
Druk Nr 25012016 
Projekt z dnia 22 sierpnia 2016 r. 

UCHWAEA NR 
RADY MIEJSKIEJ W EODZI 

z dnia 2016 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czqici 
obszaru miasta Eodzi obejmujqcej teren Lasu Eagiewnickiego w rejonie ulic Okolnej 

i Wycieczkowej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 2016 r. 
poz. 778, 904, 961 i 1250) w zwiqzku z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 201 5 r. 
o zmianie niekt6rych ustaw w zwiqzku ze wzmocnieniem narzqdzi ochrony krajobrazu 
(Dz. U. poz. 774 i 1688), Rada Miejska w todzi 

uchwala, co nastqpuje: 

Rozdzial 1 
Przepisy ogolne 

8 1. 1. Przedmiotem uchwaly sq ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla czqSci obszaru miasta todzi obejmujqcej teren Lasu tagiewnickiego 
w rejonie ulic Okdlnej i Wycieczkowej, zwanego dalej ,,planem". Integralnymi czqiciami 
uchwaly sq: 

1) rysunek planu wykonany na mapie sytuacyjno-wysokoSciowej w skalach 1500, 1 :2000 
stanowiqcy zalqcznik Nr 1 do uchwaly; 

2) rozstrzygniqcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wniesionych w zwiqzku 
z wyloieniem do publicznego wglqdu, stanowiqce zalqcznik Nr 2 do uchwaly; 

3) rozstrzygniqcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, kt6re nalezq do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania, stanowiqce zalqcznik Nr 3 do uchwaly. 

2. Granice obszaru objqtego planem okreSlono na rysunku planu, o kt6rym mowa 
w ust. 1 pkt 1. 

3. Rysunek planu sktada siq z trzech arkuszy. 

82.Stwierdza siq, i e  plan nie narusza ustalen ,,Studium uwarunkowan 
i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi" uchwalonego uchwalq 
Nr XCIW1826/10 Rady Miejskiej w todzi z dnia 27 paidziernika 201 0 r. 

§ 3. 1. Ze wzglqdu na brak podstaw wynikajqcych ze stanu faktycznego w planie nie 
okreila siq: 
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1) granic i sposob6w zagospodarowania terendw g6rniczych oraz zagroionych osuwaniem siq 
mas ziemnych; 

2) zasad ochrony d6br kultury wspblczesnej; 

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania i uzytkowania. 

2. Rysunek planu zawiera ustalenia obowiqzujqce oraz oznaczenia graficzne 
o charakterze informacyjnym, zgodnie z legendq oznaczen zamieszczonq na rysunku. 

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania oraz sposoby uzytkowania poszczeg6lnych 
teren6w wyznaczonych liniami rozgraniczajqcymi okreila siq lqcznie na podstawie: 

1) ustaleli o charakterze og6lnym zawartych w rozdziale 2; 

2) ustaleli szczeg~owych zawartych w rozdziale 3; 

3) ustalen obowiqzujqcych zawartych na rysunku planu. 

4. Polozenie linii rozgraniczajqcych i linii zabudowy w miejscach, kt6re nie zostaly 
zwymiarowane na rysunku planu nalezy ustalaC poprzez odczyt rysunku planu 
w oparciu o jego skalq. 

4 4. 1. OkreSlenia stosowane w uchwale naleiy rozumieC nastqpujqco: 

1) barwy ziemi - katalog barw wywodzqcych siq z kolorystyki naturalnych mineral6w 
wystqpujqcych w przyrodzie, stanowiqcych skladniki r6znego rodzaju gleb, do ktorych 
nalezq z6lcienie i brqzy w wielu odcieniach (ugry, umbry, sjeny) a t a k e  cynober, biale 
glinki i czerh mineralna; 

2) dach plaski - dach o spadkach polaci do 12"; 

3) dominants przestrzenna - obiekt budowlany lub jego czqSC, kt6ry koncentruje uwagq 
obsenvatora ze wzglqdu na swojq wysokoSC i wyrdzniajqcq siq formq architektonicznq; 

4) granica obszaru objqtego planem - granica sporzqdzenia planu miejscowego okreilona 
w uchwale o przystqpieniu do sporzqdzenia planu; 

5) infrastruktura techniczna - wszelkie systemy, przewody i urzqdzenia oraz obiekty 
budowlane: wodociqgowe, kanalizacyjne, cieplownicze, elektryczne, gazowe 
i telekomunikacyjne; 

6) intensywnoSC zabudowy - wskainik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do 
powierzchni dzialki budowlanej, z tym ze przez powierzchniq calkowitq zabudowy naleiy 
rozumieC lqcznq powierzchniq wszystkich kondygnacji nadziemnych w ich obrysie 
zewnqtrznym wszystkich obiekt6w istniejqcych i lokalizowanych na dzialce budowlanej; 

7) linia rozgraniczajqca - wyznaczona na rysunku planu linia ciqgla, stanowiqca granicq 
miqdzy terenami o r6znym przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowania; 

8) linia zabudowy obowiqzujqca - wyznaczona na rysunku planu linia, okreSlajqca czqSd 
dzialki budowlanej, na kt6rej moiliwe jest lokalizowanie budynkbw, wzdhz kt6rej 
obowiqzuje sytuowanie minimum 70% powierzchni Sciany frontowej budynku, z zakazem 
jej przekraczania, kt6ry nie dotyczy elementdw wejScia do budynku takich jak schody, 
pochylnia, podest, rampa, zadaszenie, element6w nadwieszeli takich jak balkon, wykusz, 
gzyms, okap dachu, oraz podziemnych czqSci budynku i urzqdzen budowlanych 
zwiqzanych z budynkiem; 
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9) linia zabudowy nieprzekraczalna - wyznaczona na rysunku planu linia, okreSlajqca czqSC 
dzialki budowlanej, na kt6rej mozliwe jest lokalizowanie budynkhw, z zakazem jej 
przekraczania, kt6ry nie dotyczy element6w wejicia do budynku takich jak schody, 
pochylnia, podest, rampa, zadaszenie, element6w nadwieszen takich jak balkon, wykusz, 
gzyms, okap dachu, oraz podziemnych czqSci budynku i urzqdzen budowlanych 
zwipanych z budynkiem; 

10) miejsce zmiany linii zabudowy - wskazany na rysunku planu punkt, w ktorym nastqpuje 
zmiana rodzaju linii zabudowy; 

1 1) nadzor archeologiczny - rodzaj badan archeologicznych polegajqcych na obserwacji 
i analizie nawarstwien odkrytych w wykopach budowlanych podczas realizacji rob6t 
ziemnych lub przy dokonywaniu zmiany charakteru dotychczasowej dzialalnoici wipqcej 
siq z naruszeniem struktury gruntu; 

12) noinik reklamowy - tablica lub urzqdzenie reklamowe wolnostojqce lub lokalizowane na 
budynku lub ogrodzeniu wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, 
przedstawiajqce informacje wizualne, ktdrego zadaniem jest promocja i informacja 
o produkcie, usludze, przedsiqbiorcy, w postaci: 

a) gabloty, 

b) liter przestrzennych o maksymalnej wielkoici znak6w 0,5 m, 

c) logotyp6w przestrzennych - to jest urzqdzen reklamowych nieoSwietlonych, 
oiwietlonych lub podSwietlonych zlozonych z element6w tworzqcych napis lub logo, 

d) slupa ogloszeniowo-reklamowego - to jest urzqdzenia reklamowego w formie walca lub 
opisanego na innej figurze, 

e) tablicy reklamowej; 

13) ogrodzenie aiurowe - ogrodzenie, w kt6rym czqiC aiurowa stanowi minimum 80% 
dlugoici calkowitej przqsla, z podmur6wkq o wysokoici nie wiqkszej niz 0,3 m; 

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

15) przeznaczenie terenu - spos6b wykorzystywania terenu pod okreilonq funkcjq wraz 
z niezbqdnymi obiektami i urzqdzeniami budowlanymi; 

16) przeznaczenie uzupelniajqce - dodatkowy spos6b wykorzystania terenu dopuszczony 
na warunkach okreSlonych w ustaleniach szczeg6lowych; 

17) strefa ochrony archeologicznej - strefa ochrony konserwatorskiej, wyznaczona na rysunku 
planu, obejmujqca obszar, na kt6rym zlokalizowane sq zabytki archeologiczne lub istnieje 
uzasadnione podejrzenie, ze mogq siq one na nim znajdowaC; 

18) system informacji miejskiej (SIM) - funkcjonujqcy w mieScie todzi na podstawie 
przepis6w odrqbnych, jednolity system informacji obejmujqcy tablice, znaki informacyjne 
i przestrzenne noSniki informacji stanowiqce elementy systemu informacji ulicowej, 
adresowej, kierunkowej oraz turystycznej, inne niz znaki drogowe i noSniki reklamowe; 
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20) tablica informacyjna - noSnik informacji wizualnej nie stanowiqcej reklamy, 
w szczegdlnoSci w postaci szyldu, umieszczany na Scianie budynku, ogrodzeniu lub na 
innym obiekcie, a takie w formie tablicy wolnostojqcej; 

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

22) uchwala - niniejsza uchwala Rady Miejskiej w Lodzi; 

23) ushgi podstawowe - ushgi, ktdrych zadaniem jest zaspokajanie podstawowych potrzeb 
IudnoSci w rejonie zamieszkania bqdi miejsca stalego przebywania, takie jak zaklady uslug 
bytowych (np. fryzjerstwo, magiel, naprawa obuwia czy sprzqtu gospodarstwa domowego), 
sklepy branzy og6lnospoi!ywczej i przemyslowej oraz apteki, cukiernictwo, biura, gabinety 
lekarskie; 

24) ustawa - ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, o ile z treSci przepisu nie wynika inaczej; 

25) wskainik powierzchni biologicznie czynnej - wskainik okreSlajqcy udzial procentowy 
terenu biologicznie czynnego w powierzchni dzialki budowlanej; 

26) wskainik powierzchni zabudowy - wskainik okreilajqcy udziai powierzchni wyznaczonej 
przez rzuty poziome wszystkich budynk6w w ich obrysie zewnqtrznym w powierzchni 
dzialki budowlanej; 

27) wysokoSC zabudowy - okreilona w metrach wysokoSd obiektu budowlanego mierzona od 
najnizszego poziomu gruntu w miejscu jego lokalizacji, do najwyzszego punktu jego 
konstrukcji, a dla budynk6w - do najwyzszego punktu dachu. 

2. OkreSlenia uzyte w planie, a niezdefiniowane w ust. 1, naleiy rozumieC w sposdb 
okreilony w przepisach odrqbnych, a w przypadku braku definicji, wrozumieniu 
powszechnym. 

Rozdzial2 
Ustalenia dla calego obszaru objqtego planem 

5 5. Ustala siq nastqpujqce zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego 
wzakresie lokalizacji i formy ogrodzeh od strony przestrzeni publicznych, 
z zastrzezeniem 5 9: 

1) dopuszczenie wylqcznie ogrodzen azurowych o wysokoSci do 1,s m i odlegloici otwordw 
i przeiwitdw na powierzchni jednego przqsla nie wiqkszej niz 10 cm; 

2) dla ogrodzenia polozonego w granicach terenu oznaczonego symbolem IUKR, nie 
wpisanego do gminnej ewidencji zabytkdw dopuszczenie stosowania ogrodzenia pelnego 
nie wyzszego niz 2,2 m w formie muru ceglanego otynkowanego z przyporami, nakrytego 
dachdwkq ceramicznq; 

3)zakaz stosowania ogrodzen wykonanych z prefabrykatdw betonowych i tworzyw 
sztucznych. 
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6. Ustala siq nastqpujqce wymagania wynikajqce z potrzeb ksztaltowania przestrzeni 
publicznych, do kt6rych na obszarze planu nalezq tereny: zieleni urzqdzonej (ZP), placu 
publicznego (PP), dr6g publicznych (KDGP, KDG, KDL i KDD) i dr6g wewnqtrznych 
(KDW): 

1) nakaz zagospodarowania teren6w w spos6b sp6jny: 

a) dla obiekt6w malej architektury, mebli miejskich, ogrodzen, slupow ~Swietleniowych - 
w zakresie: stylistyki, kolorystyki, stylu, formy i material6w, 

b) dla nawierzchni placu, dr6g publicznych i dr6g wewnqtrznych w zakresie kolorystyki 
oraz rodzaju material6w wykohczeniowych nawierzchni; 

2)nakaz stosowania rozwiqzan technicznych uwzglqdniajqcych potrzeby os6b 
n iepehosprawnych; 

3) w zakresie zasad umieszczania noSnik6w reklamowych obowiqzujq ustalenia, o kt6rych 
stanowi $ 7 pkt 2. 

$ 7. Ustala siq nastqpujqce zasady i warunki sytuowania nodnikow reklamowych i tablic 
informacyjnych : 

1) zakaz stosowania rozwiqzan: 

a) powodujqcych przeslanianie: znakdw systemu informacji miejskiej (SIM), kamer 
wizyjnych systemu monitoringu miejskiego, detali architektonicznych, otwor6w 
okiennych i drzwiowych, otwor6w instalacji sanitarnych, 

b) utrudniajqcych poruszanie siq. w tym ograniczajqcych przejScia i dojazdy, 

c) powodujqcych uciqzliwoSC i oilepienie uczestnik6w ruchu drogowego, 

d) w odlegloSci mniejszej niz 0,5 m od numeru adresowego i nazwy ulicy; 

2) w terenach przestrzeni publicznych dopuszcza siq wylqcznie: 

a) sytuowanie noinikow reklamowych w formie: 

- gablot w wiatach przystankowych, 

- slupow ogloszeniowo-reklamowych, 

b) tablic informacyjnych; 

3) w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem ZLK zakaz sytuowania noSnikow 
reklamowych, z zastrzezeniem pkt 4; 

4) ustalenia o kt6rych mowa w pkt 3 nie dotyczq fragmentu terenu oznaczonego symbolem 
3ZLK polozonego w granicach Rezenvatu przyrody ,,Las Lagiewnicki", wskazanego na 
rysunku planu, dla ktorego obowiqzujq ustalenia okreilone w przepisach odrqbnych 
z zakresu ochrony przyrody; 

5) w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN, UKR, UZ, UO i ZP/U 
dopuszcza siq wylqcznie sytuowanie noSnik6w reklamowych i tablic informacyjnych 
w formie: 

- liter i logotypdw przestrzennych, 

6) w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: ZD, ZC, ZP, E i T dopuszcza siq 
sytuowanie wylqcznie tablic informacyjnych i szyld6w; 
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7) dopuszcza siq sytuowanie szyld6w wylqcznie jako pojedynczych tablic montowanych 
na elewacji budynku lub plaszczyinie ogrodzenia, z nastqpujqcymi ograniczeniami: 

a) przy wejSciu do budynku lub na posesjq, 

b) zachowujqc jednakowq odlegloiC tablic od pionowych krawqdzi wejicia, 

c) zachowujqc maksymalnq wysokoSC umieszczania tablic - do g6rnej granicy wejScia, 

d) zachowujqc jednakowq wielkoSC i kolorystykq tablic w obrqbie jednej elewacji budynku 
lub plaszczyzny ogrodzenia. 

tj 8. 1.  Ustala siq nastqpujqce zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego wynikajqce z potrzeb ochrony Srodowiska: 

I )  nakaz stosowania rozwiqzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych 
zapewniajqcych zachowanie standard6w jakoSci Srodowiska okreilonych na podstawie 
przepis6w odrqbnych; 

2) zakaz lokalizacji przedsiqwziqC mogqcych zawsze znaczqco oddzialywad na Srodowisko 
oraz przedsiqwziqC mogqcych potencjalnie znaczqco oddzialywad na Srodowisko, 
z wylqczeniem : 

a) inwestycji celu publicznego, 

b) wielostanowiskowego parkingu naziemnego na terenie 3KS; 

3) w zakresie ochrony powietrza: 

a) nakaz zaopatrzenia odbiorc6w w energiq elektrycznq z sieci elektroenergetycznej 
Sredniego i niskiego napiqcia, 

b) dopuszczenie wykorzystania odnawialnych ir6del energii dla realizacji zaopatrzenia 
w energiq elektrycznq i cieplo z wylqczeniem urzqdzen wytwarzajqcych energiq o mocy 
przekraczajqcej 100 kW; 

4) w zakresie ochrony w6d: 

a) nakaz odprowadzenia Sciek6w bytowych w oparciu o istniejqcq lub projektowanq 
miejskq sied kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrqbnymi dotyczqcymi 
utrzymania czystoici i porzqdku w gminach, 

b) dopuszczenie lokalizowania przepompowni Sciekbw, 

c) zakaz gromadzenia Sciek6w bytowych w zbiornikach bezodplrywowych, 

d) dopuszczenie odprowadzania Sciek6w bytowych do indywidualnych oczyszczalni 
Sciek6w, w przypadku braku dostqpu do sieci kanalizacyjnej, 

e) dopuszczenie stosowania urzqdzen umozliwiajqcych wykorzystanie na miejscu w6d 
opadowych i roztopowych, z dopuszczeniem odprowadzania ich do gruntu w warunkach 
okreSlonych w przepisach odrqbnych dotyczqcych zbiorowego zaopatrzenia w wodq 
i zbiorowego odprowadzania Sciek6w oraz prawa wodnego, a t a k e  budownictwa, w celu 
ograniczenia ich odplywu do sieci kanalizacji deszczowej lub og6lnosplawnej, 

f )  dopuszczenie budowy podczyszczalni Sciek6w; 

5) w zakresie ochrony ziemi - nakaz urzqdzenia dla kazdej nieruchomoSci miejsca do 
gromadzenia odpadbw, zgodnie z przepisami odrqbnymi dotyczqcymi utrzymania czystoici 
i porzqdku w gminach; 
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6) w zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi: 

a) zakaz lokalizowania obiektow, urzqdzen i sieci infrastrukturalnych, ktdre powodujq 
w obrqbie teren6w zabudowy mieszkaniowej oraz miejsc przeznaczonych na pobyt ludzi 
przekroczenie dopuszczalnych poziom6w p61 elektromagnetycznych okreilonych 
w przepisach odrebnych dotyczqcych poziom6w p61 elektromagnetycznych, 

b) dopuszczenie lokalizacji obiektdw infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym 
oddzialywaniu w rozumieniu przepis6w odrqbnych dotyczqcych rozwoju uslug i sieci 
telekomunikacyjnych; 

7) w zakresie ochrony obszarow narazonych na niebezpieczenstwo powodzi: 

a)wskazuje siq granice obszardw szczeg6lnego zagrozenia powodziq 
o prawdopodobienstwie wystqpienia powodzi raz na 10 lat (lo%), raz na 100 lat (I%), 
w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 3ZLK, 6ZLK, 8ZLK, lZP, 2ZP 
i 4KDW, na ktdrych obowiqzujq zakazy w zagospodarowaniu okreilone w przepisach 
odrqbnych dotyczqcych ochrony w6d oraz ochrony przed powodziq, 

b) wskazuje sie granice obszar6w o prawdopodobiehstwo wystqpienia powodzi raz na 500 
lat (0,2%), na ktdrych wprowadza siq zakaz gromadzenia Sciekow, odchod6w 
zwierzqcych, irodk6w chemicznych, a takie innych materialbw, ktdre mogq zanieczyicit 
wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadbw, w tym w szczeg6lnoSci ich 
skladowania; 

8) w zakresie ochrony przed halasem: 

a) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN zalicza siq do teren6w chronionych 
akustycznie okreilonych, jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
w rozumieniu przepis6w odrqbnych, 

b) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem UO zalicza siq do teren6w chronionych 
akustycznie okreilonych, jako tereny zabudowy zwiqzanej ze stalym lub czasowym 
pobytem dzieci i mlodziezy, w rozumieniu przepis6w odrqbnych, 

c) teren oznaczony na rysunku planu symbolem UKR zalicza siq do terenow chronionych 
akustycznie okreilonych, jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i zamieszkania zbiorowego, w rozumieniu przepis6w odrqbnych, 

d) teren oznaczony na rysunku planu symbolem UZ zalicza siq do teren6w chronionych 
akustycznie okreilonych, jako tereny szpitali w miastach, w rozumieniu przepis6w 
odrqbnych, 

e) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: ZP, ZPIU i ZD zalicza siq do teren6w 
chronionych akustycznie okreilonych, jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, 
w rozumieniu przepis6w odrqbnych; 

9) w zakresie ochrony teren6w po%ozonych w granicach otuliny Parku Krajobrazowego 
Wzniesien Lodzkich wyznaczonych w rozporzqdzeniu Wojewody L6dzkiego i Wojewody 
Skierniewickiego z dnia 3 1 grudnia 1996 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego 
Wzniesien t6dzkich (Dz. Urz. Woj. todzkiego Nr 27, poz. 163 i Dz. Urz. Woj. 
Skierniewickiego Nr 33, poz. 238) oraz w rozporzqdzeniu Nr 512003 Wojewody tddzkiego 
z dnia 3 1 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego 
Wzniesien L6dzkich (Dz. Urz. Woj. t6dzkiego Nr 231, poz. 2162), a t a k e  uchwalonego 
uchwalq Nr LV11545110 Sejmiku Wojew6dztwa Lddzkiego z dnia 27 kwietnia 201 0 r. 
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w sprawie dostosowania formy prawnej Parku Krajobrazowego Wzniesien todzkich (Dz. 
Urz. Woj. Lodzkiego Nr 165, poz. 1359) ustala siq: 

a) zakaz utrzymywania otwartych rowdw Sciekowych i zbiornik6w Sciekowych, 

b) zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewien przydroznych, jezeli nie wynikajq 
z potrzeby zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego; 

10) w zakresie ochrony korytarzy ekologicznych: 

a) nakaz stosowania rozwiqzan techniczn~budowlanych umozliwiajqcych zachowanie 
ciqgloici korytarzy ekologicznych, 

b) nakaz budowy przejSC dla zwierzqt przez tereny dr6g w miejscach wyznaczonych 
na rysunku planu. 

2. Na obszarze planu obowiqzujq zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego wynikajqce z obowiqzujqcych ustalen plan6w ochrony ustanowionych dla 
nastqpujqcych prawnych form ochrony przyrody: 

1) obowiqzek ochrony teren6w polozonych w granicach Rezenvatu przyrody ,,Las 
tagiewnicki" na zasadach okreSlonych w zarzqdzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony 
~rodowiska w todzi z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie rezenvatu przyrody ,,Las 
Lagiewnicki" (Dz. Urz. Woj. Lodz. z 2015 r., poz. 122) oraz w rozporzqdzeniu Nr 4912001 
Wojewody todzkiego z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie ustanowienia planow ochrony 
dla rezenvatow przyrody (Dz. Urz. Woj. L6dz. Nr 162, poz. 2241); 

2) obowiqzek ochrony teren6w polozonych w granicach Parku Krajobrazowego Wzniesien 
t6dzkich na zasadach okreSlonych w rozporzqdzeniu Wojewody t6dzkiego i Wojewody 
Skierniewickiego z dnia 3 1 grudnia 1996 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego 
Wzniesieh todzkich oraz w rozporzqdzeniu Nr 512003 Wojewody Lodzkiego z dnia 31 
lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego Wzniesien 
todzkich, a t a k e  uchwalonego uchwalq Nr LVl1545110 Sejmiku Wojew6dztwa t6dzkiego 
z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania formy prawnej Parku Krajobrazowego 
Wzniesien todzkich. 

5 9. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow : 

1 )  wskazuje siq zabytki chronione przez wpis do rejestru zabytkow, oznaczone na rysunku 
planu symbolem R (oraz numerem porzqdkowym), dla kt6rych przepisy odrqbne 
przewidujq obowiqzek uzyskania, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowq, 
pozwolenia na prowadzenie przy nich robot budowlanych wydanego przez wlaiciwy organ 
ochrony zabytkow, zgodnie z tabelq: 
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Nazwa i adres zabytku 
KoSci64 pw. SW. ~ n t o n i e ~ o  Padewskiego (stanowiqcy 
element Zespolu klasztornego Ojcow Franciszkan6w pw. 
SW. Antoniego Padewskiego) - ul. Ok6lna 185 
Dzwonnica (stanowiqca element Zespolu klasztornego 
Ojc6w Franciszkan6w pw. SW. Antoniego Padewskiego) 
- ul. Ok6lna 185 

- -- Nr rejestru, data wpisu 
nr rej.: A1211 1 
z dnia 20 stycznia 1970 r. 

nr rej .: A1311 2 
z dnia 20 stycznia 1970 r. 

Klasztor dobudowany do koiciola pw. SW. Antoniego nr rej.: A14113 7 I 

1 Padewskiego (stanowiqcy element Zespdu klasztorny z dnia 20 stycznia 1970 r. 
Ojc6w Franciszkan6w pw. SW. Antoniego Padewskiego) 
- ul. Okdna 185 
Kaplica pw. SW. Antoniego - nr rej . : A161 1 5 



' ul. Wycieczkowa 77 
Kaplica pw. SW. Rocha - ul. Wycieczkowa 77 

Willa ,,LeSniczbwkaV Ludwika 
ospodarcze - ul. Studencka 214 

2) wprowadza siq ochronq wpisanego do gminnej ewidencji zabytk6w Zespoh zabudowy 
przyklasztornej, poloionego przy ul. Ok6lnej 185, w kt6rego sklad wchodzq: 

a) ogrodzenie, oznaczone na rysunku planu symbolem El ,  dla ktorego ustala siq: 

- w przypadku, gdy zabytek ulegl zniszczeniu zakaz prowadzenia w miejscu lokalizacji 
zabytku rob6t budowlanych innych niz odbudowa, 

- nakaz zachowania ogrodzenia jako mum ceglanego otynkowanego z przyporami 
o wysokoSci do 2,2 m, 

- nakaz zachowania dach6wek ceramicznych jako nakrycia ogrodzenia oraz ich 
odtworzenia w przypadku, gdy nie zachowaly siq lub sq zniszczone, 

b) budynek gospodarczy, oznaczony na rysunku planu symbolem E2, dla kt6rego ustala siq: 

- w przypadku, gdy zabytek ulegl zniszczeniu zakaz prowadzenia w miejscu lokalizacji 
zabytku rob6t budowlanych innych nii odbudowa, 

- zakaz nadbudowy i rozbudowy, 

- zakaz zmiany kqta geometrii dachu, 

- zakaz wykonania zewnqtrznego ocieplenia elewacji, 

- zakaz stosowania parapetdw, rynien i rur spustowych z PCV, 

- zakaz stosowania rolet zewnqtrznych, krat okiennic, z wyjqtkiem element6w 
stanowiqcych historyczny wystr6j elewacji, 

- zakaz lokalizacji na Scianach zewnqtrznych: przewod6w przylqczy instalacyjnych 
i urzqdzen technicznych, skrzynek elektrycznych i telekomunikacyjnych wystajqcych 
poza powierzchniq lica elewacji, 

- zakaz realizacji okien polaciowych, 

- zakaz uiycia materialbw wykonczeniowych innych nii zgodnych ze stanem 
historycznym, z dopuszczeniem stosowania wsp6lczesnych technologii. 

3) ustala siq ochronq miejsc i pomnik6w pamiqci narodowej, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem MPN, zgodnie z tabelq: 

I Eagiewnikach: - ul. Ok6lna 185 1) zbiorowa mogila zolnierzy WP poleglych 
, MPN w 1939 r.; 

Nazwa i adres 

Projekt 

Szczegolny zakres ochrony 

1 2) zbiorowa mogila rozstrzelanych 
- 

w listopadzie 1939 r. posl6w i senatorow RP 1 
4) wprowadza siq strefq ochrony archeologicznej oznaczonq na rysunku planu, obejmujqcq 

zlokalizowane w jej granicach stanowiska archeologiczne wymienione w tabeli poniiej, 
w kt6rej przy realizacji rob6t ziemnych lub dokonywaniu zmiany dotychczasowej 
dzialalnoSci wiqiqcej siq z naruszeniem struktury gruntu nakazuje siq przeprowadzenie 

R C m e n t a r z  katolicki pw. Sw. Antoniego w Obowiqzek zachowania nagrobk6w:pl 
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nadzoru archeologicznego; wydanie pozwolenia na prowadzenie nadzoru archeologicznego 
regulujq przepisy odrqbne dotyczqce ochrony zabytk6w: 

Kultura, chronologia 

Sredniowiecze, 
65-5212 wczesnego 

I 

5) na obszarach lokalizacji zabytk6w archeologicznych oznaczonych na rysunku planu 
i wymienionych w tabeli ponizej przy realizacji rob6t ziemnych lub dokonywaniu zmiany 
charakteru dotychczasowej dzialalnoici nakazuje siq przeprowadzenie badali 
archeologicznych, zgodnie z przepisami odrqbnymi dotyczqcymi ochrony zabytkbw: 

Nowozytna t 6 d i  - Wzg6rze Sw. Walentego, 

6) wyznacza siq strefy ekspozycji budynk6w historycznych, wpisanych do rejestru zabytkbw, 
stanowiqce przedpole Zespolu Klasztornego Ojcdw Franciszkan6w oraz przedpole kaplic 
pw. SW. Antoniego i pw. SW. Rocha, wyznaczone na rysunku planu, dla kt6rych 
wprowadza siq: 

a) zakaz sadzenia drzew iglastych, 

b) nakaz ksztakowania sposobu zagospodarowania, a w szczeg6lnoSci obiekt6w liniowych 
i obiekt6w malej architektury na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem IPP, 
w sposdb zapewniajqcy ekspozycjq Zespoh Klasztornego Ojc6w Franciszkanbw, 

c) nakaz zachowania brukowanej nawierzchni na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1 KDL i 1 PP, w granicach wskazanych na rysunku planu. 

8 10. Ustala siq granice i sposoby zagospodarowania terenow lub obiekt6w 
podlegajqcych ochronie, ustalonych na podstawie przepis6w odrqbnych: 

I) wskazuje siq na rysunku planu: 

a) granice Rezerwatu przyrody ,,Las Lagiewnicki", ustanowionego zarzqdzeniem 
Regionalnego Dyrektora Ochrony ~rodowiska w Lodzi z dnia 31 grudnia 2014 r. 
w sprawie rezenvatu przyrody ,,Las Lagiewnicki", 

b) granice Parku Krajobrazowego Wzniesieli t6dzkich oraz granice jego otuliny, 
ustanowionego Rozporzqdzeniem Wojewody L6dzkiego i Wojewody Skierniewickiego 
z dnia 3 1 grudnia 1996 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Wzniesieli 
Lodzkich oraz Rozporzqdzeniem Nr 512003 Wojewody Lodzkiego z dnia 31 lipca 2003 r. 
w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego Wzniesien Lbdzkich, 
a takie uchwalonego uchwalq Nr LVl1545110 Sejmiku Wojew6dzhva L6dzkiego z dnia 
27 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania formy prawnej Parku Krajobrazowego 
Wzniesieli Lbdzkich, 
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c) pomnik przyrody uchwalony uchwalq Nr LXXXIII/1744/14 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie pomnika przyrody ,,Aleja klonow srebrzystych" (Dz. 
Urz. Woj. t6dzkiego poz. 221 3); 

2) okreila siq sposob zagospodarowania: 

a) dla Rezenvatu przyrody ,,Las Lagiewnicki", zgodnie z przepisami odrqbnymi, 

b) dla Parku Krajobrazowego Wzniesien Lodzkich, zgodnie z przepisami odrqbnymi, 

c) dla pomnika przyrody ,,Aleja klondw srebrzystych", zgodnie z przepisami odrqbnymi. 

tj 11. 1. W zakresie zasad i warunk6w scalania i podziah nieruchomoici objqtych 
planem: 

1) nie wyznacza siq granic obszar6w okreilonych w przepisach odrqbnych wymagajqcych 
obowiqzkowego przeprowadzenia scalen i podzialow nieruchomoici; 

2) szczegolowe zasady i warunki scalania i podziah nieruchomoici dokonywanego na 
wniosek okreilono w ustaleniach szczeg6lowych rozdziah 3. 

2. Parametry dotyczqce dzialek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziah 
nieruchomoici okreilone w ustaleniach szczeg6lowych dla terendw nie obowiqzujq dla 
dzialek gruntu wydzielonych pod nowe drogi albo pod poszerzenie dr6g istniejqcych oraz dla 
dzialek pod urzqdzenia infrastruktury technicznej . 

tj 12. W zakresie zasad szczeg6lnych warunkdw zagospodarowania teren6w 
oraz ograniczen w ich uiytkowaniu ustala siq zakaz lokalizacji studni, sluzqcych do czerpania 
wody do picia i potrzeb gospodarczych, w strefie ochrony sanitarnej cmentarza w odlegloici 
50 m od granicy cmentarza. 

tj 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemdw komunikacji oraz 
obshgi komunikacyjnej przyleglych teren6w ustala siq: 

1) zachowanie istniejqcego ukladu drogow~ulicznego z mozliwoSciq przebudowy, 
rozbudowy; 

2) budowq drog wewnqtrznych; 

3) budowq dr6g rowerowych; 

4) obshgq komunikacyjnq obszaru planu przez docelowy uklad drogow~uliczny w granicach 
wyznaczonych teren6w drog publicznych oraz dr6g wewnqtrznych okreilonych na rysunku 
planu; 

5) powiqzanie obszaru planu z zewnqtrznym ukladem komunikacyjnym poprzez: 

a) ulicq gl6wnq ruchu przyspieszonego oznaczonq symbolem lKDGP - ul. Strykowska 
w ciqgu drogi krajowej nr 14, 

b) ulicq gl6wnq oznaczonq symbolem 1 KDG - ul. Trakt Strykowski w ciqgu drogi krajowej 
nr 71; 

6) elementy polqczen w ramach podstawowego wewnqtrznego ukladu drogowego poprzez 
istniejqce ulice lokalne oznaczone symbolami: IKDL (ul. Przyklasztorze), 2KDL 
(ul. Okblna), 3KDL (ul. Wycieczkowa) oraz ul. Lagiewnicka zlokalizowana poza granicq 
obszaru objqtego planem; 

7) uklad drogowy uzupelniajqcy poprzez: 

Projekt 

a) istniejqcq ulicq dojazdowq oznaczonq symbolem IKDD, 
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b) istniejqce drogi wewnqtrzne oznaczone symbolami: 3KDW (ul. Studencka), 4KDW 
(ul. Skrzydlata) i 5KDW (ul. Studencka), 

c) projektowane drogi wewnqtrzne oznaczone symbolami: IKDW, 2KDW i 6KDW; 

8) obshgq komunikacyjnq teren6w zapewnia siq: 

a) poprzez zjazdy indywidualne i publiczne z wyznaczonych w planie dr6g publicznych 
przyleglych do terenow, 

b) z istniejqcych i projektowanych drdg wewnqtrznych, 

c) z terenu placu publicznego oznaczonego symbolem IPP, 

d) z terenu komunikacji kotowej oznaczonego symbolem lKS, 

e ) z  drdg wewnqtrznych niewyznaczonych na rysunku planu, przy zachowaniu 
nastqpujqcych warunkow: 

- minimalna szerokoSC drogi w liniach rozgraniczajqcych 7 m, 

- dla dr6g bez wylotu, shzqcych obshdze powyzej dwoch dzialek - obowiqzek 
zakoriczenia placem do zawracania o wymiarach zgodnych z przepisami odrqbnymi. 

8 14. 1. Ustala siq minimalnq liczbq miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone 
na parkowanie pojazdow zaopatrzonych w kartq parkingowq: 

1) dla samochoddw osobowych: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 2 miejsca parkingowe na kazde 
mieszkanie, 

b) dla ushg  hotelowych 3 miejsca parkingowe na kazde rozpoczqte 10 miejsc 
noclegowych, 

c) dla ustug gastronomicznych 2 miejsca parkingowe na kazde rozpoczqte 10 miejsc 
konsumpcyjnych, 

d) dla ushg oSwiaty 4 miejsca parkingowe na kaide rozpoczqte 100 uczniow, 

e) dla uslug administracji publicznej i biurowej 2 miejsca parkingowe na kazde rozpoczqte 
100 m2 powierzchni uzytkowej, 

f) dla zabudowy sakralnej - koSci61 i zabudowy zamieszkania zbiorowego - klasztor 2 
miejsca parkingowe na kazde rozpoczqte 100 m2 powierzchni uzytkowej, 

g) dla uslug oSwiaty - seminarium duchownego 10 miejsc parkingowych na kazde 
rozpoczqte 100 miejsc dydaktycznych, 

h) dla zabudowy ushg zdrowia 2 miejsca parkingowe na kazde rozpoczqte 100 m2 
powierzchni uiytkowej, 

i) dla terendw zieleni urzqdzonej 2 miejsca parkingowe na kazde rozpoczqte 1000 m2 
powierzchni, 

j) dla ushg podstawowych i pozostalych ushg 1 miejsce parkingowe na kaide rozpoczqte 
100 m2 powierzchni uzytkowej, 

k) dla cmentarza 1 miejsce parkingowe na kazde rozpoczqte 1000 m2 powierzchni, 

1) dla ogroddw dzialkowych 0,5 miejsca parkingowego na kazde rozpoczqte 1000 m2 
powierzchni; 
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2) dla rower6w: 

a)dla uslug hotelowych 1 miejsce parkingowe na kaide rozpoczqte 10 miejsc 
noclegowych, 

b) dla uslug gastronomicznych 1 miejsce parkingowe na kazde rozpoczqte 10 miejsc 
konsumpcyjnych, nie mniej jednak niz 5 miejsc parkingowych, 

c) dla ushg oiwiaty 20 miejsc parkingowych na kazde rozpoczqte 100 ucznibw, 

d) dla uslug administracji publicznej i biurowej 0,5 miejsca parkingowego na kazde 
rozpoczqte 100 m2 powierzchni uzytkowej, nie mniej jednak niz 5 miejsc parkingowych, 

e) dla zabudowy sakralnej - koiciol i zabudowy zamieszkania zbiorowego - klasztor 0,3 
miejsca parkingowego na kazde rozpoczqte 100 m2 powierzchni uiytkowej, 

f) dla uslug oiwiaty - seminarium duchownego 10 miejsc parkingowych na kazde 
rozpoczqte 100 miejsc dydaktycznych, 

g) dla zabudowy ushg zdrowia 0,5 miejsca parkingowego na kaide rozpoczqte 100 m2 
powierzchni uzytkowej, 

h) dla terendw zieleni urzqdzonej 5 miejsc parkingowych na kazde rozpoczqte 1000 m2 
powierzchni, 

i) dla uslug podstawowych i pozostalych ushg 0,5 miejsca parkingowego na kazde 
rozpoczqte 100 m2 powierzchni uzytkowej, nie mniej jednak niz 2 miejsca parkingowe, 

j) dla cmentarza 10 miejsc parkingowych na kazde rozpoczqte 1000 m2 powierzchni. 

2. Dla obiekt6w wielofunkcyjnych nakazuje siq zapewnienie lqcznej minimalnej liczby 
miejsc parkingowych dla r6wnoczesnego uzytkowania, zgodnie z wymogami okreilonymi 
w ust. 1. 

3.Na parkingach dla samochod6w osobowych liczqcych wiqcej niz 5 miejsc 
przeznaczonych na post6j pojazdbw, minimum 4 % og6lnej liczby miejsc, lecz nie mniej niz 
1 miejsce postojowe, nalezy przeznaczyk na parkowanie pojazd6w zaopatrzonych w kartq 
parkingowq, o kt6rej mowa w przepisach o ruchu drogowym, z zastrzezeniem: dr6g 
publicznych, stref zamieszkania i stref ruchu, dla kt6rych minimalnq liczbq stanowisk 
postojowych dla pojazdow zaopatrzonych w kartq parkingowq okreilajq przepisy odrqbne 
dotyczqce dr6g publicznych. 

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

1) wyposazanie terenow w sieci i urzqdzenia infrastruktury technicznej, a t a k e  przebudowq 
i rozbudowq istniejqcych sieci, zgodnie z przepisami odrqbnymi; 

2) nakaz lokalizacji sieci i urzqdzeli infrastruktury technicznej w terenach przeznaczonych pod 
tq infrastrukturq lub w terenach dr6g, placbw, zieleni publicznej; 

3) dopuszczenie lokalizacji sieci i urzqdzeli infrastruktury technicznej w terenach o innym 
przeznaczeniu niz wymienione w pkt 2 zgodnie z ustaleniami szczeg6lowymi; 

4)nakaz lokalizacji przewod6w sieci wodociqgowych, kanalizacyjnych, 
elektroenergetycznych, gazowych i telekomunikacyjnych jako podziemnych; 

5) w przypadku przebudowy lub rozbudowy istniejqcych plzewod6w sieci okreilonych 
w pkt 4 nakaz ich lokalizowania jako podziemnych. 
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8 16. 1. Ustala siq wysokoid stawki procentowej sluiqcej okreileniu oplaty, o ktorej 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy dla teren6w oznaczonych symbolami: IMN, 2MN, 1U0, 2U0, 
IUKR, IUZ, lZP/U, 2ZP/U, 3ZP/U, lKS, 2KS, 3KS, 4KS, 1E, 2E, 3E, 4E i 1T - 30 %. 

2. Dla teren6w niewymienionych w ust. 1 znajdujqcych siq na obszarze planu, stawki 
procentowej nie ustala siq z uwagi na brak wzrostu wartoici nieruchomoici. 

8 17. 1. Ustala siq granice teren6w rozmieszczenia inwestycji celu publicznego 
o znaczeniu lokalnym : 

1) drogi publiczne - w postaci linii rozgraniczajqcych tereny dr6g publicznych; 

2) cmentarz - w postaci linii rozgraniczajqcych teren cmentarza; 

3) publicznie dostqpne samorzqdowe: 

a) plac - w postaci linii rozgraniczajqcych teren placu publicznego, 

b) parki - w postaci linii rozgraniczajqcych tereny zieleni urzqdzonej oznaczone symbolem 
ZP. 

2. Ustalenie ust. 1 nie wyklucza moiliwoid realizacji inwestycji celu publicznego na 
pozostalych terenach w ramach przeznaczenia i warunk6w zagospodarowania terenu 
okreilonych dla poszczeg6lnych teren6w w ustaleniach szczeg6towych. 

Rozdzial3 
Ustalenia szczeg6lowe dla teren6w 

8 18. 1. Dla terenbw, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN i 2MN, 
obowiqzujq ustalenia zawarte w kolejnych ustqpach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia ustala siq: 

1) przeznaczenie teren6w - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) przeznaczenie uzupelniajqce - zabudowa uslugowa - uslugi podstawowe. 

3. W zakresie warunk6w zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony 
i ksztaltowania ladu przestrzennego ustala siq: 

1) wskainiki zagospodarowania terenu: 

a) wskainik powierzchni zabudowy dzialki budowlanej dla terenu 1MN: 

- dla dzialek o powierzchni do 3000 m2 - maksimum 7 %, 

- dla dzialek o powierzchni powyiej 3000 m2 do 5500 m2- maksimum 5 %, 

- dla dzialek o powierzchni powyzej 5500 m2 - maksimum 3 %, 

b) wskainik powierzchni zabudowy dzialki budowlanej dla terenu 2MN - maksimum 6,5% 

c) intensywnoid zabudowy dzialki budowlanej dla terenu IMN: 

- dla dzialek o powierzchni do 3000 m2 - minimum 0,05, maksimum 0,l, 

- dla dzialek o powierzchni powyiej 3000 m2 do 5500 m2- minimum 0,03, 

maksimum 0,06, 
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d) intensywnoid zabudowy dzialki budowlanej dla terenu 2MN - minimum 0,13, 
maksimum 0,18, 

e) wskainik powierzchni biologicznie czynnej dzialki budowlanej: 

- dla terenu lMN - minimum 70 %, 

- dla terenu 2MN - minimum 80%; 

2) parametry ksztaltowania zabudowy: 

a) wysokoid zabudowy dla terenu 1 MN: 

- dla budynk6w mieszkalnych i ushgowych - maksimum 9 m, do dw6ch kondygnacji, 

- dla budynk6w gospodarczych i garaiy - maksimum 5 m, jedna kondygnacja, 

b) wysokoiC zabudowy dla terenu 2MN: 

- dla budynkow mieszkalnych i ushgowych - maksimum 12 m, do trzech kondygnacji, 

- dla budynk6w gospodarczych i garaiy - maksimum 5 m, jedna kondygnacja, 

c) dachy : 

- dwuspadowe, wielospadowe o jednakowym kqcie nachylenia polaci dachowych 
wynoszqcym od 30 " do 45 ", 

- kierunek kalenicy gl6wnej nad frontowq czqiciq budynku prostopadly lub r6wnolegly 
do granicy z sqsiedniq dzialkq budowlanq; 

3) dla zabudowy istniejqcej w dniu wejScia w iycie planu, niespelniajqcej wyznaczonych 
wskainik6w i parametrbw, dopuszcza siq wylqcznie: remont, przebudowq oraz 
prowadzenie innych rob6t budowlanych koniecznych do doprowadzenia do zgodnoSci 
z przepisami prawa budowlanego; 

4) dopuszczenie lokalizacji ushg wylqcznie wbudowanych w brylq budynku mieszkalnego; 

5) zasady stosowania materialbw wykonczeniowych i kolorystyki obiekt6w: 

a)dopuszczenie moiliwoici zr6inicowania material6w wykonczeniowych elewacji 
z zastosowaniem nie wiqcej nii trzech rodzaj6w material6w wykoliczeniowych, 

b) dopuszczenie stosowania tynk6w lub cegly, jako dom inujqcego materiah elewacyjnego 
oraz szkla, drewna bqdi kamienia naturalnego, jako materialdw uzupelniajqcych, 

c)dopuszczenie stosowania maksymalnie dw6ch kolor6w wypraw tynkarskich 
z dopuszczeniem maksymalnie dw6ch odcieni kaidego koloru, tj. rbzniqcych siq 
stopniem nasycenia tej samej banvy, 

d) dopuszczenie stosowania kolorystyki elewacji oraz dach6w wzorowanej na banvach 
ziemi. 

4. OkreSla siq minimalnq powierzchniq now0 wydzielonych dzialek budowlanych: 

1 )  w terenie lMN - 3000 m2, 

2) w terenie 2MN - 9000 m2 

- parametry te nie dotyczq dzialek wydzielonych pod nowe drogi albo pod poszerzenie drog 
istniejqcych oraz dzialek pod urzqdzenia infrastruktury technicznej. 
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5. W zakresie szczeg6lowych zasad i warunkow scalania i podziah nieruchomoici 
ustala siq: 

1) powierzchniq dzialek: 

a) w terenie l MN - minimum 3000 m2, 

b) w terenie 2MN - minimum 9000 m2; 

2) szerokoici frontow dzialek: 

a) dla terenu l MN - minimum 30 m, 

b) dla terenu 2MN - minimum 90 m; 

3) kqt polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego: 

a) dla terenul MN - od 74" do 90°, 

b) dla terenu 2MN - 90". 

tj 19. 1. Dla terenow, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 UO i 2U0  
obowiqzujq ustalenia zawarte w kolejnych ustqpach niniejszego paragrafu. 

2. Ustala siq przeznaczenie terenow pod tereny zabudowy uslugowej - uslugi oSwiaty. 

3. W zakresie warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony 
i ksztahowania ladu przestrzennego ustala siq: 

1) wskainiki zagospodarowania terenu: 

a) wskainik powierzchni zabudowy dzialki budowlanej: 

- dla terenu 1 UO - maksimum 7 %, 

- dla terenu 2U0  - maksimum 30%, 

b) intensywnoid zabudowy dzialki budowlanej: 

- dla terenu 1 UO - minimum 0,l , maksimum 0,14, 

- dla terenu 2 U 0  -minimum 0,3, maksimum 0,4, 

c) wskainik powierzchni biologicznie czynnej dzialki budowlanej: 

- dla terenu 1 UO - minimum 70 %, 

- dla terenu 2 U 0  - minimum 50%; 

2) parametry ksztakowania zabudowy: 

a) wysokoid zabudowy: 

- dla budynkow uslugowych - maksimum 11 m, do dw6ch kondygnacji, 

- dla budynkow gospodarczych i garaiy - maksimum 5 m, jedna kondygnacja, 

b) dachy : 

- dla terenu 1UO: wielospadowe, o jednakowym kqcie nachylenia polaci dachowych 
wynoszqcym od 30" do 40°, 

- dla terenu 2UO: plaskie, wielospadowe, o jednakowym kqcie nachylenia polaci 
dachowych wynoszqcym od 20" do 40"; 

3) zasady stosowania materialow wykoliczeniowych i kolorystyki obiektow: 
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a) dopuszczenie mozliwoSci zr6znicowania materialow wykoticzeniowych elewacji 
z zastosowaniem nie wiqcej niz trzech rodzaj6w materialow wykoticzeniowych, 

b) dopuszczenie stosowania tynk6w lub cegly, jako dominujqcego materiah elewacyjnego 
oraz szkla, drewna bqdi kamienia naturalnego, jako material6w uzupehiajqcych, 

c) dopuszczenie stosowania maksymalnie dw6ch kolor6w wypraw tynkarskich 
z dopuszczeniem maksymalnie dwoch odcieni kazdego koloru, tj. r6zniqcych siq 
stopniem nasycenia tej samej banvy, 

d) dopuszczenie stosowania kolorystyki elewacji oraz dach6w wzorowanej na barwach 
ziemi; 

4) dla zabudowy istniejqcej w dniu wejScia w iycie planu, niespelniajqcej wyznaczonych 
wskainik6w i parametrbw, dopuszcza siq wylqcznie: remont, przebudowq oraz 
prowadzenie innych rob6t budowlanych koniecznych do doprowadzenia do zgodnoSci 
z przepisami prawa budowlanego. 

4. OkreSla siq minimalnq powierzchniq now0 wydzielonych dzialek budowlanych: 

1) w terenie IUO - 4000 m2, 

2) w terenie 2U0  - 9000 m2 

- parametry te nie dotyczq dzialek wydzielonych pod nowe drogi albo pod poszerzenie dr6g 
istniejqcych oraz dzialek pod urzqdzenia infrastruktury technicznej. 

5.  W zakresie szczeg6lowych zasad i warunk6w scalania i podziah nieruchomoSci 
ustala siq: 

1 )  powierzchniq dzialek: 

a) w terenie 1 UO - minimum 4000 m2, 

b) w terenie 2U0  - minimum 9000 m2; 

2) szerokoici frontdw dzialek - minimum 50 m; 

3) kqt poloienia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego: 

a) dla terenu lUO - od 80" do 90°, 

b) dla terenu 2U0  - od 47" do 50". 

8 20. 1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem IUKR, obowiqzujq 
ustalenia zawarte w kolejnych ustqpach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia ustala siq: 

1) przeznaczenie terenu - zabudowa ushgowa - ushgi kultu religijnego: zabudowa sakralna - 
koSci64 zabudowa zamieszkania zbiorowego - klasztor,zabudowa ushg oSwiaty - 
seminarium duchowne; 

2) przeznaczenie uzupehiajqce - zabudowa uslugowa - ushgi gastronomiczne. 

3. W zakresie warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony 
i ksztaltowania ladu przestrzennego ustala siq: 

1 )  wskainiki zagospodarowania terenu: 

a) wskainik powierzchni zabudowy dzialki budowlanej - maksimum 1 1 %, 
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c) wskainik powierzchni biologicznie czynnej dzialki budowlanej - minimum 75 %; 

2) parametry ksztaltowania zabudowy: 

a) wysokoSC dla zabudowy ushg kultu religijnego - maksimum 30 m, 

b) wysokoSC dla zabudowy ushg gastronomicznych oraz dla budynk6w gospodarczych 
i garazy - maksimum 8 m, jedna kondygnacja, 

c) dachy dwuspadowe, wielospadowe o kqcie nachylenie polaci dachowych do 60"; 

3) dla zabudowy istniejqcej w dniu wejScia w zycie planu, niespelniajqcej wyznaczonych 
wskainik6w i parametrbw, dopuszcza siq wylqcznie: remont, przebudowq oraz 
prowadzenie innych rob& budowlanych koniecznych do doprowadzenia do zgodnoSci 
z przepisami prawa budowlanego, a takze odbudowq zabytk6w. 

4. 0kreSla siq minimalnq powierzchniq now0 wydzielonych dzialek budowlanych 
58 000 m2. Parametr ten nie dotyczy dzialek wydzielonych pod nowe drogi albo pod 
poszerzenie drog istniejqcych oraz dzialek pod urzqdzenia infrastruktury technicznej. 

5. W zakresie szczeg6lowych zasad i warunk6w scalania i podziah nieruchomoici 
ustala siq: 

1) powierzchniq dzialek - minimum 58 000 m2; 

2) szerokoici front6w dzialek - od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem lKDL 
minimum 200 m; 

3) kqt polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego od 80" do 90". 

ij 2 1. 1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 UZ, obowiqzujq 
ustalenia zawarte w kolejnych ustqpach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia ustala siq: 

1) przeznaczenie terenu - zabudowa usiugowa - uslugi zdrowia; 

2) przeznaczenie uzupehiajqce: 

a) zabudowa ushgowa - ushgi podstawowe, 

b) urzqdzenia rekreacyjne i wypoczynkowe. 

3. W zakresie warunk6w zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony 
i ksztaltowania ladu przestrzennego ustala siq: 

1 )  wskainiki zagospodarowania terenu: 

a) wskainik powierzchni zabudowy dzialki budowlanej - maksimum 25 %, 

b) intensywnoSC zabudowy dzialki budowlanej - minimum 0,1, maksimum 0,5, 

c) wskainik powierzchni biologicznie czynnej dzialki budowlanej - minimum 50 %; 

2) parametry ksztaltowania zabudowy: 

a) wysokoSC zabudowy w obszarach lokalizacji zabudowy ustalonych liniami zabudowy 
nieprzekraczalnymi, oznaczonymi na rysunku planu: 

- A - maksimum 15 m, do trzech kondygnacji, wysokoSC zabudowy dla budynk6w 
gospodarczych i garaiy - maksimum 5 m, jedna kondygnacja, 
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- C - maksimum 11 m, do dw6ch kondygnacji, wysokoSd zabudowy dla budynk6w 
gospodarczych i garaiy - maksimum 5 m, jedna kondygnacja, 

b) dachy plaskie; 

3) dla zabudowy istniejqcej w dniu wejScia w zycie planu, niespelniajqcej wyznaczonych 
wskainik6w i parametrbw, dopuszcza siq wylqcznie: remont, przebudowq oraz 
prowadzenie innych rob6t budowlanych koniecznych do doprowadzenia do zgodnoSci 
z przepisami prawa budowlanego; 

4) zasady stosowania materialow wykoliczeniowych i kolorystyki obiektbw: 

a) dopuszczenie moiliwoSci zr6znicowania material6w wykoliczeniowych elewacji 
z zastosowaniem nie wiqcej niz trzech rodzaj6w material6w wykoliczeniowych, 

b) dopuszczenie stosowania tynk6w lub cegly, jako dominujqcego materiah elewacyjnego 
oraz szkla, drewna bqdi kamienia naturalnego, jako materialbw uzupelniajqcych, 

c)dopuszczenie stosowania maksymalnie dw6ch kolor6w wypraw tynkarskich 
z dopuszczeniem maksymalnie dwdch odcieni kazdego koloru, tj. r6zniqcych siq 
stopniem nasycenia tej samej banvy, 

d) dopuszczenie stosowania kolorystyki elewacji oraz dachow wzorowanej na barwach 
ziemi. 

4. 0kreSla siq minimalnq powierzchniq now0 wydzielonych dzialek budowlanych 
130 000 m2. Parametr ten nie dotyczy dzialek wydzielonych pod nowe drogi albo pod 
poszerzenie dr6g istniejqcych oraz dzialek pod urzqdzenia infrastruktury technicznej. 

5. W zakresie szczeg6lowych zasad i warunk6w scalania i podziah nieruchomoSci 
ustala siq: 

1) powierzchniq dzialek - minimum 130 000 m2; 

2) szerokoSci front6w dzialek: 

a) od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KDD minimum 1 10 m, 

b) od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDL minimum 300 m, 

c) od drogi wewnqtrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDW minimum 15 m; 

3) kqt polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego od 80" do 90". 

§ 22. 1. Dla terenbw, oznaczonych na rysunku planu symbolami: IZLK, 2ZLK, 3ZLK, 
4ZLK, SZLK, 6ZLK, 7ZLK i 8ZLK obowiqzujq ustalenia zawarte w kolejnych ustqpach 
niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia ustala siq: 

1 )  przeznaczenie terenow- lasy komunalne i zalesienia; 

2) przeznaczenie uzupelniajqce dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4ZLK - 
zabudowa ushgowa - uslugi kultu religijnego. 

3. W zakresie warunk6w zabudowy i zagospodarowania teren6w oraz zasad ochrony 
i ksztaltowania ladu przestrzennego ustala siq: 
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uwzglqdniajqce cele ochrony rezenvatu przyrody okreilone w przepisach odrebnych 
z zakresu ochrony przyrody; 

2) dla pozostalych teren6w obowiqzuje zagospodarowanie terenu zgodnie z przepisami 
odrqbnymi dotyczqcymi las6w z dopuszczeniem lokalizacji: 

a) budynk6w i budowli wykorzystywanych dla potrzeb gospodarki leinej, 

b) infrastruktury technicznej; 

3) wskainiki zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem 4ZLK: 

a) wskainik powierzchni zabudowy dzialki budowlanej - maksimum 1,s %, 

b) intensywnoSC zabudowy dzialki budowlanej - minimum 0,017, maksimum 0,020, 

c) wskainik powierzchni biologicznie czynnej dzialki budowlanej -minimum 95 %; 

4) parametry ksztaltowania zabudowy: 

a) dla zabudowy kultu religijnego zlokalizowanej na terenie oznaczonym symbolem 4ZLK: 

- wysokoSC zabudowy - maksimum 12 m, 

- dachy czterospadowe o kqcie nachylenia polaci dachowych wynoszqcym do 60°, 

b) dla pozostalej zabudowy: 

- wysokoSC zabudowy - maksimum 10 m, do trzech kondygnacji, 

- dachy dwuspadowe, wielospadowe o jednakowym kqcie nachylenia polaci dachowych 
wynoszqcym od 30" do 50"; 

5) dla zabudowy istniejqcej w dniu wejicia w iycie planu za wyjqtkiem budynk6w i budowli 
wykorzystywanych dla potrzeb gospodarki leinej, dopuszcza siq wylqcznie: remont, 
przebudowq oraz prowadzenie innych rob6t budowlanych koniecznych do doprowadzenia 
do zgodnoici z przepisami prawa budowlanego, a t a k e  odbudowq zabytkbw. 

8 23. 1. Dla terenow, oznaczonych na rysunku planu symbolami: lZP, 2ZP i 3ZP 
obowiqzujq ustalenia zawarte w kolejnych ustqpach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia ustala siq: 

1) przeznaczenie teren6w - zielen urzqdzona; 

2) przeznaczenie uzupehiajqce - boiska sportowe, wyposazenie plai i bazy sport6w wodnych, 
infrastruktura techniczna. 

3. W zakresie warunk6w zabudowy i zagospodarowania teren6w oraz zasad ochrony 
i ksztaltowania ladu przestrzennego ustala sie: 

1) zakaz zabudowy za wyjqtkiem tymczasowych obiekt6w budowlanych: pawilon6w 
wystawienniczych, handlowych i innych oraz ogrbdk6w gastronomicznych, w miejscach 
oznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy; 

2) wskainiki zagospodarowania terenu dla tymczasowych obiekt6w budowlanych: 

a) wskainik powierzchni zabudowy dzialki budowlanej: 

- dla terenu lZP - maksimum 3,0%, 

- dla terenu 2ZP - maksimum 1,5%, 
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b) intensywnoSC zabudowy dzialki budowlanej: 

- dla terenu lZP - minimum 0,O 1, maksimum 0,03, 

- dla terenu 2ZP - minimum 0,011, maksimum 0,015, 

- dla terenu 3ZP - minimum 0,02, maksimum 0,04, 

c) wskainik powierzchni biologicznie czynnej dzialki budowlanej: minimum 80 %; 

3) parametry ksztattowania zabudowy dla tymczasowych obiekt6w budowlanych: 

a) wysokoSC zabudowy - maksimum 5 m, jedna kondygnacja, 

b) dachy dwuspadowe o jednakowym kqcie nachylenia polaci dachowych wynoszqcym 
od 35" do 45"; 

4) zasady stosowania materialbw wykonczeniowych i kolorystyki tymczasowych obiekt6w 
budowlanych: 

a) dopuszczenie mozliwoSci zrbznicowania material6w wykonczeniowych elewacji 
z zastosowaniem nie wiqcej niz trzech rodzaj6w material6w wykoticzeniowych, 

b) dopuszczenie stosowania drewna, jako dominujqcego materiah elewacyjnego 
oraz tynkbw, cegly, szkla bqdi kamienia naturalnego, jako materialbw uzupelniajqcych, 

c)dopuszczenie stosowania maksymalnie dwbch kolor6w wypraw tynkarskich 
z dopuszczeniem maksymalnie dw6ch odcieni kaidego koloru, tj. rbzniqcych siq 
stopniem nasycenia tej samej banvy, 

d) dopuszczenie stosowania kolorystyki elewacji oraz dach6w wzorowanej na barwach 
ziemi; 

5) dla zabudowy istniejqcej w dniu wejScia w Qcie planu, niespelniajqcej wyznaczonych 
wskainik6w i parametrbw, dopuszcza siq wylqcznie: remont, przebudowq oraz 
prowadzenie innych rob6t budowlanych koniecznych do doprowadzenia do zgodnoici 
z przepisami prawa budowlanego. 

4. OkreSla siq minimalnq powierzchniq now0 wydzielonych dzialek budowlanych: 

1) dla terenu 1ZP - 30000 m2, 

2) dla terenu 2ZP - 5000 m2, 

3) dla terenu 3ZP - 4000 m2 

- parametry te nie dotyczq dzialek wydzielonych pod nowe drogi albo pod poszerzenie dr6g 
istniejqcych oraz dzialek pod urzqdzenia infrastruktury technicznej. 

5. W zakresie szczegolowych zasad i warunk6w scalania i podziah nieruchomoSci 
ustala siq: 

1) powierzchniq dzialek: 

a) dla terenu 1ZP - minimum 30000 m2, 

b) dla terenu 2ZP - minimum 5000 m2, 
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a) dla terenu IZP - od drogi wewnqtrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KDW 
minimum 40 m, 

b) dla terenu 2ZP - od drogi wewnqtrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem SKDW 
minimum 160 m, 

c) dla terenu 3ZP - od drogi wewnqtrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem SKDW 
minimum 50 m; 

3) kqt polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego od 10" do 90". 

8 24. 1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem lZP/U, obowiqzujq 
ustalenia zawarte w kolejnych ustqpach niniejszego paragrafu. 

2. Ustala siq przeznaczenie terenu pod teren - zieleni urzqdzonej oraz zabudowq 
ushgowq - ushgi hotelowe i gastronomiczne. 

3. W zakresie warunk6w zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony 
i ksztaltowania ladu przestrzennego ustala siq: 

I )  wskainiki zagospodarowania terenu: 

a) wskainik powierzchni zabudowy dzialki budowlanej - maksimum 16 %, 

b) intensywnoid zabudowy dzialki budowlanej - minimum 0,3, maksimum 0,4, 

c) wskainik powierzchni biologicznie czynnej dzialki budowlanej - minimum 40 %; 

2) parametry ksztaltowania zabudowy: 

a) wysokoid zabudowy - maksimum 2 1 m, 

b) dachy dwuspadowe, wielospadowe o kqcie nachylenia polaci dachowych wynoszqcym 
do 80"; 

3) dla zabudowy istniejqcej w dniu wejicia w zycie planu, niespehiajqcej wyznaczonych 
wskainik6w i parametrbw, dopuszcza siq wylqcznie: remont, przebudowq oraz 
prowadzenie innych rob6t budowlanych koniecznych do doprowadzenia do zgodnoici 
z przepisami prawa budowlanego, a takie odbudowq zabytk6w. 

4. Okreila siq minimalnq powierzchniq now0 wydzielonych dzialek budowlanych 
3000 m2. Parametr ten nie dotyczy dzialek wydzielonych pod nowe drogi albo pod 
poszerzenie dr6g istniejqcych oraz dzialek pod urzqdzenia infrastruktury technicznej. 

5. W zakresie szczeg6lowych zasad i warunk6w scalania i podzialu nieruchomoici 
ustala siq: 

1) powierzchniq dzialek - minimum 3000 m2; 

2) szerokoici front6w dzialek - minimum 15 m; 

3) kqt polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego od 77" do 90" 

8 25. 1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 2ZP/U, obowiqzujq 
ustalenia zawarte w kolejnych ustqpach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia ustala siq: 

1 )  przeznaczenie terenu - zieleti urzqdzona oraz zabudowa ushgowa - ushgi hotelowe, 
gastronomiczne, administracji publicznej i biurowej; 

Projekt 

2) przeznaczenie uzupehiajqce - infrastruktura techniczna. 
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3. W zakresie warunk6w zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony 
i ksztaltowania ladu przestrzennego ustala siq: 

1) wskainiki zagospodarowania terenu: 

a) wskainik powierzchni zabudowy dzialki budowlanej - maksimum 12 %, 

b) intensywnoSC zabudowy dzialki budowlanej - minimum 0,05, maksimum 0,10, 

c) wskainik powierzchni biologicznie czynnej dzialki budowlanej - minimum 60 %; 

2) parametry ksztaltowania zabudowy: 

a) wysokoSC zabudowy: 

- dla budynk6w hotelowych i gastronomicznych oraz administracyjno-biurowych - 
maksimum 8 m, jedna kondygnacja, 

- dla budynk6w gospodarczych, technicznych i garazy - maksimum 5 m, jedna 
kondy gnacj a, 

- dla domk6w kempingowych - maksimum 7,5 m, do dw6ch kondygnacji, 

b) dachy, dwuspadowe o jednakowym kqcie nachylenia polaci dachowych wynoszqcym: 
od 35" do 45"; 

3) dla zabudowy istniejqcej w dniu wejicia w zycie planu, niespehiajqcej wyznaczonych 
wskainikow i parametrbw, dopuszcza siq wylqcznie: remont, przebudowq oraz 
prowadzenie innych rob6t budowlanych koniecznych do doprowadzenia do zgodnoici 
z przepisami prawa budowlanego; 

4) dopuszcza siq lokalizacjq domk6w kempingowych pdqczonych lub niepolqczonych tnvale 
z gruntem wykorzystywanych dla cel6w pobytu okresowego; 

5) zasady stosowania materialow wykoticzeniowych i kolorystyki obiekt6w: 

a) dopuszczenie moiliwoici zrdznicowania materialow wykoficzeniowych 
elewacji z zastosowaniem nie wiqcej niz trzech rodzajow material6w wykonczeniowych, 

b)dopuszczenie stosowania tynk6w lub drewna, jako dominujqcego materialu 
elewacyjnego oraz szkla, cegly bqdi kamienia naturalnego, jako material6w 
uzupehiajqcych, 

c)dopuszczenie stosowania maksymalnie dw6ch kolor6w wypraw tynkarskich 
z dopuszczeniem maksymalnie dw6ch odcieni kazdego koloru, tj. r6zniqcych siq 
stopniem nasycenia tej samej banvy, 

d) dopuszczenie stosowania kolorystyki elewacji oraz dach6w wzorowanej na banvach 
ziemi. 

4. 0kreSla siq minimalnq powierzchniq now0 wydzielonych dzialek budowlanych 
21 000 m2. Parametr ten nie dotyczy dzialek wydzielonych pod nowe drogi albo pod 
poszerzenie dr6g istniejqcych oraz dzialek pod urzqdzenia infrastruktury technicznej. 

5. W zakresie szczegdlowych zasad i warunk6w scalania i podziah nieruchomoSci 
ustala siq: 

1 )  powierzchniq dzialek - minimum 21 000 m2; 

2) szerokoSci frontow dzialek: 

Projekt 

a) od drogi wewnqtrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDW minimum 60 m, 
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b) od drogi wewnqtrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KDW minimum 160 m; 

3) kqt poloienia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego od 80" do 90". 

8 26. 1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 3ZP/U, obowiqzujq 
ustalenia zawarte w kolejnych ustqpach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia ustala siq: 

1) przeznaczenie terenu - zielen urzqdzona oraz zabudowa ushgowa - uslugi hotelowe, 
gastronomiczne i konferencyjne; 

2) przeznaczenie uzupelniajqce - boiska sportowe, infrastruktura techniczna. 

3. W zakresie warunk6w zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony 
i ksztaltowania ladu przestrzennego ustala siq: 

1) wskainiki zagospodarowania terenu: 

a) wskainik powierzchni zabudowy dzialki budowlanej - maksimum 7 %, 

b) intensywnoit zabudowy dzialki budowlanej - minimum 0,1, maksimum 0,3, 

c) wskainik powierzchni biologicznie czynnej dzialki budowlanej - minimum 70 %; 

2) parametry ksztaltowania zabudowy: 

a) wysokoSC zabudowy: 

- dla budynkdw ushgowych - maksimum 12 m do czterech kondygnacji, 

- dla budynk6w gospodarczych i garazy - maksimum 5 m, jedna kondygnacja, 

b) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym kqcie nachylenia polaci 
dachowych wynoszqcym: od 35" do 45"; 

3) dla zabudowy istniejqcej w dniu wejScia w zycie planu, niespelniajqcej wyznaczonych 
wskainikow i parametrbw, dopuszcza siq wylqcznie: remont, przebudowq oraz 
prowadzenie innych robot budowlanych koniecznych do doprowadzenia do zgodnoSci 
z przepisami prawa budowlanego; 

4) zasady stosowania materialow wykonczeniowych i kolorystyki obiektow: 

a) dopuszczenie mozliwoSci zrdznicowania materialow wykonczeniowych elewacji 
z zastosowaniem nie wiqcej nii  trzech rodzaj6w material6w wykonczeniowych, 

b) dopuszczenie stosowania tynk6w lub drewna, jako dominujqcego materiah 
elewacyjnego oraz szkla, cegly bqdz kamienia naturalnego, jako materialow 
uzupelniajqcych, 

c) dopuszczenie stosowania maksymalnie dwoch kolorow wypraw tynkarskich 
z dopuszczeniem maksymalnie dw6ch odcieni kaidego koloru, tj. roiniqcych siq 
stopniem nasycenia tej samej banvy, 

d) dopuszczenie stosowania kolorystyki elewacji oraz dachdw wzorowanej na banvach 
ziemi. 

4. 0kreSla siq minimalnq powierzchniq now0 wydzielonych dzialek budowlanych 
20 000 m2. Parametr ten nie dotyczy dzialek wydzielonych pod nowe drogi albo pod 
poszerzenie dr6g istniejqcych oraz dzialek pod urzqdzenia infrastruktury technicznej. 
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5. W zakresie szczeg6lowych zasad i warunk6w scalania i podziah nieruchomoici 
ustala siq: 

1) powierzchniq dzialek - minimum 20 000 m2; 

2) szerokoici front6w dzialek - od drogi wewnqtrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 
5KDW minimum 160 m; 

3) kqt poolzenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego od 77" do 90". 

tj 27. 1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem lZD, obowiqzujq 
ustalenia zawarte w kolejnych ustqpach niniejszego paragrafu. 

2. Ustala siq przeznaczenie terenu pod teren ogrod6w dzialkowych. 

3. W zakresie warunk6w zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony 
i ksztakowania ladu przestrzennego ustala siq: 

1 )  obowiqzuje zagospodarowanie terenu zgodnie z przepisami odrqbnymi o rodzinnych 
ogrodach dzialkowych; 

2) wskainiki zagospodarowania terenu: 

a) wskainik powierzchni zabudowy dzialki budowlanej - maksimum 24 %, 

b) intensywnoSC zabudowy dzialki budowlanej - minimum 0,05, maksimum 0,25, 

c) wskainik powierzchni biologicznie czynnej dzialki budowlanej - minimum 70 %; 

3) parametry ksztakowania zabudowy: 

a) wysokoiC zabudowy - maksimum 5 m, jedna kondygnacja, 

b) dachy plaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym kqcie nachylenia polaci 
dachowych wynoszqcym do 30". 

4. W zakresie szczegblowych zasad i warunkow scalania i podziah nieruchomoici 
ustala siq: 

1) powierzchniq dzialek: minimum 120 000 m2; 

2) szerokoSci frontow dzialek: 

a) od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDD - minimum 100 m, 

b) od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KDL - minimum 100 m; 

3) kqt polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego od 70" do 90". 

tj 28. 1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem lZC, obowiqzujq 
ustalenia zawarte w kolejnych ustqpach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia ustala siq: 

1) przeznaczenie terenu - cmentarz; 

2) przeznaczenie uzupelniajqce - wielostanowiskowe parkingi naziemne. 

3. W zakresie warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony 
i ksztakowania ladu przestrzennego ustala siq: 

1) obowiqzuje zagospodarowanie terenu zgodnie z przepisami odrqbnymi o cmentarzach 
i chowaniu zmarlych; 

Projekt Strona 25 

d'" 



2)zasady ksztahowania zabudowy oraz lokalizacji obiekt6w i funkcji - dopuszcza siq 
lokalizacjq tymczasowych obiekt6w budowlanych, z przeznaczeniem na uslugi zwiqzane 
z obslugq cmentarza; 

3) wskainiki zagospodarowania terenu: 

a) wskainik powierzchni zabudowy dzialki budowlanej - maksimum 3 %, 

b) intensywnoSC zabudowy dzialki budowlanej - minimum 0,01, maksimum 0,03, 

c) wskaznik powierzchni biologicznie czynnej dzialki budowlanej - minimum 5 %; 

4) parametry ksztattowania zabudowy: 

a) wysokoSC zabudowy - maksimum 6 m, jedna kondygnacja, 

b) dachy plaskie; 

5) parametry ksztattowania zabudowy dla tymczasowych obiektow budowlanych: 

a) lqczna powierzchnia zabudowy dzialki budowlanej dla tymczasowych obiekt6w 
budowlanych - maksimum 100 m2, 

b) wysokoSd zabudowy - maksimum 5 m, jedna kondygnacja, 

c) dachy plaskie lub dwuspadowe o jednakowym kqcie nachylenia polaci dachowych 
wynoszqcym - od 30" do 45"; 

6) zasady stosowania materialbw wykonczeniowych i kolorystyki obiekt6w: 

a) dopuszczenie mozliwoSci zr6znicowania material6w wykoliczeniowych elewacji 
z zastosowaniem nie wiqcej niz trzech rodzaj6w material6w wykonczeniowych, 

b) dopuszczenie stosowania tynk6w lub cegly, jako dominujqcego materialu elewacyjnego 
oraz szkla, drewna bqdi kamienia naturalnego, jako materialow uzupelniajqcych, 

c) dopuszczenie stosowania maksymalnie dw6ch kolor6w wypraw tynkarskich 
z dopuszczeniem maksymalnie dw6ch odcieni kazdego koloru, tj. r6zniqcych siq 
stopniem nasycenia tej samej banvy, 

d) dopuszczenie stosowania kolorystyki elewacji oraz dach6w wzorowanej na banvach 
ziemi; 

7) ustala siq niegrzebalnq strefq cmentarza zgodnie z rysunkiem planu, w kt6rej obowiqzuje 
zakaz poch6wk6w. 

4. 0kreSla siq minimalnq powierzchniq now0 wydzielonych dzialek budowlanych 
10 000 m2. Parametr ten nie dotyczy dzialek wydzielonych pod nowe drogi albo pod 
poszerzenie dr6g istniejqcych oraz dzialek pod urzqdzenia infrastruktury technicznej. 

5. W zakresie szczeg6lowych zasad i warunkbw scalania i podzialu nieruchomoSci 
ustala siq: 

1) powierzchniq dzialek - minimum 10 000 m2; 

2) szerokoSC front6w dzialek - od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem lKDG 
minimum 60 m; 

3) kqt poloienia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego od 70" do 90" 
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8 29. 1. Dla terenbw, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 WS, 2WS, 3WS, 
4WS, 5WS, 6WS, 7WS, 8WS i 9WS obowiqzujq ustalenia zawarte w kolejnych ustqpach 
niniej szego paragrafu. 

2. Ustala siq przeznaczenie terenu pod tereny w6d powierzchniowych. 

3. W zakresie warunk6w zabudowy i zagospodarowania teren6w oraz zasad ochrony 
i ksztaltowania ladu przestrzennego: 

1) dopuszcza siq mozliwoSd budowy: przepust6w, mostbw, urzqdzen shiqcych ochronie 
przeciwpowodziowej i urzqdzen infrastruktury technicznej; 

2) dla teren6w 6WS i 7WS wprowadza siq strefy lokalizacji obiekt6w i urzqdzeri wodnych 
oznaczone na rysunku planu numerem porzqdkowym, w ktdrych dopuszcza siq lokalizacjq: 

a) w strefie I - pomostu, Sciezki pieszej, 

b) w strefie I1 - kqpieliska wraz z obiektami rekreacyjnymi typu zjezdzalnia, 

c) w strefie I11 - przystani, pomostu; 

3) parametry ksztaltowania zabudowy dla obiekt6w i urzqdzen w strefie lokalizacji obiekt6w 
i urzqdzen wodnych: 

a) powierzchnia wyznaczona przez rzuty poziome wszystkich obiekt6w i urzqdzeli w ich 
obrysie zewnqtrznym, zlokalizowanych w granicach poszczeg6lnych stref lokalizacji 
obiekt6w i urzqdzen wodnych oznaczonych na rysunku planu, 

- dla strefy I - maksimum 260 m2, 

- dla strefy I1 - maksimum 150 m2, 

- dla strefy I11 - maksimum 280 m2, 

b)wysokoSC obiekt6w rekreacyjnych typu zjezdzalnia stanowiqcych wyposaienie 
kqpieliska - maksimum 3 m. 

3 30. 1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1PP obowiqzujq ustalenia 
zawarte w kolejnych ustqpach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia ustala siq: 

1) przeznaczenie terenu - plac publiczny; 

2) przeznaczenie uzupelniajqce - infrastruktura techniczna. 

3. W zakresie zasad zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i ksztaltowania ladu 
przestrzennego ustala siq: 

1) wskainik powierzchni biologicznie czynnej dzialki budowlanej - minimum 50 %; 

2) zasady ksztaltowania zabudowy oraz lokalizacji obiektdw i funkcji: 

a) zakaz lokalizacj i: 

- zabudowy, za wyjqtkiem obiekt6w malej architektury, 

- miejsc postojowych, 

Projekt 

b) dla schod6w zewnqtrznych prowadzqcych do koiciola nakaz stosowania material6w 
wykonczeniowych w postaci kamienia naturalnego. 
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4. 0kreSla siq minimalnq powierzchniq now0 wydzielonych dzialek budowlanych 
3300 m2. Parametr ten nie dotyczy dzialek wydzielonych pod nowe drogi albo pod 
poszerzenie dr6g istniejqcych oraz dzialek pod urzqdzenia infrastruktury technicznej. 

5. W zakresie szczeg6lowych zasad i warunk6w scalania i podziah nieruchomoici 
ustala sie: 

1) powierzchniq dzialek - minimum 3300 m2; 

2) szerokoici frontow dzialek - od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem lKDL 
minimum 40 m; 

3) kqt polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego od 80" do 90". 

5 31. 1. Dla terenow, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KS i 4KS obowiqzujq 
ustalenia zawarte w kolejnych ustqpach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia ustala siq: 

1) przeznaczenie terenow - komunikacja kolowa - obshga pasaier6w miejskiej komunikacji 
zbiorowej ; 

2) przeznaczenie uzupehiajqce dla terenu 4KS - zabudowa ushgowa - ushgi podstawowe. 

3. W zakresie warunkdw zabudowy i zagospodarowania teren6w oraz zasad ochrony 
i ksztakowania ladu przestrzennego ustala siq: 

1) wskainiki zagospodarowania teren6w: 

a) wskainik powierzchni zabudowy dzialki budowlanej - maksimum 5 %, 

b) intensywnoSC zabudowy dzialki budowlanej - minimum 0,01, maksimum 0,05, 

c) wskaznik powierzchni biologicznie czynnej dzialki budowlanej - minimum 10 %; 

2) parametry ksztaltowania zabudowy: 

a) wysokoSC zabudowy - dla obiekt6w i urzqdzen oraz budynk6w zwiqzanych z obslugq 
pasazerow i potrzebami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz budynk6w ushgowych, 
gospodarczych i technicznych - maksimum 5 m, jedna kondygnacja, 

b) dachy plaskie; 

3) zasady ksztakowania zabudowy oraz lokalizacji obiekt6w i funkcji - dopuszczenie 
lokalizacji: 

a) wolnostojqcych budynk6w zwiqzanych z obshgq pasazerow i potrzebami miejskiej 
komunikacji zbiorowej o powierzchni zabudowy do 25 m2, 

b) wolnostojqcych budynkow ushgowych o powierzchni zabudowy do 25 m2, 

c) placdw manewrowych; 

4) dla zabudowy istniejqcej w dniu wejicia w zycie planu, niespelniajqcej wyznaczonych 
wskainikow i parametrow, dopuszcza siq wylqcznie: remont, przebudowq oraz 
prowadzenie innych robot budowlanych koniecznych do doprowadzenia do zgodnoSci 
z plzepisami prawa budowlanego; 

5) zasady stosowania materialow wykonczeniowych i kolorystyki dla budynk6w ushg 
podstawowych: 
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a) dopuszczenie moiliwoSci zr6znicowania material6w wykonczeniowych elewacji 
z zastosowaniem nie wiecej nii trzech rodzaj6w materialbw wykonczeniowych, 

b) dopuszczenie stosowania tynkbw lub cegly, jako dominujqcego materiah elewacyjnego 
oraz szkla, drewna bqdi kamienia naturalnego, jako material6w uzupelniajqcych, 

c)dopuszczenie stosowania maksymalnie dw6ch kolor6w wypraw tynkarskich 
z dopuszczeniem maksymalnie dw6ch odcieni kaidego koloru, tj. r6iniqcych siq 
stopniem nasycenia tej samej banvy, 

d) dopuszczenie stosowania kolorystyki elewacji oraz dach6w wzorowanej na banvach 
ziemi. 

4. OkreSla siq minimalnq powierzchniq now0 wydzielonych dzialek budowlanych: 

1) dla terenu 1 KS - 1500 m2, 

2) dla terenu 4KS - 2500 m2 

- parametry te nie dotyczq dzialek wydzielonych pod nowe drogi albo pod poszerzenie dr6g 
istniejqcych oraz dzialek pod urzqdzenia infrastruktury technicznej. 

5. W zakresie szczegblowych zasad i warunkdw scalania i podziah nieruchomoici 
ustala siq: 

1 )  powierzchniq dzialek: 

a) dla terenu 1 KS - minimum 1500 m2, 

b) dla terenu 4KS - minimum 2500 m2.; 

2) szerokoSci front6w dzialek: 

a) dla terenu 1KS - od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem lKDG minimum 50 
m, 

b) dla terenu 4KS - od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDL minimum 50 
m; 

3) kqt polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego: od 70" do 90". 

4 32. 1. Dla terenbw, oznaczonych na rysunku planu symbolami 2KS i 3KS, obowiqzujq 
ustalenia zawarte w kolejnych ustqpach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia ustala siq: 

1) przeznaczenie terenow - komunikacja kolowa - wielostanowiskowe parkingi naziemne; 

2) przeznaczenie uzupelniajqce dla terenu 3KS - szalet miejski. 

3. W zakresie warunk6w zabudowy i zagospodarowania teren6w oraz zasad ochrony 
i ksztahowania ladu przestrzennego ustala siq: 

1) wskainik powierzchni biologicznie czynnej dzialki budowlanej: 

a) dla terenu 2KS - minimum 20%, 

b) dla terenu 3KS -minimum 55 %; 

2) parametry ksztahowania zabudowy dla budynku szaletu miejskiego: 

a) powierzchnia zabudowy szaletu miejskiego - maksimum 100 m2, 
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c) dachy plaskie; 

3) zasady ksztaltowania zabudowy oraz lokalizacji obiektow i funkcji: 

a) nakaz stosowania nawierzchni utwardzonej z materialow azurowych, 

b) nakaz ogrodzenia strefy parkowania zywoplotem. 

4. OkreSla siq minimalnq powierzchniq now0 wydzielonych dzialek budowlanych: 

1) dla terenu 2KS - 1900 m2, 

2) dla terenu 3KS - 3800 m2 

- parametry te nie dotyczq dzialek wydzielonych pod nowe drogi albo pod poszerzenie dr6g 
istniejqcych oraz dzialek pod urzqdzenia infrastruktury technicznej. 

5. W zakresie szczegblowych zasad i warunk6w scalania i podzialu nieruchomoSci 
ustala siq: 

I) powierzchniq dzialek: 

a) dla terenu 2KS - minimum 1900 m2, 

b) dla terenu 3KS - minimum 3800 m2; 

2) szerokoici frontow dzialek: 

a) dla terenu 2KS - od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem lKDG minimum 70 
m, 

b) dla terenu 3KS - od drogi wewnqtrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDW 
minimum 100 m; 

3) kqt polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego - od 70" do 90". 

8 33. 1. Dla terenow, oznaczonych na rysunku planu symbolami: lE, 2E, 3E i 4E 
obowiqzujq ustalenia zawarte w kolejnych ustqpach niniejszego paragrafu. 

2 . W  zakresie przeznaczenia teren6w ustala siq - obiekty i urzqdzenia 
elektroenergetyczne - stacje transformatorowe. 

3. W zakresie warunk6w zabudowy i zagospodarowania teren6w oraz zasad ochrony 
i ksztaltowania Iadu przestrzennego ustala siq: 

1) wskainiki zagospodarowania teren6w: 

a) wskaznik powierzchni zabudowy dzialki budowlanej - maksimum 40 %, 

b) intensywnoSC zabudowy dzialki budowlanej - minimum 0,05, maksimum 0,40, 

c) wskainik powierzchni biologicznie czynnej dzialki budowlanej - minimum 50 %; 

2) parametry ksztaltowania zabudowy: 

a) wysokoid zabudowy - dla budynkow elektroenergetycznych - maksimum 5 m, jedna 
kondygnacja, 

b) dachy plaskie lub dwuspadowe o jednakowym kqcie nachylenia polaci dachowych 
wynoszqcym od 15" do 30". 

Projekt 

4. 0kreSla siq minimalnq powierzchniq now0 wydzielonych dzialek budowlanych 
40 m2. 



5. W zakresie szczeg6towych zasad i warunkow scalania i podziah nieruchomoici 
ustala siq: 

1) powierzchniq dzialek - minimum 40 m2; 

2) szerokoici front6w dzialek - minimum 4 m; 

3) kqt polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego od 80" do 90" 

8 34. 1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 T, obowiqzujq ustalenia 
zawarte w kolejnych ustqpach niniej szego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala siq - obiekty i urzqdzenia telekomunikacyjne. 

3. W zakresie warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony 
i ksztaltowania ladu przestrzennego ustala siq: 

1) wskainiki zagospodarowania terenu: 

a) wskainik powierzchni zabudowy dzialki budowlanej - maksimum 20 %, 

b) intensywnoid zabudowy dzialki budowlanej - minimum 0,05, maksimum 0,2, 

c) wskainik powierzchni biologicznie czynnej dzialki budowlanej - minimum 60 %; 

2) parametry ksztaltowania zabudowy: 

a) wysokoid zabudowy - dla budynk6w telekomunikacyjnych - maksimum 5 m, jedna 
kondygnacja, 

b) dachy plaskie. 

4. 0kreSla siq minimalnq powierzchniq now0 wydzielonych dzialek budowlanych 
200 m2. 

5. W zakresie szczegolowych zasad i warunk6w scalania i podziah nieruchomoici 
ustala siq: 

1) powierzchniq dzialek - minimum 200 m2; 

2) szerokoici frontow dzialek - minimum 4 m; 

3) kqt polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego - od 90" do 104". 

8 35. 1. Dla terenow, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 KDGP,lKDG, 
lKDL, 2KDL, 3KDL i lKDD obowiqzujq ustalenia zawarte w kolejnych ustqpach 
niniej szego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia ustala siq: 

1) przeznaczenie terendw - drogi publiczne - ulice klas: gl6wnej ruchu przyspieszonego, 
glownej, lokalnej, dojazdowej; 

2) przeznaczenie uzupelniajqce - drogi rowerowe, zieleti, infrastruktura techniczna. 

3. W zakresie warunk6w i parametrow funkcjonalno-technicznych ustala siq: 

I )  dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KDGP - ul. Strykowska - rozbudowa 
ulicy : 

a) klasq GP - gl6wnq ruchu przyspieszonego, 
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b) polnocno-zachodniq liniq rozgraniczajqcq, zgodnie z rysunkiem planu, 
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c) szerokoSC fragmentu terenu pod pas drogowy ulicy zawarty w granicach obszaru 
objqtego planem zgodnie z rysunkiem planu, 

d) nakaz lokalizacji drogi rowerowej z uwzglqdnieniem przepisow odrqbnych, 

e) dopuszczenie lokalizacji drogi senvisowej w pasie drogowym ulicy; 

2) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KDG - ul. Trakt Strykowski: 

a) klasq G - glbwnq, 

b) przekroj 1112 - jedna jezdnia o dwoch pasach ruchu, 

c) poludniowewschodniq liniq rozgraniczajqcq, zgodnie z rysunkiem planu, 

d) szerokoSC fragmentu terenu pod pas drogowy ulicy zawarty w granicach obszaru 
objqtego planem zmienna od 21,30 m do 27,30 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDL - ul. Przyklasztorze: 

a) klasq L - lokalnq, 

b) przekr6j 112 - jedna jezdnia o dw6ch pasach ruchu, 

c) szerokoSC w liniach rozgraniczajqcych zmienna od 13,20 m do 2 1,10 m, zgodnie 
z rysunkiem planu; 

4) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDL - ul. Ok6lna: 

a) klasq L - lokalnq, 

b) przekroj 1112 - jedna jezdnia o dw6ch pasach ruchu, 

c) szerokoSC w liniach rozgraniczajqcych zmienna od 12,O m do 20,lO m, zgodnie 
z rysunkiem planu, 

d) na odcinku ulicy we wschodniej czqSci obszaru planu - poludniowezachodniq liniq 
rozgraniczajqcq oraz fragment terenu pod pas drogowy ulicy, zgodnie z rysunkiem planu; 

5) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDL - ul. Wycieczkowa: 

a) klasq L - lokalnq, 

b) ptzekroj 1112 - jedna jezdnia o dw6ch pasach ruchu oraz na fragmencie, w dolinie rzeki 
tagiewniczanki, zachowanie istniejqcego przekroju ulicy - jezdnia rozdzielona pasem 
dzielqcym, 

c) szerokoSC w liniach rozgraniczajqcych zmienna od 18,10 m do 3 1,90 m, zgodnie 
z rysunkiem planu; 

6) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KDD - ulica bez nazwy: 

a) klasq D - dojazdowq, 

b) przekroj 112 - jedna jezdnia o dw6ch pasach ruchu, 

c) szerokoSd w liniach rozgraniczajqcych zmienna od 10,20 m do 21,20 m, zgodnie 
z rysunkiem planu. 

$ 36. 1. Dla terenow, oznaczonych na rysunku planu symbolami: IKDW, 2KDW, 
3KDW, 4KDW, 5KDW i 6KDW obowiqzujq ustalenia zawarte w kolejnych ustqpach 
niniejszego paragrafu. 
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1) przeznaczenie terenow - drogi wewnqtrzne wraz z obiektami i unqdzeniami zwiqzanymi 
z prowadzeniem i obslugq ruchu pieszo-rowerowego; 

2) przeznaczenie uzupelniajqce - zielen, sieci i urzqdzenia infrastruktury technicznej. 

3. W zakresie warunk6w i parametr6w funkcjonaln~technicznych ustala siq: 

1) dla drogi wewnqtrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDW: 

a) szerokoSC w liniach rozgraniczajqcych 10,O m, zgodnie z rysunkiem planu, 

b) zakoliczenie drogi placem do zawracania, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) dla drogi wewnqtrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDW - szerokoSC 
w liniach rozgraniczajqcych od 8,O m do 10,O m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) dla drogi wewnqtrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDW - ul. Studencka: 

a) szerokoid w liniach rozgraniczajqcych zmienna od 5,O m do 9,50 m, zgodnie 
z rysunkiem planu, 

b) zakoliczenie drogi placem do zawracania, zgodnie z rysunkiem planu; 

4) dla drogi wewnqtrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KDW - ul. Skrzydlata - 
szerokoSC w liniach rozgraniczajqcych zmienna od 7,80 m do 12,20 m, zgodnie 
z rysunkiem planu; 

5) dla drogi wewnqtrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KDW - ul. Studencka: 

a) szerokoSC w liniach rozgraniczajqcych zmienna od 6,O m do 8,50 m, zgodnie 
z rysunkiem planu, 

b) zakoliczenie drogi placem do zawracania, zgodnie z rysunkiem planu; 

6) dla drogi wewnqtrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 6KDW: 

a) szerokoSC w liniach rozgraniczajqcych zmienna od 15,7 m do 16,7 m, zgodnie 
z rysunkiem planu, 

b) zakonczenie drogi placem do zawracania, zgodnie z rysunkiem planu. 
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Rozdzial4 
Przepisy koncowe 

5 37. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

5 38. Uchwala wchodzi w iycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku 
Urzqdowym Wojewddztwa tddzkiego 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 

Prezydent Miasta Eodzi 



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Projekt Strona 1



Projekt Strona 2



Projekt Strona 3



Projekt Strona 4



Projekt Strona 5



Projekt Strona 6



Projekt Strona 7



Projekt Strona 8



Projekt Strona 9



Projekt Strona 10



Projekt Strona 11



Projekt Strona 12



Projekt Strona 13



Projekt Strona 14



Projekt Strona 15



Projekt Strona 16



Projekt Strona 17



Projekt Strona 18



Projekt Strona 19



Projekt Strona 20



Projekt Strona 21



Projekt Strona 22



Projekt Strona 23



Projekt Strona 24



Projekt Strona 25



Projekt Strona 26



Projekt Strona 27



Projekt Strona 28



Projekt Strona 29



Projekt Strona 30



Projekt Strona 31



Projekt Strona 32



Projekt Strona 33



Projekt Strona 34



Projekt Strona 35



Projekt Strona 36



Projekt Strona 37



Projekt Strona 38



Projekt Strona 39



Projekt Strona 40



Projekt Strona 41



Projekt Strona 42



Projekt Strona 43



Projekt Strona 44



Projekt Strona 45



Projekt Strona 46



Projekt Strona 47



Projekt Strona 48



Projekt Strona 49



Projekt Strona 50



Projekt Strona 51



Projekt Strona 52



Projekt Strona 53



Projekt Strona 54



Projekt Strona 55



Projekt Strona 56



Projekt Strona 57



Projekt Strona 58



Projekt Strona 59



Projekt Strona 60



Projekt Strona 61



Projekt Strona 62



Projekt Strona 63



Projekt Strona 64



Projekt Strona 65



Projekt Strona 66



Projekt Strona 67



Projekt Strona 68



Projekt Strona 69



Projekt Strona 70



Projekt Strona 71



Projekt Strona 72



Projekt Strona 73



Projekt Strona 74



Projekt Strona 75



Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO DLA 

CZĘŚCI OBSZARU MIASTA ŁODZI OBEJMUJĄCEJ TEREN LASU 
ŁAGIEWNICKIEGO W REJONIE ULIC: OKÓLNEJ I WYCIECZKOWEJ.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru 
miasta Łodzi obejmującej teren Lasu Łagiewnickiego w rejonie ulic: Okólnej i Wycieczkowej 
został wyłożony do publicznego wglądu od dnia 31 maja 2016 r. do 1 lipca 2016 r.

W wyznaczonym terminie  wnoszenia uwag dotyczących projektu planu, tj. do dnia
21 lipca 2016 r. wpłynęły 2 uwagi. Prezydent Miasta Łodzi zarządzeniem Nr 4214/VII/16
z dnia 8 sierpnia 2016 r. rozpatrzył uwagi dotyczące projektu planu, zgodnie z przywołanymi 
w wyjaśnieniach aktami prawnymi w ich brzmieniu na dzień podpisania zarządzenia. Uwagi 
nie zostały uwzględnione. W zakresie uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta 
Łodzi, Rada Miejska w Łodzi postanawia przyjąć następujący sposób rozpatrzenia:
Uwaga Nr 1
- złożona przez Pana Jarosława Filipiaka,
- wpłynęła 21 czerwca 2016 r.,
- dotyczy działek nr 13/1 oraz 6/7 obręb B-14 przy ulicy Studenckiej 2/4 w Łodzi, teren 
oznaczony na rysunku planu symbolem 1ZP/U,
Pan Jarosław Filipiak w swojej uwadze wnosi o korektę przeznaczenia terenu w § 2,
do usług hotelowych i gastronomicznych - kategoria XIV obiektów budowlanych prosi
o dopisanie kategorii XI obiektów. Ponadto do § 3 zgłasza wprowadzenie korekty 
wskaźników zagospodarowania terenu:
- wskaźnik powierzchni zabudowy działki - maksimum 24%,
- intensywność zabudowy - maksimum 0,5,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - minimum 35%.
Uzasadnienie:

Zdaniem składającego uwagę teren, o którym mowa w opisie projektu planu należy 
rozpatrywać jako łączną powierzchnię dwóch działek tj. 13/1 oraz 6/7, ze względu na wydaną 
decyzję Urzędu Miasta Łodzi DGM-MM-IV.6840.362.2012 w trybie art.37 ust.2 pkt 6 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami, tj. w celu poprawy warunków zagospodarowania sąsiedniej 
działki, wykupu działki 6/7. Autor uwagi zaznacza, iż obecnie prowadzona jest procedura 
wykupu wspomnianej działki, uzależniona w dużej mierze od uzyskania pozytywnych 
warunków zabudowy.
Aktualnie, we wskazanym terenie znajduje się obiekt mieszkalno-pensjonatowy Hotel Daria 
wraz z zabudowaniami gospodarczymi wpisany do Rejestru Zabytków.
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Składający uwagę podnosi, iż w związku z rosnącymi kosztami utrzymania obiektów 
zabytkowych i brakiem dostatecznych środków dofinansowania z Budżetu Państwa istnieje 
konieczność szukania rozwiązań ekonomicznych umożliwiających zabezpieczenie środków 
pieniężnych na remonty i bieżące utrzymanie. Zdaniem składającego uwagę czynniki takie 
jak: zmieniająca się sytuacja na rynku hotelowym w Łodzi, zmiana parametrów dot. wielkości 
pokoi hotelowych, ich wyposażenia oraz niezbędnych urządzeń jak windy, podjazdy dla 
niepełnosprawnych itp. czynią mały obiekt mieszkalno-pensjonatowy jakim jest Hotel Daria 
obiektem nierentownym.
Autor uwagi wyraża pogląd, że w związku z powyższym rozwiązaniem jest sprzedaż lub 
zwiększenie możliwości powierzchniowej dla działalności komercyjnej dającej możliwości 
utrzymania obiektu.
Zdaniem zainteresowanego, obiekt jest za duży na wyłącznie prywatne użytkowanie,
a za mały na działalność przynoszącą zysk możliwy dla zapewnienia niezbędnych remontów
i bieżącego utrzymania. Jak wskazuje zainteresowany, dotychczasowe oferty zakupu dowodzą 
jednoznacznie, że wszyscy potencjalni nabywcy chcą gwarancji możliwości zwiększenia 
kubatury, bez ingerencji w istniejące obiekty zabytkowe. W związku z powyższym pozostaje 
zatem budowa nowego obiektu, którego architektura musi współgrać z formą istniejącą. Autor 
uwagi zaznacza, iż większość planów biznesowych potwierdzonych analizą bankową 
opłacalności, zakłada niezbędną dodatkową powierzchnię w wielkości minimum 1200 m2 

użytkowej w 4-5 kondygnacjach, (wysokość jest jednak ograniczona wysokością istniejącej 
zabytkowej zabudowy). Ponieważ w nowo projektowanym obiekcie zdaniem 
zainteresowanego należy zgodnie z europejskimi normami stosować wyższe parametry 
niezbędnych powierzchni, zatem tak w hotelu, domu rencisty, domu pobytu dla chorych wraz 
z opieką medyczną lub z inną podobną funkcją, nie można zmieścić się we wskazanych
w planie zagospodarowania wskaźnikach.
Autor uwagi podnosi, że intensywność zieleni na działce oraz otaczającego terenu daje 
podstawy do zmiany wskaźników, zachowując ogólną zasadę ochrony naturalnych warunków 
przyrodniczych. Ponadto dodaje, że brak możliwości budowy obiektu, który uzupełniając już 
istniejącą strukturę zabudowy da możliwość samofinansowania całego kompleksu, spowoduje 
"śmierć techniczną" obiektów zabytkowych a w konsekwencji ich utratę, co staje
w sprzeczności z zasadą ochrony zabytków.
W związku z powyższą argumentacją autor uwagi prosi o korektę wskaźników.
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi.
Wyjaśnienie:
Uwaga nie została uwzględniona w zakresie korekty przeznaczenia terenu poprzez dopisanie 
kategorii XI obiektów wskazanych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) w postaci: budynków służby zdrowia, opieki 
społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje 
krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, 
domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze. Wprowadzenie 
dodatkowego przeznaczenia nie jest możliwe z uwagi na wymóg art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 
904 i 961), zgodnie z którym „prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego (…) 
zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru 
objętego planem (…)”. Ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
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przestrzennego miasta Łodzi przyjętym uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 27 października 2010 r. są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów 
miejscowych, zgodnie z art. 9 ust. 4 oraz art. 20 ust. 1 wspomnianej ustawy. Kierunki 
zagospodarowania wyznaczone w obowiązującym Studium, dla przedmiotowego terenu 
określają przeznaczenie pod „tereny zieleni urządzonej z programem usługowym – 
obejmujące tereny zieleni z dopuszczeniem lokalizacji obiektów i urządzeń sportowych, 
rekreacyjnych
i dydaktycznych. Dopuszczalna jest lokalizacja obiektów obsługi związanych z funkcją 
podstawową”.  Zgodnie z kierunkami wyznaczonymi w Studium, w projekcie planu dla 
wskazanych w uwadze nieruchomości, które znalazły się w granicach terenu 1ZP/U zostało 
określone przeznaczenie terenu w postaci zieleni urządzonej wraz z zabudową usługową - 
usługi hotelowe i gastronomiczne.
Nie uwzględnia się uwagi także w zakresie postulowanej korekty wskaźników 
zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem 1ZP/U ze względu na wymóg art. 15 ust. 1 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którym „prezydent 
miasta sporządza projekt planu miejscowego (…) zgodnie z przepisami odrębnymi, 
odnoszącymi się do obszaru objętego planem (…)”. Teren oznaczony symbolem 1ZP/U 
położony jest w granicach Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Zgodnie z § 1 ust. 3 
rozporządzenia nr 5/2003 Wojewody Łódzkiego z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie 
ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich „ustalenia planu 
ochrony są wiążące dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”. Załącznik 
Nr 1 do powyższego rozporządzenia – „Synteza planu ochrony” - ustala w § 68 ust. 3 pkt 3 
(strefa S-III, zespół rekreacyjny Arturówek):
a) „zakazy i ograniczenia obowiązujące w strefie:
- wznoszenia nowych budynków po stronie północnej rzeki,
- tworzenia nowych, stałych obiektów przeznaczonych na działalność handlową
i usługową (z wyłączeniem niewielkich obiektów obsługi sanitarnej),
- działalność inwestycyjna ograniczona do działań służących zachowaniu
i rewaloryzacji, w uzasadnionych przypadkach modernizacji, obiektów wchodzących w skład 
zespołu,
b) warunki lokalizacji budynków i budowli, wytyczne urbanistyczne
i architektoniczne: ograniczanie powierzchni sztucznie utwardzonych z preferencją dla 
powierzchni biologicznie czynnych lub utwardzonych materiałami naturalnymi.”
W projekcie planu miejscowego uwzględniono powyższe ustalenia dla obszarów położonych 
w strefie S-III Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.
Proponowana lokalizacja nowego obiektu budowlanego wskazanego na załączniku 
graficznym nr 3 do złożonej uwagi, znajduje się w jednostce oznaczonej w projekcie planu 
symbolem 3ZLK – teren lasów komunalnych i zalesień. W terenie 3ZLK projekt planu 
przewiduje obowiązek zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami odrębnymi 
dotyczącymi lasów z dopuszczeniem lokalizacji budynków i budowli wykorzystywanych dla 
potrzeb gospodarki leśnej i infrastruktury technicznej. Uwzględnienie uwagi w zakresie 
budowy nowego obiektu we wskazanym miejscu nie jest możliwe ze względu na ustalenia 
projektu planu opisane powyżej oraz wymóg § 271 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dotyczący usytuowania budynków z uwagi
na bezpieczeństwo pożarowe.
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Uwaga nr 2
- złożona przez Panią Jolantę Foss działającą w imieniu Orange Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie,
- wpłynęła 21 lipca 2016 r.,
- dotyczy działki nr 63/3 obręb B-15 przy ul. Okólnej 185 w Łodzi; oznaczenie w projekcie 
planu symbolem 1T, oznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Łodzi symbolem UC – „obszar koncentracji usług w strefie obrzeżnej”,
Pani Jolanta Foss działająca w imieniu Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
w swojej uwadze wnosi o wprowadzenie zapisów do przedmiotowego  projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiających realizację propozycji 
wymienionych w załączniku nr 1 do uwagi.
Załącznik Nr 1
Działając w imieniu Spółki Orange Polska S.A. (dalej: "Spółka"), zgodnie z art. 31 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
składająca uwagę zwraca się z prośbą o uwzględnienie niżej zamieszczonych uwag 
dotyczących zapisów w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części obszaru miasta Łodzi obejmującej teren Lasu Łagiewnickiego w rejonie ulic: Okólnej
i Wycieczkowej, sporządzanego na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi
Nr XLIX/1008/12 z dnia 26 września 2012 roku, w zakresie dotyczącym nieruchomości 
stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 63/3, z obrębu B-15, Łódź Batuty, położoną
w Łodzi przy ul. Okólnej 185, dla której Sąd Rejonowy w Łodzi prowadzi Księgę Wieczystą 
(Nr Księgi zamieszczony w uwadze).
Zainteresowana podnosi, że biorąc pod uwagę szybki rozwój nowych technologii, 
miniaturyzację urządzeń teletechnicznych oraz proces stałych przemian ekonomicznych, 
Orange Polska S.A. zgodnie z długofalową strategią optymalizowania portfela nieruchomości 
będących w posiadaniu Spółki, planuje na przedmiotowej nieruchomości rozszerzenie zakresu 
świadczonych usług o inne usługi podstawowe, nieuciążliwe, z zachowaniem funkcji 
łączności i telekomunikacji.
1. Przeznaczenie terenów.
Spółka Orange Polska S.A. zwraca się z prośbą o dokonanie zmian zapisów w projekcie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Łodzi 
obejmującej teren Lasu Łagiewnickiego w rejonie ulic: Okólnej i Wycieczkowej i postuluje 
określenie podstawowego przeznaczenia terenu obejmującego przedmiotową nieruchomość 
jako funkcji usług.
Wnosi o wprowadzenie do projektu mpzp poniższych zapisów:
a) określenie podstawowego przeznaczenia terenu z przedmiotową nieruchomością przez 
wskazanie go dla rozwoju funkcji:
• usług podstawowych służących obsłudze mieszkańców, z zachowaniem usług łączności
i telekomunikacji,
b) określenie przeznaczenia dopuszczalnego jako:
• usługi inne, nieuciążliwe wraz z niezbędnym zapleczem komunikacyjnym
i technicznym,
• infrastruktura techniczna.
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Składająca uwagę proponuje, zmianę oznaczenia terenu i przypisanie mu nowego symbolu - 
1U.
2. Warunki kształtowania ładu przestrzennego.
Składająca uwagę postuluje, o ustalenie poniższych warunków zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy działki budowlanej- maksimum 30 %,
b) intensywność zabudowy działki budowlanej - minimum 0,05, maksimum 0,3,
c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej - minimum 50%,
d) wysokość zabudowy - maksimum 6 m, jedna kondygnacja, z dopuszczeniem dachów 
płaskich, pochyłych lub dwuspadowych,
e) ustalenie na rysunku planu przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy po granicach działki 
ewidencyjnej nr 63/3,
f) w zakresie ustalenia szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości 
postuluje się o ustalenie:
• powierzchni działek - na poziome minimum 200 m2,
• szerokości frontów działek - minimum 4 m,
• kąta położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - od 90° do 104°.
Składająca uwagę wnosi, o dopuszczenie na przedmiotowej działce budowy, przebudowy, 
rozbudowy, modernizacji i remontu budynku, jeśli pozwolą na to warunki gruntowe
i techniczne.
Zdaniem zainteresowanej określone w taki sposób przeznaczenie terenu przedmiotowej 
nieruchomości nie będzie w sprzeczności z obowiązującymi zapisami aktualnego Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, uchwalonego 
uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XCIX/1826/10, z dnia
27 października 2010 roku, w którym przedmiotowa nieruchomość, lokowana jest
w jednostce urbanistycznej o przeważającej funkcji usługowej, oznaczonej symbolem UC - 
tereny koncentracji usług w strefie obrzeżnej.
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi.
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi.
Wyjaśnienie:
Postulowane zmiany dotyczące wprowadzenia: przeznaczenia terenu na zabudowę usług 
podstawowych służących obsłudze mieszkańców z dopuszczeniem usług innych, 
nieuciążliwych, korekty wskaźników zagospodarowania terenu i parametrów kształtowania 
zabudowy oraz linii zabudowy - nie są możliwe do wprowadzenia w projekcie planu
ze względu na otoczenie ww. nieruchomości.
Bliskie sąsiedztwo Lasu Łagiewnickiego - największego kompleksu leśnego
w granicach miasta i Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich oraz lokalizacja wskazanej 
nieruchomości w granicach otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich determinuje
i ogranicza możliwości jej zagospodarowania.
Obszar Parku wraz z Lasem Łagiewnickim jest bardzo istotny w skali Łodzi z uwagi

na wysokie wartości przyrodnicze, kulturowe, krajobrazowe i ekologiczne. Cechy
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te sprawiają, że projekt planu wprowadza zabudowę wyłącznie w tych miejscach gdzie jest
to niezbędne, w oparciu o istniejące zagospodarowanie terenu oraz obowiązujące przepisy 
prawa.
W myśl art. 15 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w planie miejscowym określa się obowiązkowo zasady 
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. Ustalone zagospodarowanie w terenie 1T jest 
właściwe z punktu widzenia ochrony i kształtowania ładu przestrzennego otoczenia 
ukształtowanego zespołu zabudowy o historyczno-kulturowym charakterze, stanowiącego 
przedpole Lasu Łagiewnickiego. W projekcie planu określono zasady kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenów w sposób nawiązujący do formy istniejącej zabudowy 
przy uwzględnieniu walorów krajobrazowych oraz zabudowy historycznej (zespołu 
klasztornego Ojców Franciszkanów, zespołu pałacowego w Łagiewnikach – poza granicami 
projektu planu i drewnianych kapliczek) zlokalizowanej w sąsiedztwie.
Przedstawione w projekcie planu ustalenia dotyczące szczegółowych zasad
i warunków scalania i podziału nieruchomości wyczerpują treść żądania wynikającego
z uwagi.
Możliwości budowy, remontu i przebudowy dotyczące obiektów budowlanych szczegółowo 
określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. 
zm.). Plan miejscowy reguluje zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki 
zagospodarowania terenu, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

Tomasz KACPRZAK

Projekt Strona 6



Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE 
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE 

NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH 
ICH FINANSOWANIA, ZGODNYCH Z PRZEPISAMI O FINANSACH 

PUBLICZNYCH.

Do zadań z zakresu infrastruktury technicznej będących zadaniami własnymi gminy w planie 
należy:
-wydzielenie i wykup terenu pod realizację nowych i poszerzenie istniejących dróg,
-uzbrojenie terenu w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanalizacji 
sanitarnej tłocznej,
-uzbrojenie terenu w sieć oświetlenia ulicznego,
-przełożenie oświetlenia ulicznego
-przebudowa jezdni i chodników na drogach gminnych,
Inwestycje dotyczące oświetlenia ulic podlegają zapisom Prawa energetycznego a ich 
wykonanie poprzedzone musi być wcześniej wykonaną koncepcją zaopatrzenia w energię 
zgodną z zamierzeniami gminy i ujętą w planach inwestycyjnych dystrybutora sieci.
Konieczna będzie budowa:
-około 7,1 km chodników,
-około 3300 m2 placu publicznego (PP)
rozbudowa:
-około 1,14 km drogi dojazdowej (D)
oraz budowa:
-około 0,77 km sieci wodociągowej,
-około 1,10 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
-około 0,50 km sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej.
Do pozostałych inwestycji, na które gmina poniesie wydatki będzie realizacja dróg 
wewnętrznych na działkach stanowiących własność gminy.
Konieczna będzie budowa:
-około 0,46 km dróg wewnętrznych (W),
rozbudowa:
-około 0,33 km drogi wewnętrznej (W).
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Powyższe zadania będą umieszczone w programach rozwoju poszczególnych elementów 
zagospodarowania, a następnie w zadaniach rzeczowych budżetu gminy objętych wieloletnią 
prognozą finansową.
Finansowanie będzie odbywało się w oparciu o budżet gminny, z wykorzystaniem funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej oraz środków Funduszu Ochrony Środowiska, a także 
środków możliwych do pozyskania z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

Tomasz KACPRZAK
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UZASADNIENIE 

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej teren Lasu Łagiewnickiego 
w rejonie ulic: Okólnej i Wycieczkowej. 

Zgodnie z uchwałą Nr XLIX/1008112 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 września 
2012 r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej teren Lasu Łagiewnickiego w rejonie ulic: 
Okólnej i Wycieczkowej. W wyniku realizacji uchwały opracowano projekt miejscowego 
planu wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko" i "Prognozą skutków finansowych 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego". 

Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenów 
zgodnie z wymogami ładu przestrzennego oraz realizowaną polityką przestrzenną miasta, 
a w szczególności: 

l) określenie zasad ochrony środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych; 
2) ochrona kompleksu leśnego przed niekontrolowanymi procesami urbanizacji w strefie 

obrzeżnej miasta; 
3) ochrona dziedzictwa kulturowego. 

Obszar objęty projektem planu obejmuje powierzchnię l 084 ha. Położony jest 
w północnej części Łodzi, w dzielnicy Bałuty. Obszar sporządzania planu w zdecydowanej 
większości obejmuje Las Łagiewnicki i zawiera fragmenty dolin rzeki Bzury wraz ze stawami 
w Arturówku oraz rzeki Łagiewniczanki. Obszar ten jest bardzo istotny w skali Łodzi z uwagi 
na wysokie wartości przyrodnicze, kulturowe, walory krajobrazowe i ekologiczne. Obejmuje 
cenne fragmenty przyrody naturalnej takie jak Las Łagiewnicki, stanowiący największy 
kompleks leśny na terenie miasta. Obszar posiada swoją bogatą przeszłość historyczną, której 
świadectwem są obiekty stanowiące istotne dobra kultury materialnej w postaci: Zespołu 
Klasztornego Ojców Franciszkanów, drewnianych kapliczek nad rzeką Łagiewniczanką oraz 
dawnej willi Ludwika Heinzla. Z uwagi na posiadane zasoby, jest obszarem atrakcyjny do 
uprawiania turystyki i rekreacji, zawierającym bazę noclegową i ośrodki sportowo
rekreacyjne. 

Od północy teren opracowania graniczy z gminą Zgierz. Wschodnia granica obszaru 
biegnie w większości wzdłuż granicy lasu, natomiast południowo-wschodnie krańce obszaru 
dochodzą do ul. Strykowskiej. Południową granicę wyznaczają tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz ul. Bażancia. Od zachodu granica biegnie wzdłuż 

ul. Łagiewnickiej (z wyłączeniem terenu Łódzkiego Klubu Jeździeckiego oraz pałacu 

Ludwika Heinzla) oraz ul. Przyklasztorze. Wewnątrz obszaru wzdłuż ul. Wycieczkowej 
znajdują się dwa tereny wyłączone z opracowania miejscowego planu, są nimi Ośrodek 
Edukacji Ekologicznej oraz zabudowania związane z dawnym funkcjonowaniem 
Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób 
Płuc. 

W projekcie planu miejscowego wyznaczono tereny o następującym podstawowym 
przeznaczemu: 

l) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN; 
2) teren zabudowy usług kultu religijnego, oznaczony symbolem UKR; 
3) teren zabudowy usług zdrowia, oznaczony symbolem UZ; 
4) tereny zabudowy usług oświaty, oznaczone symbolem UO; 
5) tereny lasów komunalnych i zalesień, oznaczone symbolem ZLK; 



6) tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolem ZP; 
7) tereny zieleni urządzonej oraz zabudowy usługowej, oznaczone symbolem ZP/U; 
8) teren ogrodów działkowych, oznaczone symbolem ZD; 
9) teren cmentarza, oznaczony symbolem ZC; 
lO)tereny wód powierzchniowych, oznaczone symbolem WS; 
ll)tereny dróg publicznych: 

a) ulicy głównej ruchu przyspieszonego, oznaczonej symbolem KDGP, 
b) ulicy głównej, oznaczonej symbolem KDG 
c) ulic lokalnych, oznaczonych symbolem KDL, 
d) ulicy dojazdowej, oznaczonej symbolem KDD; 

12)tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolem KDW; 
13)tereny komunikacji kołowej, oznaczone symbolem KS; 
14)teren placu publicznego, oznaczony symbolem PP; 
15)teren obiektów i urządzeń elektroenergetycznych, oznaczone symbolem E; 
16)teren obiektów i urządzeń telekomunikacyjnych, oznaczony symbolem T. 

Projekt planu został sporządzony zgodnie z zakresem określonym w art. 15 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwzględniając 
wymogi wynikające z art. l ust. 2 ustawy w sposób następujący: 

l) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury poprzez ustalenie 
zasad ochrony i ksztahowania ładu przestrzennego oraz zasad ksztahowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenów, w tym linii zabudowy, formy zabudowy, 
kolorystyki budynków oraz materiałów wykończeniowych; 

2) walory architektoniczne i krajobrazowe poprzez: 
a) ustalenie zasad ochrony i ksztahowania ładu przestrzennego oraz zasad 

ksztahowania zabudowy i zagospodarowania terenów w sposób nawiązujący 
do formy istniejącej zabudowy oraz historycznej zabudowy zlokalizowanych 
w obszarze planu, 

b) wyznaczenie przestrzeni w postaci placu publicznego oraz stref stanowiących 
przedpole dla budynków wpisanych do rejestru zabytków, służących ochronie 
ekspozycji tych obiektów, 

c) uzupełnienie i ochronę istniejących form krajobrazu naturalnego - lasów 
i zadrzewień, 

d) ograniczenie nowej zabudowy do minimum zmierzające do ochrony walorów 
krajobrazowych Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich wraz z otuliną; 

3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów 
rolnych i leśnych w szczególności poprzez: 

a) określenie wymagań zapewniających zachowanie standardów jakości 

środowiska, 

b) wykluczenie lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, 

c) wykluczenie lokalizacji obiektów budowlanych w obrębie obszarów 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, 

d) wskazanie terenów chronionych akustycznie, 
e) ochronę lasów, 
f) ochronę korytarzy ekologicznych, 
g) określenie ograniczeń w zakresie możliwości i intensywności wykorzystania 

terenów, 
h) ochronę terenów położonych w granicach prawnych form ochrony przyrody, 
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i) wykluczenie utrzymania otwartych rowów ściekowych i zbiorników 
ściekowych oraz likwidowania i niszczenia zadrzewień przydrożnych, jeżeli 
nie wynikają z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego na 
terenach położonych w granicach otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich; 

4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków poprzez ustalenie zasad 
ochrony zabytków wpisanych do rejestru zabytków, gminnej ewidencji zabytków, 
miejsc i pomników pamięci narodowej, zabytków archeologicznych, a także 

wprowadzenie strefy archeologicznej oraz strefy ekspozycji budynków historycznych; 
5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby 

osób niepełnosprawnych poprzez: 
a) ustalenie zasad ochrony środowiska, 
b) ksztahowanie zagospodarowania w zgodzie z wymogami przepisów prawa, 

w szczególności w zakresie dróg publicznych, 
c) wprowadzenie zasad związanych ze strefą ochrony sanitarnej cmentarza, 
d) nakaz stosowania rozwiązań technicznych terenów przestrzeni publicznej 

uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych, 
e) ustalenie minimalnej liczby miejsc do parkowania, w tym mieJSC 

przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową; 
6) walory ekonomiczne przestrzeni poprzez wykorzystanie naturalnych zasobów 

środowiska i przeznaczenie przeważającej części obszaru planu na tereny zieleni, wód, 
ponadto poprzez rozbudowę układu drogowego i sieci infrastruktury technicznej oraz 
uzupełnienie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej 

w miejscach gdzie rozpoczęto już procesy urbanizacyjne, dających możliwość 

efektywnego zagospodarowania obszaru; 
7) prawo własności poprzez ksztahowanie zagospodarowania terenu w sposób 

racjonalny, możliwie w najmniejszym stopniu ingerujący w grunty stanowiące 

własność prywatną, a także w sposób umożliwiający zagospodarowanie terenów 
budowlanych w granicach istniejących podziałów własnościowych; 

8) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa nie wprowadzają ograniczeń, które 
uniemożliwiałyby prowadzenie działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń; 

9) potrzeby interesu publicznego poprzez wskazanie w projekcie planu terenów 
przeznaczonych pod: 
a) tereny lasów komunalnych i zalesień, 
b) teren placu publicznego, 
c) tereny dróg publicznych, 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 

teren cmentarza, 
tereny zabudowy usług oświaty, 
teren zabudowy usług zdrowia, 
tereny zieleni urządzonej, 
tereny wód powierzchniowych, 
tereny komunikacji kołowej 

zbiorowej; 
- obsługi pasażerów miejskiej komunikacji 

l O) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci 
szerokopasmowych, poprzez określenie warunków i zasad jej przebudowy, 
rozbudowy i budowy; 

11) zapewnienie udziału społeczeństwa 

zagospodarowania przestrzennego, w 
w pracach nad miejscowym planem 
tym przy użyciu środków komunikacji 
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elektronicznej. Zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych 
poprzez: 
a) podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do sporządzenia 

dokumentu oraz wyłożeniu do publicznego wglądu zgodnie z wymogami 
przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w formie ogłoszeń 

w prasie, obwieszczeń zawieszonych na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczonych 
na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, 

b) wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach od 31 maja do l lipca 
2016 r. zarówno w siedzibie jak i na stronie internetowej Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej w Łodzi, 

c) umożliwienie składania wniosków i uwag do planu, 
d) zorganizowanie i przeprowadzenie dyskusji publicznej w dniu 22 czerwca 2016 r., 
e) bieżące informowanie osób zainteresowanych o prowadzonych pracach 

projektowych oraz udostępnianie dokumentacji prac planistycznych przez Miejską 
Pracownię Urbanistyczną w Łodzi, 

f) zamieszczanie rozstrzygnięć Prezydenta Miasta Łodzi dotyczących składanych 
uwag i wniosków w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi; 

12)potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody do celów zaopatrzenia 
ludności poprzez ustalenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej, w tym w zakresie zaopatrzenia w wodę. 

W projekcie planu nie uwzględniono wymogów ochrony gruntów rolnych oraz dóbr 
kultury współczesnej ze względu na ich brak w obszarze objętym planem. 

Zgodnie z art. l ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalając przeznaczenie terenu organ ważył interes 
publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci wniosków do planu, zmierzające do 
ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego 
zagospodarowania, a także wykonał analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne 

określonych m. in. w prognozie skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego oraz 
w prognozie oddziaływania na środowisko. 

Wnioski zbierano w dniach od 6 listopada 2012 r. do 7 grudnia 2012 r. 
W przewidzianym okresie wpłynęły 2 wnioski, które zostały rozpatrzone przez Prezydenta 
Miasta Łodzi zarządzeniem Nr 7138NI/14 z dnia 23 września 2014 r. Jeden wniosek został 
uwzględniony częściowo, natomiast drugi nie został uwzględniony ze względu na położenie 
nieruchomości, której dotyczył ten wniosek, poza granicami obszaru projektu planu. 

W kolejnych etapach prowadzonej procedury opracowania projektu planu 
rozpatrywane były różne warianty rozwiązań przestrzennych i funkcjonalnych. Projektowane 
przeznaczenie terenów kształtowano w sposób racjonalny, uzasadniony potrzebami interesu 
publicznego o znaczeniu zarówno lokalnym, jak i ponadlokalnym. Przy wyborze ostatecznych 
rozwiązań pod uwagę brano wnioski i uwagi zgłaszane m. in. przez: organy i instytucje 
uprawione do opiniowania, uzgadniania projektu planu oraz prognozy oddziaływania na 
środowisko, organy i instytucje biorące udział w procedurze sporządzania planu, a także inne 
osoby zainteresowane i podmioty, w tym: mieszkańców, właścicieli nieruchomości w jego 
granicach oraz potencjalnych inwestorów. Kierowano się jednocześnie potrzebą 

uporządkowania zagospodarowania oraz właściwego ukształtowania ładu przestrzennego, 
koniecznością spełnienia wymogów przepisów odrębnych oraz interesem prawnym miasta. 
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W wyniku uwzględnienia wniosków do planu wprowadzono w nim zmiany. 
Wskazano między innymi dwa tereny przeznaczone pod wielostanowiskowe parkingi 
naziemne oraz dopuszczono utworzenie szaletu miejskiego w pobliżu obiektów użyteczności 
publicznej. Określono wysoki procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej działki na 
terenach zlokalizowanych w Arturówku, mając na uwadze walory przyrodnicze obszaru oraz 
zapotrzebowanie na wprowadzenie uporządkowanych form zieleni. Dla terenów dróg 
publicznych wprowadzono możliwość lokalizowania dróg rowerowych. Ponadto 
uwzględniono zapotrzebowanie na realizację miejsc postojowych dla rowerów w pobliżu 
obiektów użyteczności publicznej. Projekt dopuścił indywidualne ujęcia wody. Uwzględniono 
też wniosek dotyczący możliwości lokalizacji obiektów małej architektury i ujednolicenia 
stylistyki materiałów, z których mają być wykonane na terenach zieleni i w miejscach 
wykorzystywanych pod rekreację. Wprowadzając zasady i warunki dotyczące sytuowania 
tablic informacyjnych do projektu planu, uwzględniono wniosek wskazujący zapotrzebowanie 
na realizację drogowskazów związanych z obecnością obiektów zabytkowych. 

Dla potrzeb projektu planu sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko, 
zgodnie z wymogiem art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz prognozę skutków finansowych uchwalenia planu, 
zgodnie z art. 17 pkt 5 ustawy. 

Wyłożenie projektu planu miejscowego do publicznego wglądu odbyło się w dniach 
od 31 maja 2016 r. do l lipca 2016 r. Uwagi można było składać w terminie do dnia 21 lipca 
2016 r. W ramach procedury wyłożenia przeprowadzono dyskusję publiczną nad 
rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego w dniu 22 czerwca 2016 r. Uwagi 
zostały rozpatrzone zarządzeniem Nr 4214NII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 sierpnia 
2016 r. 

Przy wyznaczaniu terenów pod sytuowanie nowej zabudowy uwzględniono 

w szczególności wymagania ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią 
oraz walory ekonomiczne przestrzeni poprzez: 

l) kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia 

do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego; rozwój zabudowy 
przewiduje się w obszarze posiadającym bezpośredni dostęp do urządzonych dróg 
publicznych, ponadto zaproponowano uzupełnienie sieci drogowej, w sposób 
umożliwiający efektywne wykorzystanie obszaru objętego projektem planu; 

2) zachowanie i rozwój publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka 
transportu za pomocą: 
a) zachowania pętli autobusowych w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej, 

terenów pełniących funkcje rekreacyjne oraz obiektów użyteczności publicznej, 
b) wprowadzenia terenów wielostanowiskowych parkingów naziemnych 

gwarantujących możliwość swobodnego przesiadania się ze środków komunikacji 
indywidualnej do środków komunikacji zbiorowej, 

c) dostosowania ul. Okólnej, ul. Wycieczkowej i ul. Traktu Strykowskiego dla 
potrzeb publicznego transportu autobusowego; 

3) rozwiązania przestrzenne ułatwiające przemieszczanie się pieszych i rowerzystów: 
a) wyznaczenie dróg wewnętrznych KDW, 
b) umożliwienie lokalizacji dróg rowerowych prowadzonych w terenach dróg 

publicznych i dróg wewnętrznych, 
c) lokalizacja terenów KS (pętle autobusowe w powiązaniu z wielostanowiskowymi 

parkingami) w pobliżu skupisk zabudowy oraz terenów zieleni pełniących funkcje 
rekreacyjne, ułatwiając pieszym szybki dostępu do środków komunikacji 
miejskiej, 
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d) utworzenie placu publicznego PP, stanowiącego przedpole dla obiektów 
zabytkowych i użyteczności publicznej, z priorytetem dla ruchu pieszych; 

4) zaplanowanie nowej zabudowy wyłącznie, jako: 
a) uzupełnienie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej 

na terenach obecnie częściowo trudnych do zagospodarowania ze względu na 
przebiegającą linię napowietrzną 15k V - uruchomienie terenów i ich efektywne 
wykorzystanie będzie możliwe po skablowaniu linii, 

b) powiększenie istniejącej zabudowy usługowej związanej z możliwością 

zapewnienia rozbudowy obiektów użyteczności publicznej, 
c) rozbudowę ul. Strykowskiej z wykorzystaniem istniejącego korytarza drogowego, 
d) powiększenie istniejącego cmentarza na terenach predysponowanych do tego 

uwarunkowaniami gruntowo-wodnymi. 

Zgodnie z wymogiem art. 32 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych 
Prezydent Miasta Łodzi dokonał analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. Wyniki 
analiz przekazał Radzie Miejskiej w Łodzi. W dniu 3 lipca 2013 r. Rada Miejska w Łodzi, 
zgodnie z art. 32 ust. 2 ww. ustawy, podjęła uchwałę Nr LXVI/1415113 w sprawie aktualności 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi. 

Analiza wskazuje na wyznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego: 

l) terenów o przewadze zabudowy mieszkaniowej: wielorodzinnej, jednorodzinnej 
i rezydencjonalnej pośród których występują tereny niezabudowane, tereny na których 
proces urbanizacji jeszcze nie został rozpoczęty (użytkowanych obecnie rolniczo) oraz 
nowe tereny inwestycyjne położone poza zasięgiem infrastruktury technicznej; 

2) terenów usług - koncentracji usługowych, handlu wielkopowierzchniowego 
i obszarów usług metropolitalnych, które wyznaczono w przewaza]ącej większości 
poza obszarem centralnym (poza obrębem strefy wielkomiejskiej) i są one 
zagospodarowane jedynie w 50%. 

Warto podkreślić, iż projektowaną zabudowę wprowadzono na wolnych działkach pomiędzy 
istniejącą zabudową o tej samej funkcji albo jako powiększenie tej uprzednio zrealizowanej. 
Wspomniane tereny charakteryzują się dobrym dostępem do sieci komunikacyjnej oraz 
wyposażeniem w sieci infrastruktury technicznej, co pozwala na obsługę nowej zabudowy. 

Wobec powyższego rozwiązania projektu planu w zakresie przeznaczenia terenów pod 
zabudowę mieszkaniową i usługową są zgodne z ustaleniami Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi. Przeprowadzona analiza 
wskazuje na aktualność dyspozycji Studium dotyczących obszaru objętego projektem planu. 

Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu sporządzona dla potrzeb projektu 
planu zgodnie z wymogiem art. 17 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym wykazała, iż realizacja ustaleń projektu planu skutkować 
będzie oszacowanymi wpływami do budżetu Gminy oraz wydatkami związanymi z realizacją 
ustaleń: 

- wpływy - ok. 84 tys. zł, 
- wydatki w przypadku realizacji docelowego zagospodarowania - ok. 2, 7 mln zł. 

Po uwzględnieniu wskaźnika ekonomicznego NPV bilans końcowy przedsięwzięcia kształtuje 
się na poziomie- ok. - 2,4 mln zł. 
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Przedstawione w mmeJszej prognozie skutki finansowe uchwalenia mieJscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego rozpatrywane w ujęciu dochodów i wydatków 
z budżetu miasta wskazują, iż wydatki generowane przez nowe zagospodarowanie 
przewyższają wpływy do budżetu miasta. Największym obciążeniem dla budżetu miasta będą 
wydatki w związku z realizacją inwestycji z zakresu układu komunikacyjnego. W prognozie 
nie uwzględniono kosztów związanych z poszerzeniem ul. Strykowskiej (l KDGP). Realizacja 
tej inwestycji powinna być finansowana w ramach realizacji ogólnomiejskiego układu 

komunikacyjnego. Gmina poniesie wydatki z tytułu budowy dróg wewnętrznych na działkach 
stanowiących własność gminy, placu do zawracania, rozbudowy dróg, budowy chodników 
realizacji bądź przełożenia oświetlenia dróg. Ponadto prognoza wskazuje, iż Gmina poniesie 
wydatki z tytułu konieczności zapewnienia warunków do podłączenia poszczególnych 
nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej tj. wodociągi , kanalizacja, kanał 

sanitamy, w ramach terenów przeznaczonych pod zainwestowanie. 

Należy zaznaczyć, iż prognozowany poziom wyniku finansowego stanowi jedynie 
przybliżoną symulację dochodów i wydatków w związku z uchwaleniem m.p.z.p. i może 
odbiegać od rzeczywistych rezultatów osiągniętych w wyniku jego realizacji, z uwagi 
na nieprzewidywalność cen rynkowych oraz zmienność uwarunkowań w czasie. 
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Lista nieuwzględnionych uwag 

złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej teren Lasu Łagiewnickiego w rejonie 

ulic Okólnej i Wycieczkowej 

  



Przy wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu w okresie od 31 maja 2016 r.  
do 1 lipca 2016 r. oraz w wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotyczących projektu planu, tj. do dnia 
21 lipca 2016 r. wpłynęły 2 uwagi. 

Prezydent Miasta Łodzi zarządzeniem Nr 4214/VII/16 z dnia 8 sierpnia 2016 r. rozpatrzył uwagi wniesione 
do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu. 

Obydwie uwagi zostały nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Łodzi. 

 

Uwaga nr 1 

− złożona przez Pana Jarosława Filipiaka,  
− dotyczy działek nr 13/1 oraz 6/7 obręb B-14 przy ulicy Studenckiej 2/4 w Łodzi, teren oznaczony na 

rysunku planu symbolem 1ZP/U; 
 

Uwaga nr 2 

− złożona przez Panią Jolantę Foss działającą w imieniu Orange Polska S.A. z siedzibą  
w Warszawie, 

− dotyczy działki nr 63/3 obręb B-15 przy ul. Okólnej 185 w Łodzi, oznaczenie w projekcie planu 
symbolem 1T. 

 

 

W załączeniu: 

− kserokopia uwag złożonych do projektu planu 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kserokopie uwag nieuwzględnionych  

złożonych do projektu planu przy wyłożeniu do publicznego wglądu 
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