
DrukNr )184/~~1)16 
Pmjekt z dnia 49 p~&eik\w, Q\611 

UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 2016 r. 

w sprawie uchwalenia rniejscowego planu zagospodarowania pnestnennego dla czeci  
obszaru miasta Lodzi poloionej w rejonie ulic: Spadochroniany, Namiotowej, 

Kraricowej i Biegunowej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie glninnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 14 ust. 8 art. i 20 ust. 1 
uslawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579), w zwivku z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kivietnia 2015 r. o anianie niekt6rych ustaw w zwivku ze wzrnocnieniern narzqdzi 
ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774 i 1688) or= art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 
20 lnaja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. poz. 961), Rada 
Miejska w todzi 

uchwala, co nastqpuje: 

Rozdzial 1 
Pnepisy og6lne 

1. 1. Przedmiotem uchwaty sq ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla czqici obszaru miasta todzi  potoionej w rejonie ulic: Spadochroniarzy, 
Namiotowej, Kraricowej i Biegunowej, zwanego dalej ,,planern", wraz z jej integralnymi 
czeiciami w postaci: 

I )  rysunku planu wykonanego na rnapie sytuacyjno-wysokoiciowej w skali 1 : 1000, 
stanowiqcego zatqcznik Nr 1 do uchwaty; 

2) rozstrzygniqcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wniesionych w zwivku 
z wyloieniem do publicznego wglqdu, stanowiqcego zalqcznik Nr 2 do uchwaly; 

3) rozstrzygniqcia o sposobie realizacji zapismych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, kt6re naleiq do zadah wlasnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania, stanowiqcego zatqcznik Nr 3 do uchwaly. 
2. Granice obszaru objqtego planem okreilono na rysunku planu. 

3 2. Stwierdza sic, i e  plan nic narusza ustaleri ,,Studium uwarunkowali i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego miasta todzi" uchwalonego uchwatq Nr XCIXII 826110 
Rady Miejskiej Lodzi z dnia 27 paidziernika 201 0 r. 

3 3. 1. W planie nie okreSla sic, ze wzglqdu na brak podstaw wynikajqcych ze stanu 
faktycznego: 

1 ) zasad ochrony dobr kultury wspdczesnej; 
2) granic i sposobbw zagospodarowania terenow lub obiekt6w podlegajqcych ochronie, 

ustalonych na podstawie odt-qbnych przepisow, w tyrn teren6w g6rniczych, a takie 
obszarbw szczegolnego zagroienia powodziq oraz obszarow osuwania siq mas ziemnych; 

3) sposobu i terminu lymczasowego zagospodarowania, urzqdzenia i uiytkowania terenbw. 
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2. Rysunek planu zawiera ustalenia obowiqzujqce oraz oznaczenia graficzne o charakterze 
informacyjnym, zgodnie z legendq oznaczen zamieszczonq na rysunku. 

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

1) ustalen zawartych w rozdziale 2 uchwab; 
2) ustalen obowiqzujqcych zawartych na rysunku planu. 

4. Polozenie linii rozgraniczajqcych na rysunku planu nalezy ustalid. poprzez odczyt 
z rysunku planu w oparciu o jego skalq. 

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

w uchwale o przystqpieniu do sporzqdzenia planu; 
3) infrastruktura techniczna - wszelkie systemy, przewody i urzqdzenia oraz obiekty 

budowlane: wodociqgowe, kanalizacyjne, cieplownicze, elektroenergetyczne, gazowe 
i telekomunikacyjne; 

4) linia rozgraniczajqca - wyznaczonq na rysunku planu liniq c i q g l ~  stanowiqcq granicq 
miqdzy terenami o r6znym przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowania; 

5) 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 wiqzqcej 
siq z naruszeniem struktury gruntu; 

6) nieprzekraczalna linia zabudowy - wyznaczonq na rysunku planu liniq, okreilajqcq czqid. 
dzia'rki budowlanej na kt6rej mozliwe jest lokalizowanie budynkbw, 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 czqici budynku i urzqdzen budowlanych 
zwiqzanych z budynkiem, chyba ze ustalenia planu rozstrzygajq inaczej; 

7) przepisy odrqbne - przepisy prawa powszechnie obowiqzujqcego, w szczegolnoici ustawy 
i rozporzqdzenia, a t a k e  akty prawa miejscowego obowiqzujqcego na obszarze miasta 
Lodzi; 

8) przeznaczenie podstawowe - spos6b wykorzystania terenu pod okreilonq funkcjq wraz 
z niezbqdnymi obiektami i urzqdzeniami budowlanymi; 

9) przeznaczenie uzupelmiajqce - dodatkowy sposdb wykorzystania terenu dopuszczony 
na warunkach okreilonych w ustaleniach planu; 

10) strefa ochrony archeologicznej - strefq ochrony konsenvatorskiej obejmujqcq obszar, 
na kt6rym zlokalizowane sq zabytki archeologiczne lub istnieje uzasadnione podejrzenie, 
ze mogq siq one na nim znajdowad.; 

11) system informacji miejskiej (SIM) - funkcjonujqcy w mieicie Lodzi na podstawie 
przepisdw odrqbnych, jednolity system informacji obejmujqcy tablice, znaki informacyjne 
i przestrzenne noiniki informacji stanowiqce elementy systemu informacji ulicowej, 
adresowej, kierunkowej oraz turystycznej, inne niz znaki drogowe i noiniki reklamowe; 

12) tablica infonnacyjna - noinik informacji wizualnej niestanowiqcej reklamy; 
13) teren - wydzielone liniami rozgraniczajqcymi lub liniami granic obszaru objqtego 

planem nieruchomoici lub ich czqici, oznaczone symbolami cyfrowymi i literowymi, 
z kt6rych cyfry oznaczajq numer porzqdkowy terenu, a litery podstawowe przeznaczenie 
terenu; 

14) uchwa'ra - niniejszq uchwalq Rady Miejskiej w Lodzi; 
15) ustawa - ustawq z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, o ile z tresci przepisu nie wynika inaczej; 
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16) wskainik powierzchni biologicznie czynnej - udzial procentowy terenu biologicznie 
czynnego w powierzchni dzialki budowlanej; 

17) wskainik powierzchni zabudowy - udzial procentowy powierzchni wyznaczonej przez 
rzuty poziome wszystkich budynkow w ich obrysie zewnqtrznym w powierzchni dzialki 
budowlanej; 

18) wysokoid zabudowy - okreilonq w metrach wysokoid budynku mierzonq zgodnie 
z wymogami przepis6w odrqbnych dotyczqcych budownictwa albo wysokoid obiektu 
budowlanego niebqdqcego budynkiem mierzonq od najnizszego poziomu terenu 
w miejscu jego lokalizacji, do najwyzszego punktu jego konstrukcji. 
2. Okreilenia uzyte w planie, a niezdefiniowane w ust. 1,  dotyczqce zagadnien 

przewidzianych ustawq lub przepisami odrqbnymi przywolanymi w treSci niniejszej uchwaly, 
nalezy rozumied w spos6b okreilony w ustawie lub w tych przepisach, a w przypadku braku 
definicji w rozumieniu powszechnym. 

Rozdzial2 
Ustalenia planu 

5 5. 1. Dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.ZP i 2.ZP obowiqzujq 
ustalenia zawarte w kolejnych ustqpach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia ustala siq: 
1) przeznaczenie podstawowe - tereny zieleni urzqdzonej i rekreacji, w tym boiska do gier 

zespolowych, ogr6dki jordanowskie, Sciezki rowerowe i piesze, iciezki zdrowia; 
2) przeznaczenie uzupelniajqce - infrastruktura techniczna. 

3. W zakresie zasad ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego oraz zasad ksztaltowania 
zabudowy i wskainik6w zagospodarowania terenu ustala siq: 

1) dopuszczenie, na terenie l.ZP, lokalizacji zabudowy zwiqzanej z obslugq funkcji 
rekreacyjnej, stanowiqcej zaplecze socjalne, gastronomiczne, techniczno-magazynowe 
oraz sanitarne, spelniajqcej nastqpujqce wymagania: 
a) lokalizacja zabudowy w obrqbie wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych 

linii zabudowy, 
b) maksymalna lqczna powierzchnia zabudowy wszystkich budynkdw 450 m2, nie wiqcej 

niz 3 budynki, 
c) maksymalny udzial ushg  gastronomicznych w powierzchni zabudowy pojedynczego 

budynku - 30%, 
d) maksymalna wysokoic zabudowy 6 m - jedna kondygnacja, 
e) ksztalt dachu plaski lub spadowy o jednakowym kqcie nachylenia polaci od 30" do 40°, 
f) tynk lub cegla jako podstawowe materialy elewacyjne oraz drewno, kamien naturalny 

lub szklo jako materialy uzupelniajqce, 
g) kolorystyka elewacji w odcieniach bezu, szaroici, brqzu lub naturalnych banv 

materialow wykonczeniowych takich jak kamien czy drewno; 
2) wskainiki zagospodarowania terenu: 

a) wskainik powierzchni zabudowy dla terenu 1.ZP - maksimum 0,8%, 
b) intensywnosd zabudowy dla terenu 1.ZP - minimum 0,003, maksimum 0,008, 
c) wskainik powierzchni biologicznie czynnej - minimum 85%; 

3) dopuszczenie lokalizacji tymczasowych obiekt6w budowlanych zwiqzanych z obslugq 
imprez plenerowych na czas nie dluzszy nii czas tnvania imprezy; 

4) dopuszczenie lokalizacji minimum 10 miejsc parkingowych, nie wiqcej niz 20 miejsc, 
realizowanych w zgrupowaniach do 5 miejsc oddzielonych pasami zieleni, w tym 
minimum 2 miejsca postojowe przeznaczone na parkowanie pojazd6w zaopatrzonych w 
kartq parkingowq, o ktorej mowa w przepisach o ruchu drogowym, 
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5) dopuszczenie lokalizacji wolnostojqcych tablic informacyjnych zwiqzanych z funkcjq 
terenu i zgodnych z systemem informacji miejskiej (SIM) o maksymalnej powierzchni 
2,O m2. 
4. W zakresie zasad ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala siq 

ochronq powietrza, w6d, gleby, ziemi, ochronq przed halasem, wibracjami i polami 
elektromagnetycznymi poprzez: 

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

2) zakaz lokalizacji przedsiqwziqd mogqcych znaczqco oddzialywad na Srodowisko, 
z wylqczeniem inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej; 

3) nakaz stosowania kompleksowych rozwiqzan do obslugi terendw w zakresie gospodarki 
wodnej i odprowadzania Sciek6w oraz gospodarki odpadami poprzez wykorzystanie 
istniejqcych sieci infrastruktury technicznej oraz objqcie miejskim systemem gospodarki 
odpadami, na zasadach okreSlonych w przepisach odrqbnych. 
5. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow wyznacza siq strefq 

ochrony archeologicznej obejmujqcq w caloSci tereny oznaczone symbolami 1.ZP i 2.ZP, 
w ktdrej przy realizacji robot ziemnych lub dokonaniu zmiany dotychczasowej dzialalnoSci 
wiqzqcej siq z naruszeniem struktury gruntu nakazuje siq przeprowadzenie nadzoru 
archeologicznego; wydanie pozwolenia na nadz6r archeologiczny regulujq przepisy odrqbne. 

6. W zakresie szczegblowych zasad i'warunk6w scalania i podziah nieruchomoSci ustala 
siq: 

I) powierzchniq dzialki: 
a) dla terenu 1.ZP - minimum 55 000 m2, 
b) dla terenu 2.ZP - minimum 1 1 000 m2 
-parametry te nie dotyczq dzialek wydzielonych pod komunikacjq 

i urzqdzenia infrastruktury technicznej; 
2) szerokoSC frontu dzialki: 

a) dla terenu 1.ZP - minimum 60 m, 
b) dla terenu 2.ZP - minimum 20 m; 

3) kqt polozenia granic dzialki w stosunku do pasa drogowego: 90" z tolerancjq do 20". 
7. W zakresie szczegolnych warunkow zagospodarowania terenow oraz ograniczen w ich 

uiytkowaniu ustala siq: 
I )  nakaz ograniczenia ~ysoko ic i  obiektbw budowlanych, w ramach poszczeg6lnych 

terenow, do powierzchni ograniczajqcej lotniska t6di-Lublinek, zgodnie z przepisami 
odrqbnymi z zakresu lotnictwa, wskazanej na rysunku planu, gdzie linie wysokoSciowe 
320, 315, 310, 305 i 300 m n.p.m. sq liniami na powierzchni stozkowej o nachyleniu 5%. 
wznoszqcej siq w kierunku polnocnym; 

2) zakaz lokalizacji obiektdw i funkcji przeznaczonych na pobyt ludzi w wyznaczonej 
na rysunku planu strefie ochronnej od linii napowietrznej 15 kV. 
8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemow infrastruktury 

technicznej ustala siq nakaz lokalizacji nowych lub przebudowywanych sieci infrastruktury 
technicznej jako podziemnych, za wyjqtkiem istniejqcej linii 15 kV, dla ktorej dopuszcza siq 
przebudowq jako linii napowietrznej. 

tj 6. 1. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: l.ZL, 2.ZL, 3.ZL i 4.ZL 
obowiqzujq ustalenia zawarte w kolejnych ustqpach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia ustala siq: 
I )  przeznaczenie podstawowe - lasy; 
2) przeznaczenie uzupelniajqce - sied kanal izacj i deszczowej na terenie 2.ZL oraz sied 

elektroenergetyczna na terenie 4.ZL. 
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3. W zakresie zasad ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala siq: 
1 )  nakaz powadzenia gospodarki IeSnej zgodnie z przepisami odrqbnymi dotyczqcymi las6w; 
2) nakaz stosowania rozwiqzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych 

zapewniajqcych zachowanie standard6w jakoSci Srodowiska okreilonych na podstawie 
przepis6w odrqbnych: 

3) zakaz lokalizacji przedsiqwziqk mogqcych znaczqco oddzialywak na Srodowisko, 
z wylqczeniem inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dopuszczonej na terenach 
2.ZL i 4.ZL. 
4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w wyznacza siq strefq 

ochrony archeologicznej obejmujqcq w caloici tereny oznaczone symbolami l.ZL, 2.ZL, 
3.ZL i 4.ZL, w ktdrej przy realizacji robot ziemnych lub dokonaniu zmiany dotychczasowej 
dzialalnoici wiqzqcej siq z naruszeniem struktury gruntu nakazuje siq przeprowadzenie 
nadzoru archeologicznego; wydanie pozwolenia na nadz6r archeologiczny regulujq przepisy 
odrqbne. 

5. W zakresie szczeg6lnych warunk6w zagospodarowania terendw oraz ograniczen w ich 
uiytkowaniu ustala siq nakaz ograniczenia wysokoici obiektbw napowietrznej infrastruktury 
technicznej, w granicach terenu 4.ZL, do powierzchni ograniczajqcej lotniska Lodi-Lublinek, 
zgodnie z przepisami odrqbnymi z zakresu lotnictwa, wskazanej na rysunku planu, gdzie linie 
wysokoSciowe 320, 315, 310, 305 i 300 m n.p.m. sq liniami na powierzchni stozkowej, 
o nachyleniu 5%, wznoszqcej siq w kierunku p6lnocnym. 

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

1) zakaz lokalizacji nowych sieci infrastruktury technicznej; 
2) dopuszczenie wylqcznie remont6w i przebudowy istniejqcych sieci infrastruktury 

technicznej; 
3) dopuszczenie lokalizacji drog IeSnych o nawierzchni wylqcznie gruntowej 

lub z element6w latwo rozbieralnych. 

5 7. 1 . Dla teren6w oznaczonych symbolami 1.KDL i 2.KDL obowiqzujq ustalenia 
zawarte w kolejnych ustqpach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia terenow ustala siq: 
1) przeznaczenie podstawowe - tereny dr6g publicznych wraz z obiektami i urzqdzeniami 

zwiqzanymi z prowadzeniem i obshgq ruchu drogowego; 
2) przeznaczenie uzupelniajqce - sieci i urzqdzenia infrastruktury technicznej. 

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

I) zachowanie istniejqcego ukladu drogowo-ulicznego z mozliwoSciq rozbudowy 
i przebudowy, w granicach wyznaczonych pasdw drogowych; 

2) nakaz lokalizacji sieci infrastruktury technicznej jako podziemnych; 
3) dopuszczenie remontow, przebudowy i budowy sieci infrastruktury technicznej. 

4. W zakresie warunk6w i parametrbw funkcjonalno-technicznych ustala siq: 
I )  dla ulicy oznaczonej symbolem 1.KDL - ul. Biegunowa: 

a) klasa L - lokalna, 
b) przekr6j ulicy 112 - jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu, 
c) szerokoSk czqSci terenu pod pas drogowy ulicy zawarty w granicach obszaru objqtego 

planem, zmienna od 2,O m do 22,s m, zgodnie z rysunkiem planu; 
2) dla ulicy oznaczonej symbolem 2.KDL - ul. Krancowa: 

a) klasa L - lokalna, 
b) przekr6j ulicy 112 - jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu, 
c) szerokoSd czqSci terenu pod pas drogowy ulicy zawarty w granicach obszaru objqtego 

planem, zmienna od 1.2 m do 7,3 m, zgodnie z rysunkiem planu. 
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5. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w wyznacza siq strefq 
ochrony archeologicznej obejmujqcq w catoici tereny oznaczone symbolami 1.KDL i 2.KDL, 
w kt6rej przy realizacji robot ziemnych lub dokonaniu zmiany dotychczasowej dzialalnoici 
wiqiqcej siq z naruszeniem struktury gruntu nakazuje siq przeprowadzenie nadzoru 
archeologicznego; wydanie pozwolenia na nadz6r archeologiczny regulujq przepisy odrqbne. 

6. W zakresie wymagan wynikajqcych z potrzeb ksztahowania przestrzeni publicznych 
ustala siq: 

I) nakaz stosowania tablic i znak6w zgodnych z systemem informacji miejskiej (SIM); 
2) nakaz stosowania jednakowych rozwiqzan w zakresie stylistyki i material6w dla latarni, 

lawek, koszy na Smieci sytuowanych w ciqgu danej ulicy. 

$ 8. I .  Ustala siq stawkq procentowq sluzqcq okreSleniu oplaty, o kt6rej mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy w wysokoSci 30% dla terenu oznaczonego symbolem 1.ZP. 

2. Dla teren6w nie wymienionych w ust. 1 stawki procentowej nie ustala siq ze wzglqdu 
na brak wzrostu wartoSci nieruchomoSci. 

Rozdzial3 
Przepisy koricowe 

3 9. Wykonanie uchwab powierza siq Prezydentowi Miasta todzi. 

3 10. Uchwala wchodzi w zycie po u p h i e  14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku 
Urzqdowym Wojewbdztwa t6dzkiego. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 

Prezydent Miasta Lodzi 

Pod wzgledern Iornlalno-prawnym 

projekt nie budz~ zastrzeieh 

GDartarnentu ArchiWm i Rozwoju 
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