 1. W celu realizacji pośrednich celów strategicznych określonych w § 3 ust. 1 określa się następujące strategiczne programy gospodarcze:
a)	strategiczne programy gospodarcze grupy A:
Numer programu:
Nazwa programu:
A.1
Oferta gospodarcza Zgierza w Internecie 
A.2
“Centrum Majątkowe”
A.3
Miejska infrastruktura techniczna
A.4
Strefa gospodarcza “Piaskowice”
A.5
Zgierska Rada Przedsiębiorców 
A.6
Biuro promocji miasta 
A.7
Droga dojazdowa Proboszczewice – Rudunki
A.8
Zespół handlowo – usługowy “Zwornik”
A.9
Obwodnica miejska
A.10
Zespół handlowo – usługowy “Brama”
A.11
“Centrum Obywatelskie”
A.12
Miejska kanalizacja wód opadowych

b)	strategiczne programy gospodarcze grupy B:
Numer programu:
Nazwa programu:
B.1
“Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu” Sp. z o. o.
B.2
Osiedle mieszkaniowe TBS “Łąkowa” (etap I)
B.3
Osiedle mieszkaniowe SM “Jubilatka” (etap I)
B.4
Osiedle mieszkaniowe ZSM “Parzęczewska – Kamienna”
B.5
Osiedle mieszkaniowe TBS “Łąkowa” (etap II)
B.6
Kolektory IV i IVA
B.7
Osiedle mieszkaniowe ZSM “Parzęczewska – Południe”
B.8
Osiedle mieszkaniowe TBS “Krzywie”
B.9
Osiedle mieszkaniowe SM “Jubilatka” (etap II)
B.10
Osiedle mieszkaniowe TBS “Parzęczewska – Północ”
B.11
Osiedle mieszkaniowe TBS “Kurak V”
B.12
Osiedle mieszkaniowe TBS “Parzęczewska – Północ”
B.13
Osiedle mieszkaniowe TBS “Proboszczewice- Zachód”
B.14
Osiedle mieszkaniowe TBS “Kurak V”
B.15
Program uzupełniającego budownictwa mieszkaniowego
B.16
Program gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym
B.17
Program renowacji i modernizacji obszarów zabudowanych

c)	strategiczne programy gospodarcze grupy C:
Numer programu:
Nazwa programu:
C.1
Ośrodek wypoczynkowy “Nowa Gdynia”
C.2
Rewitalizacja Placu Kilińskiego
C.3
Ośrodek szkoleniowo – rekreacyjny “Motodrom”
C.4
Rewitalizacja ulicy Długiej
C.5
Rewitalizacja placu Stary Rynek i placu Jana Pawła II
C.6
Ośrodek rekreacyjno–wypoczynkowy “Malinka”
C.7
Gospodarka odpadami stałymi w Zgierzu
C.8
Zagospodarowanie parku miejskiego im. T. Kościuszki
C.9
Program usprawnienia miejskiego systemu transportu zbiorowego
C.10
System kompleksowej informacji o mieście
C.11
Ścieżki rowerowe
C.12
Program zachowania i odnowy zespołu zabytkowego “Domy tkaczy”
C.13
Ośrodek sportowo–rekreacyjny przy ul. Wschodniej
C.14
Miejska strefa komunalna

§ 5. 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Zgierza.
2. Wieloletni proces wdrażania “Strategii rozwoju miasta Zgierza” winien podlegać stałemu monitorowaniu oraz korygowaniu przez Radę Miasta Zgierza.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez 14 dni oraz w Monitorze Samorządowym Miasta Zgierza, a załącznik będzie opublikowany w formie książki.

