
ZARZl\DZENIE Nr5123 NIIII20 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia/5J:lneSnJ\..),2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosk6w zlozonych w zwi~zku z ogloszeniem 0 przyst~pieniu 

do sporz~dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz~sci 
obszaru miasta Lodzi polozonej na osi ulicy Strykowskiej w rejonie ulic: Aksamitnej 

i Jana i Cecylii oraz p6lnocno-wschodniej granicy miasta. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 
i 1378), w wykonaniu uchwaly Nr LXXII/1940/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 14 czerwca 
2018 r. w sprawie przyst,!pienia do sporz,!dzenia miej scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla cZysci obszaru miasta Lodzi polozonej na osi ulicy Strykowskiej w rejonie 
ulic: Aksamitnej i Jana i Cecylii oraz p61nocno-wschodniej granicy miasta 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Rozpatrujy wnioski zlozone w zwi'!Zku z ogloszeniem 0 przyst,!pieniu 
do sporz,!dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czysci obszaru 
miasta Lodzi polozonej na osi ulicy Strykowskiej w rejonie ulic: Aksamitnej i Jana i Cecylii 
oraz p61nocno-wschodniej granicy miasta, zgodnie z rozstrzygniyciem, stanowi,!cym 
zal,!cznik do zarz,!dzenia. 

§ 2. Wykonanie zarz,!dzenia pOWlerzam Dyrektorowi Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej w Lodzi. 

§ 3. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Zal'!cznik 
do zarz'!dzenia Nr5123 /VIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 15 IJ'h'CS/lJtQ.. 2020 r. 

Rozstrzygni~cie 0 sposobie rozpatrzenia wnioskow zlozonyeh w zwi~zku z ogloszeniem 
o przyst~pieniu do sporz~dzenia miejseowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla ez~sci obszaru miasta Lodzi polozonej na osi uliey Strykowskiej w rejonie ulie: 
Aksamitnej i Jana i Ceeylii oraz polnoeno-wsehodniej graniey miasta. 

W zwi,!zku z ogloszeniem Prezydenta Miasta Lodzi 0 przyst,!pieniu do sporz,!dzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ktore ukazalo siy 24 lipca 2018 r. 
w Gazecie Wyborczej, wplynelo 20 wnioskow. Zlozone wnioski zostaly ponumerowane 
w celu ulatwienia ich identyfikacji. 

Wniosek nr 1 
data wplywu 

- wnioskodawca: 
- dotyczy nieruchomosci przy ulicy Strykowskiej 210, dzialki nr 35/7 i 36/5 (obecnie 

36/6,7,8,9), obryb B-59. 

Wnioskodawea wnosi 0: 
1. mozliwose podzialu dzialek na dzialki budowlane 1000 - 2000 m2

, 

2. oswietlenie ulicy Strykowskiej, 
3. doprowadzenie sieci gazowniczej." 

Prezydent Miasta Lodzi postanowU nie uwzgl~dnic wniosku. 

Wyj asnienie: 
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ustalenia studium S,! wi,!z,!ce dla organow gminy przy sporz,!dzaniu planow 
miejscowych, jednoczesnie art. 15 ust. 1 mowi, iz prezydent miasta sporz'!dza projekt planu 
miej scowego zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrybnymi, odnosz'!cymi siy 
do obszaru objytego planem. W obowi'!zuj'!cym Studium uwarunkowan i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi uchwalonym uchwal,! Nr LXIXI1753118 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienion,! uchwal,! Nr VII215/19 z dnia 
6 marca 2019 r. cZysci dzialek zlokalizowanych od strony ulicy Strykowskiej S,! usytuowane 
na terenach oznaczonych symbolem "PM" przeznaczonych w Studium na tereny zabudowy 
mieszkaniowej w ukladach ulicowych z dopuszczeniem zabudowy uslugowej. Pozostale 
czt(sci dzialek s,! polozone na terenach oznaczonych symbolem ,,0" przeznaczonych 
w Studium na tereny aktywne przyrodniczo, w tym uzytkowane rolniczo wyl'!czone spod 
zabudowy. S'! to obszary wyrozniaj,!ce sit( walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, polozone 
w granicach otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesien Lodzkich. W terenach oznaczonych 
symbolem ,,0" nie przewiduje siy wyznaczania nowych terenow przeznaczonych pod 
zabudowy. 
W projekcie planu miejscowego cZysci dzialek zlokalizowane od strony ulicy Strykowskiej 
mog,! bye przeznaczone pod zabudowt(. 
Szczegolowe ustalenia projektu planu miejscowego dotycz'!ce mozliwosci podzialu dzialek, 
prowadzenia infrastruktury technicznej zostan,! doprecyzowane w trakcie dalszych prac 
projektowych wynikaj,!cych z kolejnych etapow procedury planistycznej. 
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Plan miejscowy nie stanowi 0 realizacji elementow infrastruktury technicznej i drogowej. 

Wniosek nr 2 
data wplywu wniosku: 

- wnioskodawca: 
- dotyczy: nieruchomosci przy ul. Strykowskiej 227, dzialka nr 113/3, obrt(b B-59. 

Wnioskodawca wnosi 0 objt(cie dzialek miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego z przeznaczeniem rolno-budowlanym. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzgl~dnic wniosku. 

Wyjasnienie: 
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ustalenia studium S,! wi,!z,!ce dla organow gminy przy sporz,!dzaniu planow 
miejscowych, jednoczesnie art. 15 ust. 1 mowi, iz prezydent miasta sporz'!dza projekt planu 
miejscowego zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrt(bnymi, odnosz'!cymi sit( 
do obszaru objt(tego planem. W obowi'!zuj'!cym Studium uwarunkowan i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi uchwalonym uchwal,! Nr LXIXl1753118 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienion,! uchwal,! Nr VII21S/19 z dnia 
6 marca 2019 r. dzialka wskazana we wniosku jest usytuowana na terenach oznaczonych 
symbolem ,,0" przeznaczonych w Studium na tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
uzytkowane rolniczo wyl'!czone spod zabudowy z dopuszczeniem terenow zabudowy 
zwi,!zanej z produkcja roln,! wyl,!cznie w zakresie obiektow istniej,!cych w granicach 
istniej,!cego zainwestowania. Ponadto S,! to obszary wyrozniaj,!ce sit( walorami przyrodniczo
krajobrazowymi, polozone w granicach otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesien Lodzkich. 
W terenach tych nie przewiduje sit( wyznaczania nowych terenow przeznaczonych pod 
zabudowt(. 
Przeznaczenie w projekcie planu miejscowego ww. dzialki pod zabudowt( z przeznaczeIiiem 
rolno-budowlanym, poza granicami struktur zabudowy okreslonymi w studium, byloby 
niezgodne z polityk,! przestrzennego rozwoju miasta zawart'l w studium. 

Wniosek nr 3 
data wplywu wniosku: 17 C'1~1''"I''\n1 

- wnioskodawca: 
- dotyczy: nieruchomosci przy ul. Strykowskiej 268, dzialka nr 9113w obrt(bie B-59. 

Wnioskodawca wnosi 0 cyt: "Prowadzimy dzialalnosc gospodarczq od 02,07,1990 roku. 
W uzytkowaniu dzialki 91/3 jestesmy od 2008 roku. W niedalekiej przyszlosci planujemy 
rozbudow{? budynk6w 0 powierzchni{? magazynowq. " 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzgl~dnic wniosku. 

Wyjasnienie: 
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ustalenia studium S'l wi'lz'lce dla organow gminy przy sporz'ldzaniu planow 
miejscowych, jednoczesnie art. IS ust. 1 mowi, iz prezydent miasta sporz'ldza projekt planu 
miej scowego zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrt(bnymi, odnosz'lcymi sit( 
do obszaru objt(tego planem. W obowi'lzuj'lcym Studium uwarunkowan i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi uchwalonym uchwal'l Nr LXIX11753/18 

3 



Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienionq uchwalq Nr VII21S/19 z dnia 
6 marca 2019 r. dzialka wskazana we wniosku jest usytuowana na terenach "PM" 
przeznaczonych w Studium na tereny zabudowy mieszkaniowej w ukladach ulicowych 
z dopuszczeniem zabudowy uslugowej. 
Wprowadzenie w projekcie planu miejscowego na tych terenach funkcji magazynowo
skladowej pozostawaloby w sprzecznosci z ustaleniami obowiqzujqcego Studium. 
Szczeg610we ustalenia projektu planu miejscowego dotyczqce mozliwosci funkcjonowania 
istniej qcej zabudowy zostanq doprecyzowane w trakcie dalszych prac proj ektowych 
wynikaj qcych z kolejnych etap6w procedury planistycznej. 

Wniosek nr 4 
data wplywu wniosku: 20 C'1<31I"nn1<:l1 

- wnioskodawca: 
- dotyczy: nieruchomosci przy ul. Strykowskiej 273, dzialka nr 135/3, obr((b B-59. 

Wnioskodawca wnosi 0 przeznaczenie cz((sci dzialki przeznaczonej w Studium 
uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego na tereny zabudowy 
mieszkaniowej w ukladach ulicowych oznaczonej symbolem "PM", pod zabudow(( 
jednorodzinnq i uslugowq na obszarze do okolo 110m od ulicy Strykowskiej i umozliwienie 
ewentualnego podzialu dzialki na szese cz((sci oraz wyznaczenie drogi wewn((trznej w celu 
mozliwosci oddzielenia cz((sci gospodarczej od mieszkalnej. Wnosi r6wniez 0 umozliwienie 
wykorzystania cz((sci dzialki przeznaczonej w Studium uwarunkowan i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego na tereny aktywne przyrodniczo, w tym uzytkowane 
rolniczo, oznaczone symbolem ,,0", na funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe, tereny zielone, 
ogr6d dla gosci, pensjonatu i sali weselnej oraz bye moze na pole kempingowe z domami 
letniskowymi, domkami holenderskimi i przyczepami kempingowymi. Wnioskodawca wnosi 
ponadto 0 cyt.: " ... umoiliwienie wytyczenia i zabudowania alei z oswietleniem w ostatniej 
cz{?sci dzialki na kt6rej jest las". 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil cz~sciowo uwzgl~dnic wniosek: 

Wyj asnienie: 
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ustalenia studium sq wiqzqce dla organ6w gminy przy sporzqdzaniu plan6w 
miejscowych, jednoczesnie art. IS ust. 1 m6wi, iz prezydent miasta sporzqdza projekt planu 
miej scowego zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odr((bnymi, odnoszqcymi si(( 
do obszaru obj((tego planem. W obowiqzujqcym Studium uwarunkowan i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi uchwalonym uchwalq Nr LXIXl1753118 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r. zmienionq uchwalq Nr VII21S/19 z dnia 
6 marca 2019 r., cz((se dzialki 135/3 jest usytuowana na terenach oznaczonych symbolem 
"PM" przeznaczonych w Studium na tereny zabudowy mieszkaniowej w ukladach ulicowych 
z dopuszczeniem zabudowy uslugowej. Pozostala cz((se dzialki jest polo zona na terenach 
oznaczonych symbolem ,,0" przeznaczonych w Studium na tereny aktywne przyrodniczo, 
w tym uzytkowane rolniczo wylqczone spod zabudowy. Sq to obszary wyr6zniajqce si~ 
walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, polozone w granicach Parku Krajobrazowego 
Wzniesien L6dzkich. W terenach oznaczonych symbolem ,,0" nie przewiduje si~ 
wyznaczania nowych teren6w przeznaczonych pod zabudow((, w tym zabudowy zwiqzanej 
z funkcjq rekreacyjno-wypoczynkowq. Tereny te mogq bye przeznaczone na ogr6d 
lub niezbudowany teren zielony. 
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W projekcie planu miejscowego cz~se dzialki nr 135/3 przylegaj~ca do ulicy Strykowskiej 
moze bye przeznaczona na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej. 
Szczegolowe ustalenia projektu planu miejscowego dotycz~ce mozliwosci podziaru dzialek, 
prowadzenia infrastruktury technicznej zostan~ doprecyzowane w trakcie dalszych prac 
projektowych wynikaj~cych z kolejnych etapow procedury planistycznej. 

Wniosek nr 5 
- data wplywu w~ r., 

wnioskodawca_ 
dotyczy: nieruchomosci przy ul. Strykowskiej 283 i 285, dzialki nr 140/3 14111, 
obr~b B-59. 

Wnioskodawca wnosi 0: cyt: " ... moiliwosc zagospodarowania dzialki w spos6b zezwalajqcy 
na zabudow~ 0 charakterze handlowo-uslugowym i mieszkaniowym" oraz 0 cyt. 
" ... moiliwosc podzialu gruntu pod ww. zabudow~." 

Prezydent Miasta Lodzi postanowH nie uwzgl~dnic wniosku: 

Wyjasnienie: 
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ustalenia studium s~ wi~z~ce dla organow gminy przy sporz~dzaniu planow 
miejscowych, jednoczesnie art. 15 ust. 1 mowi, iz prezydent miasta sporz~dza projekt planu 
miej scowego zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odr~bnymi, odnosz~cymi si~ 
do obszaru obj~tego planem. W obowi~zuj~cym Studium uwarunkowan i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi uchwalonym uchwal~ Nr LXIX/1753/18 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienion~ uchwal~ Nr VII215119 z dnia 
6 marca 2019 r. cz~sci dzialek nr 140/3 i 14111 bezposrednio przylegaj~ce do ulicy 
Strykowskiej s~ usytuowane na terenach oznaczonych symbolem "PM" przeznaczonych 
w Studium na tereny zabudowy mieszkaniowej w ukladach ulicowych z dopuszczeniem 
zabudowy uslugowej. Pozostale cz~sci ww. dzialek s~ polozone na terenach oznaczonych 
symbol em ,,0" przeznaczonych w Studium na tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
uzytkowane rolniczo wyl~czone spod zabudowy. S~ to obszary wyrozniaj~ce si~ walorami 
przyrodniczo-krajobrazowymi, polozone w granicach Parku Krajobrazowego Wzniesien 
Lodzkich. W terenach tych nie przewiduje si~ wyznaczania nowych terenow przeznaczonych 
pod zabudow~. 
Przeznaczenie w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego calych 
dzialek wskazanych we wniosku na tereny zabudowy byloby niezgodne z po1ityk~ 
przestrzennego rozwoju miasta zawart~ w studium. 
W projekcie planu miejscowego cz~sci dzialek nr 140/3 i 14111 przylegaj~ce do ulicy 
Strykowskiej mog~ bye przeznaczane pod zabudow~ 0 charakterze handlowo-usrugowym 
i mieszkaniowym. 

Wniosek nr 6 
data wplywu wniosku: 

- wnioskodawca: 
- dotyczy: nieruchomosci przy ul. Strykowskiej 311, dzialki nr 158/23 i 158/24, obr~b 

B-59. 

Wnioskodawca wnosi 0 przeznaczenie dzialek pod budownictwo mieszkaniowe z garazem. 
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Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzgl~dnic wniosku. 

Wyjasnienie: 
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ustalenia studium S,! wi,!z,!ce dla organow gminy przy sporz,!dzaniu planow 
miejscowych, jednoczesnie art. 15 ust. 1 mowi, iz prezydent miasta sporz'!dza projekt planu 
miejscowego zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrybnymi, odnosz'!cymi siy 
do obszaru objytego planem. W obowi,!zuj,!cym Studium uwarunkowail i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi uchwalonym uchwal,! Nr LXIXI1753118 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r. zmienion,! uchwal,! Nr VII215/19 z dnia 
6 marca 2019 r. dzialki wskazane we wniosku S,! usytuowane pomiydzy istniej,!cymi 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi na terenach oznaczonych symbolem ,,0" 
przeznaczonych w Studium na tereny aktywne przyrodniczo, w tym uzytkowane rolniczo 
wyl'!czone spod zabudowy. S'! to obszary wyrozniaj,!ce siy walorami przyrodniczo
krajobrazowymi, polozone w granicach Parku Krajobrazowego Wzniesien Lodzkich. 
W terenach tych nie przewiduje siy wyznaczania nowych terenow przeznaczonych pod 
zabudowy. 
Przeznaczenie w projekcie mWJscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
przedmiotowych dzialek pod budownictwo mieszkaniowe, poza granicami struktur zabudowy 
okreslonymi w studium, byloby niezgodne z polityk,! przestrzennego rozwoju miasta zawart'! 
w studium. 

Wniosek nr 7 
data wplywu 

- wnioskodawca: 
- dotyczy: nieruchomosci przy ul. Strykowskiej 311, dzialek nr 158/234 i 158/24, obryb 

B-59. 

Wnioskodawca wnosi 0 przeznaczenie dzialek wskazanych we wniosku pod teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. Wniosek uzasadnia faktem iz dla obu dzialek posiada 
prawomocne decyzje 0 warunkach zabudowy, a do ww. dzialek doprowadzona jest woda 
i energia elektryczna. Ponadto wnioskodawca podnosi, iz podczas procedowania 
obowi,!zuj,!cego Studium, uzyskal zapewnienie, ze wskazane we wniosku dzialki znajd,! siy 
na terenach przeznaczonych w ww. dokumencie pod zabudowy. Infonnuje rowniez, ze dzialki 
wskazane we wniosku S,! zlokalizowane w s,!siedztwie domow mieszkalnych. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzgl~dnic wniosku. 

Wyjasnienie: 
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ustalenia studium S,! wi,!z,!ce dla organow gminy przy sporz,!dzaniu planow 
miejscowych, jednoczesnie art. 15 ust. 1 mowi, iz prezydent miasta sporz'!dza projekt planu 
miejscowego zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrybnymi, odnosz'!cymi siy 
do obszaru objytego planem. W obowi,!zuj,!cym Studium uwarunkowan i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi uchwalonym uchwal,! Nr LXIX/1753118 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r. zmienion,! uchwal,! Nr VII215/19 z dnia 
6 marca 2019 r. dzialki wskazane we wniosku S,! usytuowane pomiydzy istniej,!cymi 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi na terenach oznaczonych symbolem ,,0" 
przeznaczonych w Studium na tereny aktywne przyrodniczo, w tym uzytkowane rolniczo 
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wyl'!czone spod zabudowy. S,! to obszary wyroznlaJ'!Ce siy walorami przyrodniczo
krajobrazowymi, polozone w granicach Parku Krajobrazowego Wzniesien Lodzkich. 
W terenach tych nie przewiduje siy wyznaczania nowych terenow przeznaczonych pod 
zabudowy. 
Przeznaczenie w projekcie mleJscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
przedmiotowych dzialek pod budowy domu, poza granicami struktur zabudowy okreslonymi 
w studium, byloby niezgodne z polityk,! przestrzennego rozwoju miasta zawart'! w studium. 

Wniosek nr 8 
data wplywu wniosku: 21 C1P>1M"\nl<:l 

- wnioskodawca: 
- dotyczy: nieruchomosci przy ul. Strykowskiej 287, dzialka nr 142, obryb B-59 

oraz nieruchomosci przy ul. Strykowskiej 280, dzialka 95 (obecnie dz. nr 95/3), obryb 
B-59. 

Wnioskodawca wnosi 0 przeznaczenie dzialek wskazanych we wniosku na tereny zabudowy 
jednorodzinnej oraz uslugowej. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil cz~sciowo uwzgl~dnic wniosek. 

Wyj asnienie: 
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ustalenia studium S,! wi,!z,!ce dla organow gminy przy sporz,!dzaniu planow 
miejscowych, jednoczesnie art. 15 ust. 1 mowi, iz prezydent miasta sporz'!dza projekt planu 
miejscowego zgodnie z zapisa~i studium oraz z przepisami odrybnymi, odnosz'!cymi siy 
do obszaru objytego planem. W obowi,!zuj,!cym Studium uwarunkowan i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi uchwalonym uchwal,! Nr LXIX11753/18 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r. zmienion,! uchwal,! Nr VII215/19 z dnia 
6 marca 2019 r. czyse dzialki nr 142 przylegaj,!ca bezposrednio do ulicy Strykowskiej oraz 
dzialka nr 95/3 S,! usytuowane na terenach oznaczonych symbolem "PM" przeznaczonych 
w Studium na tereny zabudowy mieszkaniowej w ukladach ulicowych z dopuszczeniem 
zabudowy uslugowej. Pozostala czyse dzialki nr 142 jest polozona na terenach oznaczonych 
symbolem ,,0" przeznaczonych w Studium na tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
uzytkowane rolniczo wyl'!czone spod zabudowy. S'! to obszary wyrozniaj,!ce siy walorami 
przyrodniczo-krajobrazowymi, polozone w granicach Parku Krajobrazowego Wzniesien 
Lodzkich. W terenach oznaczonych symbolem ,,0" nie przewiduje siy wyznaczania nowych 
terenow przeznaczonych pod zabudowy. 
Przeznaczenie w proj ekcie miej scowego planu zagospodarowania przestrzennego calej dzialki 
nr 142 na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz uslugowej byloby niezgodne 
z polityk,! przestrzennego rozwoju miasta zawart'! w studium. 
W projekcie planu miejscowego czyse dzialki nr 142 przylegaj,!ca do ulicy Strykowskiej 
oraz dzialka nr 95/3 mog,! bye przeznaczane pod zabudowy jednorodzinn,! oraz uslugow'!. 

Wniosek nr 9 
- data wplywu 
- wnioskodawca: 
- dotyczy: nieruchomosci przy ul. Strykowskiej 207, dzialki nr 103/11, 103112, 103113, 

103/14,103115,103/16,103117,103118,103119, obryb B-59. 
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Wnioskodawca wnosi 0 przeznaCZenle dzialek objt(tych wnioskiem na tereny zabudowy 
j ednorodzinnej. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzglcrdnic wniosku. 

Wyjasnienie: 
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ustalenia studium S,! wi,!z,!ce dla organ6w gminy przy sporz,!dzaniu plan6w 
miejscowych, jednoczesnie art. 15 ust. 1 m6wi, iz prezydent miasta sporz'!dza projekt planu 
miejscowego zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrt(bnymi, odnosz'!cymi sit( 
do obszaru objt(tego planem. W obowi,!zuj,!cym Studium uwarunkowan i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi uchwalonym uchwal,! Nr LXIXI1753118 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r. zmienion,! uchwal,! Nr VII215119 z dnia 
6 marca 2019 r., dzialki wskazane we wniosku S,! usytuowane na terenach oznaczonych 
symbolem ,,0" przeznaczonych w Studium na tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
uzytkowane rolniczo wyl'!czone spod zabudowy. S'! to obszary wyr6zniaj,!ce sit( walorami 
przyrodniczo-krajobrazowymi, polozone w granicach otuliny Parku Krajobrazowego 
Wzniesien L6dzkich. W terenach tych nie przewiduje sit( wyznaczania nowych teren6w 
przeznaczonych pod zabudowt(. 
Przeznaczenie w projekcie mleJscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
przedmiotowych dzialek na tereny zabudowy, poza granicami struktur zabudowy okreslonymi 
w studium, byloby niezgodne z polityk,! przestrzennego rozwoju miasta zawart'! w studium. 

Wniosek nr 10 
- data wplywu wniosku: 22 si 
- wnioskodawca: 
- dotyczy: nieruchomosci przy ul. Strykowskiej 289, dzialka nr 143/3, obrt(b B-59. 

Wnioskodawca wnosi 0 mozliwosc zagospodarowania dzialki w spos6b zezwalaj'!cy 
na zabudowt( 0 charakterze handlowo-uslugowym i mieszkaniowym oraz 0 mozliwosc 
podzialu grunt6w pod ww. zabudowt(. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzglcrdnic wniosku. 

Wyjasnienie: 
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ustalenia studium S,! wi,!z,!ce dla organ6w gminy przy sporz,!dzaniu plan6w 
miejscowych, jednoczesnie art. 15 ust. 1 m6wi, iz prezydent miasta sporz'!dza projekt planu 
miejscowego zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrt(bnymi, odnosz'!cymi sit( 
do obszaru objt(tego planem. W obowi,!zuj,!cym Studium uwarunkowan i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi uchwalonym uchwal,! Nr LXIX11753/18 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienion,! uchwal,! Nr VII215/19 z dnia 
6 marca 2019 r. czt(sc dzialki wskazanej we wniosku jest usytuowana na terenach 
oznaczonych symbolem "PM" przeznaczonych w Studium na tereny zabudowy 
mieszkaniowej w ukladach ulicowych z dopuszczeniem zabudowy uslugowej. Pozostala 
czt(sc dzialki jest polozona na terenach oznaczonych symbolem ,,0" przeznaczonych 
w Studium na tereny aktywne przyrodniczo, w tym uzytkowane rolniczo wyl'!czone spod 
zabudowy. S'! to obszary wyr6zniaj,!ce sit( walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, polozone 
w granicach Parku Krajobrazowego Wzniesien L6dzkich. W terenach oznaczonych 
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symbolem ,,0" nle przewiduje SH~ wyznaczanla nowych terenow przeznaczonych pod 
zabudowy. 
Przeznaczenie w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego calej dzialki 
wskazanej we wniosku na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej 
byloby niezgodne z politykq przestrzennego rozwoju miasta zawartq w studium. 
W projekcie planu miejscowego czyse dzialki nr 143/3 przylegajqca do ul. Strykowskiej moze 
bye przeznaczana pod zabudowy mieszkaniowq jednorodzinnq i uslugowq. Szczegolowe 
ustalenia projektu planu miejscowego dotyczqce mozliwosci podzialu dzialek budowlanych 
zostanq doprecyzowane w trakcie dalszych prac projektowych wynikajqcych z kolejnych 
etapow procedury planistycznej. 

Wniosek nr 11 
- data wplywu wn~., 

wnioskodawca:_ 
- dotyczy: nieruchomosci przy ul. Strykowskiej 248, dzialka nr 56/2 (obecnie dzialka 

nr 56/4), obryb B-59. 

Wnioskodawca wnosi 0 cyt: "".przeksztalcenie grunt6w rolnych na budowlane." 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzgl~dnic wniosku. 

Wyjasnienie: 
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ustalenia studium sq wiqzqce dla organow gminy przy sporzqdzaniu planow 
miejscowych, jednoczesnie art. 15 ust. 1 mowi, iz prezydent miasta sporzqdza projekt planu 
miejscowego zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrybnymi, odnoszqcymi siy 
do obszaru objytego planem. W obowiqzujqcym Studium uwarunkowan i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi uchwalonym uchwalq Nr LXIX/1753118 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienionq uchwalq Nr VII21S/19 z dnia 
6 marca 2019 r. dzialka wskazana we wniosku jest usytuowana na terenach oznaczonych 
symbolem ,,0" przeznaczonych w Studium na tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
uzytkowane rolniczo wylqczone spod zabudowy. Sq to obszary wyrozniajqce siy walorami 
przyrodniczo-krajobrazowymi, polozone w granicach Parku Krajobrazowego Wzniesien 
Lodzkich. W terenach oznaczonych symbolem ,,0" nie przewiduje siy wyznaczania nowych 
terenow przeznaczonych pod zabudowy. 
Przeznaczenie w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzialki 
wskazanej we wniosku na tereny budowlane byloby niezgodne z politykq przestrzennego 
rozwoju miasta zawartq w studium. 

Wniosek nr 12 
data wplywu wniosku: 22 

- wnioskodawca: 
- dotyczy: nieruchomosci przy ul. Strykowskiej 289, dzialka nr 143/3, obryb B-59. 

Wnioskodawca wnosi 0 mozliwose zagospodarowania dzialki w sposob zezwalajqcy 
na zabudowy 0 charakterze handlowo-uslugowym i mieszkaniowym i mozliwose podzialu 
gruntow pod ww. zabudowy. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzgl~dnic wniosku. 
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Wyjasnienie: 
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ustalenia studium s,! wi,!z,!ce dla organow gminy przy sporz,!dzaniu planow 
miejscowych, jednoczesnie art. 15 ust. 1 mowi, iz prezydent miasta sporz'!dza projekt planu 
miejscowego zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrybnymi, odnosz,!cymi siy 
do obszaru objytego planem. W obowi,!zuj,!cym Studium uwarunkowail i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi uchwalonym uchwal,! Nr LXIX/1753118 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r. zmienion,! uchwal,! Nr VII215119 z dnia 
6 marca 2019 r., czyse dzialki wskazanej we wniosku jest usytuowana na terenach 
oznaczonych symbolem "PM" przeznaczonych w Studium na tereny zabudowy 
mieszkaniowej w ukladach ulicowych z dopuszczeniem zabudowy uslugowej. Pozostala 
czyse dzialki jest polozona na terenach oznaczonych symbolem ,,0" przeznaczonych 
w Studium na tereny aktywne przyrodniczo, w tym uzytkowane rolniczo wyl'!czone spod 
zabudowy. S'! to obszary wyrozniaj,!ce siy walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, polozone 
w granicach Parku Krajobrazowego Wzniesien Lodzkich. W terenach oznaczonych 
symbolem ,,0" nie przewiduje siy wyznaczania nowych terenow przeznaczonych pod 
zabudowy. 
Przeznaczenie w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego calej dzialki 
wskazanej we wniosku na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej 
byloby niezgodne z polityk,! przestrzennego rozwoju miasta zawart'! w studium. 
W projekcie planu miejscowego czyse dzialki nr 143/3 przylegaj,!ca do ul. Strykowskiej moze 
bye przeznaczana pod zabudowy mieszkaniow,! jednorodzinn,! i uslugow'!. Szczegolowe 
ustalenia projektu planu miejscowego dotycz'!ce mozliwosci podzialu dzialek budowlanych 
zostan,! doprecyzowane w trakcie dalszych prac projektowych wynikaj,!cych z kolejnych 
etapow procedury planistycznej. 

Wniosek nr 13 
- data wplywu wniosku: 23 sierpnia 2018 r. (wniosek nadano listem poleconym w dniu 

22 sierpnia 201 
- wnioskodawca: 
- dotyczy: nieruchomosci przy ul. Strykowskiej 266B, dzialki nr 7712 i 77/3, obryb B-

59. 

Wnioskodawca wnosi 0 cyt.: " ... umoiliwienie na w/w dzialkach zabudowy gospodarczej 
i mieszkaniowej z powodu istniejqcej takiej zabudowy na dzialkach sqsiednich. Umoiliwienie 
podzialu dzialek na mniejsze." 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzghrdnic wniosku. 

Wyjasnienie: 
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ustalenia studium S,! wi,!z,!ce dla organow gminy przy sporz,!dzaniu planow 
miejscowych, jednoczesnie art. 15 ust. 1 mowi, iz prezydent miasta sporz'!dza projekt planu 
miej scowego zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrybnymi, odnosz'!cymi siy 
do obszaru objytego planem. W obowi,!zuj,!cym Studium uwarunkowail i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi uchwalonym uchwal,! Nr LXIXI1753118 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienion,! uchwal,! Nr VII21S/19 z dnia 
6 marca 2019 r. dzialka wskazana we wniosku jest usytuowana na terenach oznaczonych 
symbolem ,,0" przeznaczonych w Studium na tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
uzytkowane rolniczo wyl'!czone spod zabudowy. S'! to obszary wyrozniaj,!ce siy walorami 
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przyrodniczo-krajobrazowymi, polozone w granicach Parku Krajobrazowego Wzniesien 
Lodzkich. W terenach tych nie przewiduje siy wyznaczania nowych terenow przeznaczonych 
pod zabudowy. 
Przeznaczenie w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzialek 
wskazanych we wniosku na tereny zabudowy gospodarczej i mieszkaniowej, poza granicami 
struktur zabudowy okreslonymi w studium, byloby niezgodne z polityk,! przestrzennego 
rozwoju miasta zawart'! w studium. 

Wnioski nr 14 
- data wplywu wniosku: 23 sierpnia 2018 r. (wniosek nadano listem poleconym w dniu 

22 sierpnia 201 -_cy: 

- dotyczy: nieruchomosci przy ul. Strykowskiej 259, dzialkanr 130/2, obryb B-59. 

Wnioskodawca wnosi 0 cyt.: "umieszczenie zapisow stwarzajqcych warunki do 
uregulowania wlasnosci rekompensujqcych utrzymanie ziemi chronionej: moiliwosci 
podzialu, wydzielenie drogi wewn~trznej, przebudowa, rozbudowa, wydluienie pasa 
zabudowy, zmiana statusu drogi gospodarczej na granicy z gminq Nowosolna w kierunku 
ul. Aksamitnej na publicznq, zakaz budowy w pobliiu inwestycji typu stacje telefonii 
komorkowej i bazy transportowe -Tiry-uciqiliwych i szkodliwych.". 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzgl-rdnic wniosku. 

Wyjasnienie: 
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ustalenia studium s,! wi,!z,!ce dla organ ow gminy przy sporz,!dzaniu planow 
miejscowych, jednoczesnie art. 15 ust. 1 mowi, iz prezydent miasta sporz'!dza projekt planu 
miejscowego zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrybnymi, odnosz'!cymi siy 
do obszaru objytego planem. W obowi,!zuj,!cym Studium uwarunkowan i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi uchwalonym uchwal,! Nr LXIX/1753118 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienion,! uchwal,! Nr VII215/19 z dnia 
6 marca 2019 r. polnocna cZysc dzialki wskazanej we wniosku jest usytuowana na terenach 
oznaczonych symbolem "PM" przeznaczonych w Studium na tereny zabudowy 
mieszkaniowej w ukladach ulicowych z dopuszczeniem zabudowy uslugowej. Poludniowa 
CZySC dzialki jest polozona na terenach oznaczonych symbolem ,,0" przeznaczonych 
w Studium na tereny aktywne przyrodniczo, w tym uzytkowane rolniczo wyl'!czone spod 
zabudowy. S'! to obszary wyrozniaj,!ce siy walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, polozone 
w granicach Parku Krajobrazowego Wzniesien Lodzkich. W terenach tych nie przewiduje siy 
wyznaczania nowych terenow przeznaczonych pod zabudowy. 
Przeznaczenie w projekcie mleJscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
powierzchni calej dzialki wskazanej we wniosku na tereny zabudowane (wydluzenie pasa 
zabudowy), byloby niezgodne z polityk,! przestrzennego rozwoju miasta zawart'! w studium. 
W projekcie planu miejscowego cZysc dzialki nr 130/2 przylegaj,!ca do ul. Strykowskiej moze 
byc przeznaczana na tereny zabudowy. 
Szczegolowe ustalenia projektu planu miejscowego dotycz'!ce mozliwosci funkcjonowania 
zabudowy, podzialu, wyznaczania infrastruktury drogowej i technicznej oraz lokalizacji 
przedsiywziyc uci,!zliwych i szkodliwych zostan,! okreslone w trakcie dalszych prac 
projektowych wynikaj,!cych z kolejnych etapow procedury planistycznej. 
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Zgodnie z ustaw'l z dnia 7 maja 2010 r. 0 wspieraniu rozwoju uslug i stect 
telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2410 oraz z 2020 r. poz. 471,875 i 1378) , plan 
miejscowy nie moze zakazywae lokalizowania inwestycji telekomunikacyjnych. 

Wnioski nr 15 
- data wplywu wniosku: 23 sierpnia 2018 r. (wniosek nadano listem poleconym w dniu 

22 sierpnia 2018 r. 
- wnioskodawcy: 
- dotyczy: nieruchomosci przy ul. Strykowskiej 261, dzialka nr 13113, obr((b B-59. 

Wnioskodawca wnosi 0 cyt.:" 
- moiliwosc budowy, wydluienie pasa zabudowy, moiliwosc wydzielenie drogi 

wewn~trznej, podzialu, 
- zmiana statusu drogi gospodarczej na granicy z gminq Nowosolna w kierunku 

ul. Aksamitnej na publicznq - jako dobre rozwiqzanie dla rolnik6w 
- zakaz inwestycji uciqiliwych i szkodliwych np. stacje telefonii kom6rkowej, bazy 

transportowe -Tiry. " 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzgl~dnic wniosku. 

Wyjasnienie: 
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ustalenia studium S'l wi'lz'lce dla organow gminy przy sporz'ldzaniu planow 
miejscowych, jednoczesnie art. 15 ust. 1 mowi, iz prezydent miasta sporzqdza projekt planu 
miej scowego zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odr~bnymi, odnosz'lcymi si(( 
do obszaru obj~tego planem. W obowi'lzujqcym Studium uwarunkowan i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi uchwalonym uchwal'l Nr LXIXI1753/18 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienion'l uchwalq Nr VII215119 z dnia 
6 marca 2019 r. polnocna cz~se dzialki wskazanej we wniosku jest usytuowana na terenach 
oznaczonych symbolem "PM" przeznaczonych w Studium na tereny zabudowy 
mieszkaniowej w ukladach ulicowych z dopuszczeniem zabudowy uslugowej. Poludniowa 
cz~se dzialki jest polozona na terenach oznaczonych symbolem ,,0" przeznaczonych 
w Studium na tereny aktywne przyrodniczo, w tym uzytkowane rolniczo wy1'lczone spod 
zabudowy. S'l to obszary wyrozniaj'lce si(( walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, polozone 
w granicach Parku Krajobrazowego Wzniesien Lodzkich. W terenach tych nie przewiduje si~ 
wyznaczania nowych terenow przeznaczonych pod zabudow~. 
Przeznaczenie w projekcie mteJscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
powierzchni calej dzialki wskazanej we wniosku na tereny zabudowane (wydluzenie pasa 
zabudowy), byloby niezgodne z polityk'l przestrzennego rozwoju miasta zawartq w studium. 
W projekcie planu miejscowego cz~se dzialki nr 13113 przylegaj'lca do ul. Strykowskiej moze 
bye przeznaczana na tereny zabudowy. 
Szczegolowe ustalenia projektu planu miejscowego dotycz'lce mozliwosci funkcjonowania 
zabudowy, podzialu, wyznaczania infrastruktury drogowej i technicznej oraz lokalizacji 
przedsi((wzi~e uci'lzliwych i szkodliwych zostan'l okreslone w trakcie dalszych prac 
projektowych wynikaj'lcych z kolejnych etapow procedury planistycznej. 
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Zgodnie z ustaw'! z dnia 7 maja 2010 r. 0 wspieraniu rozwoju uslug i SleCl 
telekomunikacyjnych, plan miejscowy nie moze zakazywae lokalizowania inwestycji 
telekomunikacyjnych. 

W niosek nr 16 
- data wplywu wniosku: 24 sierpnia 2018 r. (wniosek nadano listem poleconym w dniu 

22 sierpnia 2018r. 
- wnioskodawca: 
- dotyczy: nieruchomosci przy ul. Strykowskiej 223, dzialka nr 111/6, obryb B-59, 

nieruchomosci przy ul. Strykowskiej 274, dzialki nr 87/2, 88/2, obryb B-59 
i nieruchomosci przy ul. Strykowskiej 263-265, dzialka nr 132/4 obryb B-59 
nieruchomosci przy ul. Strykowskiej 267, dzialka 133/7, obryb B-59. 

Wnioskodawca wnosi 0 cyt: ,'proszfj 0 przesunqc linifj zabudowy 0 400 m z moiliwosciq 
dzielenia na dzialki budowlane .... " 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzglcrdnic wniosku. 

Wyjasnienie: 
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ustalenia studium S,! wi,!z,!ce dla organow gminy przy sporz,!dzaniu planow 
miejscowych, jednoczesnie art. 15 ust. 1 mowi, ii: prezydent miasta sporz'!dza projekt planu 
miej scowego zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami o drybnymi , odnosz'!cymi siy 
do obszaru objytego planem. W obowi,!zuj,!cym Studium uwarunkowan i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi uchwalonym uchwal,! Nr LXIXl1753/18 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienion,! uchwal,! Nr VII215/19 z dnia 
6 marca 2019 r. cZysci dzialek 132/4 i 133/7 polozone bezposrednio przy ulicy Strykowskiej 
S,! usytuowane na terenach oznaczonych symbolem "PM" przeznaczonych w Studium 
na tereny zabudowy mieszkaniowej w ukladach ulicowych z dopuszczeniem zabudowy 
uslugowej. Pozostale cZysci dzialek 132/4 i 133/7 oraz dzialki nr 11116, 88/2 i 87/2 
s,! polo zone na terenach oznaczonych symbolem ,,0" przeznaczonych w Studium na tereny 
aktywne przyrodniczo, w tym uzytkowane rolniczo wyl'!czone spod zabudowy. S'! to obszary 
wyrozniaj,!ce siy walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, polozone w granicach Parku 
Krajobrazowego Wzniesien Lodzkich (dzialki nr 132/4, 133/7, 88/2 i 87/2) oraz na terenie 
jego otuliny (dzialka nr 111/6). W terenach oznaczonych symbolem ,,0" nie przewiduje siy 
wyznaczania nowych terenow przeznaczonych pod zabudowy. 
Przeznaczenie w projekcie mleJscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
powierzchni wszystkich dzialek wskazanych we wniosku na dzialki budowlane, byloby 
niezgodne z polityk,! przestrzennego rozwoju miasta zawart'! w studium. 
W projekcie planu miejscowego cZysci dzialek nr 132/4 i 133/7 przylegaj,!ce do 
ul. Strykowskiej mog,! bye przeznaczane pod zabudowy. 

Wniosek nr 17 
- data wplywu wn~18 r., 

wnioskodawca:_ 
- dotyczy: nieruchomosci przy ul. Strykowskiej 281, dzialka nr 139, obryb B-59. 

Wnioskodawca wnosi 0 cyt.: "Aby grunt mo} zna}dowal sifj w warunkach, ktore 
umoiliwialyby zrealizowanie budowy calorocznego budynku mieszkalnego ". 
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Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzgl~dnic wniosku. 

Wyjasnienie: 
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ustalenia studium Sq wicrzqce dla organow gminy przy sporzqdzaniu planow 
miejscowych, jednoczesnie art. 15 ust. 1 mowi, iz prezydent miasta sporzqdza projekt planu 
miejscowego zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odr~bnymi, odnoszqcymi si~ 

do obszaru obj~tego planem. W obowiqzujqcym Studium uwarunkowan i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi uchwalonym uchwalq Nr LXIX/1753118 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienion'l uchwal'l Nr VII215/19 z dnia 
6 marca 2019 r. dzialka wskazana we wniosku jest usytuowana na terenach oznaczonych 
symbolem ,,0" przeznaczonych w Studium na tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
uzytkowane rolniczo wyl'lczone spod zabudowy. S'l to obszary wyrozniaj'lce si~ walorami 
przyrodniczo-krajobrazowymi, polozone w granicach Parku Krajobrazowego Wzniesien 
Lodzkich. W terenach tych nie przewiduje si~ wyznaczania nowych terenow przeznaczonych 
pod zabudow~. 
Przeznaczenie w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzialki 
wskazanej we wniosku na tereny budowlane, byloby niezgodne z polityk'l przestrzennego 
rozwoju miasta zawart'l w studium. 

Wniosek nr 18 
- data wplywu wniosku: 24 sierpnia 2018 r. (wniosek nadano listem poleconym w dniu 

17 sierpnia 2018r. 
- wnioskodawca: 
- dotyczy: nieruchomosci przy ul. Strykowskiej 200, dzialka nr 32/2 (obecnie dzialki 

nr 32/4), obr~b B-59. 

Wnioskodawca wnosi 0 cyt.: " .. . zwifkszenie strefy zabudowy w kierunku p61nocnym 
do 150 m ... " 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzgl~dnic wniosku. 

Wyjasnienie: 
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ustalenia studium S'l wi'lz'lce dla organow gminy przy sporz'ldzaniu planow 
miejscowych, jednoczesnie art. 15 ust. 1 mowi, iz prezydent miasta sporzqdza projekt planu 
miejscowego zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odr~bnymi, odnoszqcymi si~ 

do obszaru obj~tego planem. W obowi'lzujqcym Studium uwarunkowan i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi uchwalonym uchwal'l Nr LXIXIl7531l8 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marc a 2018 r., zmienion'l uchwal'l Nr VI/215/19 z dnia 
6 marca 2019 r. cz~sc dzialki 32/4 polo zona bezposrednio przy ulicy Strykowskiej jest 
usytuowana na terenach oznaczonych symbolem "PM" przeznaczonych w Studium na tereny 
zabudowy mieszkaniowej w ukladach ulicowych z dopuszczeniem zabudowy uslugowej. 
Pozostala cz~sc dzialki jest polozona na terenach oznaczonych symbolem ,,0" 
przeznaczonych w Studium na tereny aktywne przyrodniczo, w tym uzytkowane rolniczo 
wylqczone spod zabudowy. S'l to obszary wyrozniaj'lce si~ walorami przyrodniczo
krajobrazowymi, polozone w granicach otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesien Lodzkich. 
W terenach oznaczonych symbolem ,,0" nie przewiduje si~ wyznaczania nowych terenow 
przeznaczonych pod zabudow~. 
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Powietkszenie strefy zabudowy w kierunku p61nocnym byloby niezgodne z polityk'l 
przestrzennego rozwoju miasta zawart'l w Studium. 

Wniosek nr 19 
- data wplywu wniosku: 24 sierpnia 2018 r. (wniosek nadano listem poleconym w dniu 

1 7 sierpnia 2018r 
- wnioskodawca: 
- dotyczy: nieruchomosci przy ul. Strykowskiej 200, dzialka nr 33 (obecnie dzialki 

nr 33/4), obretb B-59. 

Wnioskodawca wnosi 0 cyt.: " .. . zwi(fkszenie strefy zabudowy w kierunku polnocnym ... " 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzgl~dnic wniosku. 

Wyjasnienie: 
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ustalenia studium S'l wi'lz'lce dla organ6w gminy przy sporz'ldzaniu plan6w 
miejscowych, jednoczesnie art. 15 ust. 1 m6wi, iz prezydent miasta sporz'ldza projekt planu 
miej scowego zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odretbnymi, odnosz'lcymi siet 
do obszaru objettego planem. W obowi'lzuj'lcym Studium uwarunkowan i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi uchwalonym uchwal'l Nr LXIX/1753/18 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienion'l uchwal'l Nr VII215119 z dnia 
6 marca 2019 r. CZetSC dzialki 33/4 zlokalizowana bezposrednio przy ulicy Strykowskiej jest 
usytuowana na terenach oznaczonych symbolem "PM" przeznaczonych w Studium na tereny 
zabudowy mieszkaniowej w ukladach ulicowych z dopuszczeniem zabudowy uslugowej. 
Pozostala CZetSC dzialki jest polozona na terenach oznaczonych symbolem ,,0" 
przeznaczonych w Studium na tereny aktywne przyrodniczo, w tym uzytkowane rolniczo 
wy1'lczone spod zabudowy. S'l to obszary wyr6zniaj'lce siet walorami przyrodniczo
krajobrazowymi, polozone w granicach otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesien L6dzkich. 
W terenach oznaczonych symbolem ,,0" nie przewiduje siet wyznaczania nowych teren6w 
przeznaczonych pod zabudowet. 
Powietkszenie strefy zabudowy w kierunku p61nocnym byloby niezgodne z polityk'l 
przestrzennego rozwoju miasta zawart'l w studium. 

Wniosek nr 20 
- data wplywu wniosku: 27 sierpnia 2018 r. (wniosek nadano listem poleconym w dniu 

22 sierpnia 2018r. 
- wnioskodawcy: 
- dotyczy: nieruchomosci przy ul. Strykowskiej 249, dzialki nr 125/6, 125/7, 125/8, 

125/9, 125/10, 125/11, 125/12, 125/13, obretb B-59. 

Wnioskodawczynie wnosz'l 0: cyt" 
1. W zakresie przeznaczenia - zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna. 
2. Uwzgl(fdnienie i wyznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego, terenow 

zabudowy w oparciu ° zainwestowanie terenu (prawomocne pozwolenia budowlane 
na dzialkach 125/6,125/11,125/10,125/9,125/8) w strejie oznaczonej w Studium 

symbolem " 0". 
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3. Oznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego dzialki nr 125/6 jako droga 

wewn~trzna (KD W) sluiqca do obslugi komunikacyjnej budynk6w mieszkalnych 

i gospodarczych na podstawie prawomocnych pozwolen budowlanych. 

4. Dopuszczenie realizacji komunikacji oraz infrastruktury technicznej ( budowa sieci 

wodociqgowej, sieci en ergetycznej, gazowej) na dzialce 125/6 przeznaczonej pod drog~ 

wewn~trznq do obslugi budynk6w mieszkalnych i gospodarczych z prawomocnymi 

pozwoleniami budowlanymi. 

5. Dopuszczenie lokalizacji nowych sieci i urzqdzen infrastruktury technicznej, rozbudowa 

istniejqcej sieci wodociqgowej i sieci energetycznej oraz budowa sieci wodociqgowej, 

en ergetycznej, gazowej do obslugi budynk6w mieszkalnych i gospodarczych 

z prawomocnymi pozwoleniami budowlanymi. 

6. Dopuszczenie budowy kanalizacji indywidualnej i gromadzenia sciek6w w szczelnych 

zbiornikach bezodplywowych do obslugi budynk6w mieszkalnych i gospodarczych 

z prawomocnymi pozwoleniami budowlanymi. 

7. Dopuszczenie budowy przydomowych oczyszczalni sciekow do obslugi budynkow 

mieszkalnych i gospodarczych z prawomocnymi pozwoleniami budowlanymi. 

8. Dopuszczenie scalania i podzialu nieruchomosci na wniosek oraz indywidualnego 

lqczenia nieruchomosci. Powierzchnia dzialki nie mniejsza nii 1400m2
. 

9. Dopuszczenie dokonywania podzialu dzialki, kt6rego celem jest wydzielenie dr6g 

wewn~trznych oraz dzialek pod infrastruktur~ technicznq, powi~kszenie sqsiedniej 

nieruchomosci lub regulacja istniejqcych granic dzialek. 

10. Dopuszczenie zmiany sposobu uiytkowania budynk6w gospodarczych na mieszkalne 

po spelnieniu wymog6w przewidzianych prawem. 

11. Dopuszczenie przebudowy, nadbudowy, rozbudowy i odbudowy istniejqcych budynkow. 

12. Oznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego drogi gospodarczej (granica 

administracyjna Lodzi z gminq Nowosolna- dzialka nr 273/1) jako droga lokalna(KDL) 

do obslugi teren6w rolnych w strefie oznaczonej w Studium symbolem ,,0" - Tereny 

aktywne przyrodniczo i uiytkowane rolniczo. Obecny stan drogi uniemoiliwia obslug~ 

terenow rolnych pojazdami i sprz~tem rolniczym, a takie stanowi jedyny dojazd 

do niekt6rych dzialek rolnych. 

13. W zakresie ogrodzen : 

dopuszczenie ogrodzenia dzialek i stosowanie ogrodzen z materialow: siatki, drewna, 

kamienia, cegly ceramicznej z wylqczeniem ogrodzen z blachy jalistej, trapezowej 

i innych blach oraz ogrodzen betonowych." 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzglcrdnic wniosku. 

Wyjasnienie: 
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ustalenia studium s,! wi,!z,!ce dla organow gminy przy sporz'!dzaniu planow 
miejscowych, jednoczesnie art. 15 ust. 1 mowi, iz prezydent miasta sporz'!dza projekt planu 
miejscowego zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odr~bnymi, odnosz'!cymi si~ 
do obszaru obj~tego planem. W obowi,!zuj,!cym Studium uwarunkowan 
i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi uchwalonym uchwal,! 
Nr LXIXI1753118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marc a 2018 r., zmienion,! uchwal,! 
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Nr VII215/19 z dnia 6 marca 2019 r. dzialka nr 125/13 jest usytuowana na terenach 
oznaczonych symbolem "PM" przeznaczonych w Studium na tereny zabudowy 
mieszkaniowej w ukladach ulicowych z dopuszczeniem zabudowy uslugowej. Pozostale 
dzialki sq. usytuowane na terenach oznaczonych symbolem ,,0" przeznaczonych w Studium 
na tereny aktywne przyrodniczo, w tym uzytkowane rolniczo wylq.czone spod zabudowy. 
Sq. to obszary wyr6zniajq.ce siy walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, polo zone 
w granicach Parku Krajobrazowego Wzniesien L6dzkich. W terenach oznaczonych 
symbolem ,,0" nie przewiduje siy wyznaczania nowych teren6w przeznaczonych pod 
zabudowy. 
Przeznaczenie w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wszystkich 
dzialek wskazanych we wniosku na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej byloby 
niezgodne z politykq. przestrzennego rozwoju miasta zawartq. w Studium. 
Szczeg6lowe ustalenia projektu planu miejscowego dotyczq.ce mozliwosci funkcjonowania 
istniejq.cej zabudowy, w tym budynk6w posiadajq.cych w dacie wejscia w zycie planu prawo 
do realizacji na podstawie ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na budowy lub zgloszenia, 
o kt6rym mowa w przepisach odrybnych z zakresu prawa budowlanego, a takze wyznaczenie 
infrastruktury drogowej i technicznej, mozliwosci podzialu dzialek zostanq. doprecyzowane 
w trakcie dalszych prac projektowych wynikajq.cych z kolejnych etap6w procedury 
planistycznej. 
Wprowadzenie zapis6w dotyczq.cych zasad budowy ogrodzen na terenie planu jest 
bezzasadne z uwagi na fakt, iz na terenie Lodzi obowiq.zuje uchwala Nr XXXVII/966/16 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i warunk6w 
sytuowania obiekt6w malej architektury, tablic reklamowych i urzq.dzen reklamowych oraz 
ogrodzen, ich gabaryt6w, standard6w jakosciowych oraz materia16w budowlanych, z jakich 
mogq. bye wykonane, dla miasta Lodzi (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 5588), zmienlona 
uchwalq. Nr LXII/1597/17 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 13 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. 
L6dzkiego poz. 5464). 

~ 
Hanna ZDANOWSKA 
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