
Druk Nr 2% /%o/& 
Projekt z dnia J A  ya(d<ephF~ ,&jib , 

UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZl 

z dnia 2016 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czqici 
obszaru miasta Lodzi poloionej w rejonie alei Politechniki oraz ulic: Walerego 

Wr6blewskieg0, W6lczanskiej i ink. Stefana Skrzywana. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gminny~n (Dz. U. z 2016 r. pot. 446 i 1579) oraz art. 14 ust. 8 
i art. 20 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579) w zwiqzku 
z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 201 5 r. o z~nianie 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 og6lne 

$ I .  I .  Przedmiotem uchwaly sq ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla czeSci obszaru miasta todzi poloionej w rejonie alei Politechniki oraz 
ulic: Walerego Wrbblewskiego, Wolczanskiej i ini. Stefana Skrzywana, zwanego dalej 
,,planem", wraz z integralnymi jej czqiciami w postaci: 
I) rysunku planu stanowiqcego zatqcznik Nr 1 do uchwa+y, wykonanego na mapie sytuacyjno 

- wysokoSciowej w skali 1 : 1000; 
2) rozstrzygniqcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wniesionych w zwiqzku 

z wyloieniem do publicznego wglqdu, stanowiqcego zatqcznik Nr 2 do uchwab; 
3)rozstrzygniqcia osposobie realizacji, zapisanych wplanie inwestycji zzakresu 

infrastruktury technicznej, ktbre nalezq do zadati wtasnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania, stanowiqcego zalqcznik Nr 3 do uchwaly. 

2. Granice obszaru objqtego planem okreilono na rysunku planu, o ktbrym mowa 
w ust. I pkt 1 .  

92.Stwierdza siq, i e  plan nienarusza ustalen ,,Studiurn uwarunkowan 
i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta todzi" uchwalonego uchwalq 
Nr XCIX/l826/10 Rady Miejskiej w todzi z dnia 27 paidziernika 201 0 r. 

5 3. I .  Ustalenia uchwaly, stanowiqce tekst planu, majq charakter obowiqzujqcy i co do 
zakresu oraz stopnia szczeg6lowoSci sq zgodne zwymogami zawartymi 
w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

2. W planie nie okreila s i ~ :  
I) granic i sposob6w zagospodarowania terenbw gbrniczych, a t a k e  naraionych na 

niebezpieczeiistwo powodzi oraz zagroionych osuwaniem siq mas ziemnych - ze wzglqdu 
na brak takich terenow w obszarze planu; 
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2) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania i uiytkowania teren6w. 
3. Rysunek planu zawiera ustalenia obowiqzujqce, ustalenia obowigzujqce wyznaczone 

na podstawie przepis6w odrebnych oraz oznaczenia informacyjne, zgodnie z legend? 
zamieszczonq na rysunku. 

4. Zasady zabudowy i zagospodarowania oraz sposoby ukytkowania poszczegolnych 
teren6w wyznaczonych liniami rozgraniczajqcymi okreSla siq lqcznie na podstawie: 
I) ustalen o charaktetze og6lnym zawartych w rozdziale 2; 
2) ustalen szczeg6#owych zawartych w rozdziale 3; 
3) ustaleli obowigzujqcych zawartych na rysunku planu. 

5. Potozenie linii rozgraniczajqcych i linii zabudowy w m iejscach, ktbre nie zosta%y 
zwymiarowane na rysunku planu nalezy ustalad poprzez odczyt rysunku planu 
w oparciu o jego skalq. 

9 4. 1 .  OkreSlenia stosowane w uchwale oznaczajq: 
I )  cechy historyczne - elementy obiektu budowlanego, w tym zabytku i dobra kultury 

wsp6lczesnej stanowiqce wartoSC historycznq, artystycznq lub naukowq okreilone 
na podstawie aktow archiwalnych; 

2) dach plaski - dach o spadkach polaci do 1 5'; 
3) dziatka naroina - dzialke budowlanq, graniczqcq z przestrzeniami publicznymi od co 

najmniej dwoch przyleg4ych do siebie stron; 
4) front dziatki - czeSC dzialki budowlanej, ktbra przylega do drogi publicznej, innego ciqgu 

komunikacyjnego lub placu publicznego, z kt6rego odbywa siq gt6wny wjazd lub wejScie 
na tq dziatkq; 

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

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

7) kwartaI - przestrzen ograniczonq terenami drog publicznych lub granicam i obszaru 
objetego planem; 

8) l inia rozgraniczajqca - liniq ciqglq oznaczonq na rysunku planu, stanowiqcq granicq miedzy 
terenami o roinym przeznaczeniu lub r6znych zasadach i warunkach zagospodarowania; 

9) linia zabudowy - wyznaczonq na rysunku planu liniq, odpowiednio: 
a) nieprzekraczalnq linie zabudowy, to jest linip okreglajqcq czqSC dzialki budowlanej na 

ktbrej mozliwe jest lokalizowanie budynkow, z zakazem jej przekraczania, kt6ry to zakaz 
nie dotyczy element6w wejicia do budynku takich jak: schody, pochylnia, podest, rampa, 
zadaszenie, elementow nadwieszei takich jak: lqcznik, balkon, wykusz, gzyms, okap 
dachu, oraz podziemnych czqSci budynku i urzqdzeh budowlanych zwiqzanych 
z budynkiem, chyba i e  ustalenia planu rozstrzygajq inaczej, 

b) obowiqzujqcq liniq zabudowy, to jest liniq, okreilajqcq czqS6 dzialki budowlanej na 
kt6rej mozliwe jest lokalizowanie budynkbw, wzdluz kt6rej obowiqzuje sytuowanie 
minimum 70% powierzchni Sciany frontowej budynku, z zakazem jej przekraczania, 
kt6ry to zakaz nie dotyczy elementow wejScia do budynku takich jak: schody, pochylnia, 
podest, rampa, zadaszenie, elementbw nadwieszeri takich jak: Iqcznik, balkon, wykusz, 
gzyms, okap dachu, oraz podziemnych czqSci budynku i urzqdzen budowlanych 
zwiqzanych z budynkiem, chyba ze ustalenia planu rozstrzygajq inaczej, 

c) liniq zabudowy pierzejowej, to jest liniq, okreilajqcq czqiC dzialki budowlanej, na kt6rej 
moiliwe jest lokalizowanie budynkow, wzdtui kt6rej obowiqzuje sytuowanie Sciany 
frontowej budynku na calej dlugoici tej linii, z dopuszczeniem realizacji podcieni, 
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z zakazem jej przekraczania, ktbry to zakaz nie dotyczy elementow wejScia do budynku 
takich jak: schody, pochylnia, podest, rampa, zadaszenie, elernentow nadwieszen takich 
jak: lqcznik, balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, oraz podziemnych czqici budynku 
i urzqdzeri budowlanych zwiqzanych z budynkiem; dopuszcza siq, aby Sciana frontowa 
budynku niewypelniala calej dlugoici pierzejowej linii zabudowy wylqcznie 
w przypadkach: 
- zabytkbw chronionych ustaleniami planu, 
- gdy w Scianach szczytowych budynk6w na dzialkach sqsiednich istniejq okna; 

10) miejsce zmiany linii zabudowy - wskazany na rysunku planu punkt, w kt6rym nastepuje 
zmiana rodzaju linii zabudowy; 

I 1) nadz6r archeologiczny - rodzaj badan archeologicznych polegajqcych na obserwacji 
i analizie nawarstwieri odkrytych w wykopach budowlanych podczas realizacji robbt 
ziemnych lub przy dokonywaniu zmiany charakteru dotychczasowej dzialalnoSci wiqzgcej 
sie z naruszeniem struktury gruntu; 

12) noSnik rekla~nowy - tablice reklamowq lub urzqdzenie reklamowe w rozumieniu ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

13) ogrodzenie aiurowe - ogrodzenie, w kt6rym lqczna powierzchnia otworow i przeSwit6w 
stanowi nie mniej n i i  60% przqsla wraz z cokolem, na minimum 80% dlugoSci catkowitej 
ogrodzenia; 

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 - spos6b wykorzystania terenu okreilony w ustaleniach szczegolowych, 
w zakresie funkcji zabudowy i zagospodarowania, kt6re razem z niezbqdnymi obiektami 
budowlanymi i urqdzeniami tworzq caloSC funkcjonalno-przestrzennq, odpowiednio: 
a) przeznaczenie podstawowe - przewaiajqcy spos6b wykorzystania terenu dopuszczony 

na warunkach okreSlonych w ustaleniach planu, 
b) przeznaczenie uzupelniajqce - dodatkowy spos6b wykorzystania terenu dopuszczony na 

warunkach okreSlonych w ustaleniach planu, 
c) przeznaczenie dopuszczalne - sposob wykorzystania terenu do czasu zagospodarowania 

zgodnie z ustaleniami planu; 
16) strefa ochrony archeologicznej - strefq ochrony konserwatorskiej, obejmujqcq obszar, na 

ktbrym zlokalizowane sq zabytki archeologiczne lub istnieje uzasadnione podejrzenie, ze 
mogq siq one na nim znajdowaC; 

17) system informacji miejslciej (SIM) funkcjonujqcy w mieicie todzi na podstawie 
przepis6w odrebnych, jednolity system informacji obejmujqcy tablice, znaki informacyjne 
i przestrzenne noiniki inforrnacji stanowigce elementy systemu informacji ulicowej, 
adresowej, kierunkowej oraz turystycznej, inne niz znaki drogowe i noSniki reklamowe; 

18) system NCS - Naturalny System Barw (Natural Color System) - system opisu banv 
publikowany w formie wzornik6w kolorow; oznaczenie koloru sklada siq z: napisu ,,NCS 
S", czterech cyfr, z kt6rych pierwsze dwie oznaczaja procentowq zawartoSC czerni, kolejne 
dwie - poziom chromatycznoSci oraz, po myflniku, symbolu koloru oznaczajqcego 
procentowq zawartoSC kolorow (z6Itego - Y, czenvonego - R, niebieskiego - B, zielonego 
- G) lub kolor neutralny - N; 

19) system RAL - RAL Classic - system opisu barw publikowany w forrnie wzornikbw 
kolorbw; oznaczenie koloru sklada siq z napisu ,,RALm oraz czterech cyfr, z ktbrych 
pienvsze dwie oznaczajq przynaleinoSC koloru do umownie okreilonych grup odcieni (np. 
RAL I Oxx - grupa odcieni zoltych, RAL90xx - grupa odcieni bialych i czarnych); 
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20) szpaler drzew - kompozycjq przestrzennq zieleni wysokiej oznaczajqcq jednorzqdowe 
nasadzenie drzew, przy czyrn iloJC, rozstaw, gatunek oraz miejsce sadzenia drzew podlega 
indywidualnemu doborowi; 

21) tablica informacyjna - przedmiot materialny przeznaczony lub slu2qcy do ekspozycji 
treSci informacyjnych niestanowiqcy reklamy o phskiej powiertchni wraz z jego 
elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami; 

22) teren - wydzielone liniami rozgraniczajqcymi lub granicami obszaru objqtego planem 
nieruchomoSci lub ich czqici, oznaczone symbolami cyfrowymi i literowymi, z ktorych: 
a) dla teren6w dr6g publicznych - cyfra oznacza numer porzqdkowy, a litery oznaczajq 

podstawowe przeznaczenie terenu oraz klase drogi, 
b) dla pozostalych teren6w - pierwsza cyfra oznacza nurner kwartalu, kolejna cyfra lub 

cyfry oznaczajq numer porzqdkowy terenu w kwartale, a litery oznaczajq podstawowe 
przeznaczenie terenu; 

23) uchwala - niniejszq uchwalq Rady Miejskiej w Lodzi; 
24) uslugi uciqiliwe - dzialaInoSC ustugowq powodujqcq przekroczenie standard6w i norm 

Srodowiskowych obowiqzujqcych dla funkcji podstawowych danego terenu; 
25) ustawa - ustawq z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, o ile z treici prtepisu nie wynika inaczej; 
26) wskainik powierzchni biologicznie czynnej - udziat procentowy terenu biologicznie 

czynnego w powierzchni dzialki budowlanej; 
27) wskainik powierzchni zabudowy - udzial procentowy powierzchni wyznaczonej przez 

rzuty wszystkich kondygnacji nadziemnych budynk6w w ich obrysie zewnqtrznym 
w powierzchni dzialki budowlanej; 

28) wysokoid zabudowy - okreglonq w metrach wysoko8C budynku mierzonq zgodnie 
z wymogami przepidw odrebnych dotyczqcych budownictwa albo okreilonq w metrach 
wysokoSC obiektu budowlanego, niebqdqcego budynkiem mierzonq od najnizszego 
poziomu terenu w miejscu jego lokalizacji do najwyiszego punktu jego konstrukcji. 

2. OkreSlenia uiyte w planie, a niezdefiniowane w ust. I ,  dotyczqce zagadnieti 
przewidzianych ustawq lub przepisami odrqbnymi przywolanymi w treici niniejszej uchwaly, 
naleiy rozumieC w sposbb okreSIony w ustawie lub w tych przepisach, a w przypadku braku 
definicji - w rozumieniu powszechnym. 

Rozdziat 2 
Ustalenia dla ca!ego obszaru objqtego planem 

5 5. Ustala sic nastqpujqce zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: 
nakaz ksztaltowania zabudowy zgodnie zwyznaczonymi na rysunku planu liniami 
zabudowy oraz wskainikami i parametrami sprecyzowanymi w ustaleniach szczeg6lowych; 
dla zabudowy istniejqcej, uksztattowanej niezgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu 
liniami zabudowy lub niespelniajqcej wskainikbw i parametrbw sprecyzowanych 
w ustaleniach szczeg6lowych, dopuszcza sic wylqcznie: remont, przebudowq, rozbiorkq 
oraz prowadzenie innych rob6t budowlanych polegajqcych na doprowadzeniu do zgodnoici 
z ustaleniami planu lub z przepisami z zakresu prawa budowlanego, a t a k e  podniesieniu 
standard6w i jakoSci uzytkowania oraz odbudowq zabytkbw, o kt6rej mowa w § 10; 

3) zakaz stosowania zewnqtrznych materialow wykoliczeniowych obiekt6w w postaci: 
okladzin winylowych, okladzin z gresu lub glazury, blach trapezowych i falistych, 
blachodach6wki, wikliny, slomy, bielonych Scian, niepoddanych obr6bce eIement6w 
z kamienia lub drewna; 
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4) zakaz realizacji tymczasowych obiektow budowlanych, za wyjqtkiem obiektbw 
dopuszczonych w przestrzeniach publicznych oraz na terenach oznaczonych symbolami 
I .  I .UN i 2.7.MW/U; 

5) zakaz stosowania oyrodzefi wykonanych z: siatki, prefabrykatow betonowych, drewna 
i tworzyw sztucznych; 

6) w zakresie lokalizacji urzqdzen technicznych: 
a) dopuszczenie umieszczania skrzynek przylqczy infrastruktury technicznej na elewacjach, 

a skrzynek przylqczy gazowych rbwniei na ogrodzeniach, wylqcznie wbudowanych 
wscianq lub ogrodzenie, wykonanych wybcznie zieliwa bqdi stali 
w kolorystyce odpowiadajqcej w systemie RAL barwie 7016 lub w barwie elewacji lub 
ogrodzenia, w ktbre sq wbudowane, 

b) dopuszczenie zakladania na obiektach budowlanych element6w trakcji, znak6w 
i sygnal6w drogowych lub innych urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, urz4dzeli 
sluiqcych do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego, a takie urzqdzeti niezbqdnych do 
korzystania z nich, w rozumieniu przepisbw odrqbnych z zakresu gospodarki 
nieruchomoiciami, 

c) zakaz lokalizacji na elewacjach frontowych oraz w przeiwitach bramowych, elementow 
technicznego wyposazenia budynkow, wtym: klimatyzatorow, anten, przewod6w 
dymowych, wentylacyjnych i instalacji elektrycznych, za wyjqtkiem skrzynek przylqczy 
i elementow sluzqcych iluminacji budynkow, 

d)dopuszczenie lokalizacji masztow telekomunikacyjnych wylqcznie na dachach 
budynk6w o wysokoSci nie mniejszej nii 20,O m; 

7) w zakres ie przeznaczen ia dopuszczalnego moil iwoSC lokal izacj i: 
a) zieleni z wy%qczeniem zieleni wysokiej, 
b) obiekt6w malej architektury, 
c) urzqdzen rekreacyj nych. 

§ 6. Ustala sig nastqpujqce wymagania wynikajqce z potrzeb ksztakowania przestrzeni 
publicznych, do ktorych na obszarze planu naleiq tereny: placu publicznego oznaczonego 
symbolem PP, zieleni urzqdzonej publicznej oznaczonej symbolem ZP oraz drog publicznych: 
I) dopuszcza siq lokalizacjq tymczasowych obiektbw uslugowo-handlowych: 

a)zwiqzanych zsezonowym zagospodarowaniem terenu, takich jak: ogrodki 
gastronomiczne, wystawy artystyczne, sceny, estrady, lodowiska, 

b) wymienionych w ustaleniach szczeg6lowych - w sposob nie kolidujqcy z funkcjami 
i sposobem zagospodarowania terenbw; 

2) nakaz stosowania kolorystyki malowanych i lakierowanych metalowych czqSci: 
a) obiekt6w malej architektury, elementow ~Swietleniowych i elementow wygrodzen oraz 

wolnostojqcych noinikow reklamowych, z zastrzeieniem obiektbw o charakterze 
artystycznym - odpowiadajqcej w systemie RAL barwie 7016, 

b) wiat przystankowych - odpowiadajqcej w systemie RAL barwie 70 16 lub 6005; 
3) nakaz stosowania tablic i znakbw informacyjnych zgodnych z systemem informacji 

miejskiej (SlM). 

§ 7. Ustala siq nastqpujqce zasady i warunki sytuowania noinikow reklamowych i tablic 
informacyjnych - zakaz sytuowania noinikbw reklamowych i tablic informacyjnych: 
I) powodujqcych zaslanianie lub przyslanianie: znakbw systemu informacji miejskiej (SIM), 

kamer wizyjnych systemu monitoringu miejskiego, detali architektonicznych, otworbw 
okiennych, drzwiowych i wentylacyjnych; 

2) utrudniajqcych poruszanie siq, w tym ograniczajqcych przejgcia i dojazdy. 
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8. Ustala siq nastepujqce zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego wynikajqce z potrzeb ochrony Srodowiska: 
I) nakaz stosowania rozwiqzari technicznych, technologicznych i organizacyjnych 

zapewniajqcych zachowanie standardow jakoSci Srodowiska okreSlonych na podstawie 
przepisow odrqbnych; 

2)zakaz lokalizacji przedsiqwziqk mogqcych znaczqco oddziatywak na Srodowisko, za 
wyjqtkiem: 
a) zespolow zabudowy mieszkaniowej, ustugowej, centrow handlowych, garazy 

i parkingbw samochodowych oraz zespolow parkingbw wraz z towarzyszqcq im 
infrastrukturq, 

b) przedsiqwziqC dotyczqcych infrastruktury technicznej, drog oraz linii tramwajowych; 
3) w zakresie ochrony i ksztahowania zieleni: 

a) nakaz zachowania istniejqcych szpalerow drzew wskazanych na rysunku planu i ich 
uzupelnienia w spos6b kontynuujqcy zasady kompozycji i doboru gatunkowego, 
z wyjqtkiem odcinkow, gdzie jest to niemozliwe ze wzglqd6w wynikajqcych z przepisbw 
odrqbnych dotyczqcych drbg publicznych, 

b)nakaz ochrony pojedynczych drzew wskazanych na rysunku planu oraz drzew 
zlokalizowanych w strefie ochrony zieleni wysokiej wskazanej na rysunku planu; 

4) w zakresie ochrony przed halasem - tereny zabudowy oznaczone na rysunku planu 
symbolami MWIU, U i UN zalicza siq do teren6w chronionych akustycznie okreilonych 
jako ,,tereny w strefie Srodmiejskiej miast powyzej 100 tys. mieszkancow7', w rozu~nieniu 
przepisdw odrqbnych. 

5 9. Ustala siq nastqpujqce zasady ochrony d6br kultury wspblczesnej: ochronq dla 
dobra kuftury wspolczesnej oznaczonego na rysunku planu symbolem DKWl - Zaklady 
Sprzqtu Elektronicznego ,,Fonica9', ul. Wroblewskiego 1611 8, dla ktorego obowiqzuje: 
I )  w zakresie ochrony bryly : 

a) nakaz zachowania bryly budynku, 
b) dopuszczenie nadbudowy, z obowiqzkiem wycofania czqSci nadbudowanej co najmniej 

o l ,5 m od zewnetrznego lica Sciany budynku usytuowanej w obowiqzujqcej linii 
zabudowy ; 

2) w zakresie ochrony elewacji - nakaz: 
a) w elewacji polnocnej i zachodniej - zachowania: podzialow, ksztaltu i wielkoici oraz 

rozmieszczenia otworbw okiennych, za wyjqtkiem kondygnacji parteru, 
b) w elewacji pblnocnej - wyeksponowania ielbetowo-stalowej konstrukcji budynku 

w kondygnacj i parteru; 
3) w zakresie ochrony stolarki okiennej - nakaz zachowania: wymiarow, geometrii 

i podzial.6~. 

5 10. Ustala siq nastqpujqce zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkbw: 
I )  wprowadza siq strefq ochrony konserwatorskiej historycznego zespolu terenbw zielonych, 

obejmujqcq park dawnego zatoienia willowego Karola Bennicha, wpisany do gminnej 
ewidencji zabytkbw, w ktbrej obowiqzuje: 
a) ochrona istniejqcej zieleni, z uwzglqdnieniem przepis6w odrqbnych, za wyjqtkiem 

wycinki zwiqzanej zrealizacjq zbiornika retencyjnego wod deszczowych 
i roztopowych, 

b) dopuszczenie uzupetniania istniejqcej zieleni nowymi nasadzeniami z zachowaniem 
kontynuacji zasad jej doboru gatunkowego, 

c)dopuszczenie realizacji nowych nawierzchni utwardzonych wykonanych wylqcznie 
z kostki kamiennej w odcieniach szaroici lub nawierzchni zwirowej; 



2) wskazuje siq zabytek chroniony przez wpis do rejestru zabytkow, oznaczony na rysunku 
planu symbolem RI - willa Karola Bennicha przy Fabryce Wyrobow Dzierzganych 
i Pohczoch Hiiffera, ul. Wblczaliska 243 (nr rej.: A/98 z dnia 20.0 1.1971 r.), dla ktorego 
przepisy odrqbne przewidujq obowiqzek uzgadniania wszelkich projektow i dzialan 
inwestycyjnych z wkaiciwym organem ochrony zabytkow; 

3) wprowadza siq ochronq dla zabytk6w wpisanych do gminnej ewidencji zabytkbw, 
oznaczonych na rysunku planu symbolem E (oraz kolejnq liczbq), poprzez okreilenie: 
a) kategorii ochrony dla zabytku, podanej w tabeli, o kt6rej mowa w pkt 9, 
b) og6lnych zasad ochrony zabytku przyporzqdkowanych do danej kategorii, o ktorych 

mowa w pkt 5 - 8, 
c) szczegbtnych zasad ochrony zabytku, podanych w tabeli, o ktbrej mowa w pkt 9; 

4) szczegolne zasady ochrony zabytku, o ktbrych mowa w pkt 9, wskazujq na odstqpstwa lub 
uzupelniajq ogolne zasady ochrony zabytku, o ktbrych mowa w pkt 5 - 8; 

5) dla kategorii ochrony I oraz 11, obowiqzuje: 
a) w zakresie ochrony bryly: 

- zakaz prowadzenia na dzialce w miejscu zabytku, ktbry ulegl zniszczeniu, robot 
budowlanych innych niz odbudowa budynku z odtworzeniem cech historycznych tego 
zabytku, z wyjqtkiem zabytku oznaczonego symbolem E 13, 

- nakaz, przy prowadzeniu robot budowlanych, uwzglednienia cech historycznych 
zabytku, 

- dopuszczenie przebudowy wylqcznie elementbw niezgodnych z cechami 
historycznylni zabytku lub zniszczonych, 

b) w zakresie ochrony elewacji: 
- nakaz zachowania detali architektonicznych lub ich odtworzenia, w przypadku, gdy 
detale te nie zachowaty siq lub sq zniszczone, zgodnie z cechami historycznymi 
zabytku, 

- zakaz stosowania rolet zewnqtrznych, krat i okiennic, z wyjqtkiem elementbw 
zgodnych z cechami historycznymi zabytku oraz krat w przejazdach bramowych, 

-dopuszczenie przebudowy wylqcznie elementbw niezgodnych zcechami 
historycznym i zabytku, 

c) w zakresie ochrony stolarki okiennej i drzwiowej - dopuszczenie wymiany stolarki 
wylqcznie pod warunkiem zachowania lub odtworzenia: wymiarow, geometrii 
i podzialow, zgodnych z cechami historycznymi zabytku, 

d) w zakresie kolorystyki: 
- dla elewacji lub ich fragmentow wykoliczonych tynkiem - najwyzej trzech kolor6w 
z tej samej gamy barw: neutralnych, ugrbw, szaroici, przelamanych roiy, oliwkowych 
zieleni, odpowiadajqcych w systemie NCS barwom o oznaczeniu: NCS S, dwie 
pierwsze cyfry - od 00 do 40 ,  dwie kolejne cyfry - od 00 do 20 lub cyfry - od 
0000 do 5000, symbol koloru - N, w tym: jednego koloru dla powierzchni Scian, 
jednego (najjainiejszego) dla detalu architektonicznego oraz jednego 
(najciemniejszego) dla cokolu lub parteru, z dopuszczeniem uzycia naturalnej 
kolorystyki tynk6w historycznych lub kolorystyki zgodnej z cechami historycznymi, 

- dla elewacji lub ich fragmentow wykoliczonych materialami naturalnymi, takimi jak 
cegfa - nakaz zachowania lub przywrocenia kolorystyki naturalnej tych materialbw, 

- dla stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej - zakaz stosowania kolorystyki w barwach 
innych niz: grafitowa, odpowiadajqca w systemie RAL banvie 7016, szara - 7010, 
ciemnobrqzowa - 80 17, ciemnozielona - 6005, pistacjowa - 601 9, koSci sloniowej - 
10 14 Iub perlowa - 1 0 13, z dopuszczeniem stosowania naturalnego koloru drewna 
w odcieniach ciemnych oraz kolorystyki zgodnej z cechami historycznymi, 
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- dla obrobek blacharskich i balustrad - zakaz stosowania kolorystyki w barwach innych 
niz: grafitowa, odpowiadajqca w systemie RAL barwie 701 6, szara - 7010, jasnoszara 
- 7001, ciemnozielona - 6005 1ub ciemnobrqzowa - 801 7, z dopuszczeniem 
stosowania naturalnej kolorystyki blach oraz kolorystyki zgodnej zcecharni 
historycznym i, 

- dla dachdw - zakaz stosowania kolorystyki w odcieniach innych niz: czenvieni, brqzu, 
szaroSci lub grafitu, zdopuszczeniem stosowania naturalnej kolorystyki pokryC 
z blach; 

6) poza ustaleniami okreSlonymi w pkt 5, dla kategorii ochrony I, obowiqzuje: 
a) w zakresie ochrony bryIy - zakaz: 

- nadbudowy i rozbudowy, 
- zmiany kqta nachylenia dachu, 
- real izacj i lukarn, 

b) w zakresie ochrony elewacji - zakaz: 
- wykonania zewnetrznego ocieplenia elewacji z wyjqtkiem Scian bet otworbw 
okiennych oraz detalu architektonicznego, 

- stosowania parapetow, rynien i rur spustowych z PCV, 
c) w zakresie ochrony stolarki okiennej i drzwiowej - nakaz uzycia materialow zgodnych 

z cechami historycznymi zabytku, z dopuszczeniem stosowania wsp6lczesnych 
technologii; 

7) poza ustaleniami okreilonymi w pkt 5, dla kategorii ochrony 11, obowiqzuje: 
a) w zakresie ochrony bryIy - dopuszczenie: 

- nadbudowy wytqcznie o I kondygnacjq, nie wiecej niz 4 m, 
- rozbudowy, 

b) w zakresie ochrony elewacji: 
-nakaz zachowania elementow wystroju architektonicznego, w tym: balkondw, 
balustrad, schod6w zewnqtrznych lub ich odtworzenia zgodnie z cechami 
historycznymi zabytku, w przypadku, gdy elementy te siq niezachowaly lub sq 
zniszczone, 

- zakaz wykonania zewnetrznego ocieplenia elewacji frontowych oraz pozostalych 
elewacji posiadajqcych detale architektoniczne, a t a k e  elewacji ceglanych, 

-zakaz stosowania parapetbw, rynien i rur spustowych z PCV na etewacjach 
frontowych, 

- zakaz zabudowy przejazd6w bramowych, 
- dopuszczenie odtworzenia zamurowanych otworow okiennych i drzwiowych, 
zgodnych z cechami historycznymi, 

- dopuszczenie przebudowy elewacji w zakresie zamiany otworbw okiennych na 
drzwiowe lub witryny, wylqcznie w kondygnacji parteru, pod warunkiem zachowania: 
szerokoici otworu i podzialow w ramach elewacji, zgodnych z cechami historycznyrni 
zabytku, 

- dopuszczenie przywrdcenia ceglanych elewacj i na oty nkowanych budynkach poprzez 
usuniqcie tynku, pod warunkiem nienaruszenia istniejqcego lica ceglanego, 

c) w zakresie ochrony stolarki okiennej i drzwiowej: 
- w budynkach pofabrycznych - nakaz uiycia materialow zgodnych z cechami 
historycznymi zabytku lub aluminium, z dopuszczeniem stosowania wsp6Cczesnych 
technologii, 

- w elewacjach frontowych i klatkach schodowych pozostalych budynkow - nakaz 
uzycia materialbw zgodnych z cechami historycznymi zabytku, z dopuszczeniem 
stosowania wspo#czesnych technologii, 



d) w zakresie ochrony elementbw wyposazenia: klatek schodowych, korytarzy, przejazdow 
bramowych - nakaz zachowania lub ich odtworzenia zgodnie z cechami historycznymi 
zabytku, w przypadku, gdy elementy te siq nie zachowaly fub sq zniszczone; 

8) dla kategorii ochrony 111 obowiqzuje w zakresie ochrony elewacji - dopuszczenie 
przywnjcenia ceglanych elewacji na otynkowanych budynkach poprzez usuniecie tynku, 
pod warunkiem nienaruszenia istniejqcego lica ceglanego; 

9) przyporqdkowanie zabytku do  kategorii ochrony oraz szczegblne zasady ochrony 
zabytkbw oznaczonych na rysunku planu symbolem E (oraz kolej-q) okreSla tabela: 

Symbol na 
rysunku 
planu 

" 
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€2 

E3a 

E3 

E4 

E5 

E6 
P 

E7 

E8 

E9 

El  1 

El2 

Adres i nazwa zabytku 

ul. Wdlczariska 225 - 
budynki poprzemyslowe, d. 
zespM fabryczny Scheiblera 

Kategoria 
ochrony 

11 

---- 
- zakaz nadbudowy 

---- 

- nakaz zachowania oryginalnych 
nadiwietti z belkami, 
- dopuszczenie realizacji otworbw 
okiennych w miejscu blend pod 
warunkiem wykonania ich na calosci 
blendy 
- zakaz nadbudowy, 
- zakaz rozbudowy, 
- dopuszczenie przebudowy elewacji 
poludniowej, w zakresie realizacji 
nowych otworow okiennych 
i drzwiowych 
- dopuszczenie nadbudowy 
maksymalnie o 2 kondygnacje, 
nie wiecej nit 8 m 
- zakaz nadbudowy , 
- zakaz rozbudowy od strony elewacji 
frontowej, 
- dopuszczenie przebudowy elewacji 
p6lnocno-wschodniej, w zakresie 
realizacji nowych otworow okiennych 
i drzwiowych 

---- 
- dopuszczenie przebudowy elewacji 
poludniowej 
- zakaz nadbudowy 

---- 

- zakaz nadbudowy, 

ul. W6lczahska 225a - willa 
ul. Wrdblewskiego IOa - 
budy nek poprzemyslowy 
uI. Wr6blewskiego 1 Oa - 
budynek poprzemyslowy 
ul. Wr6blewskiego 618 
- budynek poprzemyslowy, 
d. elektrownia z zespolu 
fabrycznego 
S. Landau i K.Weile 

ul. Wolczanska 24 1 a - 
budynek poprzemyslowy 

ul. Wdlczatiska 243 - 
budy nek poprzemysiowy 

ul. Wolczanska 243 - 
budynek poprzemystowy 

ul. Wblczanska 243 - 
budynek poprzemy slowy 
ul. Wolczariska 243 - 
budy nek poprzemyslowy 
ul. W6lczaliska 223 - 

b u d y n e k s l o w y  
ul. Skrzywana 6 - 
budynki poprzemystowe, d. 
zesp6l fabryczny Judy 
Rajchmana 
(farbiarnia i apretura) 
ul. Wolczahska 243a - 

Szczegolne zasady ochrony 

- zakaz nadbudowy wieiy fabrycznej, 
- dopuszczenie przebudowy elewacji 
poiudniowej budynku domu 
robotniczefso 

1 I 

11 

I I 

I1 

I I 

111 

11 

111 

Ill  

111 

11 

I I 



El3 

I 1 I I 
10) wprowadza siq strefc ochrony archeologicznej, kt6ra obejmuje swoim zasiqgiern tereny 

zlokalizowane na wsch6d od wyznaczonej na rysunku planu granicy tej strefy, w ktbrej 
przy realizacji rob6t ziemnych lub dokonywaniu zmiany dotychczasowej dziaialnoici 
wiqiqcej siq znaruszeniem struktury gruntu nakazuje sig przeprowadzenie nadzoru 
archeologicznego; wydanie pozwolenia na prowadzenie nadzoru archeologicznego regulujq 
przepisy odrqbne dotyczqce ochrony zabytk6w. 

El4 

El6 

E 1 7 

$ 1 1. 1. Ustala sic szczego%owe zasady i warunki scalania i podziatbw nieruchomoici: 
I )  nie wyznacza siq granic obszar6w wymagajqcych obowigkowego przeprowadzenia scalen 

i podzial6w nieruchomoici; 

d. domek ogrodnika 
ul. Wolczatiska 233 - oficyna 
ul. Wolczanska 235 - 

2) szczegb%owe zasady i warunki scalania i podziah nieruchomoici dokonywanego na 
wniosek okreilono w ustaleniach szczeg6iowych rozdziatu 3. 

2. Parametry dotyczqce dzialek uzyskiwanych wwyniku scalania i podzialu 
nieruchomoSci okreilone w ustaleniach szczeg6towych dla teren6w nie obowiqzujq dla 
dzialek gruntu wydzielonych pod nowe drogi, poszerzenie dr6g istniejqcych i pod urzqdzenia 
infrastruktury technicznej, a t a k e  dzialek powstaiych w wyniku podzialbw prowadzonych po 
wy znaczonych na rysunku planu liniach rozgraniczajqcych. 

kamienica, budynek frontowy 

ul. Wolczaliska 239 - 
kamienica, budynek frontowy 
al. Politechniki 22/24,30a - 
oficyna wraz ze stajniq 

ul. Skrzywana 9 - budynek 
poprzemyslowy 

5 12. Ustala siq szczegblne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich 
uiytkowaniu: 

I I 

I )  b zakresie lokalizacji obiektbw budowlanych oraz drzew, w strefach bezpieczenstwa od 
podziemnych cieplociqgbw wody gorqcej ustala siq: 
a) zakaz lokalizacji budynkow w odlegloici: 

- dla przewod6w ciep%owniczych o Srednicy do Dn 150 mm - 2 m od rzutu przewodu, 
- dla przewoddw cieplowniczych o Srednicy od Dn 200 do Dn 500 mm - 3 m od rzutu 
przewodu, 

- dla przewod6w cieplowniczych o Srednicy powyiej Dn 500 rnm - 5 rn od rzutu 
przewodu, 

b) zakaz nasadzeli drzew w odlegtoici mniejszej ni i  2,5 m od rzutu przewodu 
cieplowniczego wody gorqcej, 

c) w przypadku likwidacji lub przebudowy lub zastosowania zabezpieczeti ochronnych 
wynikajqcych z przepisow odrqbnych, strefy bezpieczenstwa, o kt6rych mowa w lit. a 
i b nie obowiqzujq 

2) w zakresie lokalizacji obiekt6w budowlanych, stafych naniesieA oraz drzew: 
a) w pasach ochronnych od przewodbw wodociqgowych i kanalizacyjnych - obowiqzujq 

ustalenia zawarte w przepisach odrqbnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodq 

- zakaz zmiany kqta nachylenia dachu 
--- 

- zakaz nadbudowv. 

I1 

I1 

I I  

I1 

. , 
- nakaz odtworzenia balkonu w elewacji 
wschodniej, 
- nakaz zachowania odbojow 
bramowych 

--- 

- zakaz przebudowy elewacji, za 
wyjqtkiem odtworzenia zamurowanych 
otworbw okiennych i drzwiowych 

---- 



i zbiorowego odprowadzania Sciekow oraz uchwatach Rady Miejskiej dotyczqcych 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania Sciekbw na terenie miasta Lodzi, 

b) w strefach kontrolowanych od gazociqgow - obowiqzujq ustalenia zawarte w przepisach 
odrqbnych z zakresu lokalizacji sieci gazowych; 

3) nakaz ograniczenia wysokoSci obiektbw budowlanych w ramach poszczegolnych terenow, 
zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu powierzchniami ograniczajqcymi wysokoSci 
wokol lotniska Lodi-Lublinek, zgodnie z przepisami odrqbnymi; powyisze ograniczenia 
wysokoici obejmujq rowniei wszystkie urzqdzenia umieszczane na obiektach 
budowlanych, w tym t a k e  inwestycje celu publicznego z zakresu IqcznoSci publicznej. 

§13.Ustala siq nastqpujqce zasady modernizacji, rozbudowy ibudowy 
systemow komunikacj i oraz obslugi komunikacyjnej terenow przy leglych: 
I) prtebudowa, rozbudowa i remont istniejqcego ukladu drogowego - ulicznego oraz budowa 

nowego ukladu; 
2) remont i przebudowa istniejqcej trasy tramwajowej; 
3) budowa dr6g rowerowych; 
4) obsluga komunikacyjna obszaru planu przez docelowy uklad drogowo-tramwajowy 

w granicach wyznaczonych teren6w dr6g publicznych; 
5) ulice stanowiqce uklad umoiliwiajqcy polqczenie obszaru planu z zewnqtrznym ukiadem 

komunikacyjnym to istniejqce ulice zbiorcze oznaczone symbolami: IKDZ 
(ul. Wr6blewskiego), 2KDZ+T (al. Pofitechniki) i 3KDZ (ul. Wblczanska); 

6) ulice stanowiqce elementy uzupelniajqce wewnqtrzny uklad drogowy: 
a) istniejqca ulica lokalna oznaczona symbolem I KDL (ul. Skrzywana), 
b) projektowana ulica lokalna oznaczona symbolem 2KDL; 

7) ulica stanowiqca ukiad uzupelniajqcy: istniejqcy odcinek ulicy Skrzywana, jako ulica 
dojazdowa oznaczona symbotem I KDD; 

8) obsluga komunikacyjna terendw: 
a) za pomocq zjazdow indywidualnych i publicznych z wyznaczonych w planie dr6g 

publicznych przyleglych do terenbw, 
b)z dr6g wewnqtrznych niewyznaczonych na rysunku planu, przy zachowaniu 

nastqpujqcych warunk6w: 
- minimalna szerokoSC drogi w liniach rozgraniczajqcych 7 my 
- dla dr6g bez wylotu, sluiqcych obsludze powyiej dw6ch dzialek - obowiqzek 
zakonczenia ich placem do zawracania o wymiarach zgodnych zprzepisami 
odrqbnymi. 

$ 14. 1. Ustala siq minimalnq liczbq miejsc do parkowania dla samochodbw i rowerbw 
dotyczqcq now0 projektowanych budynkbw, k tbe  naleiy ustala6 proporcjonalnie do iloSci 
mieszkan i powierzchni uzytkowej: 
I) dla samochoddw osobowych: 

a) dla mieszkan w budynkach mieszkalnych lub mieszkalno-uslugowych - 
I stanowisko na kaide mieszkanie, 

b)dla budynkbw handlowych lub czqici budynk6w przeznaczonych na te cele - 
I stanowisko na kaide 100 m2 powierzchni uiytkowej, 

c) dla obiektdw zamieszkania zbiorowego, w tym hoteli lub czeSci budynk6w 
przeznaczonych na te cele - 2 stanowiska na kaide 100 m2 powierzchni uiytkowej, 

d)dla budynkow takich jak: kina, teatry, sale widowiskowe, a t a k e  dla obiekt6w 
gastronomicznych lub czqSci budynkow przeznaczonych na te cele - 4 stanowiska na 
kaide 100 m2 powierzchni uiytkowej, 

e) dla pozostalych uslug - 15 stanowisk na kaide 1000 m2 powierzchni uiytkowej; 
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2) dla autobusow - dla hoteli, budynkow takich jak: kina, teatry, sale widowiskowe, 
budynkow wystawienniczych takich jak muzea - I miejsce parkingowe na kazde 1000 m2 
powierzchni uiytkowej, wydzielone lub wymienne zmiejscami dla samochodow 
osobowych oraz zorgan izowane m iejsce wsiadan ia i wysiadania dla pasaierow d la kazdego 
obiektu; 

3) dla rowerow: 
a) dla budynkow mieszkalnych lub mieszkan w budynkach mieszkalno-uslugowych - 

I stanowisko na kaide mieszkanie, 
b) dla budynkow handlowych Iub czeici handlowych budynkow - I 0 stanowisk na kaide 
1000 m2 powierzchni uiytkowej, nie mniej niz 2 stanowiska, 

c)dla hoteli co najmniej dwugwiazdkowych i pensjonatbw - 2 stanowiska na kaide 
I000 m2 powierzchni uiytkowej nie mniej niz 5 stanowisk, 

d) dla pozostalych uslug - 5 stanowisk na kaide 1000 m2 powierzchni uzytkowej, nie mniej 
jednak nii 2 stanowiska. 

2. Dla istniejqcych budynkbw: 
I )  w terenach oznaczonych symbolami: 1.3.U, 2.1 .U, 2.2.M WIU, 2.3.MW/U, 2.4.MW/U7 

2.8.MW/U, 2. I O.U, 3. I .U i 3.3.U - nie ustala siq minimalnej liczby miejsc parkingowych; 
2) w pozosta%ych terenach stosuje siq wskainiki okreSlone w ust. I .  

3.Na parkingach dla samochodow osobowych liczqcych wiqcej nii 5 miejsc 
przeznaczonych na post@ pojazdbw, minimum 4 % ogolnej liczby miejsc, lecz nie mniej nii 
1 miejsce postojowe, naleiy prteznaczyk na parkowanie pojazdow zaopatrzonych w kart? 
parkingowq, o kt6rej mowa w przepisach o ruchu drogowym, z zastrzeieniem: drbg 
publicznych, stref zamieszkania i stref ruchu, dla ktorych minimalnq liczbq stanowisk 
postojowych dla pojazdbw zaopatrzonych w kart? parkingowq okreSlajq przepisy odrebne 
dotyczqce dr6g pub1 icznych. 

§15.Ustala siq nastepujqce zasady modernizacji, rozbudowy ibudowy 
systernow in frastruktury technicznej: 
I )  wyposaianie terenow w sieci i urzqdzenia infrastruktury technicznej, a t a k e  przebudowe 

i rozbudowq istniejqcych sieci, zgodnie z przepisami odrqbnymi; 
2) nakaz lokalizacji sieci i urzqdzeri infrastruktury technicznej: 

a) w granicach terenow przestrzeni publicznych: drog, placdw i teren6w zieleni, 
b) w sposob maksymalnie chroniqcy istniejqcq szate roilinnq; 

3) dopuszczenie lokalizacji sieci i urzqdzeli infrastruktury technicznej w terenach o innym 
przeznaczeniu niz wymienione w pkt 2 lit. a pod warunkiem uzyskania prawa do 
dysponowania terenem na ten cel; 

4) w zakresie systemu zaopatrzenia w wodq: 
a) dopuszczenie lokalizowania indywidualnych ujeC wody podziemnej, 
b) nakaz lokalizacji hydrantbw przeciwpoiarowych, zgodnie z przepisami odrqbnymi; 

5) w zakresie systemu odprowadzania Sciek6w: 
a) dopuszczenie lokalizowania przepompowni Sciekbw zgodnie z wymaganiam i zawartymi 

w przepisach odrqbnych, 
b) dopuszczenie lokalizowania podziemnych zbiornikow retencyjnych, 
c) zakaz gromadzen ia Sciekow bytowych w zb iornikach bezodplywowych, 
d) nakaz stosowania urzqdzen umoiliwiajqcych wykortystanie na miejscu w6d opadowych 

i roztopowych, zdopuszczeniem odprowadzenia ich do gruntu na warunkach 
okreilonych w przepisach odrqbnych, wcelu ograniczenia ich odplywu do sieci 
kana1 izacji deszczowej lu b ogblnosplawnej, 

e) nakaz stosowania rozwiqzati projektowych umoiliwiajqcych retencjonowanie nadmiaru 
wbd opadowych i roztopowych, splywajqcych z powiertchni szczelnych dachbw, ulic 
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i placbw, przed ich odprowadzeniem do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej lub 
og6lnosplawnej, 

f) nakaz rozdzielania instalacji odbioru wbd opadowych od instalacji kanalizacji sanitarnej 
przed ich podlqczeniem do sieci kanalizacji ogblnosplawnej w przypadku budowy, 
przebudowy lub zmiany sposobu uzytkowania obiektu, 

g) dopuszczenie budowy podczyszczalni Sciek6w; 
6) w zakresie systemu zaopatrzenia w cieplo - dopuszczenie zaopatrzenia w cieplo 

z istniejqcej i projektowanej miejskiej sieci wody gorqcej lub irodel wytwarzajqcych 
energiq cieplnq z energii elektrycznej, gazu ziemnego, lekkiego oleju opalowego oraz 
odnawialnych paliw i nognikbw energii, a takze innych ir6del posiadajqcych certyfikat na 
,,znak bezpieczeristwa ekologicznego"; 

7) w zakresie systemu zaopatrzenia w gaz - dopuszczenie zaopatrzenia w gaz z istniejqcych 
i projektowanych gazociqg6w rozdzielczych niskiego lub Sredniego ciSnienia; 

8) w zakresie systemu zaopatrzenia w energiq elektrycznq: 
a) nakaz zasilania w energiq elektrycznq z istniejqcej Iub projektowanej sieci iredniego 

i niskiego napiqcia, 
b) w przypadku przebudowy istniejqcych napowietrznych linii elektroenergetycznych lub 

budowy nowych linii, nakaz realizacji jako podziemnych, 
c) dopuszczenie realizacji stacji transformatorowych SN/NN wylqcznie jako podziemnych 

Iub wbudowanych w brylg. budynku; 
9) w zakresie systemu zaopatrzenia w infrastrukturq telekomunikacyjn;l - w przypadku 

przebudowy istniej qcych napowietrznych kablowych l ini i telekomunikacyj nych lub 
budowy nowych linii, nakaz realizacji jako podziemnych. 

$ 16. I.Ustala siq wysokogd stawki procentowej sluiqcej okregleniu oplaty, 
o ktbrej mowa wart. 36 ust. 4 ustawy dla terenow oznaczonych symbolami: 2.2.MW/U, 
2.3.MW/U, 2.4.MW/U, 2.7.MW/U, 2.8.MW/U, I.I .UN, 1.2.U, 1.3.U, 2.5.U, 2.6.U, 2.10.U, 
3.1.U i 3.3.U-30%. 

2. Dla teren6w niewymienionych w ust. 1 znajdujqcych siq na obszarze planu, stawki 
procentowej nie ustala siq z uwagi na brak mrostu wartoSci nieruchomoSci. 

$ 17. 1. Ustala siq granice terenbw rozmieszczenia inwestycji celu publicznego 
o znaczeniu lokalnym: 
I) drbg publicznych - w postaci linii rozgraniczajqcych tereny dr6g publicznych; 
2) publicznie dostqpnych samorzqdowych: 

a) placow - w postaci linii rozgraniczajqcych teren placu publicznego oznaczony symbolem 
2.9.PP, 

b) parkbw - w postaci linii rozgraniczajqcych teren zieleni urzqdzonej oznaczony 
symbolem 3.2.ZP. 
2. Ustalenie ust. I nie wyklucza lokalizacji innych inwestycji celu publicznego 

o znaczeniu lokalnym. 

Rozdzial3 
UstaIenia szczeg6lowe dla terenbw 

8 18. 1. Dla terenbw oznaczonych na rysunku planu syrnbolami: 2.2.MW/U, 
2.3.MW/U, 2.4.MWlU i 2.8.MW/U obowiqzujq ustalenia zawarte w kolejnych ustepach 
niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia ustala siq: 
1) przeznaczenie podstawowe: 
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a) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
b) tereny zabudowy usiugowej z wylqczeniem uslug handlu o powierzchni sprzedazy 

powyiej 2000 m2, ushg uciqzliwych, stacji paliw oraz warsztatow samochodowych 
i stacji obstugi samochod6w 

- wraz z zagospodarowaniem i wyposaieniem w obiekty i urzqdzenia budowlane, kt6re 
tworzq z tq zabudowq caloSd funkcjonalno-uiytkowrl; 

2) przeznaczenie uzupelniajqce: 
a) parkingi kubaturowe podziemne i nadziemne, 
b) drogi wewnqtrzne, 
c) sieci i urzqdzenia infrastruktury technicznej. 

3. W zakresie warunk6w zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony 
i ksztahowania ladu przestrzennego ustala siq: 
I )  teren oznaczony symbolem 2.8.MW/U stanowi obszar zabudowy Srodmiejskiej, 

w rozumieniu przepisow odrebnych z zaktesu budownictwa; 
2) wskainiki zagospodarowania terenu: 

a) powierzchni zabudowy - maksimum loo%, 
b) intensywnoid zabudowy - minimum 0,5, maksimum 4,2, z zastrzeieniem dzialki 

naroinej w terenie oznaczonym symbolem 2.8.MWlU o powierzchni do 1000 m2 
w+qcznie - minimum 3,0, maksimum 6,0, 

c) powierzchni biologicznie czynnej - minimum 15%, z zastrzezeniem: 
- dzialki naroznej w terenie oznaczonym symbolem 2.8.MWlU o powierzchni do 

1000 m2 wicznie - minimum 0%, 
- dzialek w terenie oznaczonym symbolem 2.4.MWIU oraz dzialki naroinej w terenie 
oznaczonym symbolem 2.8.MWJU o powierzchni powyiej 1000 m2 do 2000 m2 
wlqcznie - minimum 5%; 

3) parametry ksztahowania zabudowy: 
a) wysokoSd zabudowy - dla zabudowy od strony przestrzeni publicznych - minimum 

12 m, maksimum 18 m, do 6 kondygnacji nadziemnych, dla pozostalej zabudowy - 
maksimum 15 m, do 5 kondygnacji nadziemnych, 

b) dachy plaskie; 
4) zasady ksztahowania zabudowy oraz lokalizacji obiekt6w i funkcji: 

a) w terenie oznaczonym symbolem 2.8.MWlU - wprzypadku przedsiqwziqd 
inwestycyjnych obejmujqcych wiecej nii jednq dziaikg z historycznego podzialu, 
oznaczonego na rysunku planu - nakaz zaznaczenia w kompozycji elewacji frontowej 
oraz w nawierzchni terenu historycznych podziaidw wlasnoSciowych, oznaczonych na 
rysunku planu, oraz indywidualnego zakomponowania kazdego z tak wydzielonych 
segmentdw elewacji, 

b) dopuszczenie sytuowania budynku zwroconego Scianq bez otwordw okiennych lub 
drzwiowych w stronq granicy z sqsiedniq dzialkq budowlana bezpoirednio przy tej 
granicy , 

c) w terenach oznaczonych symbolami: 2.2.MW/U, 2.3.MW/U, 2.8.MWlU - dopuszczenie 
przekrycia podw6rzy i dziedziric6w wytqcznie przeziemymi zadaszeniami, 

d) w zakresie lokalizacji i wysokoici ogrodzeh od strony przestrzeni publicznych: 
- dopuszczenie lokalizacji ogrodzeh wylqcznie w liniach rozgraniczajqcych, 
- dopuszczenie realizacji ogrodzen wylrqcznie aiurowych o wysokoSci od 1,6 m do 
2,2 m. 

4.0kreSia siq minimalnq powierzchniq now0 wydzielonych dziaiek budowlanych: 
800 m2. Parametr ten nie dotyczy dzialek gruntu wydzielonych pod nowe drogi, poszerzenie 
dr6g istniejqcych i pod urzqdzenia infrastruktury technicznej, a takke dziatek powstalych 
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w wyniku podzial6w prowadzonych po wyznaczonych na rysunku planu liniach 
rozgraniczajqcych. 

5. W zakresie szczeg6towych zasad i warunkbw scalania i podzialu nieruchomoici 
ustala siq: 
1) wielkoSC dziatki - minimum 800 m2; 
2) szerokoSC frontu dzialki - minimum 20 m; 
3) kqt poolienia granic dzialki w stosunku do pasa drogowego: 90' z tolerancjq 2', 

z zastrzeieniem dzialek w terenie oznaczonym symbolem 2.4.MW/Uy dla ktbrych ustala siq 
30" - 75". 

19. 1 .  DIa terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.7.MW/U obowiqzujq 
ustalenia zawarte w kolejnych ustqpach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia ustala siq: 
I ) przeznaczenie podstawowe: 

a) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
b) tereny zabudowy uslugowej z wylqczeniem uslug handlu o powierzchni sprzedaiy 

powyiej 2000 m2, uslug uciqzliwych, stacji paliw oraz warsztat6w samochodowych 
i stacji obslugi samochod6w 

- wraz z zagospodarowaniem i wyposazeniem w obiekty i urzqdzenia budow lane, ktore 
tworzq z tq zabudowq caloiC funkcjonalno-uzytkowq 

2) przeznaczenie uzupelniajqce: 
a) parkingi kubaturowe nadziemne i podziemne, 
b) drogi wewnqtrzne, 
c) sieci i urzqdzenia infrastruktury technicznej, 
d) tymczasowe obiekty uslugowo-handlowe. 

3. W zakresie warunk6w zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony 
i ksztaltowania tadu przestrzennego ustala sic: 
1) teren objety ustaleniami niniejszego paragrafu stanowi obszar zabudowy Srhdmiej skiej, 

w rozumieniu przepis6w odrqbnych z zakresu budownictwa; 
2) wskainiki zagospodarowania terenu: 

a) powierzchni zabudowy - maksimum 50%, 
b) intensywnoik zabudowy - minimum l,O, maksimum 3,0, 
c) powierzchni biologicznie czynnej - minimum 20%; 

3) parametry ksztahowania zabudowy: 
a) wysokoS6 zabudowy: dla zabudowy od strony ulicy oznaczonej symbolem IKDZ - 

minimum 20 my maksimum 27 m, do 7 kondygnacji nadziemnych, dla zabudowy od 
strony terenu oznaczonego symbolem PP - minimum 18 m, maksimum 23 m, do 
6 kondygnacji nadziemnych, dla zabudowy od strony ulic oznaczonych symbolami 
lKDL i lKDD - minimum 12 m, maksimum 15 m, do 5 kondygnacji nadziemnych, dla 
pozostalej zabudowy - maksimum 27 m, do 7 kondygnacji nadziemnych, 

b) dachy plaskie lub dachy szedowe; 
4) zasady ksztahowania zabudowy oraz lokalizacji obiekt6w i funkcji: 

a) dla obowiqzujqcych linii zabudowy - nakaz sytuowania wzdluz tej linii minimum 60% 
powierzchni Sciany frontowej budynku, 

b) dopuszczenie sytuowania budynku zwrbconego Scianq bez otworow okiennych lub 
drzwiowych w strone granicy z sqsiedniq dzialkq budowlan% bezpoirednio przy tej 
granicy, 

c) w zakresie lokalizacji i wysokoici ogrodzeh od strony przestrzeni publicznych: 
- dopuszczenie lokal izacj i ogrodzeri wylqcznie w liniach rozgraniczajqcych, 

Projekt Strona 15 A 



- dopuszczenie realizacji ogrodzen wylqcznie aiurowych o wysokoici od 1,6 m do 
2,2 m, 

d) dopuszczenie lokalizacji jednego tymczasowego obiektu uslugowo-handlowego 
pelniqcego furtkcje informacyjno-sprzedaiowe o maksymalnej powierzchni zabudowy 
I00 m2 i wysokoici maksirnum 5 m. 
4. 0kreSla siq minimalnq powierzchniq now0 wydzielonych dzialek budowlanych: 

500 m2. Parametr ten nie dotyczy dzialek gruntu wydzielonych pod nowe drogi, poszerzenie 
drog istniejqcych i pod urzqdzenia infrastruktury technicznej, a t a k e  dzialek powstalych w 
wyni ku podzialbw prowadzonych po wyznaczonych na rysunku planu liniach 
rozgraniczajqcych. 

5. W zakresie szczegolowych zasad i warunkow scalania i podzialu nieruchomoici 
ustala siq: 
I) wielkoSC dziatki -. minimum 500 m2; 
2) szerokoSC frontu dzialki - minimum 20 m; 
3) kqt polozenia granic dziatki w stosunku do pasa drogowego: 90" z tolerancjq 2", 

z zastrzeieniem dzialek od strony terenu oznaczonego symbolem PP i terenu ulic 
oznaczonych symbolami 1 KDL i I KDD, dla ktorych ustala siq 35' - 90". 

9 20. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.1.U obowiqzujq 
ustalenia zawarte w kolejnych ustqpach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie prteznaczenia ustala siq: 
I) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy uslugowej wraz z zagospodarowaniern 

i wyposazeniem w obiekty i urzqdzenia budowlane, kt6re tworzq z tq zabudowq caloSC 
funkcjonalno-uiytkowq, z wylqczeniem uslug handlu o powierzchni sprzeday powyiej 
2000 m2, ustug uciqiliwych, stacji paliw oraz warsztatow samochodowych i stacji obslugi 
samochoddw; 

2) przeznaczen ie uzu pelniajqce: 
a) parkingi kubaturowe nadziemne i podziemne, 
b) drogi wewnqtrzne, 
c) sieci i urzqdzenia infrastruktury technicznej. 

3. W zakresie warunk6w zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony 
i ksztaitowania ladu przestrzennego ustala siq: 
I) wskainiki zagospodarowania terenu: 

a) powierzchni zabudowy - maksimum 50%, 
b) intensywnoSC zabi~dowy - minimum 1,4, maksimum 6,0, 
c) powierzchni biologicznie czynnej - minimum 15%; 

2) parametry ksztaitowania zabudowy: 
a) wysokoSC zabudowy - minimum 12 m, maksimum 30 m, do 9 kondygnacji 

nadziemnych, 
b) dachy plaskie; 

3) zasady ksztahowania zabudowy oraz lokalizacji obiektow i funkcji: 
a) dopuszczenie sytuowania budynku zwrbconego Scianq bez otworow okiennych lub 

drzwiowych w strone granicy z sqsiedniq dzialkq budowlanq, bezpoSrednio przy tej 
granicy, 

b) w zakresie lokalizacji i wysokoici ogrodzei od strony przestrzeni publicznych: 
- dopuszczenie lokalizacji ogrodzen wyiqcznie w liniach rozgraniczajqcych, 
- dopuszczenie realizacji ogrodzen wylqcznie aiurowych o wysokoici od 1,6 m do 
2,2 m. 

4.0kreSla siq minimalnq powierzchniq now0 wydzielonych dzialek budowlanych: 
1000 rn2. Parametr ten nie dotyczy dzialek gruntu wydzielonych pod nowe drogi, poszerzenie 



dr6g istniejqcych i pod urzqdzenia in frastruktury technicznej, a takze dzialek powstafych 
w wyniku podzialow prowadzonych po wyznaczonych na rysunku pIanu Iiniach 
rozgraniczajqcych. 

5. W zakresie szczeg6lowych zasad i warunkbw scalania i podzialu nieruchomoici 
ustala siq: 
1)  wielkoSC dzialki - minimum I000 m2; 
2) szerokoSC frontu dzialki -minimum 20 m; 
3) kqt potozenia granic dzialki w stosunku do pasa drogowego - 90° z tolerancjq 2O. 

5 2 1. I .  Dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami I.2.U i 2.5.U 
obowiqzujq ustalenia zawarte w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia ustala siq: 
I) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy uslugowej wraz z zagospodarowaniem 

i wyposaieniem w obiekty i urzqdzenia budowlane, kt6re tworzq z tq zabudowq caloid 
funkcjonalno-uiytkowq, z wylqczeniem usjug handlu o powierzchni sprzedazy powyzej 
2000 m2, uslug uciqzliwych, stacji paliw oraz warsztatbw samochodowych i stacji obslugi 
samochodow; 

2) przeznaczenie uzupelniajqce: 
a) parkingi kubaturowe nadziemne i podziemne, 
b) drogi wewnqtrzne, 
c) sieci i urzqdzenia infrastruktury technicznej. 

3. W zakresie warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony 
i ksztattowania ladu przestrzennego ustala siq: 
I) wskainiki zagospodarowania terenu: 

a) powierzchni zabudowy - maksimum 60%, 
b) intensywnoS6 zabudowy: 

- w terenie oznaczonym symbolem 1.2.U - minimum 0,5, maksimum 3,0, 
- w terenie oznaczonym symbolem 2.5.U - minimum 0,5, maksimum 3,6, 

c) powierzchni biologicznie czynnej: 
- w terenie oznaczonym symbolem 1.2.U - minimum 1 596, 
- w terenie oznaczonym symbolem 2.5.U - minimum 20%; 

2) parametry ksztattowania zabudowy: 
a) wysokoSC zabudowy: 

- w terenie oznaczonym symbolem 1.2.U: dla zabudowy od strony przestrzeni 
publicznych - minimum 12 m, maksimum 18 m, do 5 kondygnacji nadziemnych, dla 
pozostatej zabudowy - maksimum 18 m, do 5 kondygnacji nadziemnych, 

- w terenie oznaczonym symbolem 2.5.U: dla zabudowy od strony ulicy oznaczonej 
symbolem I KDL - minimum 12 m, maksimum 15 m, do 4 kondygnacji nadziemnych, 
dla zabudowy od strony ulicy oznaczonej symbolem 2KDZ+T - minimum 12 m, 
maksimum 18m, do 5 kondygnacji nadziemnych, dla pozostatej zabudowy - 
maksimum 21 m, do 6 kondygnacji nadziemnych, 

b) dachy plaskie; 
3) zasady ksztaltowania zabudowy oraz lokalizacji obiekt6w i funkcji: 

a) dopuszczenie sytuowania budynku zwroconego Scianq bez otwor6w okiennych lub 
drzwiowych w strone granicy z sqsiedniq dzialkq budowlanq, bezpoirednio przy tej 
granicy, 

b) w zakresie lokalizacji i wysokoici ogrodzen od strony przestrzeni publicznych: 
- dopuszczenie lokalizacji ogrodzen wylqcznie w liniach rozgraniczajqcych, 
- dopuszczenie realizacji ogrodzen wylqcznie azurowych o wysokoSci od 1,6 m do 
2,2 m. 
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4. Okreila sic minimalnq powierzchnie now0 wydzielonych dzialek budowlanych: 
I) w terenie oznaczonym symbolem 1 -2.U - 1500 m2, 
2) w terenie oznaczonym symbolem 2.5.U - 2000 m2 
- parametry te nie dotyczq dziatek gruntu wydzielonych pod nowe drogi, poszerzenie drbg 

istniejqcych i pod urzqdzenia infrastruktury technicznej, a takie dzialek powstabch 
w wyniku podziatbw prowadzonych po wyznaczonych na rysunku planu liniach 
rozgraniczajqcych. 

5. W zakresie szczegbtowych zasad i warunkbw scalania i podziatu nieruchomoici 
ustala siq: 
I) wielkoiC dzialki: 

a) w terenie oznaczonym symbolem 1.2.U - minimum 1500 m2, 
b) w terenie oznaczonym symbolem 2.5.U -minimum 2000 m2; 

2) szerokoid frontu dziatki: minimum 20 m; 
3) kqt potoienia granic dziatki w stosunku do pasa drogowego: 

a) w terenie oznaczonym symbolem 1 -2.U - 90° z tolerancjq 2", 
b) w terenie oznaczonym symbolem 2.5.U, dla kt6rych ustala sip - 70" - 90'. 

5 22. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.6.U obowiqzujq 
ustalenia zawarte w kolejnych ustqpach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia ustala siq: 
I) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy ustugowej wraz z zagospodarowaniem 

i wyposazeniem w obiekty i urzqdzenia budowlane, kt6re tworzq z tq zabudowq catoiC 
funkcjonalno-uzytkowa z wytqczeniem ustug handlu o powierzchni sprzedazy powyzej 
2000 m2, uslug uciqzliwych, stacji paliw oraz warsztatow samochodowych i stacji obstugi 
samochodbw; 

2) przeznaczenie uzupetniajqce: 
a) parkingi kubaturowe nadziemne i podziemne, 
b) drogi wewnqtrzne, 
c) sieci i urzqdzenia infrastruktury technicznej. 

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

a) powierzchni zabudowy - maksimum 6O%, 
b) intensywnoSC zabudowy - minimum 0,3, maksimum 4,4, 
c) powierzchni biologicznie czynnej - minimum 15%; 

2) parametry ksztahowania zabudowy: 
a) wysokoSC zabudowy: 

- dla zabudowy od strony ulicy IKDZ oraz ulicy zlokalizowanej poza obszarem 
objqtyrn planem (ul. Wr6blewskiego) - minimum 20 m, maksimum 30 m, do 
9 kondygnacji nadziemnych, 

- dla zabudowy od strony ulicy 2KDZ+T - minimum 12 m, maksimum 18 m, do 
5 kondygnacji nadziemnych, 

- w strefie o szerokoSci 55 m od linii rozgraniczajqcej ulicy IKDL: dla zabudowy od 
strony ulicy - minimum 12 m, maksimum 15 m, do 4 kondygnacji nadziemnych, dla 
pozostalej zabudowy - maksirnum 21 m, do 6 kondygnacji nadziemnych, 

- dla pozostalej zabudowy - maksimum 30 m, do 9 kondygnacji nadziemnych, 
b) dachy ptaskie lub dachy szedowe; 

3) zasady ksztahowania zabudowy oraz lokalizacji obiektbw i funkcji: 
a) dla obowiqzujqcej linii zabudowy w terenie oznaczonym symbolem 2.6.U, dla dzialki 

o numerze ewidencyjnym 311 oraz dla dziatek, kt6re powstanq w jej miejsce na skutek 
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zmian zarejestrowanych w panstwowym zasobie geodezyjnyin - nakaz sytuowania w tej 
linii co najmniej naroinika Sciany frontowej budynku, 

b) dopuszczenie sytuowania budynku zwroconego Scianq bez otworbw okiennych lub 
drzwiowych w stronq granicy z sqsiedniq dzialkq budowlanq, bezpoSrednio przy tej 
gran icy, 

c) w zakresie lokalizacji i wysokoSci ogrodzeh od strony przestrzeni publicznych: 
- dopuszczenie lokalizacji ogrodzeli wylqcznie w liniach rozgraniczajqcych, 
- dopuszczenie realizacji ogrodzen wytqcznie azurowych o wysokoici od 1,6 m do 
2,2 m. 

4. 0kreSIa siq minimalnq powierzchnig now0 wydzielonych dzialek budowlanych: 
2000 m2. Parametr ten nie dotyczy dzialek gruntu wydzielonych pod nowe drogi, poszerzenie 
drog istniejqcych i pod urzqdzenia infrastruktury technicznej, a takze dzialek powstalych 
w wyniku podzialow prowadzonych po wyznaczonych na rysunku planu liniach 
rozgraniczajqcych. 

5. W zakresie szczeg6~owych zasad i warunkbw scalania i podziatu nieruchomoSci 
ustala siq: 
I) wielkoiC dzialki - minimum 2000 m2; 
2) szerokoSd frontu dzialki -minimum 20 m; 
3) kqt polokenia granic dziatki w stosunku do pasa drogowego: 90' z tolerancjq 2", 

z zastrzeieniem dzialek od strony ulicy oznaczonej symbolem IKDL, dla ktorych ustala 
siq: 35' - 75'. 

9 23. 1. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2.10.U, 3.1.U i 3.3.U 
obowiqzujq ustalenia zawarte w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia ustala siq: 
I) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy ustugowej wraz z zagospodarowaniern 

i wyposaieniem w obiekty i urzqdzenia budowlane, kt6re tworzq z tq zabudowq caloSc 
funkcjonalno-uiytkowq, z wylqczeniem ustug handlu o powierzchni sprzedazy powyzej 
2000 m2, uslug uci@liwych, stacji paliw oraz warsztatow samochodowych i stacji obslugi 
samochodbw; 

2) przeznaczenie uzupetniajqce: 
a) parkingi kubaturowe nadziemne i podziemne, 
b) drogi wewnqtrzne, 
c) sieci i urzqdzenia infrastruktury technicznej. 

3. W zakresie wari~nkdw zablldowy i zagospodarowania tereni~ ora7 zasad ochrony 
i ksztattowania ladu przestrzennego ustala siq: 

I )  teren oznaczony symbolem 3.1.U stanowi obszar zabudowy Srodmiejskiej, w rozumieniu 
przepisow odrqbnych z zakresu budownictwa; 

2) wskainiki zagospodarowania terenu: 
a) powierzchni zabudowy: 

- w terenie oznaczonym symbolem 3. l .U - maksimum loo%, 
- w terenach oznaczonych symbolami 2.10.U i 3.3.U - maksimum 50%, 

b) intensywnoid zabudowy: 
- w terenie oznaczonym symbolem 2.1 0.U - minimum 1,2, maksimurn 1,5, 
- w terenie oznaczonym symbolem 3. I .U - minimum 1,0, maksimum 5,0, 
- w terenie oznaczonym symbolem 3.3.U - minimum 0,6, maksimum 1,0, 

c) powierzchni biologicznie czynnej: 
- w terenach oznaczonych symbolami 2.1 O.U i 3.3.U - minimum 15%, 
- w terenie oznaczonym symbolem 3.1 .U - minimum 0%; 

3) parametry ksztattowania zabudowy: 
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a) wysokoSC zabudowy : 
- w  terenach oznaczonych symbolami 2.10.U i3.3.U - maksimum 9m, do 
2 kondygnacji nadziemnych, 

- w terenie oznaczonym symbolem 3.1.U - dla zabudowy od strony przestrzeni 
publicznych - minimum 12 m, maksimum 16 m, do 5 kondygnacji nadziemnych, dla 
pozostalej zabudowy - maksimum 16 m, do 5 kondygnacji nadziemnych, 

b) dachy ptaskie; 
4) zasady ksztaltowania zabudowy oraz lokalizacji obiekt6w i funkcji: 

a) dopuszczenie sytuowania budynku zwr6conego Scianq bez otworbw okiennych lub 
drzwiowych w strone granicy z sqsiedniq dziatkq budowlanq, bezpoSrednio przy tej 
gran icy, 

b) w terenie 3.1.U dopuszczenie przekrycia podw6rzy i dziedzincbw wylqcznie 
przeziernymi zadaszeniami, 

c) w zakresie lokalizacji i wysokoSci ogrodzen od strony przestrzeni publicznych: 
- dopuszczenie lokalizacji ogrodzen wylqcznie w liniach rozgraniczajqcych terenow, 
- dopuszczenie realizacji ogrodzen wytqcznie aiurowych o wysokoici od 1,6 m do 
2,2 m. 

4. OkreSla siq minimalnq powierzchniq now0 wydzielonych dzialek budowlanych: 
I) w terenie oznaczonym symbolem 2. l O.U - 1000 m2, 
2) w terenie oznaczonym symbolem 3.1 .U - 1500 m2, 
3) w terenie oznaczonym symbolem 3.3.U - 600 m2 
- parametry te nie dotyczq dziatek gruntu wydzielonych pod nowe drogi, poszerzenie dr6g 

istniejqcych i pod urzqdzenia infrastruktury technicznej, a takie dzialek powstatych 
w wyniku podzialbw prowadzonych po wyznaczonych na rysunku planu liniach 
rozgraniczajqcych . 

5. W zakresie szczeg6lowych zasad i warunkow scalania i podzialu nieruchomoSci 
ustala sig: 
I )  wielkoSC dziatki: 

a) w terenie oznaczonym symbolem 2.10.U - minimum I000 m2, 
b) w terenie oznaczonym symbolem 3. l .U - minimum 1500 m2, 
c) w terenie oznaczonym symbolem 3.3.U - minimum 600 m2; 

2) szerokoSC frontu dzialki: minimum 20 m, z zastrzezeniem dzialek w terenach oznaczonych 
symbolami 3.1 .U i 3.3.U, dla ktorych ustala siq minimum I5 m; 

3) kqt potozenia granic dziatki w stosunku do pasa drogowego - 65' - 90°, z zastrzezeniem 
dzialek w terenie oznaczonym symbolem 2. I O.U, dla kt6rych ustala siq 55" - 90'. 

§ 24. I .  Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.3.U obowiqzujq 
ustalenia zawarte w kolejnych ustqpach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia ustala siq: 
I) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy uslugowej wraz z zagospodarowaniem 

i wyposaieniem w obiekty i urzqdzenia budowlane, ktore tworzq z tq zabudowq caloSC 
funkcjonalno-uzytkowq, z wylqczeniem uslug handlu o powierzchni sprzedazy powyzej 
2000 m2, uslug uciqzliwych, stacji paliw oraz warsztat6w samochodowych i stacji obslugi 
samochodow; 

2) przeznaczenie uzupelniajqce : 
a) parkingi kubaturowe nadziemne i podziemne, 
b) drogi wewnqtrzne, 
c) sieci i urzqdzenia infrastruktury technicznej. 

3. W zakresie warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony 
i ksztaltowania Cadu przestrzennego ustala siq: 
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I) teren objety ustaleniami niniejszego paragrafu stanowi obszar zabudowy Srodmiejskiej, 
w rozumieniu przepisow odrqbnych z zakresu budownictwa; 

2) wskainiki zagospodarowania terenu: 
a) powierzchni zabudowy - maksimum 60%, 
b) intensywnoSC zabudowy dzialki - minimum I,O, maksimum 2,0, 
c) powierzchni biologicznie czynnej - minimum 15%, 
d)dla dzialek, na ktorych przedmiotem inwestycji jest przekrycie podworzy 

i dziedziric6w zadaszeniami, dopuszcza siq zwiekszenie maksymalnej wartoSci: 
- wskainika powierzchni zabudowy - do loo%, 
- intensywnoSci zabudowy dzialki - o 0,4; 

3) parametry ksztahowania zabudowy: 
a) wysokoid zabudowy: dla zabudowy od strony przestrzeni publicznych - minimum 12 m, 

maksimum 18 m, do 5 kondygnacji nadziemnych, dla pozostatej zabudowy - maksimum 
15 m, do 4 kondygnacji nadziemnych, 

b) dachy ptaskie; 
4) zasady ksztahowania zabudowy oraz lokalizacji obiektow i funkcji: 

a) dopuszczenie sytuowania budynku zwroconego Scianq bez otworow okiennych lub 
drzwiowych w stronq granicy z sqsiedniq dziatkq budowlanq, bezpoirednio przy tej 
gran icy, 

b) dopuszczenie przekrycia podwbrzy i dziedzincow wytqcznie przeziernymi zadaszeniami, 
c) w zakresie lokalizacji i wysokoici ogrodzen od strony przestrzeni publicznych: 

- dopuszczen ie lokal izacji ogrodzen wyhcznie w lin iach rozgraniczajqcych, 
- dopuszczenie realizacji ogrodzeri wytqcznie aiurowych o wysokoSci od 1,6 m do 
2,2 m. 

4.0kreSIa siq minimalnq powierzchniq now0 wydzielonych dzialek budowlanych: 
1500 m2. Parametr ten nie dotyczy dzialek gruntu wydzielonych pod nowe drogi, poszerzenie 
drog istniejqcych i pod urzqdzenia infrastruktury technicznej, a t a k e  dzialek powstalych 
w wyn iku podzialow prowadzonych po wyznaczon ych na rysunku planu l iniach 
rozgraniczajqcych. 

5 .  W zakresie szczegotowych zasad i warunkbw scalania i podzialu nieruchomoici 
ustala siq: 
I) wielkoSC dzialki - minimum 1500 m2; 
2) szerokoSC frontu dzialki - minimum 20 m; 
3) kqt polozenia granic dzialki w stosunku do pasa drogowego - 90" z tolerancjq 2". 

5 25. I .  Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.1.UN obowiqzujq 
ustalenia zawarte w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie prteznaczenia ustala siq: 
1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy ustugowej - ustugi nauki i szkolnictwa 

wykszego wraz z zagospodarowaniem i wyposaieniem w obiekty i urzqdzenia budowlane, 
kt61-e tworzq z tq zabudowq caloSC funkcjonalno-uiytkowq; 

2) przeznaczenie uzupelniajqce: 
a) tereny zabudowy ustugowej wraz z zagospodarowaniem i wyposaieniem w obiekty 

i urzqdzenia budowlane, ktbre tworzq z tq zabudowq ca+oSC funkcjonalno-uiytkowq, 
z wytqczeniem uslug handlu o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m2, uslug 
uciqzliwych, stacji paliw oraz warsztatow samochodowych i stacji obslugi samochodbw, 

b) drogi wewnqtrzne, 
c) sieci i urzqdzenia infrastruktury technicznej, 
d) tymczasowe obiekty uslugowo-handlowe. 
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3. W zakresie warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony 
i ksztattowania ladu przestrzennego ustala siq: 
I) wskainiki zagospodarowania terenu: 

a) powierzchni zabudowy - maksimum 40%, 
b) intensywnoSC zabudowy -3  minimum 0,4, maksimum 1,7, 
c) powierzchni biologicznie czynnej - minimum 25%; 

2) parametry ksztahowania zabudowy: 
a) wysokoSC zabudowy - maksimum 18 m, do 5 kondygnacji, 
b) dachy plaskie; 

3) zasady ksztattowania zabudowy oraz lokalizacji obiektow i funkcji: 
a) dopuszczenie sytuowania budynku zwrdconego Scianq bez otworow okiennych lub 

drzwiowych w strone granicy z sqsiedniq dziatkq budowlanq, bezpoirednio przy tej 
gran icy, 

b) w zakresie lokalizacji i wysokoSci ogrodzen od strony przestrzeni publicznych: 
- dopuszczenie lokalizacji ogrodzen wylqcznie w liniach rozgraniczajqcych, 
- dopuszczenie realizacji ogrodzeh wytqcznie aiurowych o wysokoSci od 1,6 m do 
2,2 m. 

4.0kreSla siq minimalnq powierzchnie now0 wydzielonych dziatek budowlanych: 
13000 m2. Parametr ten nie dotyczy dzialek gruntu wydzielonych pod nowe drogi, 
poszerzenie drbg istniejqcych i pod urzqdzenia infrastruktury technicznej, a takie dziatek 
powstalych w wyniku podzial6w prowadzonych po wyznaczonych na rysunku planu liniach 
rozgraniczajqcych. 

5. W zakresie szczeg6lowych zasad i warunk6w scalania i podzialu nieruchomoici 
ustala siq: 
I )  wielkoSC dzialki - minimum 13000 m2; 
2) szerokoSC frontu dziatki - minimum 20 m; 
3) kqt polokenia granic dziatki w stosunku do pasa drogowego: 90" z tolerancjq 2'. 

5 26. I .  Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.2.ZP obowiqzujq 
ustalenia zawarte w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia ustala siq: 
I) przeznaczenie podstawowe: tereny przestrzeni publicznej - zieleni urzqdzonej w postaci 

parkbw, ogroddw, skwerbw, zielencbw wraz z zagospodarowaniem i wyposaeeniem 
w obiekty i urzqdzenia budowlane, ktore tworzq z niq cat066 funkcjonalno-uzytkowq; 

2) przeznaczenie uzupetniajqce: 
a) ciqgi piesze, 
b) drogi rowerowe, 
c) sieci i uizqdzenia infrastruktury technicznej, 
d) podziemny zbiornik retencyjny w6d deszczowych i roztopowych. 

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

I ) wskainik powierzchni biologicznie czynnej - rnin imum 80%; 
2) w zakresie lokalizacji i formy ogrodzen od strony przestrzeni publicznych: 

a) dopuszczenie lokalizacji ogrodzen wytqcznie w liniach rozgraniczajqcych, 
b) dopuszczenie realizacji ogrodzeli wylqcznie aiurowych o wysokoici od 1,5 m do 

1,8 m, 
c) dopuszczen ie realizacj i ogrodzen wylqczn ie o stupach wykonanych z cegly 1 icowej lub 

tynkowanych oraz o wypelnieniu z etementdw metalowych. 
4. W zakresie szczeg6lowych zasad i warunk6w scalania i podzialu nieruchomoSci 

ustala siq: 
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I) wielkoSC dzialki - minimum 8800 m2; 
2) szerokoSC frontu dzialki -minimum 20,O m; 
3) kqt potoienia granic dzialki w stosunku do pasa drogowego - 0" - 90". 

$27. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.9.PP obowiqzujq 
ustalenia zawarte w kolejnych ustqpach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia ustala siq: 
I) przeznaczenie podstawowe - tereny przestrzeni publicznych - plac6w publicznych wraz 

z zagospodarowaniem i wyposaieniem w obiekty i urzqdzenia budowlane, kt6re tworzq 
z nimi ca%oSC funkcjonalno-uiytkowq; 

2) przeznaczenie uzupetniajqce: 
a) drogi rowerowe, 
b) zieleli urzqdzona, 
c) sieci i urzqdzenia infrastruktury technicznej. 

3. W zakresie warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony 
i ksztaltowania ladu przestrzennego ustala siq: 
1) wskainik powierzchni biologicznie czynnej - minimum 10%; 
2) zasady ksztaltowania przestrzeni publicznych: 

a) nakaz zaznaczenia w nawierzchni placu przebiegu ulicy Skrzywana, 
b) zakaz wykonania nawierzchni z materialow takich jak: asfalt, plyty betonowe pelne lub 

aiurowe, kostka betonowa, 
c) zakaz realizacji ogrodzen od strony drog publicznych. 

4. W zakresie szczegolowych zasad i warunkbw scalania i podziatu nieruchomoSci 
ustala siq: 
I )  wielkoSC dzialki - minimum 1800 m2; 
2) szerokoSC frontu dzialki -minimum 9 m; 
3) kqt poloienia granic dzialki w stosunku do pasa drogowego - 0" - 90". 

§ 28. 1. Dla teren6w drdg publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
lKDZ, 2KDZ+T, 3KDZ, IKDL, 2KDL i lKDD obowiqzujq ustalenia zawarte w kolejnych 
ustqpach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia teren6w ustala siq: 
I) przeznaczenie podstawowe: tereny drog publicznych - ulice, ulice z torowiskiem 

tramwajowym, klasy: zbiorczej, lokalnej, dojazdowej, wraz z obiektami i urzqdzeniami 
zwiqzanymi z prowadzeniem i obslugq ruchu drogowego; 

2) przeznaczenie uzupelniajqce: drogi rowerowe, zielen, sieci i urzqdzenia infrastruktury 
technicznej, miejsca postojowe dla samochodow, wiaty przystankowe i kioski zespolone 
z wiatami przystankowymi dla komunikacji zbiorowej. 

3. W zakresie warunk6w i parametrbw funkcjonalno-technicznych oraz obslugi 
komunikacyjnej teren6w ustala siq: 
I) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KDZ - ul. Wr6blewskiego: 

a) klasq Z - zb iorcza, 
b) przekroj ulicy 2/2 - dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, 
c) szerokoSC w liniach rozgraniczajqcych zmienna od 34,O do 48,O m, zgodnie z rysunkiem 

planu; 
2) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDZ+T -. al. Politechniki: 

a) klasq Z - zbiorcza, 
b) przekroj ulicy 2/2+T - dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, torowisko tramwajowe, 
c) szerokoSC fragmentu terenu pod ulicq w obszarze planu w liniach rozgraniczajqcych 

zmienna od 0,0 do 16,O m, zgodnie z rysunkiem planu, 
d) tramwaj na wydzielonym torowisku w pasie dzielqcym ulicy; 
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3) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDZ - ul. W6lczaliska: 
a) klase Z - zbiorcza, 
b) przekroj ulicy 1i4 - jedna jezdnia z czterema pasami ruchu, 
c) szerokoSC fragmentu terenu pod ulicq w obszarze planu w liniach rozgraniczajqcych 

zmienna od 15,O do 28,O m, zgodnie z rysunkiem planu; 
4) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem I KDL - ul. Skrzywana: 

a) klase L - lokalna, 
b) ptzekrbj ulicy 1/2 - jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu, 
c) szerokoSC w liniach rozgraniczajqcych zmienna od 12,O do 17,O m, zgodnie z rysunkiem 

planu; 
5) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDL - ulica projektowana: 

a) klasq L - lokalna, 
b) przekrbj ulicy 1/2 - jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu, 
c) szerokoSC w liniach rozgraniczajqcych zmienna od 14,O do 26,O m, zgodnie z rysunkiem 

planu; 
6) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem I KDD - odcinek ulicy Skrzywana: 

a) klasq D - dojazdowa, 
b) przekrbj ulicy ID - jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu, 
c) szerokobd w liniach rozgraniczajqcych zmienna od 14,O do 16,O m, zgodnie z rysunkiem 

planu. 
4. Parametr przekroju ulic klasy L i D nie dotyczy ulic w strefie zamieszkania, dla 

ktbrych nie wyodrqbniono jezdni i chodnikow. 

Rozdzial4 
Przepisy koncowe 

6 29. Wykonanie uchwaIy powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

$30. Tracq moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przesttzennego dla 
czqSci terenu miasta todzi potoionej w rejonie ulic: Piotrkowskiej, Czenvonej, W6lczaAskiej, 
Wrbblewskiego, Skrzywana i Sieradzkiej, zatwierdzonego uchwalq Nr XL/804/08 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 24 wrzeinia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. tbdzkiego Nr 345, poz. 3002) - 
w czqdci odnoszqcej siq do obszaru objetego ustaleniami niniejszej uchwab. 

8 3 1. Uchwala wchodzi w iycie pu uplywit: 14 dni od dnia jej og4oszetlia w Dzie~i~iiku 
Urzedowyrn Wojewbdztwa todzkiego. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
zdnia 2016r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG ZŁOŻONYCH DO
WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU
MIASTA ŁODZI POŁOŻONEJ W REJONIE ALEI POLITECHNIKI ORAZ ULIC:

WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO, WÓLCZAŃSKIEJ I INŻ. STEFANA
SKRZYWANA

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dia części obszaru miasta
Łodzi położonej w rejonie alei Politechniki oraz ulic: Walerego Wróblewskiego,
Wólczańskiej i inż. Stefana Skrzywana został wyłożony do publicznego wglądu czterokrotnie,
tj. od 3 marca 2015 r. do 31 marca 2015 r., od 3 listopada 2015 r. do 2 grudnia 2015 r., od 23
lutego 2016 r. do 22 marca 2016 r. oraz od 16 sierpnia 2016 r. do 13 września 2016 r.

I. Pierwsze wylożenie w okresie od 3 marca 2015 r. do 31 marea 2015 r.

W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotyczących projektu planu, tj. do dnia 14
kwietnia 2015 r. wpłynęło 5 uwag. Prezydent Miasta Łodzi zarządzeniem Nr 956/VII/15 z
dnia S maja 2015 r. rozpatrzył uwagi dotyczące projektu planu, zgodnie z przywołanymi w
wyjaśnieniach aktami prawnymi w ich brzmieniu na dzień podpisania zarządzenia. Używane
w treściach uwag oraz w wyjaśnieniach symbole terenów i odwołania do zapisów projektu
uchwały dotyczą projektu planu, jaki podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu w ww.
terminie. Dwie uwagi zostały uwzględnione w całości tj. uwagi nr: 3 i 5. W zakresie uwag
nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Łodzi, Rada Miejska w Łodzi postanawia
przyjąć następujący sposób rozpatrzenia:

Uwaga Nr 1

- wpłynęła dnia 14 kwietnia 2015 r.,

- dotyczy działek nrewid. 3/14, 3/15, obręb G-2. ul. Wróblewskiego 18; tereny: 2.I.U, 2.6.U.

Ole Sp. z o.o. wnosi 0:

1) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona);

2) zwiększenie parametrów kształtowania zabudowy, tak aby były zbieżne z parametrami
istniejących budynków, gdyż parametry podane w * 20 ust. 3 są niższe od rzeczywistych.

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnij uwagi.

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej
przez Prezydenta Miasta Łodzi.

Wyjaśnienia:

Projekt Strona I



Ad. 2. Uwaga nie została uwzględniona ponieważ ograniczenia maksymalnej wysokości
zabudowy w terenie oznaczonym symbolem 2.1 .U wynikają zarówno z ustaleń
obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Łodzi (maksymalna wysokość zabudowy 35 m), jak i z położenia obszaru objętego
planem w zasięgu powierzchni ograniczających wysokość obiektów w rejonie lotniska Łódź -

Lublinek (wysokości zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu). Maksymalna wysokość
zabudowy (pierwotnie wyznaczona na 35 m) została zmniejszona na wniosek Prezesa Urzędu
Lotnictwa Cywilnego (pismo znak: ULC-LTL-2/54-1753/0l/14 z dnia 2 stycznia 2015 r.)
- instytucji uzgadniającej projekt planu na podstawie art. 17 pkt 6 lit. b tiret drugie ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tak aby
uwzględniała ograniczenia lotniskowe. Po wprowadzeniu korekt, projekt planu uzyskał
uzgodnienie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (postanowienie znak: ULC-LTL-2/54-
1753/02/14 z dnia 3 lutego 2015 r.), co było podstawą do dalszego procedowania ww.
projektu planu. Należy podkreślić, że dla zabudowy istniejącej ma zastosowanie zapis
* 5 pkt 2 tekstu projektu planu: „dla zabudowy istniejącej, uksztaltowanej niezgodnie
z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy lub niespelniającej wskaźników
i parametrów sprecyzowanych w ustaleniach szczegółowych, dopuszcza się wyłącznie:
remont, przebudowę, rozbiórkę oraz prowadzenie innych robót budowlanych polegających na
doprowadzeniu do zgodności z przepisami prawa budowlanego lub podniesieniu standardów
ijakości użytkowania oraz odbudowę zabytków, o której mowa w 5 10”.
Uwaaa Nr 2

- wpłynęła dnia 14 kwietnia 2015 r.,

- dotyczy terenu 2.6.U.

Central Fund of Immoyables Sp. z o.o. wnosi 0:

1) niekwalifikowanie budynków znajdujących się na przedmiotowym obszarze, jako
podlegających ochronie z uwagi na brak walorów zabytkowych;

2) zmianę przewidzianych w projekcie ograniczeń dotyczących rozbudowy i nadbudowy
budynków znajdujących się w obszarze na wysokość dopuszczalną 30 m.

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwagi.

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej
przez Prezydenta Miasta Łodzi.

Wyjaśnienia:

Ad. 1. Uwaga nie została uwzględniona w części dotyczącej zniesienia ochrony dla zabytków
oznaczonych symbolem E3, wpisanych do gminnej ewidencji zabytków. Zgodnie z art. 19
ust. I ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
uwzględnia się w szczególności ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich
otoczenia, innych zabytków nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
oraz parków kulturowych. W związku z powyższym projekt planu uwzględnia ochronę ww.
obiektów.

Uwaga nie została uwzględniona w części dotyczącej zniesienia ochrony dla budynku dobra
kultury współczesnej oznaczonego symbolem DKW I. Zgodnie z art. 15 ust. I pkt 4 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w planie
miejscowym określa się obowiązkowo zasady ochrony dóbr kultury współczesnej. Lista dóbr
kultury współczesnej została wskazana w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, z możliwością jej rozszerzenia na etapie
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sporządzania planu miejscowego. Wnioskowany budynek został wskazany do ochrony jako
dobro kultury współczesnej przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Łodzi, a także w
Opracowaniu studialno-koncepcyjnym „Polityka ochrony dóbr kultury współczesnej w
Łodzi” autorstwa prof. nadz. PŁ dr hab. inż. arch. Joanny Olenderek (2008 r.), zleconym na
potrzeby Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi.

Uwaga nie została uwzględniona w części dotyczącej zniesienia ochrony dla zabytków
oznaczonych symbolami: P6 i P7. Na etapie rozpatrzenia uwag przez Prezydenta Miasta
Łodzi, rozpoczynała się procedura wpisu ww. obiektów do gminnej ewidencji zabytków.
Zgodnie z powyższym utrzymana została ich ochrona w planie miejscowym. Ze względu na
fakt, iż przedmiotowe obiekty zaliczone były do IV i V kategorii ochrony, utrzymany został
zakaz ich rozbiórki, natomiast możliwa była ich przebudowa oraz inne działania budowlane
zgodne z zapisami tekstu projektu planu. W toku dalszej procedury planistycznej, w wyniku
uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, na mocy zarządzenia Prezydenta
Miasta Łodzi Nr 1577/VII/15 z dnia 24 lipca 2016 r. obiekty oznaczone symbolami P6 I P7
zostały wpisane do gminnej ewidencji zabytków, co świadczy o ich wartościach
zabytkowych. W związku z powyższym, Rada Miejska podtrzymuje stanowisko Prezydenta
Miasta Łodzi i postanawia nie uwzględniać uwagi w ww. zakresie.

Uwaga nie została uwzględniona w części dotyczącej zniesienia ochrony dla zabytku
oznaczonego symbolem Pl. Na etapie rozpatrzenia uwag przez Prezydenta Miasta Łodzi,
rozpoczynała się procedura wpisu ww. obiektu do gminnej ewidencji zabytków. Zgodnie z
powyższym utrzymana została ochrona obiektu w planie miejscowym. W toku dalszej
procedury planistycznej, w wyniku uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
zrezygnowano z ochrony ww. obiektu, a tym samym z jego wpisu do gminnej ewidencji
zabytków, co świadczy o braku wartości zabytkowych. W konsekwencji, w projekcie planu
zrezygnowano z ochrony ww. obiektu, tak więc uwaga w powyższym zakresie stała się
bezprzedmiotowa. W związku z powyższym, Rada Miejska postanawia nie uwzględniać
uwagi w ww. zakresie.

Uwaga została uwzględniona w części dotyczącej zniesienia ochrony dla zabytku
oznaczonego symbolem P9.
Ad.2. Uwaga nie została uwzględniona w części dotyczącej zwiększenia wysokości
zabudowy do 30 m na fragmentach terenu 2.6.U: od strony ulicy oznaczonej symbolem I KDL
(ul. Skrzywana) oraz ulicy oznaczonej symbolem 2KDZ+T (al. Politechniki),
ze względu na dopuszczoną planem maksymalną wysokość zabudowy w terenach sąsiednich,
która jest znacznie niższa niż wnioskowane 30 m (odpowiednio 15 m i 18 m).

Uwaga została uwzględniona w części dotyczącej zwiększenia maksymalnej wysokości
zabudowy z 21 m do 30 m na pozostałym fragmencie terenu 2.6.U, w tym umożliwienia
nadbudowy obiektu dobra kultury współczesnej oznaczonego symbolem DKW I. W wyniku
przeprowadzonej analizy do projektu planu wprowadzono stre1~” różniące się ustaleniami w
zakresie wysokości zabudowy oraz uściślono warunki nadbudowy obiektu DKW 1.
Uwzględnienie części uwagi nie wpłynęło na zmianę ograniczeń wynikających z położenia
obszaru objętego planem w zasięgu powierzchni ograniczających wysokość obiektów w
rejonie lotniska Łódź - Lublinek oraz zapisów dotyczących ochrony zabytków (* 10).

Uwaga nie została uwzględniona w części dotyczącej zmiany ograniczeń możliwości
rozbudowy, ponieważ wynikają one z ustalonej w projekcie planu ochrony zabytków i dóbr
kultury współczesnej. Pozostałe obiekty, nie objęte ochroną można rozbudować zgodnie
z przepisami odrębnymi.

Uwaga Nr 4

Projekt
Strona 3



-wpłynęła dnia 14 kwietnia 2015 r.,

- dotyczy terenu 2.6.U.

Pan Paweł Pijanowski wnosi o zmianę przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy na W.
Wróblewskiego (Urząd Skarbowy).

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi.

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi.

Wyjaśnienia:

Uwaga nie została uwzględniona. Wprowadzone na rysunku planu linie zabudowy mają na
celu wytworzenie przedpola dla ekspozycji zabytkowych budynków oznaczonych na rysunku
planu symbolami E3, stanowiących pozostałości tkalni i przędzalni wełny Henryka Fuxa
i Abrama Piaskowskiego. Jak wynika z dostępnych rycin przedpole fabryki od początku jej
istnienia było wolne od zabudowy. Ponadto, po realizacji inwestycji na podstawie
prawomocnego pozwolenia na budowę wydanego na sąsiednim terenie (2.7.MW/U), na
wnioskowanym terenie wytworzy się wnętrze urbanistyczne, które będzie wzbogacać
ukształtowanie południowej pierzei ulicy Wróblewskiego. Odnosząc się natomiast do
elementów wtórnie dobudowanych i ich niskiej estetyki (w tym fragmentu elewacji
północnej), to zgodnie z zapisami ~ 10 pkt 5 lit. a tiret pierwsze tekstu planu możliwa jest ich
przebudowa.

II. Drugie wyłożenie w okresie od 3 listopada 2015 r. do 2 grudnia 2015 r.

W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotyczących projektu planu, tj. do dnia 22
grudnia 2015 r. wpłynęły 3 uwagi. Prezydent Miasta Łodzi zarządzeniem Nr 2660/VII/16 z
dnia II stycznia 2016 r. rozpatrzył uwagi dotyczące projektu planu, zgodnie z przywołanymi
w wyjaśnieniach aktami prawnymi w ich brzmieniu na dzień podpisania zarządzenia.
Używane w treściach uwag oraz w wyjaśnieniach symbole terenów i odwołania do zapisów
projektu uchwały dotyczą projektu planu, jaki podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu w
ww. terminie. Dwie uwagi zostały uwzględnione w całości — tj. uwagi nr: I i 2. W zakresie
uwagi nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Łodzi, Rada Miejska w Łodzi postanawia
przyjąć następujący sposób rozpatrzenia:

Uwaga Nr 3

- wpłynęła dnia 22 grudnia 2015 r.,

- dotyczy ulic oznaczonych symbolami: I KDZ (ul. Wróblewskiego) i 3KDZ (ul.
Wólczańska).
Pan Jarosław Jatezak wnosi 0:

1) zmianę przekroju ulicy Wróblewskiego (IKDZ) z „2 jezdni po 2 pasy ruchu” na
„1 jezdnię z 2 pasami ruchu plus torowisko tramwajowe”. Według wnioskodawcy:
„Proponowany kształt jezdni uniemożliwi wybudowanie w tym ciągu torowiska
tramwajowego między al. Politechniki a ulicą Piotrkowską. Łącznik ten ma kluczowe
znaczenie dla wysokiej jakości transportu zbiorowego w Łodzi. Trasa tramwajowa w ulicy
Piotrkowskiej jest najważniejszą trasą w mieście, al. Politechniki również jest bardzo istotną,
obslugującą m. in. Kampus Politechniki Łódzkiej. Obecna praktyka pokazuje, iż niemożliwym
jest wyznaczenie objazdów w razie awariĄ które nie zmieniały by całkowicie trasy na odcinku
centralnym (czyli najbardziej obciążonym). Odcinek pojawił się jako ten do wybudowania w
konsultowanym właśnie modelu transportu zrównoważonego 2020+. Jeśli chcemy mówić o
postawieniu priorytetu na tramwaje oraz o ich konkurencyjności względem innych środków
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transportu (do czego jeśli nie dojdzie, Centrum miasta będzie miało duży problem, żeby
utrzymać swoją kondycję). W okolicy ulicy Wróblewskiego budowane jest obecnie duże
osiedle mieszkaniowe, w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się również kampus Politechniki
Łódzkiej. Lokalizacje te warto by bylo obslużyć najbardziej wydajnym środkiem transportu,
który miasto Łódź ma w dyspozycji czyli tramwajem. Pokazuje to, iż usunięcie skrętów
tramwajowych w ułicę Piotrkowską w 2007 roku było błędem. Niewlaściwym jest tego błędu
zatwierdzanie „.;

2) zmianę przekroju ulicy Wólczańskiej (3KDZ) z ‚„l jezdni z 4 pasami ruchu” na
‚„l jezdnię z 2 pasami ruchu lub miejscowo, z 3 pasami ruchu”. Według wnioskodawcy:
„Poszerzanie ułicy Wólczańskiej jest błędem. Na odcinku objętym przez plan, ulica stanowi
bardzo ważne połączenie rowerowe, co widać po obserwacji samej ułicy w cieplejszy dzień
(....) Widać to także w przeprowadzonych przez Urząd Miasta Łodzi badaniach ruchu
rowerowego (...). Poszerzenie ulicy Wólczańskiej sprawi, iż stanie się ona bardzo
nieprzyjazna niechronionym użytkownikom ruchu, do których zaliczają się rowerzyści. Prosta,
szeroka jezdnia zachęca kierowców samochodów do rozw~ania nadmiernych prędkości, na
co napisane zostały nawet specjalne wzory. Sprawi to, iż większość rowerzystów przestanie
korzystać z tej trasy i prawdopodobnie wybierze taki środek transportu, którym najwygodniej
będzie się poruszać po mieście (którym po wprowadzeniu zmian zapisanych w planie będzie
samochód). Zwiększy to korki w naszym mieście. Ponadto, utrudnione zostanie przedostanie
się na druga stronę ulicy Wólczańskiej. Wydłużenie drogi pieszemu zwiększy ryzyko kołizji z
jadącym pojazdem. Rozumiem konieczność wydzielenia łewoskrętów w okolicach obciążonych
skrzyżowań, ale poszerzanie ulicy na całym odcinku nie jest cełowe

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnil uwagi.

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi.

Wyjaśnienia:

Ad. 1 i 2. Uwaga nie została uwzględniona. Zarówno określony w projekcie planu przekrój
ulicy zbiorczej I KDZ (ul. Wróblewskiego), ustalony jako: 2/2 - dwie jezdnie po dwa pasy
ruchu, jak i przekrój ulicy zbiorczej 3KDZ (ul. Wólczańska), ustalony jako: l/4 - jedna
jezdnia z czterema pasami ruchu, wynikają z przyjętej polityki transportowej miasta. Zarówno
istniejące jak i prognozowane natężenie ruchu przyjęte w „Aktualizacji Studium Sytemu
Transportowego dla Miasta Łodzi” predysponuje do pozostawienia ustalonych
w projekcie planu przekrojów ulic.

Projektowanie układu komunikacyjnego wymaga koordynacji na obszarze większym niż
objęty granicami przedmiotowego planu. W wyniku takiej koordynacji, w projekcie planu
przyjęto parametry dróg (w tym przebieg linii tramwajowych) spójne z obowiązującymi lub
sporządzanymi dokumentami planistycznymi na obszarach sąsiednich. Natomiast
przytoczony w uwadze „Model zrównoważonego transportu zbiorowego w Łodzi 2020+” jest
aktualnie na etapie opracowywania, a rozwiązania w nim przedstawione nie są jeszcze
przesądzone. Ustalony w projekcie planu przekrój ulicy Wólczańskiej jest zgodny
z przekrojem ulicy Wólczańskiej (przekrój I/4 - jedna jezdnia z czterema pasami ruchu)
przyjętym w uchwalonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części
obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Stanisława Przybyszewskiego, Kruczej,
Zarzewskiej, Łomżyńskiej, gen. Jarosława Dąbrowskiego, Rzgowskiej, Bednarskiej,
Wólczańskiej, Sieradzkiej i Piotrkowskiej oraz placu Reymonta (uchwała
Nr LXXXyIII/l823/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 czerwca 2014 r., Dz. Urz. Woj.
Łódzkiego poz. 2598). Taki sam przekrój ulicy Wólczańskiej został przyjęty
w opracowywanym planie miejscowym dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie
ulic: Piotrkowskiej, Czerwonej, Wólczańskiej, Radwańskiej, Brzeżnej, Edwarda
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Abramowskiego, Jana Kilińskiego, Tylnej, Henryka Sienkiewicza i ks. bp. Wincentego
Tymienieckiego. Natomiast ustalony w projekcie planu przekrój ulicy Wróblewskiego
(I KDZ) jest spójny z przekrojem ulicy Czerwonej (przekrój 1/4 - jedna jezdnia z czterema
pasami ruchu - bez torowiska tramwajowego) przyjętym w opracowywanym planie
miejscowym dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Piotrkowskiej,
Sieradzkiej, Wólczańskiej, Czerwonej, Milionowej i Stanisława Przybyszewskiego.

Projekt planu nie wskazuje przebiegu istniejących i projektowanych dróg rowerowych.
Realizowane są one na podstawie „Strategii rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach
20 15-2020+”. Jednocześnie należy podkreślić, iż zapisy tekstu planu umożliwiają realizację
dróg rowerowych m.in. w ulicy Wólczańskiej, poprzez dopuszczenie takiej inwestycji
w ramach przeznaczenia uzupełniającego.

Przedmiotowy projekt planu zgodnie z art. 17 pkt 6 lit. b tiret trzecie ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzyskał pozytywne
uzgodnienie Zarządu Dróg i Transportu (postanowienie znak: ZDiT-II.5002.5.2.8.2015
z dnia 29.09.20 15 r.)

III. Trzecie wyłożenie w okresie od 23 lutego 2016 r. do 22 marea 2016 r.

W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotyczących projektu planu, tj. do dnia 12
kwietnia 2016 r. wpłynęła I uwaga. Prezydent Miasta Łodzi zarządzeniem Nr 3503/VII/l 6 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. rozpatrzył uwagę dotyczącą projektu planu, zgodnie z przywołanymi
w wyjaśnieniach aktami prawnymi w ich brzmieniu na dzień podpisania zarządzenia.
Używane w treści uwagi oraz w wyjaśnieniach symbole terenów i odwołania do zapisów
projektu uchwały dotyczą projektu planu, jaki podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu w
ww. terminie. Rada Miejska w Łodzi postanawia przyjąć następujący sposób rozpatrzenia
uwagi:

Uwaga Nr I

- wpłynęła dnia 8 kwietnia 2016 r.,

- dotyczy terenu 2.7MW/U (ul. Wróblewskiego 6/8 - działki nr 16/7, 16/8, obręb 0-2 oraz
ul. Wróblewskiego 2/4 - działka nr 18/1, obręb 0-2) oraz terenu 2.8MW/U (ul. Wólczańska
229, 231, 233, 235, 237 - działki nr 16/5, 20/7, 20/6, 20/5, 20/4, 19/1, 19/2, 21/1, 22, 23/1,
23/2, 23/3, 24, obręb 0-2).

OPG Orange Park sp. z o.o. reprezentowana przez Pana Marcina Redlickiego wnosi 0:

1) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona);

2) wprowadzenie możliwości realizacji miejsc parkingowych w granicy działki;

3) kontynuację procedury planistycznej w przypadku uwzględnienia uwagi, z możliwością
odstąpienia od powtarzania procedury planistycznej.

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwagi.

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzgłędnionej
przez Prezydenta Miasta Łodzi.

Wyjaśnienia:

Ad. 2. Uwaga nie została uwzględniona ze względów formalnych. Zgodnie
z wymogami art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) w projekcie planu
określa się obowiązkowo m.in. minimalną liczbę miejsc do parkowania, w tym liczbę miejsc
przeznaczoną na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich
realizacji. Plan miejscowy nie ustala natomiast lokalizacji miejsc parkingowych względem
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granic nieruchomości. Minimalne odległości wydzielonych miejsc postojowych lub otwartego
garażu wielopoziomowego od granic działek budowlanych wynikają z ~ 19 rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422). Z powyższych
przepisów wynika, iż nie istnieje możliwość lokalizacji ww. miejsc w granicy z działką
budowlaną, z wyjątkiem sytuowania miejsc postojowych między liniami rozgraniczającymi
ulicę. W związku z faktem, iż ustalenia dotyczące lokalizacji miejsc postojowych zawarte są
w przepisach aktu prawa wyższego rzędu jakim jest w tym przypadku wskazane powyżej
rozporządzenie, nie istnieje formalna możliwość wprowadzenia ich do ustaleń miejscowego
pianu zagospodarowania przestrzennego, a tym bardziej ich modyfikacja. Zapisy przyjęte
w planie miejscowym nie mogą powielać lub modyfikować przepisów aktów prawa wyższego
rzędu, nieleżących w kompetencjach rady gminy.

Ad. 3. Uwaga nie została uwzględniona ze względów proceduralnych. Uwaga
w zakresie postulowanego odstąpienia od powtarzania procedury planistycznej nie może być
uwzględniona, ponieważ nie dotyczy projektu planu. Zgodnie z art. 18 ust. I ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „uwagi do projektu planu
może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu”. Uwaga nie odnosi
się do treści planu, lecz do jego procedury planistycznej.

IV. Czwarte wylożenie w okresie od 16 sierpnia 2016 r. do 13 września 2016 r.

W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotyczących projektu planu, tj. do dnia 3
października nie wpłynęła żadna uwaga.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

Tomasz KACPRZAK
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej wŁodzi
zdnia 2016r.

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 należy:

- wydzielenie i wykup terenu pod realizację nowych i poszerzenie istniejących dróg,

- uzbrojenie terenu w sieć wodociągową i kanalizacji deszczowej wraz z budową
podziemnego zbiornika retencyjnego wód deszczowych i roztopowych,

- uzbrojenie terenu w sieć oświetlenia ulicznego oraz oświetlenie placu publicznego,

- likwidacja odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia oraz linii energetycznej kablowej
średniego i niskiego napięcia, a także usunięcie słupów oświetleniowych, w części wjakiej
gmina jest zobowiązana do pokrycia kosztów realizacji w/w inwestycji (kolizje
z projektowanymi drogami),

- przebudowa jezdni i chodników na drogach gminnych.

Konieczna będzie budowa:

- około 0,19 krn dróg zbiorczych (Z),

- około 0,07 krn dróg lokalnych (L),

- około 0,04 krn dróg dojazdowych (D),

- około 0,95 km chodników i ścieżek rowerowych,

- około 0,187 ha placów publicznych,

modernizacja:

- około 0,815 km dróg zbiorczych (Z),

oraz budowa:

- około 0,17km sieci wodociągowej,

- około 0,44 krn sieci kanalizacji deszczowej,

- podziemnego zbiornika retencyjnego wód deszczowych i roztopowych.

Powyższe zadania będą umieszczone w programach rozwoju poszczególnych elementów
zagospodarowania, a następnie w zadaniach rzeczowych budżetu gminy objętych wieloletnią
prognozą finansową.
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Finansowanie będzie odbywało się w oparciu o budżet gminy, z wykorzystaniem funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej oraz środków Funduszu Ochrony Srodowiska, a także
środków możliwych do pozyskania z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego.

Niniejszy załącznik nie zawiera obciążeń miasta z tytułu odszkodowań w trybie
art. 36 ust. I ustawy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

masz KACPRZAK
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Uzasadnienie

do projektu uchwaly w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi polożonej w rejonie alei Politechniki

oraz ulic: Walerego Wróblewskiego, Wólczańskiej i inż. Stefana Skrzywana

Zgodnie z podjętą uchwałą NrXLyII/901/12 z dnia 29 sierpnia 2012 r. przystąpiono
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru
miasta Łodzi położonej w rejonie alei Politechniki oraz ulic: Walerego Wróblewskiego,
Wólczańskiej i inż. Stefana Skrzywana.

Obszar objęty analizą położony jest w centralnej części miasta, w granicach osiedli:
Górniak i Stare Polesie. Powierzchnia obszaru wynosi około 20,7 ha. Od północy obszar
ograniczony jest ul. Wróblewskiego oraz terenem Politechniki Łódzkiej, od wschodu
- ul. Wólczańską, od południa - parkiem Skrzywana, od zachodu - al. Politechniki.

W wyniku realizacji w/w uchwały został opracowany projekt miejscowego planu wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych uchwalenia planu
miejscowego.

Ustalenia planu miejscowego określą przeznaczenie, zasady zabudowy
i zagospodarowania terenu, wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni
publicznych, zasady prawidłowej obsługi komunikacyjnej w powiązaniu z istniejącym
układem komunikacyjnym miasta, zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,
zasady ochrony środowiska oraz systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury
technicznej. Postępowanie zgodne z planem przyczyni się do znaczącej poprawy stanu
zagospodarowania poprzez uporządkowanie istniejącej oraz wprowadzenie nowej zabudowy
wraz z obsługą komunikacyjną.

Procedura formalno-prawna sporządzenia planu miejscowego została przeprowadzona
w trybie art. Ii ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

I. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. I ust. 2-4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

1. W projekcie planu uwzględniono:

1) wymagania ładu przestrzennego. w tym urbanistyki i architektury poprzez określenie: linii
rozgraniczających, linii zabudowy, przeznaczenia terenów, wskaźników zagospodarowania
terenów i parametrów kształtowania zabudowy, ograniczeń w zakresie stosowania
materiałów wykończeniowych obiektów oraz zasad realizacji tymczasowych obiektów
budowlanych;

2) walory architektoniczne i krajobrazowe dzięki ustaleniom dotyczącym kształtowania
zabudowy i zagospodarowania terenów, w tym wprowadzonym zasadom i warunkom
sytuowania: nośników reklamowych i tablic informacyjnych, urządzeń technicznych oraz
ogrodzeń;

3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami poprzez wprowadzenie:

a) nakazu stosowania rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych
zapewniających zachowanie standardów jakości środowiska określonych na podstawie
przepisów odrębnych,

b) zakazu lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

c) nakazu ochrony drzew wskazanych na rysunku planu,
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d) klasyfikacji terenów pod kątem ochrony akustycznej, w rozumienie przepisów odrębnych;

4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
poprzez:

a) wprowadzenie strefy ochrony konserwatorskiej i ustalenie w jej zasięgu szczególnych
zasad zagospodarowan ja,

b) wskazanie zabytku chronionego poprzez wpis do rejestru zabytków,

c) wprowadzenie zasad ochrony dla zabytków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków,

d) wprowadzenie ochrony obiektów zabytkowych wskazanych ustaleniami planu oraz
ustalenie zasad ich ochrony,

e) wprowadzenie ochrony dla budynku dobra kultury współczesnej oraz ustalenia zasad jego
ochrony,

o wprowadzenie strefy ochrony archeologicznej;
5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób
niepełnosprawnych poprzez określenie zasad ochrony środowiska, zasad lokalizacji i form
ogrodzeń, liczby miejsc parkingowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową oraz
ustalenie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6) walory ekonomiczne przestrzeni racjonalnie wykorzystując istniejące elementy
wyposażenia technicznego i zagospodarowania terenu przy umożliwieniu sytuowania nowej
zabudowy;

7) prawo własności wyznaczając liniami rozgraniczającymi tereny przeznaczone pod
zabudowę, w uporządkowanych relacjach w stosunku do inwestycji celu publicznego;

8) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa ustalając ograniczenia w sposobie
zagospodarowania terenu poprzez dostosowanie dróg publicznych, sieci i urządzeń
infrastruktury do działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń, a także dostosowanie
wysokości obiektów budowlanych do powierzchni ograniczających wysokość wokół lotniska
Lódź-Lublinek;

9) potrzeby interesu publicznego utrzymując lub ustalając w projekcie planu nowe tereny
przeznaczone pod drogi publiczne oraz pozostałe tereny przestrzeni publicznych: plac
publiczny oraz teren zieleni urządzonej;

10) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci
szerokopasmowych, określając możliwość wyposażenie terenów w sieci i urządzenia
infrastruktury technicznej oraz ustalając zasady ich realizacji;

11) zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
poprzez informację na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ogłoszenie
w prasie, obwieszczenie na tablicach ogłoszeń 0:

a) przystąpieniu do sporządzenia projektu planu i o wyłożeniu projektu do publicznego
wglądu,

b) organizacji dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu,

c) możliwości składania wniosków i uwag do projektu planu na piśmie, ustnie do protokołu
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
podpisem elektronicznym na adres pracowni,

d) możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy;
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12) zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych poprzez zastosowanie się
do czynności formalno-prawnych określonych w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jak również na podstawie art. 21, art. 39
i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) przeprowadzając strategiczną ocenę
oddziaływania na środowisko skutków realizacji przedmiotowego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego;

13) potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności
poprzez wykorzystanie istniejącej sieci wodociągowej zapewniającej odpowiednią ilość
i jakość wody do celów zaopatrzenia ludności.

2. Ustalając przeznaczenie terenu, a także określając sposób zagospodarowania
i korzystania z terenu, Prezydent Miasta zważył interes publiczny i interes prywatny.
Ustosunkował się do zgłoszonych wniosków i uwag.

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru
miasta Łodzi położonej w rejonie alei Politechniki oraz ulic: Walerego Wróblewskiego,
Wólczańskiej i inż. Stefana Skrzywana w terminie przewidzianym do składania wniosków nie
wpłynął żaden wniosek.

Projekt ww. planu miejscowego był wykładany do publicznego wglądu wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 3 marca 2015 r. do 31 marca 2015 r.
W terminie przewidzianym do składania uwag, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu
wpłynęło 5 uwag. Zarządzeniem Nr 956/VII/15 z dnia 5 maja 2015 r. Prezydent Miasta
Łodzi uwzględnił w całości 2 uwagi, nie uwzględnił w całości I uwagi oraz częściowo
uwzględnił 2 uwagi. Uwzględnienie części uwag wymagało wprowadzania zmian do projektu
planu miejscowego i ponowienia procedury planistycznej.

W związku z powyższym, projekt planu miejscowego został ponownie uzgodniony
i zaopiniowany oraz wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 3 listopada 2015 r. do
2 grudnia 2015 r. W terminie przewidzianym do składania uwag wpłynęły 3 uwagi.
Zarządzeniem Nr 2660/VII/16 z dnia II stycznia 2016 r. Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił
w całości 2 uwagi, nie uwzględnił w całości I uwagi. Uwzględnienie części uwag wymagało
wprowadzania zmian do projektu planu miejscowego i ponowienia procedury planistycznej.

W związku z powyższym, projekt planu miejscowego został ponownie uzgodniony
i zaopiniowany oraz wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 23 lutego 2016 r. do
22 marca 2016 r. W terminie przewidzianym do składania uwag wpłynęła I uwaga.
Zarządzeniem Nr 3503/VII/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił
w części uwagę. Uwzględnienie uwagi w części wymagało wprowadzania zmian do projektu
planu miejscowego i ponowienia procedury planistycznej.

Następnie, projekt planu miejscowego został ponownie uzgodniony
i zaopiniowany oraz wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 16 sierpnia 2016 r. do
13 września 2016 r. W terminie przewidzianym do składania uwag nie wpłynęła żadna
uwaga.

3. Umożliwiając sytuowanie nowej zabudowy uwzględniono wymagania ładu przestrzennego,
efektywne gospodarowanie przestrzenią oraz walory ekonomiczne przestrzeni,
w szczególności:

1) projektowane struktury przestrzenne oparto o istniejący system komunikacyjny
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z uwzględnieniem jego przebudowy oraz o projektowaną ulicę lokalną i dojazdową,
uzupełniające istniejący układ drogowy;

2) uwzględniono przebieg istniejących tras autobusowych, które umożliwią maksymalne
wykorzystanie publicznego transportu publicznego jako podstawowego środka transportu;

3) zapewniono rozwiązania przestrzenne, ułatwiające przemieszczanie się pieszych
i rowerzystów poprzez wskazanie w zakresie przeznaczenia uzupełniającego dla terenów dróg
publicznych m.in.: dróg rowerowych oraz wprowadzenie terenu placu publicznego oraz
terenu zieleni urządzonej;

4) obszar dla którego został sporządzony projekt planu stanowi część zwartej struktury
funkcjonalno-przestrzennej, na którą składają się tereny mieszkaniowe, usługowe
i produkcyjno-usługowe. Projekt planu przewiduje jej uzupełnienie i uporządkowanie.

łł. Zgodność z wynikami analizy dot. oceny aktualności studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego Lodzi.

Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi
przyjęta uchwałą Nr LXVI/1415/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 lipca 2013 r. na
przeważającej części obszaru objętego planem wskazuje na niezgodność polegającą na
określeniu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Łodzi, kierunków
rozwoju sprzecznych z obecnym stanem zagospodarowania.

Niezgodność ta polega na wyznaczeniu:

- terenów zabudowy śródmiejskiej (SZ) na obszarze z zabudową usługową
w obiektach pofabrycznych i w obiektach z lat 70-tych,

- terenów o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) na obszarze
z zabudową usługową (Urząd Skarbowy Łódź - Górna).

Według niniejszej oceny niezgodność taka jest wskazaniem do weryfikacji uwarunkowań,
a w konsekwencji kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętych w studium.

Na pozostałej części obszaru objętego planem ww. ocena nie wskazuje niezgodności
lub braku aktualności obowiązującego studium.

Ustalone w projekcie planu przeznaczenie terenów nie narusza ustaleń studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi zgodnie
z zwartymi w nim definicjami terenów zabudowy śródmiejskiej (SZ) oraz terenów
o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW), a jednocześnie uwzględnia
istniejący sposób zagospodarowania.

Ponadto, ocena aktualności studium i planów miejscowych wskazuje na konieczność
zmiany m.in. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta
Łodzi położonej w rejonie ulic: Piotrkowskiej, Czerwonej, Wólczańskiej, Wróblewskiego,
Skrzywana i Sieradzkiej, zatwierdzonego uchwałą Nr XL/804/08 Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 24 września 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 345, poz. 3002). Uchwalenie
przedmiotowego planu miejscowego spowoduje utratę mocy ustaleń ww. planu.

HI. Wplyw na finanse publiczne, w tym budżet gminy.

Prognoza finansowa skutków uchwalenia planu określa potencjalne dochody i wpływy
z tytułu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wykonane
obliczenia wykazały ujemny wynik finansowy przedsięwzięcia co oznacza, że wydatki
generowane przez nowe zagospodarowanie przewyższają dochody. Największe wydatki z
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budżetu miasta mogą wystąpić z tytułu przygotowania i nabycia nieruchomości pod
inwestycje celu publicznego. Natomiast ewentualne wpływy dla budżetu miasta pochodzić
będą: z tytułu podatku od nieruchomości, z tytułu opłaty planistycznej, opłat adiacenckich.

Prognoza skutków finansowych oparta jest na maksymalnych możliwościach
zagospodarowania obszaru objętego planem, faktyczne wartości wpływów do budżetu gminy
mogą odbiegać od przewidywanych w opracowanej prognozie.

Opracowany projekt pianu uzyskał wszystkie niezbędne opinie i uzgodnienia określone
w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a następnie został
wyłożony do publicznego wglądu. Do projektu pianu zostały wniesione uwagi. W wyniku
rozpatrzenia uwag nastąpiła konieczność wprowadzenia zmian do projektu planu, co
spowodowało ponowienie procedury planistycznej w niezbędnym zakresie. Procedura
planistyczna (etap opiniowania i uzgodnień oraz wyłożenia do publicznego wglądu) została
ponowiona jeszcze trzykrotnie. Na etapie czwartego wyłożenia do projektu planu nie
wpłynęła żadna uwaga, nie zaszła zatem konieczność ponowienia procedury planistycznej. W
związku z powyższym Prezydent Miasta przedstawia Radzie Miejskiej w Łodzi projekt pianu
miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag.
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ŁODZI
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I

ZM Podpis .~t).

Łódź, clniaą października 2016 r.

~t~2J~
Pan

Robert Warsza

Dyrektor

Miejskiej Pracowni Urbanistycznej

w Łodzi

W związku z pismem z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zajęcia stanowiska lub

zaparafowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei

Politechniki oraz ulic: Walerego Wróblewskiego, Wólczańskiej i inż. Stefana Skrzywana, po

analizie projektu ww. planu zagospodarowania przestrzennego, informuję, że przyjmuję do

wiadomości przedstawioną prognozę skutków flnansowych.

W związku z tym, że skutki finansowe uchwalenia w/w planu mogą stanowić znaczącą

kwotę dla budżetu Miasta, wszelkie działania wynikające z realizacji planu, powin.ny być

zgłaszane przez merytoryczne jednostki organizacyjne UMŁ z odpowiednim wyprzedzeniem.



Lista nieuwzględnionych uwag

złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obszaru miasta Lodzi, położonej w rejonie alei

Politechniki oraz ulic: Walerego Wróblewskiego, Wólczańskiej
I inż. Stefana Skrzywana.



I.

Przy pierwszym wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu w okresie
od 3 marca 2015 r. do 31 marca 2015 r. oraz w wyznaczonym terminie wnoszenia uwag
dotyczących projektu planu, tj. do dnia 14 kwietnia 2015 r. wpłynęło S uwa2.

Prezydent Miasta Łodzi zarządzeniem Nr 956/VIIJ1S z dnia 5 maja 2015 r. rozpatrzył uwagi
wniesione do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu.

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił 2 uwag i nie uwzględnił
w całości I uwagi.

Uwaaa nr I

- złożona przez Ole Sp. z o.o.,

- dotyczy działek nrewid. 3/14, 3/15, obręb G-2, ul. Wróblewskiego 18; tereny: 2.1.U, 2.6.U;

Uwaea nr 2

- złożona przez Central Fund of Immoyables Sp. z o.o.,

- dotyczy terenu 2.6.13;

Uwa2a nr 4

- złożona przez Pana Pawła Pijanowskiego,

- dotyczy terenu 2.6.U.

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił w całości 2 uwagi:

— uwagęnr3,
— uwagę nr 5.

II.

Przy drugim wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu w okresie
od 3 listopada 2015 r. do 2 grudnia 2015 r. oraz w wyznaczonym terminie wnoszenia uwag
dotyczących projektu planu, tj. do dnia 22 grudnia 2015 r. wpłynęły 3 uwa2i.

Prezydent Miasta zarządzeniem Nr 2660/y11i16 z dnia 11 stycznia 2016 r. rozpatrzył uwagi
wniesione do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu.

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił w całości 1 uwagi.

Uwa2a nr 3

- złożona przez Pana Jarosława Jatczaka,

- dotyczy ulic oznaczonych symbolami; IKDZ (W. Wróblewskiego) i 3KDZ (ul. Wólczańska).



Prezydent Miasta Lodzi uwzględnił w całości 2 uwagi:

— uwagęnrl,
— uwagę nr 2.

III.

Przy trzecim wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu w okresie
od 23 lutego 2016 r. do 22 marca 2016 r. oraz w wyznaczonym terminie wnoszenia uwag
dotyczących projektu planu, tj. do dnia 12 kwietnia 2016 r. wpłynęta 1 uwaga.

Prezydent Miasta Łodzi zarządzeniem Nr 3503/V11i16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. rozpatrzył
uwagę wniesioną do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu.

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił 1 uwagi.

Uwaaa nr 1

- złożona przez OPG Orange Park sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Marcina Redlickiego,

- dotyczy terenu 2.7.MW/U (ul. Wróblewskiego 6/8 - działki nr 16/7, 16/8, obręb G-2 oraz ul.
Wróblewskiego 2/4 - działka nr 18/1, obręb G-2) oraz terenu 2.8.MW/U (ul. Wólczańska 229,
231, 233, 235, 237 - działki nr 16/5, 20/7, 20/6, 20/5, 20/4, 19/1, 19/2, 21/1, 22, 23/1, 23/2,
23/3, 24, obręb G-2).

Iv.

Przy czwartym wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu w okresie
od 16 sierpnia 2016 r. do 13 września 2016 r. oraz w wyznaczonym terminie wnoszenia uwag
dotyczących projektu planu, tj. do dnia 3 października 2016 r. nie wpłynęta żadna uwaga.

W załączeniu

- kserokopia nieuwzględnionych uwag złożonych do projektu planu



Kserokopie uwag nieuwzględnionych
złożonych do projektu planu przy I wyłożeniu do publicznego wglądu.



Uwaga Nr 1
OL. Ł ~

~ LÓd~ dnia.44:.~ 2015 r

(imię, nazwisko/nazwa) cf(~. ~ćzt~o~Ć~”C —-

kG dale 1404 ;n15
(adres earnieseLinia, kod) i~g~

Ldz
Pani Hanna Zdanowska z~ .~_t.... POC1~S
Prezydent Miasta Łodzi
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
94-016 Ł6dż. iii. WiIefl~rka 53155

UWAGA”

DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARL )IIASI”A 101)11 POŁOŻONEJ
W” REJONIE ALEI POLITEChNIKI ORAZ ULIC: %%~%IJ~REGO
WRÓBLEWSKIEGO, WÓLCZAŃSKIEJ I INŻ. STEFANA SKRZI”WANA.

Oznaczenie obszaru lub nieruchomości, kiorej uwaga dotyczy: Łódź. ut Wróhk”wyk.ego /8,

dna/k, 3 /4, B /5 Obręb (3-2

(adres, nr działki, obręb)

Przedmiot uwagi .iaku wla.4c,óej „;:en,clzcm.ok, opiyane; pyi”yże; chcwlhwn pr:eka:aŁ

s”as(~i~qcc uucsg; c/ol i~zqce wyio:os;ego nnLysco wagą; pla:i.z :agc;ypodaroh ansa

pneslr:ennego (~l Iż~Z1”) :

- dopu.cc:e,ne lokalizacji szpital, : dwnów opiek: zdrowotswj na teranie 2. I. I I44~ ‚+20.2

legą; tvp:: d::alalnąjść jcn~i zakazana.

- zwiększenie parametrów kmahowan:a :ahudsną3” cshy h;”l) zhse:ne z parcsmelram:

t.y,,:,ejcjr..ycli hucżynkóii” gc~ic parametry wymieluane w Ę20.3 .~q niższe od nccj”wi.yiycis

Podpis

ierrnin składania~ da 14 kwietnia 2015 r,



Uwaga Nr 2

ŁÓdż, dnia 14 kwietnia 2015 roku

Central Fund of Immoyables Sp. z o.o. .≤~Ą ut~~1-~-~.
Plac Zwycięstwa 2

90-312 Łódź

Pani Hanna Zdanowska
MJEJS~ą PRACOWNIA

URBANIS1yC7NA W ŁODZI Prezydent Miasta Łodzi

1 4. O~, 2015 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi

L. 94Ąl6lMLuLWileńskaS3ISS
Zal •.• Podoig

UWAGA”

DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU MIASTA ŁODZI POŁOŻONEGO

W REJONIE ALEI POLITECHNIKI ORAZ ULIC: WALEREGO
WRÓBLEWSKIEGO, WÓLCZAI4SKIEJ I INŻ. STEFANA SKRZYWANA.

Oznaczenie obszaru lub nieruchomości, której uwaga dotyczy:

Dotyczy obszaru 2.6.U
Przedmiot uwagi:

1. Spółka Central Fund of Immoyables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi wnosi o nie

kwalifikowanie budynków znajdujących się na przedmiotowym obszarze, jako

podlegających ochronie z uwagi na brak walorów zabytkowych~

2. Spólka Central Fund of Immoyables Sp. z o.o. wnosi o zmianę przewidzianych w

projekcie ograniczeń dotyczących rozbudowy i nadbudowy budynków

znajdujących się w obszarze na wysokość dopuszczalną 30 ni.

UZASADNIENIE

W odniesieniu do zapisów zawartych w projekcie planu zagospodarowania

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi w rejonie al. Politechniki oraz ulic:

Wróblewskiego, Wólczańskiej I Skrzywana, Spółka Central Fund of Immoyables Sp. Z O.O. Z

siedzibę w Łodzi, pozostająca użytkownikiem wieczystym gruntów położonych w

przedmiotowym obszarze oraz wlaścicielem posadowionych na nich budynków, w tym



budynków znajdujących się po adresem ul. Wróblewskiego 16/18, do których odnosi się

szereg zapisów przedmiotowego planu, pragnie zwrócić uwagę, że budynki, które według

zapisów planu, winny zostać objęte ochroną, przejawiającą się w licznych ograniczeniach

możliwości aranżacji czy ich przebudowy, w istocie na przestrzeni wielu lat zostały poddane

licznym modernizacjom przez poprzednich właścicieli, polegających na ich rozbudowie,

nadbudowie czy przebudowie. Następstwem wykonania tych prac jest utrata wartości

historycznej, artystycznej, naukowej i emocjonalnej, co oznaczą że mając na uwadze

istniejący stan faktyczny i stan przedmiotowych nieruchomości, nic sposób dostrzec interes

społeczny ze względu na który należałoby ten budynek zachować. Stąd też Spółka postuluje o

wyeliminowanie z planu zapisów przewidujących zakaz rozbiórki czy przebudowy

rzeczonych budynków. Należy ponadto zwrócić uwagę, że lokalizacja budynku powoduje, że

jest on praktycznie całkowicie niewidoczny z ulic Wróblewskiego, Politechniki czy

Skrzywana, a zatem nie poddaje się on ekspozycji, uzasadniającej zachowanie jego walorów

zabytkowych, których z uwagi choćby na wykonane ocieplenia współczesne budynki już

dawno nie posiadają. Nie istnieje więc w tym kontekście w odczuciu Spółki potrzeba, ani

konieczność szczególnej ochrony dla zespołu przedmiotowych nieruchomości, a tym bardziej

w kształcie wskazanym w zapisach proponowanego planu.

Central Fund of Immoyables sp. z o.o. pragnie jednocześnie zwrócić uwagę, że

proponowana w planie funkcja usługowa dla budynku o tak dużej powierzchni i

kilkudziesięciometrowej odległości ścian zewnętrznych, w istocie uniemożliwia jakiekolwiek

jego racjonalne zagospodarowanie. Przy takiej głębokości budynku nie da się bowiem w

odczuciu Spółki wykonać niezbędnych doświetleń ewentualnych miejsc pracy w budynku

usługowym, ani stworzyć funkcjonalnego układu pomieszczeń. Niezwykle trudna z powodów

konstrukcyjnych i funkcjonalnych jest również dopuszczona nadbudowa części kubatury,

szczególnie w zestawieniu olbrzymich kosztów i niewielkiej wartości estetycznej, nie mówiąc

już o tym, że w chwili obecnej nieruchomości wykorzystywane są też w celach

produkcyjnych. Równocześnie podkreślić można, że przypisanie przez rzeczony plan etykiety

„zabytku” dla przedmiotowej nieruchomości, która już dawno walorów zabytkowych nie

posiada, spowoduje olbrzymie trudności w dostępności do takiego budynku, nie tylko na co

dzień, ale również w zapewnieniu dostępności przeciwpożarowej do prowadzenia

ewentualnej akcji ratunkowej.

Niezależnie od powyższego równocześnie nie można pominąć, że budynek oznaczony

w planie jako DKWI, jest budynkiem przemysłowym powojennym, poddanym modyfikacji.



W ocenie Spółki zasady racjonalnej i efektywnej gospodarki nieruchomością, w zestawieniu z

jego kształtem i odbiorem, w żadnym wypadku nie uzasadnia zakazu jego ewentualnej

nadbudowy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ten budynek był również wartościowy

przestrzennie i historycznie, będąc o kilka kondygnacji wyższym, tym bardziej, że względy

techniczne umożliwiają jego ewentualną nadbudowę.

Zdaniem Central Fund of Immoyables Sp. z o.o. również budynek oznaczony w planie

oznaczeniem P9 nie posiada cech i wartości uzasadniających objęcie go ochronę, co oznacza,

że również i w tym zakresie proponowane zapisy nie znajdując faktycznych i rzeczywistych

podstaw.

Reasumując, Spółka Central Fund of Immoyables Sp. z o.o. wnosi o dokonanie

stosownych zmian w projekcie planu, albowiem przewidziane w nim obecnie rozwiązania, nie

są adekwatne do rzeczywistego stanu i charakteru wskazanych wyżej nieruchomości. W

obecnym kształcie rodzą one istotne ograniczenia dla rozwoju wskazanych nieruchomości,

pozbawiajęc ich właścicieli szansy ich efektywnego zagospodarowania, co z całą pewnością

nie licuje z interesem miasta Łodzi, której potrzeba wszakże nowych perspektyw i możliwości

rozwoju m.in. przez stworzenie warunków wnożliwiajęcych realizację działań

inwestycyjnycĘ które proponowane zapisy skutecznie ograniczają. Nie można tu również

pominąć, iż proponowane rozwiązania wprowadzają dysharmonię w zestawieniu z

położonymi w bliskim sąsiedztwie obszaru objętego planem obiektów Politechniki Łódzkiej,

które bez przeszkód na przestrzeni ostatnich lat zostały poddawane stosownym

modernizacjom, mającym na celu dostosowywanie ich do obecnych standardów i

pozwalających stworzenie zespołu nowoczesnych nieruchomości, jakże wzbogacających

wizerunek i odbiór tego rejonu miasta Łodzi, czego w rzeczonym planie nie wzięto pod

uwagę.

„ PREZES ZARĄDU

„/2oanna Feder-Kowczyńsko

CENTRAL FUND OF IMMOyASLES
„termin składania uwag: do 14 kwietnIa 2015 r. Spółka 20.0.

90-312 Łódź, pi. Zwycięstwa 2
Q~nnn 47fl10966 NIP 128-24.10-591



A)tO~r~:. UwagaNr4
Paweł Pijanowski Lódź, dnia 14.04.2015 r.
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MJEJS?~P. H~ACuWMA Pani Rani~~JdanowskauRBA~~mfl7~t W LODu Prezydent Miasta Łodzi
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi

~1J 1 4~ 04. 2015 94-016 Łódź. ul. Wileńska 53/55
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UWAGA”

DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU MIASTA ŁODZI POŁOŻONEJ
W REJONIE ALEI POLITECHNIK] ORAZ ULIC: WALEREGO
WRÓBLEWSKIEGO, WÓLCZAŃSKIEJ I INŻ. STEFANA SKRZYWANA.

Oznaczenie obszaru lub nieruchomości, której uwaga dotyczy:

Dotyczy obszaru 2.6.U

Przedmiot uwagi:

Wnoszę o zmianę przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy w obszarze

2.2.MW/U na ul. Wróblewskiego — Urząd Skarbo~”.

UZASADNIENIE.

Już samo uznanie budynku Urzędu Skarbowego za zabytek chroniony budzi

wątpliwości. A tworzenie specjalnie dla niego przedpola służącego wydobyciu

jego wątpliwych wartości estetycznych dla przechodzących ulicą

Wróblewskiego wzbudza sprzeciw. Nie widać żadnych powodów, żeby

ograniczać zabudowę działki budynkiem Itontowym, natomiast wskazane jest

pozostawić decyzję właścicielowi działki, który sam będzie w stanie określić,

czy tak mocna osiowa prezentacja budynku urzędu skarbowego będzie dla niego

honorem czy ujmą. W załączeniu fotografia elewacji budynku, której walory

estetyczne zapisy planu zamierzają eksponować.





Kserokopie uwag nieuwzględnionych
złożonych do projektu planu przy II wyłożeniu do publicznego wglądu.



Uwaga Nr 3

JAROSŁAW JATCZAK Łódź, dnia 22 grudnia 2015 r.

Pani Ranna Zdanowska
ILIR6AN~sryc7NA w U.~DZI Prezydent Miasta Łodzi

I Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
~ 23 12. 21)15 I 94-016 Łódź, uL Wileńska 53/55

„~1g~) „..I
UWAGA”

DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU MIASTA ŁODZI POŁOŻONEJ
W REJONIE ALEI POLITECHNIKI ORAZ ULIC: WALEREGO
WRÓBLEWSKIEGO, WÓLCZAŃSKIEJ I INŹ. STEFANA SKRZYWANA.

Oznaczenie obszaru łub nieruchomości, której uwaga dotyczy: I KDZ, 3 KDZ

(adres, nr działki, obręb)

Przedmiot uwagi: Ad. 1 KDZ: Wnioskuję o zmienienie zapisu w tekście planu z 2 jezdnie po

2 pasy mchu na 1 jezdnia z 2 dwoma pasami Rychu plus torowisko tramwajowe.

Proponowany kształt jezdni uniemożliwi wybudowanie w tym ciągu torowiska tramwajowego

między al. Politechniki a ulica Piotrkowską. Łącznik ten ma kluczowe znaczenie dla wysokiej

jakości transportu zbiorowego w Łodzi. Trasa tramwajowa w ulicy Piotrkowskiej jest

najważniejsza trasą w mieście, al. Politechniki również jest bardzo istotną, obsługującą m. in.

Kampus Politechniki Łódzkiej. Obecna praktyka pokazuje, iż niemożliwym jest wyznaczenie

objazdów w razie awarii, które nie zmieniały by całkowicie trasy na odcinku centralnym

(czyli najbardziej obciążonym). Odcinek pojawił się jako ten do wybudowania w

konsultowanym właśnie modelu transportu zrównoważonego 2020+. Jeśli chcemy mówić o

postawieniu priorytetu na tramwaje oraz o ich konkurencyjności względem innych środków

transportu (do czego jeśli nie dojdzie, centrum miasta będzie miało duży problem, żeby

utrzymać swoją kondycję). W okolicy ulicy Wróblewskiego budowane jest obecnie duże

osiedle mieszkaniowe, w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się również kampus Politechniki

Łódzkiej. Lokalizacje te warto by było obsłużyć najbardziej wydajnym środkiem transportu,

który miasto Łódź ma w dyspozycji czyli tramwajem. Pokazuje to, iż usunięcie skrętów

tramwajowych w ulice Piotrkowską w 2007 roku było błędem. Niewłaściwym jest tego błędu

zatwierdzanie.

Ad. 3 KDZ: Wnioskuje o zamianę zapisu plany mówiącym o przekroju jezdni ulicy

Wólczańskiej z „jedna jezdnia z 4 pasami ruchu” na „jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu”



lub miejscowo, z trzema pasami ruchu. Poszerzanie ulicy Wólczańskiej jest błędem. Na

odcinku objętym przez plan, ulica stanowi bardzo ważne połączenie rowerowe, co widać po

obserwacji samej ulicy w cieplejszy dzień (Niestety, ilość rowerzystów na ulicach miasta

wciąż w dużym stopniu zależy od temperatury za oknem. Jest to spowodowane raczej przez

raczkującą kulturę rowerową niż przez specyfikę tego środka transportu. Rzut oka na

kopenhaskie ulice w zimowy, śnieżny dzień pozwala na potwierdzenie tej tezy.) Widać to

także w przeprowadzonych przez Urząd Miasta Łodzi badaniach ruchu rowerowego. Wyniki

z całą pewnością są dostępne w Internecie, zapraszani do zapoznania się z nimi. Poszerzenie

ulicy Wólczańskiej sprawi, iż stanie się ona bardzo nieprzyjazna niechronionym

użytkownikom ruchu, do których zaliczają się rowerzyści. Prosta, szeroka jezdnia zachęca

kierowców samochodów do rozwijania nadmiernych prędkości, na co napisane zostały nawet

specjalne wzory. Sprawi to, iż większość rowerzystów przestanie korzystać z tej trasy i

prawdopodobnie wybierze taki środek transportu, którym najwygodniej będzie się poruszać

po mieście (którym po wprowadzeniu zmian zapisanych w planie będzie samochód).

Zwiększy to korki w naszym mieście. Ponadto, utrudnione zostanie przedostanie się na druga

stronę ulicy Wólczańskiej. Wydłużenie drogi pieszemu zwiększy ryzyko kolizji z jadącym

pojazdem. Rozumiem konieczność wydzielenia lewoskrętów w okolicach obciążonych

skrzyżowań, ale poszerzanie ulicy na całym odcinku nie jest celowe.

Jaroslaw Jatczak

„termin składania uwag: do 22 grudnia 2015 r.



Kserokopie uwag nieuwzględnionych
złożonych do projektu planu przy III wyłożeniu do publicznego wglądu.



CERET GRZYWACZEWSKA
— t(ance ara Radcow Frawrych Uwaga Nr 1

Łódź, dnia 8 kwietnia 2016 roku
~Jy\ ~ke

OPG Orange Park Sp. z 00. 7Fo~ ąc”~°-. ~
reprezentowana przez radcę prawnego MIEJSKĄ PRĄco~~fl
Marcina Redlickiego URa4NISTYC?NA W łODZI I
z Ceret Grzywaczewska 1data

~ OO .2016Kancelaria Radców Prawnych Sp,p.
AI. Kościuszki 52 lok. 2 Ldz

90-428 Łódź .~ .

Pani Hanna Zdanowska
Prezydent Miasta Łodzi
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
ul. Wileńska 53/55
94-O 16 Ł6dź

Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Łodzi
położonego w rejonie Alei Politechniki oraz ulic Walerego Wróblewskiego, Wólczańskiej

i inż. Stefana Skrzywana wyłożonego do publicznego wglądu dnia 16 lutego 2015 r.

Oznaczenie obszaru lub nieruchomości, której uwaga dotyczy:
- obszar 2.7.MW/U
a) ul. Wróblewskiego 6/8 - działki nr 16/7, 16/8 - obręb G-2.
b) uL Wróblewskiego 2/4 - działka nr 18/1 - obręb G-2
- obszar 2.8MW/U — uL Wólczańska 229,231,233,235,237 - działki nr 16/5,20/7.20/6,
20/5,20/4, 19/1, 19/2,21/1,22,23/1,23/2,23/3,24 - obręb G-2

Działając w imieniu mojego Mocodawcy, użytkownika wieczystego działek o numerach
ewidencyjnych 16/7 i 16/8, obręb G-2 przy ul. Wróblewskiego 6/8 na podstawie udzielonego mi
pełnomocnictwa, którego odpis załączam, niniejszym składam uwagę do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Łodzi położonego w rejonie Alei
Politechniki oraz ulic Walerego Wróblewskiego, Wólczańskiej i Inż. Stefana Skrzywana.

1. Wnrowpdzenie zabudowy śródmieiskiej

W imieniu mojego Mocodawcy wnoszę o wprowadzenie do projektu mpzp regulującego
zasady zagospodarowania przestrzennego dla obszaru oznaczonego w projekcie mpzp symbolem
2.7.MW/U, na którym znajdują się działki m.in. mojego Mocodawcy nr 16/7 i 16/8, możliwość
zabudowy śródmiejskiej w rozumieniu ~ 3 pkt 1) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz.IJ. nr 75 poz. 690 z późn. zm.).

CERET GAZYWACZEWSKA ~(anc~Iaria Raaców PrawnycI~

Ai. Xokiuzzki .52 l~k 2. 90-42S ŁÓdŹ tel/fax ~42f 633 06 ~3 ~42/636 18 60 ~42/ć3633 92 WWW.bmcpfOWfliczapI



Aktua]nie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w postaci
uchwały nr XL/804/08 Rady Miejskiej z dnia 24 września 2008 r. w 5 18 ust 1 dopuszcza na
terenie oznaczonym symbolem 4UMW, który obejmuje działki znajdujące się w użytkowaniu
wieczystym mojego Mocodawcy, jak również na innych terenach, gdzie dopuszczono zabudowę
mieszkaniową wielorodzinną, wielofunkcyjną zabudowe śródmiejską.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że z uwzględnieniem szczególnych zasad, jakie
niesie z sobą taki rodzaj zabudowy zostało zaprojektowane całe osiedle mieszkaniowe
funkcjonujące pod nazwą ART MODERN, które docelowo ma zająć cały obszar działek mojego
Mocodawcy o powierzchni 22.774 m2. Zgodnie z 5 13 ust. 4 przytoczonego wyżej rozporządzenia
w zabudowie śródmiejskiej dopuszcza się odmienne zaprojektowanie odległości między
budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektów. Dnia 30 października 2014 r.
odnotowano w dzienniku budowy, że rozpoczęto roboty budowlane zmierzające do realizacji na
nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi, przy ul. Wróblewskiego 6/8 pierwszego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w wykonaniu decyzji udzielającej pozwolenie na budowę nr DR-IJA
1.611.2011 z dnia 24 listopada 2011 r. zmienionego następnie decyzją zatwierdzającą projekt
zamienny z dnia 2 września 2014 r. oraz decyzją zatwierdzającą projekt zamienny z dnia 5 stycznia
2016 r. wydanych na podstawie aktualnie obowiązującego mpzp.

Dnia 13 maja 2015 r. została zawarta pomiędzy spółką „.OPG Orange Park” Sp. z o.o. jako
Inwestorem a spółką SKANSKA S.A. jako Generalnym Wykonawcą umowa o generalne
wykonawstwo robót budowlanych, na podstawie której Generalny Wykonawca zobowiązał się do
wykonania robót budowlanych obejmujących pierwszy etap prac w ramach inwestycji ART
MODERN. Generalny Wykonawca z dniem 29 czerwca 2015 r. przejął teren budowy i kontynuuje
realizację obowiązków wynikających z umowy. Ukończenie budowy pierwszego z dwóch
budynków objętych wspomnianym pozwoleniem na budowę planowane jest na sierpień 2016 r.
Użytkownik wieczysty od początku 2015 r. prowadzi intensywną sprzedaż lokali mieszkalnych, co
można odnotować np. na stronie internetowej www.artmodern.pl i w mediach społecznościowych
(print sereen ze strony www.artmodern.pl. print screen z projilu inwestycji ART MODERN na
facebooku).

Spółka podaje do publicznej informacji prospekt informacyjny zawierający szczegółowy opis
inwestycji i planowane kolejne etapy realizacji. Do chwili złożenia niniejszego wniosku zawarto
umowy deweloperskie z nabywcami 35 lokali (wydruk z księgi wieczystej w załączeniu),
a planowany termin wydania lokali przewiduje się na koniec bieżącego roku. Aktualnie toczą się
negocjacje warunków umowy z generalnym wykonawcą na realizację drugiego etapu budowy
obejmującego budynek Ali - zgodnie z posiadanym już pozwoleniem na budowę oraz budynki
oznaczone na mapie inwestycji numerami B. C, D, i G — na podstawie nowego pozwolenia na
budowę.

Brak w nowym mpzp postanowienia o zabudowie śródmiejskiej powoduje, że zasady
projektowania budynków na analizowanym terenie ulegają znacznej zmianie, uniemożliwiając
realizację uprawnień wynikających z aktualnie obowiązującego mpzp, który taką zabudowę
dopuszcza. W konsekwencji niemożliwe staje się zrealizowanie niektórych budynków inwestycji
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bądź wzniesienie budynków o znacznie mniejszej powierzchni, względem tych, które mój
Mocodawca zaplanował w ramach dotychczasowej koncepcji zagospodarowania terenu działek
16/7 i 16/8. Należy również wskazać, że rewitalizacja budynku zabytkowej elektrowni (budynek
B na planie inwestycji) na podstawie nowego mpzp niepozwalającego na zabudowę śródmiejską
nie będzie możliwa w kształcie zaprojektowanym przez inwestora (mieszkania loftowe) z uwagi na
kolizję z nowowybudowanym budynkiem AI pod względem streI~ zacienienia i przesłaniania.
Z oczywistych względów nie jest natomiast możliwa zmiana lokalizacji budynku dawnej elektrowni,
aby uczynić możliwym realizację pierwotnych zamierzeń, na które pozwala przecież aktualny
mpzp. Inwestor mając wiedzę o tak dalece idących zmianach w mpzp, powinien był opracować
zupełnie inny kształt inwestycji, co na obecnym etapie jej rozwoju nie jest możliwe.

Istotną konsekwencją wejścia w życie nowego mpzp bez utrzymania zabudowy
śródmiejskiej dla terenów mojego Mocodawcy jest ubytek co najmniej 2000 m2 powierzchni
użytkowej mieszkań, co przekłada się na utratę przychodu mojego klienta szacowanego na kwotę
10.400.000 zł.

Przy rozpatrywaniu niniejszej uwagi warto także wziąć pod uwagę szerszy kontekst
przeznaczenia i efektywnego wykorzystania dwóch fragmentów analizowanego obszaru na cele
budownictwa wielorodzinnego, to jest obszaru 2.7.MW/U, w ramach którego znajdują się m.in.
działki mojego Mocodawcy, I sąsiadującego oznaczonego symbolem 2S.MW/U. które
zagospodarowane łacznie stanowiłyby niewątpliwie pożadany architektonicznie.
urbanistycznie. a nrzede wszystkim snołecznie efekt zagospodarowania terenu aż do ulicy
Wólczańskiej. Będzie to z pewnością wykluczone w razie wyłączenia tych terenów spod zabudowy
śródmiejskiej. Ponadto, wskazać należy, że brak zabudowy śródmiejskiej spowoduje znaczne
obniżenie wartości terenu mojego Mocodawcy, jak również terenu sąsiedniego — oznaczonego
symbolem 2.8.MW/IJ, przede wszystkim z uwagi na ograniczenie możliwości zabudowy względem
uprawnień przyznanych i wciąż obowiązujących w aktualnym mpzp.

W związku z powyższym wnioskuję w imieniu mojego klienta o uwzględnieniu w projekcie
mpzp zmiany polegającej na wprowadzeniu zabudowy śródmiejskiej w rozumieniu przepisów
odrębnych dla terenów oznaczonych symbolem 2.7.MW/IJ. Zdaniem zgłaszającego uwagę jest to
uzasadnione celem zachowania dotychczasowych uprawnień użytkownika wieczystego
wynikających z aktualnie obowiązującego mpzp, które są wykorzystywane zgodnie z ich
przeznaczeniem, bowiem rozpoczęto zabudowę działki 16/7 i 16/8 zgodnie z koncepcją
architektoniczną uwzględniającą zabudowę śródmiejską. Ponadto, zabudowa śródmiejska na
analizowanym terenie w żaden sposób nie narusza interesów osób trzecich, a planowane osiedle
ART MODERN zaprojektowane w duchu zabudowy śródmiejskiej wpisało się już w społeczną
świadomość, co znajduje potwierdzenie w osobach, które kupując mieszkanie, zdecydowały się żyć
w takim otoczeniu. Dodatkowo, zdaniem zgłaszającego uwagę, w szeroko pojętym interesie
społecznym leży przywrócenie zabudowy śródmiejskiej również na terenie 2.8.MW/U celem
ujednolicenia charakteru zabudowy w tym fragmencie miasta.

2. Wprowadzenie możliwości budowy mlelsc parkingowych w granicy działki

Aktualnie obowiązujący mpzp w ~ 18 ust. 3 pkt. 4) dopuszcza odnośnie obszaru, na którym
znajdują się działki będące w użytkowaniu wieczystym mojego Mocodawcy, lokalizację w granicach
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działki miejsc parkingowych, co nie zostało ujęte w projekcie nowego mpzp. Odnośnie tego
zagadnienia aktualne pozostają powyższe uwagi dotyczące inwestycji ART MODERN
zaprojektowanej i prowadzonej od 2014 r. przez mojego Mocodawcę na terenie działek 16/7
i 16/8. Należy nadmienić, że pozostałe tereny przeznaczone na zabudowę mieszkaniową
wiejorodzinną również w aktualnym mpzp również korzystają z możliwości sytuowania miejsc
parkingowych w granicy działki.

Zakaz sytuowania miejsc parkingowych w granicy działki ogranicza optymalne
wykorzystanie przestrzeni na analizowanym terenie. Niepodważalną zaletą lokowania naziemnych
miejsc postojowych w granicy działki, jest możliwość w przypadku mojego Mandanta na przykład
urządzenia szerszych ciągów komunikacyjnych obsługujących prognozowane na chwilę obecną
ok. 500 mieszkań w ramach inwestycji. Patrząc perspektywicznie na obszar objęty mpzp,
w przypadku zrealizowania ambitnego planu na ten kwartał miasta i wykupu przez OPG Orange
Park sp. z o.o. gruntów sąsiednich przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz
rozciągnięcia na nie projektu ART MODERN, mpzp w nowej wersji będzie jeszcze bardziej
ograniczał optymalne zagospodarowanie terenu. Dlatego uzasadnione byłoby przywrócenie
w nowym mpzp możliwości sytuowania miejsc parkingowych na obszarze 2.7 MW/U. jak również
2.8 MW/~jNie można też pominąć, że wejście w życie mpzp pozbawiającego mojego Mocodawcę
uprawnień wynikających z dotychczasowych zasad prawnych wyartykułowanych w aktualnym
mpzp już teraz naraża go na szkodę, obniżając wartość nieruchomości.

Wnoszę o uwzględnienie uwagi poprzez wprowadzenie w nowym mpzp możliwości
sytuowania miejsc parkingowych w granicy działki, to jest utrzymanie uprawnień wynikających
z postanowień aktualnie obowiązującego mpzp. Uwzględnienie uwagi utrzyma w mocy aktualny
stan prawny, który nie jest konfliktogenny ani nie narusza w żaden sposób praw nieruchomości
sąsiednich.

Kontynuacja procedury nlanistycznej na wypadek uwzględnienia uwagi

Na marginesie powyższych rozważań zgłaszający uwagę chciałby poddać pod rozwagę
możliwość odstąpienia od powtarzania procedury planistycznej w przypadku uwzględnienia uwagi,
z następujących względów.

Artykuł 17 pkt 13) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.IJ. Nr 80, poz. 717 ze zm.) wskazuje, że jednym z etapów planistycznych jest
wprowadzenie zmian do projektu planu miejscowego wynikających z rozpatrzenia uwag, o których
mowa w pkt 11, a następnie w niezbędnym zakresie ponowienie uzgodnień. Ponadto, zgodnie
z art 19 ww. ustawy jeżeli rada gminy stwierdzi konieczność dokonania zmian w przedstawionym
do uchwalenia projekcie planu miejscowego, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag do
projektu planu - czynności, o których mowa w art. 17, ponawia się w zakresie niezbędnym do
dokonania tych zmian.

Interpretując art 17 pkt 13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,



trzeba mieć na uwadze charakter prawny uwag wnoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu
projektu planu. Ugruntowany pogląd orzecznictwa sądów administracyjnych jest taki, że ‚suly sa to
uwagi o charakterze irn~ywidualnym zgłaszane w odniesieniu do poszczególnych działek to maca być
one uwzalędniane przez wójta. burmistrza czy prezydenta miasta w trybie art 17 nkt 13 bez
obowiazku ponowienia orocedury planistyczne!. Jeżeli natomiast chodzi o worowadzonie zmian
o charakterze oaólnieiszym. wówczas gąy mai”qy do czynienia z konfliktem interesów różnych grup
właścicieli działek położonych na obszarze obietym zmianami, to wówczas należy nowtórzyć
procedurę.w (tak m.in. wyrok NSA z 13 stycznia 2012 r., 11 OSK 2200/11, li OSK 1426/12 - wyrok

NSA z dnia 2 października 2012 r.; II OSK 168/11 - wyrok NSA z dnia 4 sierpnia 2011 r.; wyrok
WSA w Gliwicach z dnia 16 czerwca 2011 r., II SA/Gl 173/11)

Ponowne przeprowadzenie czynności wskazanych w art 17 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym może być zbędne, jeśli zmierzałoby jedynie do wydłużenia
postępowania. Celem całego uregulowania dotyczącego obowiązków ponawiania poszczególnych
czynności procedury planistycznej jest bowiem zamiar otwarcia podmiotom zainteresowanym
(osobom fizycznym, organom administracji publicznej, gminom sąsiadującym) drogi do
wypowiedzenia się na temat zmian wprowadzanych do projektu. Droga ta nie jest jednak otwarta
dowolnie szeroko, co ma za zadanie nie doprowadzić do nadmiernego przedłużania procesu
uchwalania mpzp. Realizując powyższe cele, rada gminy powinna miarkować swoją decyzję,
wyważając rzeczywistą potrzebę i konieczność ponowienia czynności w każdej kwestii osobno.

Zdaniem zgłaszającego uwagi zakres proponowanych powyżej zmian w projekcie mpzp i ich
ewentualne uwzględnienie nie wymaga przeprowadzenia ponownie całej procedury planistycznej.
Zmiany nie będą wywierały negatywnego wpływu na sytuację prawną sąsiednich nieruchomości,
zwłaszcza, że aktualnie obowiązujący mpzp dopuszcza realizację inwestycji na zasadach, które
względem projektu mpzp miałyby ulec daleko idącej zmianie. Tereny nieobjęte uwagą, sąsiadujące
z działkami mojego klienta to zasadniczo budynki użyteczności publicznej (urząd skarbowy),
obiekty magazynowe oraz drogi publiczne i obiekty mieszkalne, co do których mpzp wprowadza
zasadę tzw. „śmierci technicznej”, co w dalekosiężnej perspektywie, jaką powinno brać się pod
uwagę przy ustalaniu zasad zagospodarowania przestrzeni na terenie miasta, wykiucza jakikolwiek
konflikt interesów.

Wprowadzenie do mpzp postulowanych wyżej zmian nie ma ogólnego charakteru, o czym
świadczy chociażby to, że na tle powstawania aktualnie obowiązującego mpzp, jak i projektu
będącego przedmiotem uwagi nie doszło do żadnych konfliktogennych sytuacji w grupie
posiadaczy nieruchomości znajdujących się w obszarze mpzp. Stopień potencjalnej modyflkacji
treści projektu uchwały w stosunku do projektu uchwały sprzed dokonania zmian jest na tyle
niewielki i zawężony do sytuacji prawnej konkretnego obszaru, że dąży do spójnego
architektonicznie zagospodarowania nieruchomości na tym obszarze miasta i nie powinno budzić
sprzeciwu.

Słusznie wskazał NSA w wyroku z dnia 15 kwietnia 2008 r. (II OSK 17/08), że „przy ocenie
niezbędności w rozumieniu art 17 pkt 13 i art 19 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym należy ważyć interesy zainteresowanych stron. Tworzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ujawnia wielokrotnie istnienie sprzecznych interesów różnych
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podmiotów, jak i kolizje interesów między poszczególnymi członkami wspólnoty samorządowej,
a samq wspólnotą i w procesie stanowienia tego planu gmina musi te konjlżkty rozstrzygać
przyjmując optymalne rozwiązanie mieszczące się w granicach obowiązujących przepisów.~
W analizowanej sprawie powtórzenie procedury planistycznej prowadziłoby zdaniem
zgłaszającego uwagę do zbędnego wydłużenia momentu wejścia w życie nowego mpzp.

W załączeniu:
- pełnomocnictwo z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej
- plan zagospodarowania terenu
- wydruki księgi wieczystej
- print screen ze strony www.artmodern.nI
- print screen z profilu inwestycji ART MODERN na



CERET GRZYWACZEWSKA
Kancelaria Radców Prawnych

PEŁNOMOCNICTWO

Ja niżej podpisany Michał Mirosław StyL

działając jako prokurent samoistny spółki „OPG ORANGE PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

udzielam pełnomocnictwa radcy prawnemu

Marcinowi Redlicklemu

do reprezentowania spółki
w sprawie złożenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części

obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic; AI. Politechniki, Wróblewskiego i Skrzywana oraz wszystkich

czynności związanych z zaskarżeniem uchwaly o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla

ww. obszaru przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi we wszystkich

instancjach z prawem substytucji.

Łódź, dnia 6 kwietnia 2016 r.

Ceret Grzywaczewska Kancelaria Radców Prawnych
Al. Kakinnlcj 52 lok. iir2, 9O~428 Łódź. tel. .48426363392, fax +40426361860 www.rinnaprawiilcza.pI
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