Uchwała Nr XLII / 444/ 2002
Rady Miasta Zgierza
z dnia 23 maja 2002 r.

w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla rejonu ulicy Aleksandrowskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) i w związku z uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr VII/70/99 z dnia 25 marca 1999r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla rejonu ulicy Aleksandrowskiej, Rada Miasta Zgierza

uchwala, co następuje:

Rozdział I
Przepisy ogólne
§ 1
1.	Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla rejonu ulicy Aleksandrowskiej, zwany dalej planem, którego granice stanowią:
-	od północy: południowa granica koryta rzeki Bzury, południowa linia rozgraniczająca ulicy Aleksandrowskiej,
-	od południa: teren łąki wynikający z proponowanego podziału działki o numerze ewidencyjnym 171/1, południowa granica działki o numerze ewidencyjnym 171/6, tereny rolne wynikające z proponowanego podziału działek o numerach ewidencyjnych: 55/1, 55/2, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64/1, 65, 66, 68/2, 69/1, 69/1, 69/2, 70, 71, 72, 73, 74/1, 74/2, tereny rolne wynikające z faktycznego podziału działki o numerze ewidencyjnym 75/1 i 75/2,
-	od zachodu: wschodnia granica koryta rzeki Sokołówki, zachodnia granica działek o numerach ewidencyjnych: 11/4, 11/3, 11/2, 11/1,
-	od wschodu: wschodnie granice działek o numerach ewidencyjnych: 15/1, 24/1, 24/3, 24/5, 24/6, 75/2.
2.	Szczegółowe granice działania planu wyznaczone są na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
1.	Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest uwzględnienie potrzeb i planu rozwoju Lokalnej Strefy Gospodarczej “Aleksandrowska” wyznaczonej w “Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta Zgierza”, przyjętym uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XLVI/376/98 z dnia 5 czerwca 1998 r. polegających na przeznaczeniu terenów na lokalizację obiektów produkcyjno-gospodarczych, mieszkaniowo-rzemieślniczo-usługowych, parkingowo-usługowych oraz zieleni, dróg i obsługi lokalnej o skali nie kwalifikującej się do realizacji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

§ 3
Ilekroć w tekście uchwały jest mowa o:
1)	planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały stanowiącego przepis gminny, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
2)	uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Zgierza, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
3)	rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,
4)	przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
5)	przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć określone rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,
6)	terenie – należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
7)	działalności usługowej – należy przez to rozumieć działalność gospodarczą związaną z wykorzystaniem urządzeń technicznych mogących stwarzać uciążliwości dla środowiska,
8)	powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu działki wolną od trwałego zainwestowania w postaci zabudowy lub dojazdów utwardzonych, z wytworzoną warstwą glebową pokrytą trwałą roślinnością.

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

§ 5
1.	Integralną częścią planu jest rysunek planu, stanowiący załącznik graficzny do uchwały.
2.	Następujące oznaczenia graficzne na rysunku, o którym mowa w ust. 1 są obowiązującymi ustaleniami planu:
1)	granice obowiązywania ustaleń planu,
2)	przeznaczenie terenów,
3)	linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
4)	nieprzekraczalne linie zabudowy,
5)	linie rozgraniczające ulic.
3.	Przedstawione na rysunku planu projektowane sieci infrastruktury technicznej obrazują zasady obsługi określone w rozdziale V i wymagają uszczegółowienia lokalizacji na etapie projektowania realizacyjnego.
4.	Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów w decyzjach administracyjnych należy określać według zasad ustalonych w stosunku do terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, o których mowa w ust. 2 pkt. 3, z uwzględnieniem ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej, o których mowa w rozdziale V, od § 39 do § 46.

Rozdział II
Przeznaczenie terenów
§ 6
Wyznacza się tereny przemysłowe i gospodarcze oznaczone na rysunku planu symbolem PG z przeznaczeniem pod zabudowę związaną z działalnością produkcyjną oraz gospodarczą, usługową, z jednoczesnym zakazem lokalizacji obiektów mieszkalnych. Ustalenia zawarto w rozdziale III, od  § 17 do § 20.

§ 7
Wyznacza się tereny przemysłowe oznaczone na rysunku planu symbolem PM z przeznaczeniem pod zabudowę związaną z działalnością produkcyjną z dopuszczeniem lokalizacji jednorodzinnych obiektów mieszkalnych dla właścicieli bądź obsługi obiektów produkcyjnych. Ustalenia zawarto w rozdziale III, w § 21 do § 25.

§ 8
Wyznacza się teren pod zabudowę związaną z działalnością produkcyjną, z możliwością lokalizacji jednorodzinnych obiektów mieszkalnych dla właścicieli bądź obsługi obiektów produkcyjnych i z dopuszczeniem realizacji funkcji obsługi podróżnych oraz obiektów i urządzeń obsługi ruchu drogowego, oznaczony na rysunku planu symbolem 15 PM (UT/KS). Ustalenia zawarto w rozdziale III, w § 26.

§ 9
Wyznacza się tereny zabudowy gospodarczej, oznaczone na rysunku planu symbolem GM, z przeznaczeniem pod zabudowę związaną z działalnością gospodarczą, usługową z udziałem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyłącznie dla prowadzących tę działalność. Ustalenia zawarte w rozdziale III, od § 27 do § 32.

§ 10
Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej oznaczone na rysunku planu symbolem MG z przeznaczeniem pod lokalizację budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z dopuszczeniem działalności usługowej na terenie własnych działek. Ustalenia zawarto w rozdziale III, w § 33.

§ 11
Wyznacza się tereny gospodarczo-obsługowe oznaczone na rysunku planu symbolem GO. Ustalenia zawarto w rozdziale III, w § 34 i § 35.

§ 12
Wyznacza się tereny zieleni leśnej oznaczone na rysunku planu symbolem ZL. Ustalenia zawarto w rozdziale III, w § 36.

§ 13
Wyznacza się tereny zieleni łęgowej oznaczone na rysunku planu symbolem ZŁ. Ustalenia zawarto w rozdziale III, w § 37.

§ 14
Wyznacza się tereny tras komunikacyjnych tj. ulic, oznaczone na rysunku planu symbolem K z dodaniem litery oznaczającej klasę ulicy:
KG 	– ulica główna
KL 	– ulica lokalna
KD 	– ulica dojazdowa
Ustalenia zawarto w rozdziale IV, w § 38.

§ 15
Na terenach, o których mowa w § 7-10 ustala się przeznaczenie podstawowe i określa się przeznaczenie uzupełniające oraz warunki jego dopuszczenia. Tereny te mogą być w całości wykorzystane na cele zgodne z ich podstawowym przeznaczeniem lub częściowo na cele przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego na zasadach ustalonych w dalszych przepisach.

§ 16
Na całym obszarze objętym planem, do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami niniejszego planu, tereny te mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy.

Rozdział III
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

§ 17
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5 PG przeznaczonego pod funkcję przemysłowo-gospodarczą ustala się:
1)	zakaz realizacji przedsięwzięć, których oddziaływanie na środowisko wykracza poza granice działek,
2)	realizacja zabudowy w ramach istniejących podziałów, dopuszcza się scalanie działek i podziały wtórne, szerokość działek po podziale od strony ulicy obsługującej nie może być mniejsza niż 30m,
3)	możliwość  utrzymania istniejącej zabudowy w dobrym stanie technicznym,
4)	istniejące budynki mogą ulegać rozbudowie, przebudowie i modernizacji, z uwzględnieniem wyznaczonej nieprzekraczalnej linii zabudowy,
5)	zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej,
6)	wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy,
7)	wysokość nowej zabudowy nie może przekraczać 9,0 m – liczona od poziomu gruntu do gzymsu,
8)	ochronę istniejącego drzewostanu,
9)	lokalizację przepompowni ścieków sanitarnych w północno-wschodnim narożniku terenu,
10)	obsługę komunikacyjną terenu od istniejącej ulicy Irysowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 04 KL,
11)	zapewnienie miejsc postojowych w ramach terenu.

§ 18
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6 PG przeznaczonego pod funkcję przemysłowo-gospodarczą ustala się:
1)	zakaz realizacji przedsięwzięć, których oddziaływanie na środowisko wykracza poza granice działek,
2)	realizacja zabudowy w ramach istniejących podziałów, dopuszcza się scalanie działek i podziały wtórne,
3)	możliwość utrzymania istniejących budynków w dobrym stanie technicznym, w tym zabudowy inwentarskiej,
4)	istniejące budynki mogą ulegać przebudowie, rozbudowie i modernizacji, z uwzględnieniem wyznaczonej nieprzekraczalnej linii zabudowy,
5)	zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej,
6)	wysokość nowej zabudowy nie może przekraczać 9,0 m – liczona od poziomu gruntu do gzymsu,
7)	ustala się ochronę istniejącego drzewostanu,
8)	obsługę komunikacyjną terenu od istniejącej ulicy Irysowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 04 KL,
9)	zapewnienie miejsc postojowych w ramach terenu.

§ 19
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 13 PG przeznaczonego pod funkcję przemysłowo-gospodarczą ustala się:
1)	zakaz realizacji przedsięwzięć, których oddziaływanie na środowisko wykracza poza granice działek,
2)	realizacja zabudowy w ramach istniejących podziałów, dopuszcza się scalanie działek i podziały wtórne,
3)	możliwość utrzymania istniejących budynków produkcyjnych w dobrym stanie technicznym,
4)	istniejące budynki mogą ulegać przebudowie, modernizacji i rozbudowie z uwzględnieniem wyznaczonej nieprzekraczalnej linii zabudowy,
5)	wysokość nowej zabudowy nie może przekraczać 9,0 m – liczona od poziomu gruntu do gzymsu,
6)	zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej,
7)	wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy,
8)	ochronę istniejącego drzewostanu,
9)	utrzymanie istniejącej stacji transformatorowej w ramach działki,
10)	zakaz wznoszenia budynków w wyznaczonej strefie od gazociągu wysokiego ciśnienia; w ramach strefy o szerokości 51,0 m dopuszcza się zieleń niską, obowiązuje zakaz lokalizacji trwałych ogrodzeń na betonowych fundamentach,
11)	zakaz wznoszenia budynków w wyznaczonej strefie od linii elektroenergetycznej 15 kV, o szerokości 16,0 m,
12)	obsługę komunikacyjną terenu od projektowanej ulicy, oznaczonej na rysunku planu symbolem 03 KD,
13)	zapewnienie miejsc postojowych w ramach terenu.

§ 20
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 14 PG przeznaczonego pod funkcję przemysłowo-gospodarczą ustala się:
1)	zakaz realizacji przedsięwzięć, których oddziaływanie na środowisko wykracza poza granice działek,
2)	realizacja zabudowy w ramach istniejących podziałów, dopuszcza się scalanie działek i podziały wtórne,
3)	wysokość nowej zabudowy nie może przekraczać 9,0 m – liczona od poziomu gruntu do gzymsu,
4)	zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej,
5)	wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy,
6)	ochronę istniejącego drzewostanu,
7)	zakaz wznoszenia budynków w wyznaczonej strefie od gazociągu wysokiego ciśnienia; w ramach strefy o szerokości 51,0 m dopuszcza się zieleń niską, obowiązuje zakaz lokalizacji trwałych ogrodzeń na betonowych fundamentach,
8)	obsługę komunikacyjną terenu od projektowanej ulicy, oznaczonej na rysunku planu symbolem 02 KL i 03 KD,
9)	zapewnienie miejsc postojowych w ramach terenu.

§ 21
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 12 PM przeznaczonego pod podstawową funkcję przemysłową z dopuszczeniem jako funkcji uzupełniającej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustala się:
1)	zakaz realizacji przedsięwzięć, których oddziaływanie na środowisko wykracza poza granice działek,
2)	realizacja zabudowy w ramach istniejących podziałów, dopuszcza się scalanie działek i podziały wtórne,
3)	wysokość nowej zabudowy nie może przekraczać 9,0 m – liczona od poziomu gruntu do gzymsu,
4)	dachy nowych budynków mieszkalnych wielospadowe o nachyleniu 20o do 45o,
5)	wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy,
6)	ochronę istniejącego drzewostanu,
7)	zakaz upraw użytkowych i zaleca stosowanie nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych o funkcjach izolacyjnych,
8)	zakaz wznoszenia budynków w wyznaczonej strefie od gazociągu wysokiego ciśnienia; w ramach strefy o szerokości 51,0 m dopuszcza się zieleń niską, obowiązuje zakaz lokalizacji trwałych ogrodzeń na betonowych fundamentach,
9)	obsługę komunikacyjną terenu od projektowanej ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 03 KD,
10)	zapewnienie miejsc postojowych w ramach terenu.

§ 22
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 18 PM przeznaczonego pod podstawową funkcję przemysłową z dopuszczeniem jako funkcji uzupełniającej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się:
1)	zakaz realizacji przedsięwzięć, których oddziaływanie na środowisko wykracza poza granice działek,
2)	realizacja zabudowy w ramach istniejących podziałów, dopuszcza się scalanie działek i podziały wtórne,
3)	wysokość nowej zabudowy nie może przekraczać 11,0 m – liczona od poziomu gruntu do gzymsu,
4)	dachy nowych budynków mieszkalnych dwuspadowe lub czterospadowe, o nachyleniu 20o do 45 o,
5)	wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy,
6)	ochronę istniejącego drzewostanu,
7)	zakaz upraw użytkowych i zaleca stosowanie nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych o funkcjach izolacyjnych,
8)	zakaz wznoszenia budynków w wyznaczonej strefie od gazociągu wysokiego ciśnienia; w ramach strefy o szerokości 51,0 m dopuszcza się zieleń niską, obowiązuje zakaz  lokalizacji trwałych ogrodzeń na betonowych fundamentach,
9)	obsługę komunikacyjną terenu od projektowanej ulicy, oznaczonej na rysunku planu symbolem 03 KD,
10)	zapewnienie miejsc postojowych w ramach terenu.

§ 23
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 19 PM przeznaczonego pod podstawową funkcję przemysłową z dopuszczeniem jako funkcji uzupełniającej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się:
1)	zakaz realizacji przedsięwzięć, których oddziaływanie na środowisko wykracza poza granice działek,
2)	realizacja zabudowy w ramach istniejących podziałów, dopuszcza się scalanie działek i podziały wtórne,
3)	możliwość utrzymania istniejących budynków gospodarczych i inwentarskich w dobrym stanie technicznym oraz istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
4)	istniejące budynki mogą ulegać przebudowie, rozbudowie i modernizacji, z uwzględnieniem wyznaczonej nieprzekraczalnej linii zabudowy,
5)	wysokość nowej zabudowy przemysłowo-gospodarczej nie może przekraczać 9,0 m – liczona od poziomu gruntu do gzymsu,
6)	dachy nowych budynków mieszkalnych dwuspadowe lub czterospadowe, o nachyleniu 20o do 45 o,
7)	wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy,
8)	ochronę istniejącego drzewostanu,
9)	zakaz upraw użytkowych i zaleca stosowanie nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych o funkcjach izolacyjnych,
10)	zakaz wznoszenia budynków w wyznaczonej strefie od gazociągu wysokiego ciśnienia; w ramach strefy o szerokości 51,0 m dopuszcza się zieleń niską, obowiązuje zakaz lokalizacji trwałych ogrodzeń na betonowych fundamentach,
11)	obsługę komunikacyjną terenu od projektowanej ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 03 KD,
12)	zapewnienie miejsc postojowych w ramach terenu.

§ 24
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 21 PM przeznaczonego pod podstawową funkcję przemysłową z dopuszczeniem jako funkcji uzupełniającej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustala się:
1)	zakaz realizacji przedsięwzięć, których oddziaływania na środowisko wykracza poza granice działek,
2)	realizacja zabudowy w ramach istniejących podziałów, dopuszcza się scalanie działek i podziały wtórne,
3)	wysokość nowej zabudowy nie może przekraczać 9,0 m – liczona od poziomu gruntu do gzymsu,
4.	dachy nowych budynków mieszkalnych wielospadowe o nachyleniu 20o do 45o,
5)	wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy,
6)	ochronę istniejącego drzewostanu,
7)	zakaz upraw użytkowych i zaleca stosowanie nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych o funkcjach izolacyjnych,
8)	zakaz wznoszenia budynków w wyznaczonej strefie od gazociągu wysokiego ciśnienia; w ramach strefy o szerokości 51,0 m dopuszcza się zieleń niską, obowiązuje zakaz lokalizacji trwałych ogrodzeń na betonowych fundamentach,
9)	obsługę komunikacyjną terenu od projektowanej ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 03 KD,
10)	zapewnienie miejsc postojowych w ramach terenu,
11)	istniejące budynki mogą ulegać rozbudowie, przebudowie i modernizacji, z uwzględnieniem wyznaczonej nieprzekraczalnej linii zabudowy.

§ 25
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 24 PM przeznaczonego pod podstawową funkcję przemysłową z dopuszczeniem jako funkcji uzupełniającej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się:
1)	zakaz realizacji przedsięwzięć, których oddziaływanie na środowisko wykracza poza granice działek,
2)	realizacja zabudowy w ramach istniejących działek,
3)	możliwość utrzymania istniejących budynków gospodarczych i inwentarskich w dobrym stanie technicznym oraz istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
4)	istniejące budynki mogą ulegać przebudowie, modernizacji i rozbudowie, z uwzględnieniem wyznaczonej nieprzekraczalnej linii zabudowy,
5)	wysokość nowej zabudowy nie może przekraczać 9,0 m – liczona od poziomu gruntu do gzymsu,
6)	dachy nowych budynków mieszkalnych wielospadowe o nachyleniu 20o do 45o,
7)	wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy,
8)	ochronę istniejącego drzewostanu,
9)	zakaz upraw użytkowych i zaleca stosowanie nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych o funkcjach izolacyjnych,
10)	zakaz wznoszenia budynków w wyznaczonej strefie od gazociągu wysokiego ciśnienia; w ramach strefy o szerokości 51,0 m dopuszcza się zieleń niską, obowiązuje zakaz lokalizacji trwałych ogrodzeń na betonowych fundamentach,
11)	obsługę komunikacyjną terenu od projektowanej ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 03 KD,
12)	zapewnienie miejsc postojowych w ramach terenu.

§ 26
Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 15 PM (UT/KS), przeznaczonego pod zabudowę związaną z działalnością produkcyjną z możliwością lokalizacji jednorodzinnych obiektów mieszkalnych dla właścicieli bądź obsługi obiektów produkcyjnych z dopuszczeniem realizacji funkcji obsługi podróżnych oraz obiektów i urządzeń obsługi ruchu drogowego, ustala się:
1)	zakaz realizacji przedsięwzięć, których oddziaływanie na środowisko wykracza poza granice działek,
2)	możliwość lokalizacji:
-	obiektów gastronomiczno-hotelowych,
-	obiektów usług publicznych,
-	obiektów usług komercyjnych,
-	parkingu strategicznego,
3)	wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy,
4)	wysokość zabudowy do 11,0 m – liczona od poziomu gruntu do gzymsu,
5)	wprowadzenie nasadzeń drzew i krzewów o funkcjach izolacyjnych oraz elementów małej architektury z wyłączeniem wyznaczonej strefy od gazociągu wysokiego ciśnienia o szerokości 51,0 m z zakazem zabudowy, w której obowiązuje zieleń niska i obiekty małej architektury nie związane trwale z podłożem,
6)	zapewnienie miejsc postojowych w ramach terenu,
7)	obsługę komunikacyjną terenu od projektowanej ulicy, oznaczonej na rysunku planu symbolem 02 KL.

§ 27
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 10 GM przeznaczonego pod podstawową funkcję gospodarczą z dopuszczeniem jako funkcji uzupełniającej zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ustala się:
1)	zakaz realizacji przedsięwzięć, których oddziaływanie na środowisko wykracza poza granice działek,
2)	realizacja zabudowy w ramach istniejących działek,
3)	wysokość nowej zabudowy nie może przekraczać 9,0 m – liczona od poziomu gruntu do gzymsu,
4)	dachy nowych budynków mieszkalnych wielospadowe o nachyleniu 20o do 45o,
5)	wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy,
6)	ochronę istniejącego drzewostanu,
7)	zakaz upraw użytkowych i zaleca stosowanie nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych o funkcjach izolacyjnych,
8)	lokalizację przepompowni ścieków sanitarnych w północno-zachodnim narożniku terenu oraz kanałów sanitarnego i deszczowego,
9)	obsługę komunikacyjną terenu od projektowanej ulicy, oznaczonej na rysunku planu symbolem 03 KD,
10)	zapewnienie miejsc postojowych w ramach terenu.

§ 28
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 11 GM i 25 GM przeznaczonego pod podstawową funkcję gospodarczą z dopuszczeniem jako funkcji uzupełniającej zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ustala się:
1)	zakaz realizacji przedsięwzięć, których oddziaływanie na środowisko wykracza poza granice działek,
2)	realizacja zabudowy w ramach istniejących podziałów, dopuszcza się scalanie działek i podziały wtórne,
3)	wysokość nowej zabudowy nie może przekraczać 9,0 m – liczona od poziomu gruntu do gzymsu,
4)	dachy nowych budynków mieszkalnych wielospadowe o nachyleniu 20o do 45o,
5)	wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy,
6)	ochronę istniejącego drzewostanu,
7)	zakaz upraw użytkowych i zaleca stosowanie nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych o funkcjach izolacyjnych,
8)	zakaz wznoszenia budynków w wyznaczonej strefie od gazociągu wysokiego ciśnienia; w ramach strefy o szerokości 51,0 m dopuszcza się zieleń niską; obowiązuje zakaz  lokalizacji trwałych ogrodzeń na betonowych fundamentach,
9)	zakaz wznoszenia budynków w wyznaczonej strefie od linii elektroenergetycznej 15 kV, o szerokości 16,0 m na terenie 25 GM,
10)	obsługę komunikacyjną terenów od projektowanej ulicy, oznaczonej na rysunku planu symbolem 03 KD,
11)	zapewnienie miejsc postojowych w ramach terenów.

§ 29
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 16 GM przeznaczonego pod podstawową funkcję gospodarczą z dopuszczeniem jako funkcji uzupełniającej zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ustala się:
1)	zakaz realizacji przedsięwzięć, których oddziaływanie na środowisko wykracza poza granice działek,
2)	realizacja zabudowy w ramach istniejących podziałów, dopuszcza się scalanie działek i podziały wtórne,
3)	wysokość nowej zabudowy nie może przekraczać 9,0 m – liczona od poziomu gruntu do gzymsu,
4)	dachy nowych budynków mieszkalnych wielospadowe o nachyleniu 20o do 45o,
5)	wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy,
6)	ochronę istniejącego drzewostanu,
7)	zakaz upraw użytkowych i zaleca stosowanie nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych o funkcjach izolacyjnych,
8)	obsługę komunikacyjną terenu od projektowanych ulic, oznaczonych na rysunku planu symbolami 02 KL i 03 KD,
9)	zapewnienie miejsc postojowych w ramach terenu.

§ 30
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 17 GM przeznaczonego pod podstawową funkcję gospodarczą z dopuszczeniem jako funkcji uzupełniającej zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ustala się:
1)	zakaz realizacji przedsięwzięć, których oddziaływanie na środowisko wykracza poza granice działek,
2)	realizacja zabudowy w ramach istniejących działek,
3)	wysokość nowej zabudowy nie może przekraczać 9,0 m – liczona od poziomu gruntu do gzymsu,
4)	dachy nowych budynków mieszkalnych wielospadowe o nachyleniu 20o do 45o,
5)	wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy,
6)	ochronę istniejącego drzewostanu,
7)	zakaz upraw użytkowych i zaleca stosowanie nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych o funkcjach izolacyjnych,
8)	obsługę komunikacyjną terenu od projektowanej ulicy, oznaczonej na rysunku planu symbolem 03 KD,
9)	zapewnienie miejsc postojowych w ramach terenu,
10)	zapewnienie służebności w zakresie dostępu do gruntów rolnych położonych na południe od ulicy 03 KD.

§ 31
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 20 GM i 22 GM przeznaczonych pod podstawową funkcję gospodarczą z dopuszczeniem jako funkcji uzupełniającej zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ustala się:
1)	zakaz realizacji przedsięwzięć, których oddziaływanie na środowisko wykracza poza granice działek,
2)	a)	dla terenu 20 GM - realizacja zabudowy w ramach istniejących działek,
b)	dla terenu 22 GM - realizacja zabudowy w ramach istniejących podziałów,  dopuszcza się scalanie działek i podziały wtórne,
3)	możliwość zachowania istniejących budynków gospodarczych w dobrym stanie technicznym oraz istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
4)	wysokość nowej zabudowy nie może przekraczać 9,0 m – liczona od poziomu gruntu do gzymsu,
5)	dachy nowych budynków mieszkalnych wielospadowe o nachyleniu 20o do 45o,
6)	wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy,
7)	ochronę istniejącego drzewostanu,
8)	zakaz upraw użytkowych i zaleca stosowanie nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych o funkcjach izolacyjnych,
9)	zakaz wznoszenia budynków w wyznaczonej strefie gazociągu wysokiego ciśnienia; w ramach strefy o szerokości 51,0 m dopuszcza się zieleń niską, obowiązuje zakaz lokalizacji trwałych ogrodzeń na betonowych fundamentach,
10)	obsługę komunikacyjną terenów od projektowanej ulicy, oznaczonej na rysunku planu symbolem 03 KD,
11)	zapewnienie miejsc postojowych w ramach terenu,
12)	istniejące budynki mogą ulegać przebudowie, rozbudowie i modernizacji, z uwzględnieniem wyznaczonej nieprzekraczalnej linii zabudowy.

§ 32
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 23 GM przeznaczonego pod podstawową funkcję gospodarczą z dopuszczeniem jako funkcji uzupełniającej zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ustala się:
1)	zakaz realizacji przedsięwzięć, których oddziaływanie na środowisko wykracza poza granice działek,
2)	realizacja zabudowy w ramach istniejących podziałów, dopuszcza się scalanie działek i podziały wtórne,
3)	wysokość nowej zabudowy nie może przekraczać 9,0 m – liczona od poziomu gruntu do gzymsu,
4)	dachy nowych budynków mieszkalnych wielospadowe o nachyleniu 20o do 45o,
5)	wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy,
6)	ochronę istniejącego drzewostanu,
7)	zakaz upraw użytkowych i zaleca stosowanie nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych o funkcjach izolacyjnych,
8)	zakaz wznoszenia budynków w wyznaczonej strefie gazociągu wysokiego ciśnienia; w ramach strefy o szerokości 51,0 m dopuszcza się zieleń niską, obowiązuje zakaz lokalizacji trwałych ogrodzeń na betonowych fundamentach,
9)	lokalizację w północno-wschodnim narożniku terenu przepompowni ścieków sanitarnych,
10)	lokalizację przy wschodniej granicy terenu miejskiej sieci infrastruktury technicznej,
11)	obsługę komunikacyjną terenu od projektowanej ulicy, oznaczonej na rysunku planu symbolem 03 KD,
12)	zapewnienie miejsc postojowych w ramach terenu.

§ 33
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 7 MG i 8MG przeznaczonych pod podstawową funkcję mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem jako funkcji uzupełniającej usług ustala się:
1)	zakaz realizacji przedsięwzięć, których oddziaływanie na środowisko wykracza poza granice działek,
2)	realizacja zabudowy w ramach istniejących podziałów, dopuszcza się scalanie działek i podziały wtórne,
3)	możliwość utrzymania istniejących budynków gospodarczych w dobrym stanie technicznym oraz istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
4)	istniejące budynki mogą ulegać przebudowie, rozbudowie i modernizacji, z uwzględnieniem wyznaczonych nieprzekraczalnych linii zabudowy,
5)	wysokość nowej zabudowy nie może przekraczać 9,0 m – liczona od poziomu gruntu do gzymsu,
6)	dachy nowych budynków mieszkalnych wielospadowe o nachyleniu 20o do 45o,
7)	zakaz upraw użytkowych i zaleca stosowanie nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych o funkcjach izolacyjnych,
8)	wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy,
9)	ochronę istniejącego drzewostanu,
10)	zachowanie minimum 50 % powierzchni terenu jako biologicznie czynnej i wykorzystanie jej na zieleń izolacyjną,
11)	obsługę komunikacyjną terenów od istniejącej ulicy Irysowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 04 KL,
12)	zapewnienie miejsc postojowych w ramach terenu.

§ 34
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 26 GO przeznacza się pod  urządzenia obsługi dla infrastruktury technicznej tj. obiekt elektroenergetyki. Obsługę komunikacyjną dla tego terenu ustala się od projektowanej ulicy, oznaczonej na rysunku planu symbolem 03 KD.

§ 35
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 27 GO utrzymuje się dla urządzeń technicznych związanych z gazociągiem wysokiego ciśnienia, z zastrzeżeniem zakazu zabudowy dla innych urządzeń infrastruktury technicznej. Obsługę komunikacyjną terenu ustala się od projektowanej ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 02 KL.

§ 36
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 ZL i 3 ZL przeznaczonych pod zieleń leśną ustala się:
1)	zakaz realizacji zabudowy,
2)	zakaz zmian w zakresie ukształtowania i użytkowania doliny.

§ 37
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 2 ZŁ, 4 ZŁ i 9 ZŁ przeznaczonych pod tereny zieleni łęgowej ustala się:
1)	zakaz realizacji zabudowy,
2)	zakaz zmian w zakresie kształtowania i użytkowania doliny,
3)	zachowanie na terenie 4 ZŁ śladu istniejącej drogi gruntowej Piaskowice.

Rozdział IV
Komunikacja
§ 38
Dla ulic występujących na obszarze objętym planem ustala się:
1)	istniejąca ulica Aleksandrowska oznaczona na rysunku planu symbolem 01 KG – klasa ulicy: główna (G), przewidziana do modernizacji, szerokość w liniach rozgraniczających 45,0 m, w tym: 25 m szerokość pasa drogowego i 20 m szerokość pasa pod infrastrukturę techniczną. Szerokość jezdni, przekrój ulicy, typ i rozwiązania geometrii skrzyżowania z ulicami oznaczonymi symbolami 02 KL i 04 KL do ustalenia na etapie projektowania na warunkach i w uzgodnieniu z zarządcą drogi. Pokazane na rysunku planu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, linie krawędzi jezdni nie są obowiązujące,
2)	projektowana ulica oznaczona na rysunku planu symbolem 02 KL – klasa ulicy: lokalna (L), szerokość w liniach rozgraniczających 20,0 m, szerokość jezdni 7,0 m. Do czasu realizacji inwestycji obowiązuje dotychczasowy sposób użytkowania terenu z zakazem zabudowy,
3)	istniejąca ulica Irysowa na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do rzeki Bzury – oznaczona na rysunku planu symbolem 04 KL – klasa ulicy lokalna (L), przewidziana do modernizacji, szerokość w liniach rozgraniczających 20,0 m, szerokość jezdni 7,0 m,
4)	projektowana ulica oznaczona na rysunku planu symbolem 03 KD – klasa ulicy dojazdowa (D), służąca obsłudze przyległych terenów, szerokość w liniach rozgraniczających 15,0 m szerokość jezdni 7,0 m. Do czasu realizacji inwestycji obowiązuje dotychczasowy sposób użytkowania z zakazem zabudowy,
5)	na terenach, o których mowa w punktach od 1 do 4 dopuszcza się możliwość odstępstw od powyższych ustaleń uzasadnionych szczegółowymi rozwiązaniami technicznymi. Pokazane na rysunku planu linie krawędzi jezdni ulic wymienionych w ustępach od 2 do 4 nie są obowiązujące.

Rozdział V
Infrastruktura techniczna
§ 39
W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1)	zaopatrzenie wszystkich terenów w wodę z sieci istniejącego wodociągu miejskiego po jego rozbudowie,
2)	rozbudowę sieci w liniach rozgraniczających ulic, za zgodą i na warunkach ustalonych przez zarządcę ulicy,
3)	dostawę wody do odbiorców za pośrednictwem indywidualnych przyłączy na warunkach określonych przez dostawcę wody,
4)	w przypadku eksploatacji indywidualnych ujęć wody konieczność wyznaczenia na podstawie badań hydrogeologicznych zasięgu depresji oraz możliwości obniżenia lustra wody; każdorazowo w takim wypadku wymagane jest pozwolenie wodno-prawne na pobór wody z ustaleniem zasobów, a wielkość zasobów wymaga uzgodnienia z odpowiednimi władzami,
5)	dla eksploatowanych ujęć wody obowiązek wyznaczenia strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
6)	zakaz wykorzystywania istniejących lokalnych otworów studziennych po okresie ich eksploatacji jako zbiorników na odpady lub ścieki.

§ 40
W zakresie odprowadzania ścieków ustala się:
1)	dla wszystkich realizacji obowiązuje rozdzielczy system kanalizacji sanitarnej i technologicznej oraz deszczowej,
2)	docelowe odprowadzanie ścieków sanitarnych poprzez realizację planowanego systemu kanalizacji komunalnej z ich przetłaczaniem do miejskiej oczyszczalni ścieków,
3)	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,
4)	obligatoryjny nakaz podłączenia istniejących obiektów do sieci kanalizacji sanitarnej po jej wykonaniu,
5)	zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do gruntu,
6)	w wypadku wytwarzania agresywnych ścieków technologicznych obowiązek ich neutralizacji w miejscu powstawania przed wprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej,
7)	obowiązek podczyszczania ścieków technologicznych w miejscu ich powstawania do stopnia określonego przez miasto Zgierz lub w przepisach szczególnych,
8)	docelowe odprowadzanie wód opadowych poprzez spływ do planowanego systemu kanalizacji deszczowej w głównych ciągach komunikacyjnych oraz poprzez spływ powierzchniowy,
9)	wskaźniki zanieczyszczeń odprowadzanych ścieków opadowych nie mogą przekraczać wielkości ustalonych dla ścieków odprowadzanych do wód lub do ziemi,
10)	nakaz podczyszczania wód deszczowych z wylotów kanalizacyjnych w specjalnych osadnikach przed ich wprowadzeniem do odbiorników do wielkości wskaźników zanieczyszczeń ustalonych dla ścieków odprowadzanych do wód lub do ziemi,
11)	lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w liniach rozgraniczających ulic, za zgodą i na warunkach ustalonych przez zarządcę ulicy.

§ 41
W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny ustala się:
1)	zaopatrzenie w gaz ziemny do celów gospodarczych i grzewczych z istniejącego układu gazociągów średniego ciśnienia po jego rozbudowie,
2)	rozbudowę sieci w liniach rozgraniczających ulic, w uzgodnieniu z właściwym zakładem gazowniczym, za zgodą i na warunkach ustalonych przez zarządcę ulicy,
3)	zasady lokalizacji gazociągów zgodne z obowiązującymi warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe, na podstawie przepisów szczególnych,
4)	zakaz zabudowy w strefie wybuchowości istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia (po 25 m w obie strony).

§ 42
W zakresie ogrzewnictwa ustala się:
1)	zaopatrzenie przyszłych obiektów w energię cieplną z lokalnych źródeł ciepła jedynie w postaci ekologicznych nośników energii w tym: gazu ziemnego przewodowego, oleju opałowego niskosiarkowego, energii elektrycznej bądź gazu płynnego,
2)	zakaz realizacji nowych kotłowni na paliwa stałe, nieekologiczne,
3)	sukcesywne eliminowanie istniejących nieekologicznych kotłowni na paliwa stałe i zakaz ich odtwarzania.

§ 43
W zakresie zasilania w energię elektryczną ustala się:
1)	zasilanie odbiorców z istniejącego systemu sieci elektroenergetycznych po jego rozbudowie (sieci średniego napięcia oraz niskiego napięcia),
2)	lokalizację linii elektroenergetycznych kablowych średniego i niskiego napięcia w liniach rozgraniczających ulic, w uzgodnieniu z właściwym zakładem energetycznym, za zgodą i na warunkach ustalonych przez zarządcę ulicy,
3)	lokalizację stacji transformatorowej 15/0,4kV na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 26 GO oraz na tych terenach dla których zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie miało uzasadnienie techniczne i ekonomiczne; lokalizacje stacji transformatorowych nie będą wymagać zmiany niniejszej uchwały,
4)	budowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych w uzgodnieniu z właściwym zakładem energetycznym.

§ 44
W zakresie telekomunikacji ustala się:
1)	zaopatrzenie w łącza telefoniczne z sieci istniejącej i projektowanej w liniach rozgraniczających ulic, za zgodą i na warunkach ustalonych przez zarządcę ulicy,
2)	obsługę abonentów za pośrednictwem indywidualnych podłączeń na warunkach określonych przez operatorów sieci.

§ 45
W zakresie oświetlenia zewnętrznego ustala się:
1)	realizację oświetlenia zewnętrznego z miejskiej sieci oświetlenia ulic,
2)	lokalizację sieci zasilającej oświetlania ulic w zasadzie w liniach rozgraniczających ulic, za zgodą i na warunkach ustalonych przez zarządcę ulicy,
3)	dopuszcza się lokalizację sieci oświetlenia zewnętrznego poza liniami rozgraniczającymi ulic.

§ 46
W zakresie gospodarki odpadami ustala się:
1)	obowiązek opracowania przez poszczególnych inwestorów (właścicieli) programu utylizacji oraz uzyskania przed oddaniem obiektu do eksploatacji  zezwolenia na prowadzenie działalności w wyniku, której powstają odpady, wraz z uzgodnieniem sposobu ich likwidowania,
2)	obowiązek selekcji i gromadzenia odpadów stałych, bytowych w miejscach wyznaczonych i w szczelnych pojemnikach, w granicach działki, transportowanie jako surowców wtórnych do zakładów przetwórczych, a części nie wykorzystane na składowisko odpadów, bądź do innego zakładu utylizacji zgodnie z systemem oczyszczania przyjętym w gospodarce komunalnej miasta Zgierza,
3)	w przypadku wytwarzania odpadów z grupy niebezpiecznych, obowiązek czasowego składowania na terenie własnej działki oraz utylizację ich w zakładach przetwórstwa lub składowania w miejscach wyznaczonych do tego typu odpadów.

Rozdział VI

Obrona cywilna
§ 47
Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 2 ZŁ, 4 ZŁ i 9 Zł, jako wolne od zabudowy, na ewakuację mieszkańców z zagrożonych budynków i ewentualne doraźne budowle ochronne w przypadkach zagrożeń szczególnych.

§ 48
W wyznaczonych podpiwniczeniach budynków wielokondygnacyjnych administracyjno-przemysłowych i gospodarczych, 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.

§ 49
Zobowiązuje się inwestorów i użytkowników do zapewnienia łączności telefonicznej do celów alarmowych. 

§ 50
Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 4 ZŁ, ustala się lokalizację awaryjnego ujęcia wody oraz hydrantów nadziemnych dla zaopatrzenia ludności w wodę w sytuacji kryzysowej. Hydranty nadziemne do wykorzystania w sytuacji kryzysowej winny być również zlokalizowane na sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Aleksandrowskiej.

Rozdział VII
Ustalenia końcowe
§ 51
1.	Dla terenów przyległych do ulicy Aleksandrowskiej, tj. drogi krajowej Nr 711, oznaczonej na rysunku planu symbolem 01 KG nie dokonywać podziałów działek, jeżeli po podziale, działki nie będą miały zapewnionej dostępności do wyznaczonych w planie wewnętrznych dróg obsługujących obszar strefy.
2.	Ustala się strefę ochrony archeologicznej na obszarze położonym do 500 m od istniejących cieków wodnych, w granicach wskazanych na rysunku planu, w której obowiązuje przed przystąpieniem do prac ziemnych uzgodnienie z konserwatorskimi służbami archeologicznymi.
3.	W zakresie ochrony przeciwpożarowej terenów i zlokalizowanych na nich obiektów obowiązują aktualne przepisy szczególne o ochronie przeciwpożarowej.
4.	Wzdłuż dolin rzecznych utrzymuje się obszary niezabudowane ze względu na ochronę przed powodzią. Dotyczy to terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 ZL, 2 ZŁ, 3 ZL, 4 ZŁ i 9 ZŁ.
5.	Zakaz zabudowy i obostrzenia związane z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia przez tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 11 GM, 12 PM, 13 PG, 25 GM, 14 PG, 15 PM (UT/KS), 18 PM, 19 PM, 20 GM, 21 PM, 22 GM, 23 GM i 24 PM obowiązują do czasu ewentualnej modernizacji tego gazociągu, polegającej na obniżeniu ciśnienia pracy do poziomu średniego ciśnienia.

§ 52
1.	W związku ze wzrostem wartości nieruchomości, w wyniku uchwalenia planu ustanawia się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
2.	Wartość stawki procentowej, służącej naliczeniu opłaty związanej z tym wzrostem wartości nieruchomości, określa się na 30 %.
3.	Nie ustala się opłaty za wzrost wartości nieruchomości dla działek, których przeznaczenie nie ulega zmianie w wyniku ustaleń niniejszego planu.

§ 53
W granicach obszaru objętego niniejszym planem, traci moc ogólny planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza zatwierdzony uchwałą Nr XL/297/94 Rady Miasta Zgierza z dnia 14 kwietnia 1994r (Dz. Urz. Województwa  Łódzkiego Nr 7, poz. 50) zmienionego 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), uchwałą Nr XX/198/2000 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 maja 2000 r. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 93, poz. 507) oraz uchwałą Nr XL/420/2002 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 marca 2002 r.

§ 54
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Miasta Zgierza.

§ 55
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 56
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i w Monitorze Samorządowym Miasta Zgierza.

