Uchwała  Nr  XX / 198 / 2000
Rady Miasta Zgierza
z dnia 25 maja 2000 roku


w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 7, art. 26 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), Rada Miasta Zgierza 

uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza zatwierdzony uchwałą Nr XL/ 297/ 94 Rady Miasta Zgierza z dnia 14 kwietnia 1994 r. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 7, poz. 50) wraz ze zmianą zatwierdzoną uchwałą Nr IV/ 33/ 98 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 1999 r. Nr 10, poz. 33) i dla obszarów określonych uchwałą wprowadza się ustalenia planu zawarte w tej uchwale oraz załączonym do niej rysunku planu sporządzonym w skali 1:1000.

§ 2. 1. Zmiana planu, o której mowa w § 1, dotyczy części przemysłowej "Rudunek" położonej w obrębie jednostek strukturalnych oznaczonych w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza symbolami "N7 P UR", "N8 P UR", "67 KLp", "N 12 RP" o powierzchni około 16,3 ha zawartej w okolicach ulic: ul. Szczawińska, ul. Stępowizna, ul. Przedwiośnie.
2. Granice obszaru określonego w ust. 1, objętego zmianami stanowią:
a)	od północy: południowa granica działek nr 132/6, 233, 234, części południowej działek nr 261 i 186 nr obrębu 114,
b)	od zachodu: wschodnia granica działki nr 132/6, ul. Szczawińska, wschodnia granica terenu Zakładu Urządzeń i Systemów Transportu Wewnętrznego “ZUT”, wschodnia granica Zakładów “POLOPREN” Sp. z o.o., wschodnia granica działki nr 137 (wzdłuż polnej drogi),
c)	od południa: północna granica Zakładu Urządzeń i Systemów Transportu Wewnętrznego “ZUT”, północna granica Zakładów “POLOPREN” Sp. z o.o., część północnej granicy terenu Rejonowego Punktu Zasilania “Rudunki”,
d)	od wschodu: zachodnia część działek nr 282/1, 280, 275, 273, 271, zachodnia granica części południowej działki 187.

3. Szczegółowe granice określone są na rysunku planu sporządzonym w skali 1:1000 stanowiącym załącznik do uchwały.


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 3. 1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest uwzględnienie potrzeb i planu rozwoju “Podstrefy Zgierza – Kompleks Rudunki” stanowiącej część Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ustanowionej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 46, poz. 289 z późn. zm.) oraz ustalenia uchwały Rady Miasta Zgierza Nr XLVI/376/98 z dnia 5 czerwca 1998 r. w sprawie przyjęcia “Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zgierza” na obszarze wymienionym w §2 ust. 2 w sposób umożliwiający wyznaczenie terenów budowlanych dla potrzeb tej strefy.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
a)	planie – należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiącego przepis gminny.
b)	rysunku planu – należy rozumieć rysunek planu na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 stanowiący załącznik do uchwały.
c)	ustawie – należy przez to rozumieć przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.).
d)	przepisach szczególnych – rozumie się przez to przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.
e)	obszarze – należy przez to rozumieć obszar objęty niniejszym planem, przedstawiony na rysunku planu.
f)	terenie – należy przez to rozumieć teren o określonym w planie przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony cyframi i literami z których:
-	cyfry oznaczają teren o jednorodnym przeznaczeniu i sposobie realizacji ustaleń planu,
-	litery oznaczają przeznaczenie terenu,
g)	przeznaczeniu podstawowym – rozumie się przez to określony w planie rodzaj przeznaczenia, które powinno przeważać na danym terenie.
h)	przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć określone rodzaje przeznaczenia, inne niż podstawowe, które uzupełniają przeznaczenie podstawowe.
i)	powierzchni aktywnej przyrodniczo – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu nie utwardzoną, z wytworzoną warstwą glebową, pokrytą trwałą roślinnością.

§ 4. W planie ustala się:
a)	przeznaczenie terenów wraz z liniami rozgraniczającymi te tereny.
b)	warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, a w tym nieprzekraczalne linie zabudowy.
c)	zasady obsługi w zakresie komunikacji.
d)	zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

§ 5. 1 Integralną częścią planu jest rysunek planu stanowiący załącznik do uchwały.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku, o których mowa w ust. 1 są obowiązującymi ustaleniami planu:
a)	granice obowiązywania ustaleń planu,
b)	przeznaczenie terenów,
c)	linie rozgraniczające terenu o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
d)	linie zabudowy nieprzekraczalne,
e)	linie rozgraniczające ulic.


Rozdział II
Przeznaczenie terenów

§ 6. Wyznacza się tereny przemysłowe oznaczone na rysunku planu symbolem PP z podstawowym przeznaczeniem dla funkcji produkcyjnej. Dopuszcza się w zakresie przeznaczenia uzupełniającego lokalizację obiektów magazynowo-składowych, administracyjno-biurowych, zaplecza transportowego i usługowego związanego z funkcją podstawową.

§ 7. Wyznacza się do utrzymania teren upraw rolnych oznaczony na rysunku planu symbolem RP.

§ 8. Wyznacza się teren przeznaczony na rezerwę pod dalszy rozwój Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oznaczony na rysunku planu symbolem PR.

§ 9. Wyznacza się tereny dróg oznaczone na rysunku planu symbolem K, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod ulice wraz z określeniem klas tych ulic i fragment bocznicy kolejowej. Na terenach dróg ustala się jako przeznaczenie uzupełniające lokalizację urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej i zieleń osłonową pod warunkiem nie utrudniania prawidłowej organizacji ruchu.


Rozdział III
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

§ 10. Na całym obszarze objętym planem zakazuje się:
a)	przekraczania norm dopuszczalnych stężeń emitowanych zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego z procesów technologicznych prowadzonej działalności gospodarczej poza granicami terenów (uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza wyznaczony teren) w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów.
b)	lokalizowania na terenach przeznaczonych do zabudowy nowych obiektów budowlanych bez poprzedzającego lub równoczesnego z budową realizowania podstawowych sieci infrastruktury technicznej tj. wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej.

§ 11. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1PP, 2PP i 3PP ustala się:
a)	funkcje i przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami podanymi w § 6, głównie dla celów produkcji.
b)	wyklucza się lokalizację inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi w rozumieniu rozporządzenia Ministra Ochrony środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko tych inwestycji (Dz. U. Nr 93, poz. 589).
c)	powierzchnia terenów zabudowanych i utwardzonych nie może przekraczać 80 % powierzchni całkowitej.
d)	powierzchnia terenów aktywnych przyrodniczo nie może być niższa niż 20 % powierzchni całkowitej.
e)	obowiązuje zaspokojenie potrzeb parkingowych i manewrowych tak w zakresie transportu osobowego jak i ciężarowego w granicach terenów wyznaczonych planem a oznaczonych oddzielnymi numerami.
f)	obsługę komunikacyjną poszczególnych terenów ustala się od ulic do których przylegają poszczególne tereny wg ustaleń podanych na rysunku planu.
g)	w stosunku do terenu oznaczonego symbolem 3PP dopuszcza się wtórne podziały w zależności od potrzeb lokalizacyjnych programu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
h)	ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy przedstawione na rysunku planu.
i)	w zachodniej części terenu 2PP istnieje możliwość lokalizacji bocznicy kolejowej, stanowiącej odgałęzienie od istniejącej bocznicy obsługującej Zakłady “POLOPREN” Sp. z o.o.. Miejsce wprowadzenia bocznicy pokazano na rysunku planu.
j)	przebiegające przy zachodniej granicy terenu 2PP linie kablowe i napowietrzne 15 kV podlegają likwidacji.

§ 12. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 4RP wyznacza się z przeznaczeniem dla funkcji upraw rolnych. Obowiązuje zakaz zabudowy i parcelacji. Dojazd do terenu 4RP od ulicy oznaczonej symbolem 6KZ. W południowej części terenu 4RP rezerwuje się pas pod przyszły przebieg przedłużenia w kierunku południowym ulicy 6KZ.
Utrzymuje się przebieg przez środek terenu 4RP (z południa na północ) napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV. Przebiegająca wzdłuż zachodniej granicy terenu 4RP linia elektroenergetyczna napowietrzna 15 kV podlega skablowaniu na odcinku od ulicy 8KD do istniejącego słupa zlokalizowanego na północ od ulicy 7KL. Nowy kabel 15 kV należy ułożyć we wschodnim chodniku ulicy 6KZ.

§ 13. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 5PR wyznacza się na dalszy rozwój dzielnicy przemysłowej. Do czasu realizacji tej dzielnicy dopuszcza się czasową realizacją parkingu dla obsługi strefy ekonomicznej jako parkingu dla pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne. Projekt budowlany parkingu dla pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne powinien odpowiadać aktualnie obowiązującym przepisom.


Rozdział IV
Komunikacja

§ 14. Dla ulic występujących na obszarze objętym planem ustala się:
a)	ulica projektowana, oznaczona na rysunku planu symbolem 6KZ, która stanowi przedłużenie ul. Przedwiośnie łącząca się z ul. Szczawińską – klasa ulicy zbiorcza, szerokość w liniach rozgraniczających  20,0 m, jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu.
b)	ulica projektowana, oznaczona na rysunku planu symbolem 7KL, łącząca ulicę Szczawińską z projektowaną ulicą 6KZ – klasa ulicy lokalna, szerokość w liniach rozgraniczających 18,0 m, jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu.
c)	ulica projektowana, oznaczona  na rysunku planu symbolem 8KD – klasa ulicy dojazdowa, szerokość w liniach rozgraniczających 13,0 m, jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu.
d)	dopuszcza się likwidacje ulicy Stępowizna zlokalizowanej na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1PP, 2PP i 3 PP pod warunkiem zapewnienia ciągłości komunikacyjnej poprzez urządzenie nieograniczonego przejazdu o minimalnej szerokości, odpowiadającej szerokości ulicy Stępowizna, usytuowanego wzdłuż granic w/w terenów,
-	po realizacji ulicy oznaczonej symbolem 6KZ, likwidację wyżej opisanego przejazdu zastępującego ulice Stępowizna.
e)	teren oznaczony na rysunku planu symbolem 9KK, wyznacza się jako rezerwę pod ewentualną budowę bocznicy kolejowej, prowadzonej do obsługi terenu 2PP. W przypadku rezygnacji z budowy bocznicy teren przeznacza się na funkcję oznaczoną symbolem PP.


Rozdział V
Infrastruktura techniczna

§ 15. W zakresie zaopatrzenia w wodę plan ustala, że:
a)	wszystkie tereny przeznaczone na cele zabudowy będą zaopatrywane w wodę z sieci wodociągu miejskiego.
b)	zaopatrzenie w wodę ze stacji wodociągowej przy ul. Ciosnowskiej poprzez budowę nowej magistrali wodociągowej min.  300 mm.
c)	na okres przejściowy źródłem wody będą końcówki wodociągów  100 mm w ulicach: ul. Stępowizna i ul. Przedwiośnie poprzez połączenie ich z wodociągiem  100 mm w ul. Szczawińskiej. 
d)	na obszarze działania planu wymagana budowa sieci wodociągowej w liniach rozgraniczających ulic. Przekroje wodociągów w poszczególnych ulicach powinny zapewnić zaopatrzenie w wodę całego “Kompleksu Rudunki”.
e)	przy budowie sieci wodociągowej należy uwzględnić wymogi przeciwpożarowe szczególnie w zakresie sieci hydrantów zewnętrznych.
f)	dostawę wody do odbiorców za pośrednictwem indywidualnych podłączeń na warunkach określonych przez zarządcę sieci.

§ 16. W zakresie odprowadzania ścieków plan ustala, że: 
a)	dla wszystkich realizacji obowiązuje rozdzielczy system kanalizacji sanitarnej i technologicznej oraz deszczowej.
b)	ścieki ze wszystkich terenów objętych planem będą odprowadzane do kanalizacji miejskiej.
c)	dla projektowanych zakładów przemysłowych odprowadzających ścieki technologiczne obowiązuje realizacja urządzeń oczyszczających te ścieki.
d)	odbiór ścieków sanitarnych i technologicznych nastąpi do istniejących kanałów sanitarnych w ulicach: ul. Stępowizna i ul. J. Świercza. 
e)	na obszarze działania planu wymagana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczających ulic. Przekroje kanałów w poszczególnych ulicach powinny zapewnić odprowadzanie ścieków z całego “Kompleksu Rudunki”.
f)	odprowadzenie wód opadowych do istniejącego kanału deszczowego  600 mm zlokalizowanego w ulicy Szczawińskiej.
g)	na obszarze działania planu wymagana jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w liniach rozgraniczających ulic, zapewniając jednocześnie  odprowadzenie wód opadowych z całego “Kompleksu Rudunki”.
h)	obligatoryjne podczyszczanie wód deszczowych z powierzchni utwardzonych potencjalnie zanieczyszczonych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami przed ich wprowadzeniem do istniejącej lub projektowanej kanalizacji (wpusty deszczowe, separatory olejów i benzyn).
i)	odprowadzane ścieki opadowe powinny spełniać wskaźniki jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzone do wód lub ziemi zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, a także parametrami określonymi odrębnymi przepisami odbiorców tych ścieków.
j)	podłączenia obiektów i terenów za pośrednictwem indywidualnych podłączeń, na warunkach określonych przez zarządcę sieci.

§ 17. W zakresie zapotrzebowania w energię elektryczną ustala się:
a)	zasilanie “Kompleksu Rudunki” z istniejącego Rejonowego Punktu Zasilania 110/15 kV “Rudunki” zlokalizowanego przy ul. Przedwiośnie za pośrednictwem projektowanych linii kablowych SN 15 kV.
b)	lokalizację poszczególnych stacji transformatorowych ustala się na terenach oznaczonych symbolami 1PP, 2PP i 3PP.
c)	lokalizację poszczególnych linii elektroenergetycznych kablowych SN i niskiego napięcia ustala się w liniach rozgraniczających ulic.
d)	zasilanie odbiorców na warunkach określonych przez zarządcę sieci.

§ 18. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
a)	zasilanie “Kompleksu Rudunki” powinno być realizowane poprzez istniejący gazociąg średniego ciśnienia przebiegający w ulicy Szczawińskiej  160 mm.
b)	na obszarze działania planu wymagana jest budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w liniach rozgraniczających ulic.
c)	zasilanie odbiorców na warunkach określonych przez zarządcę sieci.

§ 19. W zakresie ciepłownictwa ustala się indywidualne sposoby ogrzewania poszczególnych obiektów, bądź zespołów obiektów wznoszonych przez inwestorów, z wprowadzeniem zakazu stosowania palenisk i kotłowni na paliwo stałe.

§ 20. W zakresie telekomunikacji ustala się:
a)	“Telekomunikacja Polska” S.A. zapewnia każdą niezbędną ilość przyłączy telekomunikacyjnych. “Kompleks Rudunki” znajduje się w zasięgu co najmniej dwóch operatorów sieci bezprzewodowych.
b)	lokalizację kanalizacji sieci telekomunikacyjnej ustala się w liniach rozgraniczających ulic.
c)	obsługa abonentów za pośrednictwem indywidualnych podłączeń na warunkach określonych przez zarządcę sieci.

§ 21. Plan ustala zasadę oświetlenia zewnętrznego z sieci miejskiej oświetlenia ulic. Lokalizacja sieci zasilającej oświetlenie ulic w zasadzie w liniach rozgraniczających ulic. Plan dopuszcza lokalizację sieci oświetlenia zewnętrznego poza liniami rozgraniczającymi ulic.

§ 22. W zakresie gospodarki odpadami wprowadza się na poszczególnych inwestorów obowiązek opracowania programu oraz uzyskania przed oddaniem obiektu do eksploatacji zezwolenia na prowadzenie działalności w wyniku której powstają odpady, wraz z uzgodnieniem sposobu ich likwidowania.

§ 23. Ze względu na teren hydrologicznie  niesprzyjający  inwestycjom uciążliwym dla wód podziemnych należy dokonać szczegółowego rozpoznania  hydrologicznego terenu na etapie ocen oddziaływania  na środowisko  oraz  lokalizacji inwestycji i wykonać stosowne  zabezpieczenia.


Rozdział VI
Obrona cywilna

§ 24. Wyznacza się teren 4RP, jako wolny od zabudowy, na ewakuację mieszkańców z zagrożonych budynków i ewentualne doraźne budowle ochronne w przypadkach zagrożeń szczególnych.

§ 25. W podpiwniczeniach wielokondygnacyjnych budynków administracyjno-przemysłowych, należy przewidzieć odpowiednie pomieszczenia o wzmocnionej konstrukcji z przeznaczeniem ochrony ludności od zagrożeń szczególnych. Na etapie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla poszczególnych inwestycji lokalizację tych obiektów należy uzgodnić z odpowiednimi służbami obrony cywilnej, w oparciu o rejonowy plan obrony. 

§ 26. Zobowiązuje się inwestorów i użytkowników do zapewnienia łączności telefonicznej do celów alarmowych. 

§ 27. Na terenie oznaczonym symbolem 2PP, ustala się lokalizację awaryjnego ujęcia wody, dla zaopatrzenia ludności w wodę w warunkach specjalnych.


Rozdział VII
Ustalenia końcowe

§ 28. 1. Do wniosku o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu wszystkich inwestycji, z wyłączeniem inwestycji liniowych, obowiązuje przedłożenie koncepcji zagospodarowania terenu, oraz oceny oddziaływania na środowisko projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.
2. Na obszarze objętym planem podlegającym ochronie konserwatorskiej obowiązuje prowadzenie wszelkich prac ziemnych pod archeologicznym nadzorem konserwatorskim Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. 
3. W zakresie ochrony przeciwpożarowej terenów i zlokalizowanych na nich obiektów obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351 z późn. zm.).

§ 29. 1. Stawkę procentową opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) ustala się w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości wynikającego ze zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza, wprowadzonej niniejszą uchwałą.
2. Nie ustala się opłaty za wzrost wartości nieruchomości, o której mowa w ust. 1 dla działek, których przeznaczenie nie ulega zmianie w wyniku ustaleń wynikających ze zmiany planu.

§ 30. W granicach obszaru objętego niniejszym planem traci moc ogólny plan zagospodarowania przestrzennego Zgierza zatwierdzony uchwałą Nr XL/297/94 Rady Miasta Zgierza z dnia 14 kwietnia 1994r. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 7, poz. 50) wraz ze zmianą zatwierdzoną uchwałą Nr IV/ 33/ 98 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 1999 r. Nr 10, poz. 33).

§ 31. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Miasta Zgierza.

§ 32. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2000 roku.

§ 33. Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni, w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i w Monitorze Samorządowym Miasta Zgierza bez załącznika.

