
Druk Nr 212016 
Projekt z dnia 11 stycznia 2016 r. 

UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 2016 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czeSci obszaru 
miasta Lodzi obejmujqcej park pn. , , ~ r 6 d l a  Olech6wkin, poloionej w rejonie alei Ofiar 

Terroryzmu 11 WrzeSnia oraz ulic: Kazimierza Odnowiciela, Transmisyjnej i Rolka ~ w i d n i c k i e ~ o .  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o satnorzqdzie gminnylu 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199,443, 774, 1265, 1434, 1713, 
1777, 1830 i 1890), w zwiqzku z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektorych 
ustaw w zwiqzku ze wzmocnieniem narzqdzi ochrony krajobrazu (Dz. U. poz. 774), Rada Miejska 
w Lodzi 

nchwala, co nastcpuje: 

Rozdzial 1 
Przepisy ogcilne 

$ 1. I .  Przedmiotem uchwaly sq ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
czqici obszaru lniasta todzi  obejmujqcej park pn. , ,~r6dla  Olechowki", polozonej w rejonie alei Ofiar 
Terrolyztnu 11 Wrzeinia oraz ulic: Kazimierza Odnowicieia, Transmisyjnej i Bolka ~widnickiego, 
zwancgo dale,; ,,planem", wraz z jej integralnymi czqsciami w postaci: 

1) rysunku planu stanowiqcego zalqcznik Nr 1 do uchwaly. wykonanym na mapie sytuacyjno- 
wysokosciowej w skali 1 :1000; 

2) rozstrzygniqcia o sposobie rozpatrzenia nwag do projektu planu wniesionych w zwiqzku 
z wylozeniem do publicznego wglqdu, stanowiqcego zalqcznik Nr 2 do nchwa4y; 

3) rozstrzygniqcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, ktore na1ei.q do zadan wlasnych grniny oraz zasadach ich finansowania, stanowiqcego 
zalqcznik Nr 3 do uchwaly. 
2. Granice obszaru objqtego planem okreslono na rysunku planu, o ktorym tnowa w ust. 1 pkt 1. 

$ 2. Stwierdza siq, ze plan nie narusza ustalen ,,Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi" uchwalonego uchwalq Nr XCIXl1826110 Iiady Miejskiej w Lodzi z dnia 
27 paidziernika 2010 r. 

$ 3. 1. W planie nie okreila siq: 
I)  zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wsp6lczesnej - ze wzglqdu na 

brak takich wartoSci i obiektow w obszarze objqtytn planem; 
2) granic i sposobow zagospodarowania teren6w lub obiektbw podlegajqcych ochronie, ustalonych na 

podstawie odrqbnych przepisow, w tym terenow gorniczych, a takie zagroionych osuwaniem siq mas 
ziemnych - ze wzglqdu na brak takich terenow w obszarze objqtym planem; 

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania i uqtkowania tercn6w - ze wzglqdu 
na brak podstaw do zamieszczania w planie takich ustalen z uwagi na stan faktyczny obszaru objqtego 
planern. 
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2. Zasady zagospodarowania oraz sposoby uqtkowania poszczeg6lnych teren6w wyznaczonych 
liniami rozgraniczajqcymi okreSla siq lqcznie na podstawie: 

I) ustaleri zawartych w rozdziale 2 uchwaly; 
2) ustale6 obowiqzujqcych zawartych na rysunku planu. 

3. Pdoienie linii rozgraniczajqcych w miejscach, kt6re nie zostaly zwymiarowane na rysunku planu 
naleiy ustali6 poprzez odczyt rysunku planu w oparciu o jego skalq. 

5 4. 1. Okreilenia stosowane w uchwale oznaczajq: 
I) dach plaski - dach o spadkach polaci do 15O; 
2) granica obszaru objetego planem - granicq sporzqdzenia planu miejscowego okreSlonq w uchwale 

o przystr)pieniu do sporzqdzenia planu; 
3) infrastruktura techniczna - wszelkie systemy, przewody i urzqdzenia oraz obiekty budowlane: 

wodociqgowe, kanalizacyjne, cieptownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne; 
4) linia rozgraniczajqca - wyznaczonq na rysunku planu liniq ciqglq, stanowiqcq granicq miqdzy 

terenami o r6inym przeznaczeniu lub r6inych zasadach zagospodarowania; 
5) nieprzekraczalna linia zabudowy - liniq okreilajqcq czeSC dzialki budowlanej, na kt6rej moiliwe jest .. . . 

lokalizowanie budynkbw, z zak&em jejprzekraczania; 
6) ogrodzenie aiurowe - ogrodzenie, w kt6rym iqczna powierzchnia otwor6w i przeSwit6w przqsla wraz 

z cokolem zachowuje wartoici minimalne okreilone w ustaleniach szczeg6lowych na minimum 80% 
dlugoici calkowitej ogrodzenia; 

7) powierzchnia biologicznie czynna - teren biologicznie czynny, w rozumieniu rozporzqdzenia 
w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada6 budynki i ich usytuowanie; 

8) przepisy odrqbne - przepisy prawa powszechnie obowiqzujqcego, w szczeg6lnoSci ustawy 
i rozporzqdzenia, a t a k e  akty prawa miejscowego obowiqzujqcego na obszarze miasta todzi; 

9) przeznaczenie podstawowe - ustalone planem przeznaczenie terenu, przewakajqce na tym terenie; 
10) przeznaczenie uzupelniajqce - ustalone planem dopuszczalne przeAaczenie terenu, kt6re uzupehia 

lub wzbogaca jego przeznaczenie podstawowe; 
I I) system informacji miejskiej (SIM) - funkcjonujqcy w mieicie todzi na podstawie przepis6w 

odrqbnych, jednolity system informacji obejmujqcy tablice, znaki informacyjne i przestrzenne noiniki 
informacji stanowiqce elementy systemu informacji ulicowej, adresowej, kierunkowej oraz 
turystycznej, inne nii  znaki drogowe i noiniki reklamowe; 

12) tablica informacyjna - noinik informacji wizualnej nie stanowiqcej reklamy, w szczeg6lnoSci 
w postaci szyldu, umieszczany na Scianie budynku, ogrodzeniu lub na innym obiekcie, a t a k e  
w formie tablicy wolnostojqcej; 

13) teren - wydzielone liniami rozgraniczajqcymi lub liniami granic opracowania planu niemchomoici 
lub ich czqici, oznaczone symbolami cyfiowymi i literowymi, z kt6rych cyfry oznaczajq numer 
porzqdkowy terenu, a litery podstawowe przeznaczenie terenu; 

14) uchwala - niniejszq uchwalq Rady Miejskiej w Lodzi; 
15) ustawa - ustawq z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ile 

z treSci przepisu nie wynika inaczej; 
16) wysokoS6 zabudowy - okreSlonq w metrach wysokoSC budynku mierzonq zgodnie z wymogami 

przepis6w odrgbnych dotyczqcych budownictwa albo wysokoSC obiektu budowlanego nie bqdqcego 
budynkiem mierzonq od najnizszego poziomu terenu w miejscu jego lokalizacji do najwyiszego 
punktu jego konstrukcji. 
2. OkreSlenia uzyte w planie, a nie zdefiniowane w ust. 1, dotyczqce zagadnieri przewidzianych 

ustawq lub przepisami odrqbnymi przywolanymi w treSci niniejszej uchwaly, naleq rozumie6 w spos6b 
okreilony w ustawie lub w tych przepisach, a w przypadku braku definicji, w rozumieniu powszechnym. 
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Rozdzial2 
Ustale~lia planu 

5. 1 .  Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sy~nboletn lZP, obowiqzujq ustalenia zawarte 
w kolejnych ustqpacli niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia ustala siq: 
I)  przeznaczenie podstawowe - zieleri urzqdzona, kt6ra wraz z wyposaienietn w urzqdzenia sportowo- 

rekreacyjne i infrastruktuy tworzy caloSC funkcjonalno-u2ytkowr)l 
2) przeznaczenie uzupetniajqce - infrastruktura tecliniczna. 

3. W zakresie zasad oclirony i ltsztaltowania ladu przestrzennego, zasad zabudowy 
i zagospodarowania terenu oraz wrymagan wyniltajqcych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych 
ustala siq: 

I) nakaz stosowania w obrqbie calego terenu jednolitych form powtarzalnych element6w wyposaienia 
tego terenu, takich jak: lawlti, kosze na imieci; latarnie, wzakresie kolorystyki, materialow 
i wzornictwa; 

2)dopuszczenie lokalizacji zabudowy zwiqzanej wylqcznie zobslugq funkcji rekreacyjnej oraz 
terenowymi urzqdzeniami sportowymi, takiej jak sanitariaty, zaplecze socjalno-magazynowe; 
zaplecze techniczne, spelniajqcej nastqpujqce warunki: 
a) przebieg nieprzekraczalnej linii zabudowy od d16g publicznych w liniach rozgsaniczajqcych terenu 

1 ZP, 
b) powierzchnia zabudowy pojedynczego obiektu - tnaksy~nalnie 130 m2, nie wiqcej niz trzy obiekty, 
c) wysoltoSC zabudowy - ~naksimutn 5 In, jedna kondygnacja, 
d) dachy plaskie lub spadowe o kqcie nachylenia polaci dachowycli od 35O do 40°, 
e) dopuszczenie moiliwoSci zroznicowania materia46w wykoriczeniowych elewacji z zastosowanie~n 

nie wiqcej niz trzech rodzajow materialow wykonczeniowych, takich jak tynk, drewno, cegla, szklo, 
kamieri naturalny, 

t) nakaz stosowania dla elewacji tynkowanycli kolorystyki w odcieniacli bezu, szaroici, brqzu lub 
naturalnej kolorystyki material6w. 

g) nakaz stosowania kolosystyki dachirw spadowych w odcieniach szasoSci i bryzu; 
3) wskatniki zagospodarowania dzialki: 

a) powierzchnia zabudowy: ~iiaksitnutn 0,20%, 
b) intensywnoik zabudowy: tnaksitnu~n 0,002, 
c) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 80%; 

4) dopuszczenie lokalizacji tniejsc parkingowych dla samochodow wzdluz 1>6lnocnej linii 
rozgraniczajqcej terenu IZP, w iloSci do 20 niiejsc parkingowych realizowanych w zgrupowaniach do 
5 tniejsc oddzielonych pasa~ni zieleni, w tym nie tnniej niz 2 ~niejsca postojowe, naleiy przeznaczyC 
na parkowanie po.jazd6w zaopatrzonych w kartq parkingowq, o ktorej lnowa w p~zepisach o ruchu 
dmgowym; 

5) dopuszczenie lokalizacji tytnczasowych obiektow budowlanych zwiqzanych z obshgq imprez 
plenerowych, na czas ]lie dluzszy nit czas trwania itiiprezy; 

6) zakaz lokalizacji ul-zqdzeh reklamowych, z wy.jqtkiem wolnostojqcych tablic infor~nacyjnych i gablot 
o powierzchni nie \viqkszej niz 2,O m2, zwiqzanych z funkcjq terenu i zgodnych z systemeln 
informacji tniejskiej (SIM); 

7) dopuszczenie lokalizacji ogrodzen wylqcznie wok01 urzqdzeli i obiektow rekreacyjno-spo~towycli~ 
plac6w zabaw i toalety dla zwierzqt jako ogrodzen azurowych o przqslach ~netalowych lub 
drewnianych spelniajqcpcli wymagania: 
a) tnaksy~nalna wysokoiC do 1,40 In, z wyjqtkie~n ogrodzen wok01 urzqdzeh sportowych, dla ktorych 

dopuszcza siq ogrodzenia z siatki o mysokoici do 4,s m, jezeli wynika to z mymagan funkcjonalno- 
u iy tkowy~l i~  

b) powierzchnia otworow w przqile minimum 50% dla przqsel drewnianych, 
c) powierzchnia otworow w przqile minimum 80% dla przqsel inetalowych, 
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d) nakaz stosowania kolorystyki przqsel ogrodzeri w odcieniach zieleni. 
4. W zakresie zasad ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczeg6lnych warunk6w 

zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego uzytkowaniu ustala siq: 
I) zakaz lokalizacji przedsiqwziqb mogqcych znaczqco oddziaiywaC na Srodowisko, z wylqczeniem 

inwestycji z zakresu sieci infrastruktury technicznej; 
2) w granicach obszar6w zagrozonych zalaniem wodami rzeki Olech6wki, wskazanych na rysunku 

planu: 
a) zakaz lokalizacji obiekt6w budowlanych, z wyjqtkiem most6w i obiekt6w sluzqcych gospodarce 

wodnej oraz dr6g i nowych sieci infrastruktury technicznej, 
b) zakaz gromadzenia Sciekbw, Srodk6w chemicznych, a t a k e  innych materialbw, kt6re mogq 

zanieczySciC wody; 
3) zakaz lokalizowania obiekt6w budowlanych, przeznaczonych na pobyt ludzi, w pasach ochronnych 

od istniejqcych sieci infrastruktury technicznej, wskazanych na rysunku planu; 
4) zakaz tworzenia halrl, nasyp6w i sadzenia roilinnoici wysokiej pod liniq 220 kV i w odlegloici do 

6 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu fazowego. 
5. W zakresie szczeg6lowych zasad i warunk6w scalania i podziatu nieruchomoici ustala siq: 

1) powierzchniq dzialki - minimum 200 000 m2; 
2) minimalna szerokoSC frontu dziatki - 300 m; 
3) nie ustala siq kqta polozenia granic dzialki w stosunku do pasa drogowego ulicy. 

6. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy system6w infrastruktury technicznej ustala 
siq: 

I) dopuszczenie lokalizacji nowych sieci i urzqdzen infrastruktury technicznej zwiqzanych wyhcznie 
z obshgq parku; 

2) dopuszczenie przebudowy i rozbudowy istniejqcych sieci infrastruktury technicznej; 
3) nakaz lokalizacji nowych lub przebudowywanych przewod6w sieci infrastruktury technicznej jako - .  

podziemnych, za wyjq&iem istniejqcych linii 22b k ~ ;  
4) dopuszczenie lokalizacji dr6g technicznych o szerokoici maksimum 3,5 m i nawierzchni gruntowej 

lub element6w tatworozbieralnych; 
5) dopuszczenie lokalizacji dr6g rowerowych, zgodnie z przepisami odrqbnymi. 

7. Nie ustala siq stawki procentowej slu2qcej pobraniu opiaty, o kt6rej mowa wart. 36 ust. 4 ustawy, 
ze wzglqdu na brak wzrostu wartoici nieruchornoici. 
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8 6. 1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem IWS, obowiqzujq ustalenia zawarte 
w kolejnych ustqpach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia ustala siq tereny w6d powierzchniowych - rzeka Olech6wka. 
3. W zakresie warunk6w zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony Srodowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego ustala siq: 
1) nakaz utrzymania rzeki Olech6wki jako cieku otwartego w dotychczasowym przebiegu; 
2)nakaz zachowania powszechnego dostqpu do w6d powierzchniowych, zgodnie zprzepisami 

odrqbnymi; 
3) zakaz lokalizacji obiekt6w budowlanych za wyjqtkiem obiekt6w ssluzqcych gospodarce wodnej oraz 

most6w; 
4) zakaz lokalizacji urzqdzefi reklamowych; 
5)zakaz niszczenia, uszkadzania lub przeksztaicania obszaru zwyjqtkiem wykonywania prac 

zwiqzanych z gospodarkq wodnq, w tym z ochronq przeciwpowodziow~; 
6) zakaz gromadzenia iciekbw, Srodk6w chemicznych, a t a b e  innych materiatbw, kt6re mogq 

zanieczySciC wody; 
7) zakaz sadzenia nowych drzew i krzew6w, z wyjqtkiem roSlinnoSci stanowiqcej element zabudowy 

biologicznej dolin rzecznych lub slukqcych do wzmacniania brzeg6w. 
4. Nie ustala siq stawki procentowej sluzqcej pobraniu opiaty, o kt6rej mowa wart. 36 ust. 4 ustawy, 

ze wzglqdu na brak wzrostu wartoici nieruchomoSci. 
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4. Nie ustala sie stawki procentowej sluzqcej pobraniu oplaty, o kt6rej mowa wart. 36 ust. 4 ustawy, 
ze wzgledu na brak wzrostu wartoici nieruchomoSci. 

Rozdziai 3 
Przepisy kolicowe 

8 9. Wykonanie uchwaly powierza sie Prezydentowi Miasta todzi. 

8 10. Uchwala wchodzi w iycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym 
Wojew6dztwa L6dzkiego. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w todzi  

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 

Prezydent Miasta todzi 
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