
ZARZ1\DZENIE Nr ~9 8q. NII/18 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia AZ marca 2018 r. 

w sprawie rozpatrzenia uwag zlozonych do wylozonego do publicznego wghldu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz~sci obszaru 

miasta Lodzi polozonej w rejonie Alei Tadeusza Kosciuszki i ulic: 6 Sierpnia, 
Generala Lucjana Zeligowskiego, sw. Jerzego, Cmentarnej, Legion6w, 

Zachodniej i W6lczanskiej. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'!dzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1073 i 1566), w wykonaniu uchwaly Nr XXXVI/935116 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 19 paidziemika 2016 r. w sprawie przyst,!pienia do sporz,!dzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz€(sci obszaru miasta Lodzi 
polozonej w rejonie Alei Tadeusza Kosciuszki i ulic: 6 Sierpnia, Generala Lucjana 
Zeligowskiego, sw. Jerzego, Cmentamej, Legion6w, Zachodniej i W6lczanskiej. 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Rozpatruj€( uwagi zlozone do wylozonego do publicznego wgl,!du projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz€(sci obszaru miasta Lodzi 
polozonej w rejonie Alei Tadeusza Kosciuszki i ulic: 6 Sierpnia, Generala Lucjana 
Zeligowskiego, sw. Jerzego, Cmentamej, Legion6w, Zachodniej i W6lczanskiej, zgodnie 
z rozstrzygni€(ciem, stanowi,!cym zal,!cznik do niniejszego zarz,!dzenia. 

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



Zal,!cznik 
do zarz,!dzenia Nr'1aS4 NII/18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia ~~ marca 2018 r. 

Rozstrzygni~cie 0 sposobie rozpatrzenia uwag zlozonych do wylozonego do publicznego 
wgl~du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz~sci 

obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie alei Tadeusza Kosciuszki i ulic: 6 Sierpnia, 
Generala Lucjana Zeligowskiego, sw. Jerzego, Cmentarnej, Legion6w, Zachodniej 

i W 6lczariskiej. 

Projekt mleJscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz~sci obszaru 
miasta Lodzi polozonej w rejonie alei Tadeusza Kosciuszki i ulic: 6 Sierpnia, Generala 
Lucjana Zeligowskiego, sw. Jerzego, Cmentamej, Legionow, Zachodniej i Wolczanskiej 
zostal wylozony do publicznego wgl,!du w okresie od 28 grudnia 2017 r. 
do 26 stycznia 2018 r. W terminie wyznaczonym do wnoszenia uwag dotycz,!cych projektu 
planu, tj. do dnia 16lutego 2018 r., wplyn~ly 34 uwagi. 

Uwaga nr 1 

wplyn~la 17 stycznia 2018 r. 
dotyczy: ul. Legionow, ul. Gdanskiej, ul. Zeligowskiego, ul. Zeromskiego (od 

ul. Wi~ckowskiego, okreslonej w uwadzejako Wolczanskiej, do ul. Legionow). 

Pan Rafal Domagala wnosi 0 uwzgl~dnienie w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego nast~puj,!cych zmian: 

1) wprowadzenie obustronnego szpaleru drzew na calej dlugosci ulicy Legionow. Skladaj,!cy 
uwag~ uzasadnia, ze jest on uwzgl~dniony w istniej,!cych zal,!cznikach do planowanych 
przetargow w ramach rewitalizacji obszarowej Lodzi i powinien bye z nimi spojny, 
dodatkowo wysoka zielen w postaci drzew i niska w postaci krzewow jest poz'!dana przez 
mieszkancow tej ulicy i znacz'!co poprawi jakose zycia w tym miejscu. 

2) wprowadzenie obustronnego szpaleru drzew na ulicy Gdanskiej w miejscu obecnych 
miejsc parkingowych, wedlug schematu: 1-3 miejsca parkingowe, drzewo. 

3) wprowadzenie obustronnego szpaleru drzew na ulicy Zeligowskiego, ktora b~dzie 
stanowila cz~se tzw. "Trasy Karskiego". Skladaj,!cy uwag~ uzasadnia, ze wzmozony ruch 
na tej ulicy powinien bye zrekompensowany wysok,! zieleni,!. 

4) wprowadzenie obustronnego szpaleru drzew na ulicy Zeromskiego na odcinku od ulicy 
Wi~ckowskiego (okreslonej w uwadze jako Wolczanskiej) do ulicy Legionow. Skladaj,!cy 
uwag~ uzasadnia, ze na tym odcinku ulica jest szersza niz na odcinku poludniowym (od ulicy 
Wi~ckowskiego do ulicy 6 Sierpnia), a zaplanowano szpaler drzew jedynie po stronie 
zachodniej. 

Skladaj,!cy uwag~ uzasadnia, ze drzewa i niska zielen w przestrzeni miejskiej 
przyczyniaj,! si~ do poprawy estetyki, zmniejszenia zanieczyszczen, chroni,! przed 
nadmiemym naslonecznieniem w miesi,!cach letnich. Skladaj,!cy uwag~ podkresla, ze 
wszystkie te problemy dotycz,! omawianego obszaru Starego Polesia. 



Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzglednic uwagi. 

Uzasadnienie: Proponowane zapisy dotycz'!ce lokalizacji szpalerow drzew btrd,! stanowic 
obowi¥kowy wymog w przypadku realizacji inwestycji drogowej. Dla podanych odcinkow 
drog na podstawie wykonanych analiz przekrojow drogowych nie mozna na tym etapie 
jednoznacznie stwierdzic, czy podwojne szpalery zmieszcz,! sitr w wymaganym przekroju 
ulicy. Takie informacje mozna doprecyzowac dopiero na etapie projektu budowlanego ulicy. 
lednoczesnie projekt planu miejscowego umozliwia realizacjtr zieleni w takiej postaci. 

Uwaga nr2 

wplyntr1a 5 lutego 2018 r. 
dotyczy terenu niezabudowanej nieruchomosci polozonej przy skrzyzowaniu 

ul. Gdanskiej i Zielonej, na polnocno - wschodnim rogu skrzyzowania (teren oznaczony 
na planie numerem 2004 MW IU), nieruchomosci polozonej przy ul. Prochnika 13, 
Prochnika 16 oraz ustalen dla calego obszaru objtrtego planem. 

Pan Mikolaj Siwinski wnosi 0: 
1) cofnitrcie linii zabudowy na terenie niezabudowanej nieruchomosci polozonej przy 
skrzyzowaniu ul. Gdanskiej i Zielonej, na polnocno - wschodnim rogu skrzyzowania 
(teren oznaczony na planie numerem 20A.MWIU) 0 dodatkowe trzy i pol metra od 
strony ulicy Zielonej w celu poszerzenia chodnika oraz wyrownania linii zabudowy 
z lini,! zabudowy budynkow znajduj,!cych sitr przy ul. Zielonej po przeciwnej stronie 
ulicy Gdanskiej; 
2) okreslenie w planie glybokosci podcieni na 3,5 metra w terenie 20A.MW IU oraz 
uscislenie glybokosci podcieni w innych miejscach, np. przy nowej hali targowej; 
3) dopuszczenie, aby na niezabudowanych nieruchomosciach na terenie objytym planem 
(niezabudowanych teraz lub w wyniku przyszlych rozbiorek) - w przypadku, gdy 
przestrzen od ulicy przed budynkiem bylaby wyzsza niz 3 metry - umozliwic lub 
nakazac odsuniycie linii zabudowy od ulicy 0 dodatkowe metry, by poszerzyc chodnik, 
zrobic miejsce na drzewa, zielen, alba miejsca parkingowe; 
4) odsuniycie linii zabudowy od ulicy 0 dodatkowe 5 metrow wzglydem istniej,!cej linii 
zabudowy przy ul. Prochnika 13, co zdaniem skladaj,!cego uwagy bydzie istotne 
w przypadku rozbiorki stoj,!cych tam parterowych budynkow handlowo - uslugowych; 
5) odsuniycie linii zabudowy od ulicy 0 dodatkowe 5 metrow wzglydem istniej,!cej linii 
zabudowy na nieruchomosci przy ul. Prochnika 16. 

Skladaj,!cy uwagtr uzasadnia, ze w miejscu, ktorego dotyczy wniosek, znajduje siy 
przystanek tramwajowy. Podkresla, ze nieruchomosc jest niezabudowana, co umozliwia 
korekty linii zabudowy i powiykszenie przestrzeni publicznej. Zauwaza, ze chodnik przy 
ul. Zielonej jest w,!ski, co jest niewygodne dla osob oczekuj,!cych na tramwaj. Dlatego 
skladaj,!cy uwagy proponuje korekty linii zabudowy tak, aby linia zabudowy przy 
ul. Zielonej 23 byla zgodna z lini,! zabudowy kamienicy przy ul. Zielonej 25. 
Zakladaj,!c, ze w tym miejscu nie bydzie miejsc parkingowych (bo zdaniem skladaj,!cego 
uwagy kolidowalyby to z przystankiem) - stwierdza, ze dodatkowe 3,5 metra wystarcz'!. 

Za wzor autor uwagi stawia kamienicy przy ul. Kilinskiego 82, na poludniowo -
wschodnim rogu skrzyzowania ulic Kilinskiego i Tuwima (rowniez przy przystanku 



tramwajowym). ZauwaZa, ze w wyniku odsuniycia budynku od ulicy 0 okolo siedem 
metrow wzglydem istniej,!cej linii zabudowy powstal tam niewielki plac. Autor uwagi 
podkre~§la, ze przyklad ten pokazuje, ze takie rozwi,!zania S,! potrzebne, poprawiaj,! 
funkcjonalnosc, roznorodnosc i estetyky przestrzeni publicznej w srodmiejskim ukladzie 
w,!skich ulic. Skladaj,!cy uwagy uznaje, ze rozwi,!zanie z ul. Kilinskiego 82 jest na tyle 
dobre, ze warto stworzyc podobne miejsce po zachodniej stronie ulicy Piotrkowskiej 
z ttl roznic,!, ze na terenie objytym uwag'! powstaloby 7 metrow dodatkowej przestrzeni 
podzielone na 3,5 m przestrzeni otwartej i 3,5 m podcieni. 

Skladaj,!cy uwagy zauwaza, ze plan przewiduje w tym miejscu strefy lokalizacji 
podcieni. Zauwaza, ze to dobry pomysl, obawia siy jednak, ze podcienia w praktyce 
mog,! wygl,!dac tak, jak te w budynku na skrzyzowaniu ul. Nawrot i Sienkiewicza 
(polnocno - zachodni rog) - tak w,!skie, ze w praktyce malo kto z nich korzysta. Dlatego 
proponuje okreslenie w planie glybokosci podcieni na 3,5 metra (wzorem - jesli chodzi 
o szerokose po winny bye podcienia przy lodzkim Starym Rynku: 2,5 m oraz przy 
PI. Konstytucji w Warszawie: 4m). Sugeruje, ze nalezy uscislie glybokose podcieni w innych 
miejscach, np. przy nowej hali targowej. Autor uwagi proponuje, aby czysc nowego 
budynku, przylegla do zabytkowej willi przy Zielonej 21, byla zbudowana w linii zabudowy 
s,!siada (tak jak we wspommaneJ nieruchomosci przy ul. Kilinskiego 82, alba przy 
W olczailskiej 20). 

Zdaniem autora uwagi, zmiana linii zabudowy w obrybie nieruchomosci moze 
owocowac ciekawym architektoniczne projektem. lako przyklady podaje wspomniane 
juz budynki przy ul. Kilinskiego 82 i W olczanskiej 20, posesjy przy ul. L,!kowej 10, czy 
siedziby czterech Instytutow Politechniki Lodzkiej i dziekanatu Wydzialu Biotechnologii 
przy ul. Wolczanskiej 1711173, gdzie glowny korpus budynku jest wyzszy, niz jego 
boczne skrzydla, ktorych wysokosc wyznacza s,!siednia zabudowa. Zauwaza, ze 
wszystkie ww. obiekty, cechuj,!ce siy dbalosci,! 0 przestrzen publiczn,!, powstaly 
w nurcie modernizmu. Podkresla, ze wiykszosc z nich jest wpisana do gminnej ewidencji 
zabytkow co jego zdaniem pokazuje, ze taka korekta linii zabudowy jest uznanym i 
cenionym w Lodzi rozwi,!zaniem 0 dlugiej tradycji. Za idealny przyklad cofniycia calego 
budynku wzglydem pierzei podaje kamienicy przy Wolczailskiej 23, gdzie boczne 
wykusze kamienicy s'! zaprojektowane w linii s,!siednich budynkow, a srodek kamienicy 
i parter - cofniyty, co daje ciekawy efekt i urozmaica bryly budynku. 

Autor uwagi zauwaza, ze wspomniane budynki wyrozniaj,! siy i s'! urozmaiceniem 
typowej, nieco monotonnej zabudoWy lodzkiej ulicy. Lodzkie kamienice, choc operuj,!ce 
niekiedy obficie sztukateri,! i detalem, s'! zwykle raczej nieskomplikowane, jesli chodzi 
o bryly budynku. Dlatego proponuje, aby na niezabudowanych nieruchomosciach na 
terenie objytym planem (niezabudowanych teraz lub w wyniku przyszlych rozbiorek) -
w przypadku, gdy przestrzen od ulicy przed budynkiem bylaby wyzsza niz 3 metry -
umozliwic lub nakazac odsuniycie linii zabudowy od ulicy 0 dodatkowe metry, by 
poszerzyc chodnik, zrobic miejsce na drzewa, zielen, albo miejsca parkingowe. 

Autor uwagi uzasadnia w odniesieniu do linii zabudowy przy ul. Prochnika 13 i 16, ze 
dlugosc obu odcinkow to okolo 50 metrow, s'! polozone naprzeciwko siebie i cale 
odcinki maj,! najprawdopodobniej jednego wlasciciela, co daje mozliwosc stworzenia 
spojnego projektu architektonicznego i ciekawej, nowej przestrzeni. 

Skladaj,!cy uwagy proponuje zlagodzenie finansowe konsekwencji tych zmian dla miasta, 
przez powi¥anie ich ze zgod,! na dodatkowe piytro, dla zabudowy odsuniytej w ten sposob 
od ulicy. 



Prezydent Miasta Lodzi postanowil czesciowo uwzglednic uwage. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwzglednic uwage w cz~sci dotycz~cej korekty 
rozwi~zan przestrzennych w obr~bie skrzyzowania ul. Gdanskiej i Zielonej. 

Wyjasnienia ad. 1: Zagadnienie droznosci skrzyzowania dla ruchu pieszego w powi,!zaniu z 
przystankiem tramwajowym zostanie ponownie przeanalizowane, a szczegolowe rozwi'!Zania 
dotycz'!ce korekty rozwi'!Zall przestrzennych zostan,! wypracowane w toku dalszych prac 
planistycznych. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzglednic uwagi w pozostalej cz~sci. 

Wyjasnienia ad. 1: Odleglosci przesuniycia linii zabudowy oraz szczegolowe rozwi'!Zania 
dotycz'!ce korekty rozwi'!Zall przestrzennych zostan,! wypracowane w toku dalszych prac 
planistycznych. 

Wyjasnienia ad. 2.: Strefy lokalizacji podcieni zostaly wyznaczone w roznych miejscach, na 
dzialkach 0 roznej specyfice. Glybokosc podcieni powinna zostac doprecyzowana na etapie 
projektu budowlanego. 

Wyjasnienia ad. 3.: Ustalenia takie s,! zawarte w obecnym projekcie planu miejscowego -
dla pierzejowej linii zabudowy dopuszczaj,! wycofywanie srodkowej czysci elewacji 0 nie 
wiycej niz 4 m. 

Wyjasnienia ad. 4.: Linia zabudowy zostala wyznaczona w oparciu 0 istniej,!c,! zabudowy 
tak, aby umozliwic zachowanie obecnego przejazdu w gl,!b nieruchomosci. 

Wyjasnienia ad. 5.: Nieruchomosc wymieniona w uwadze nie lezy w granicach obszaru 
objytego przyst,!pieniem do sporz,!dzenia mleJscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

Uwaga nr3 

wplynyla 5 lutego 2018 r. 
dotyczy terenu dawnej fabryki Polleny - Ewy oraz nieruchomosci przy 

ul. Gdanskiej 56. 

Pan Mikolaj Siwinski wnosi 0 przeznaczenie terenu dawnej fabryki Polleny - Ewy oraz 
nieruchomosci przy ul. Gdanskiej 56 na park miejski i nabycie wlasnosci tego terenu 
przez miasto. 

Autor uwagi stwierdza, ze zaniechanie tego byloby blydem w kontekscie rewitalizacji 
i planowania przestrzennego i uzasadnia nastypuj,!co: 

Obszar ten, w wiflkszosci niezabudowany, daje motliwoH: stworzenia nowego parku, 
z odpowiednio dutq, otwartq, zielonq przestrzeniq. Polotony jest w miejscu, kt6re od 
innych park6w dzieli odleglosc piflCiu przecznic. To jest znaczna odleglosc, zwlaszcza 
dla os6b starszych lub z malymi dziecmi. Obszar ten mote zapewnic przestrzen, jakiej 
nie zapewniq tzw. "parki kieszonkowe". A przestrzen jest cenna w okolicy, w kt6rej 
dominujq raczej wqskie ulice i podw6rka. 

W ksiqtce "Miasto szczf}sliwe" Charles Montgomery pisze, te badania dotyczqce 
ludzkich preferencji w kwestii krajobrazu, wskazujq, te "wif}kszosc z nas naprawdf} lubi 



widoki rodem z sawanny, charakteryzujqce si~ zazwyczaj sredniq lub dutq otwartosciq, 
niskq i trawiastq roslinnosciq i drzewami, ktore alba sq porozrzucane pojedynczo, alba 
rosnq w niewielkich skupiskach. II ("Miasto szcz~sliwe" Charles Montgomery, str. 
160/161) Czyli lubimy i potrzebujemy otwartej, zielonej przestrzeni. 

Parki kieszonkowe nie sq tu rozwiqzaniem. "Parki" te, szerokosci jednej posesji, 
z widokiem na sciany szczytowe, wcisni~te mi~dzy ulic~ a zabudowania gospodarcze w 
gl~bi posesji, sq atrakcyjne glownie dla wlascicieli psow. Z uwagi na niewielkie 
rozmiary i bezposrednie sqsiedztwo ulicy, nie sq bezpiecznym miejscem zabaw dla 
rodzicow z malymi dzieemi. Postulat, by Stare Polesie bylo przyjaznym miejscem 
rowniet dla tej grupy mieszkancow ma znaczenie w kontekScie niekorzystnych prognoz 
demograjicznych dla Starego Polesia. 

Zmiana programu rewitalizacji mote bye trudna, ale przy wartym miliard zlotych 
programie musi bye motliwe znalezienie kilkunastu milionow zlotych na nowy park. Rok 
temu za teren d. Polleny-Ewy wlasciciel chcial 15 min. Jest to duto, ale niewiele, jesli 
porownae np. z kosztem remontu pl. Wolnosci (oferty opiewajq na okolo 80 min zl.). 
Wladze Krakowa w budtecie na 2018r. przewidzialy 30 mIn zl. na wykup terenow pod 
zielen (Gazeta Krakowska, 20 grudnia 2017r.: "Krakow. Rada miasta przyj~la budtet 
2018. Na zielen rekordowe pieniqdze"). 

Zwloka z tym zakupem bf(dzie kosztowna, bo wraz ze zblitaniem sif( daty budowy i otwarcia 
pobliskiej stacji kolejowej "Centrum II przy AI. Kosciuszki, ceny okolicznych gruntow 
bf(dq rosly. 

Powolujqc si~ raz jeszcze na "Miasto szcz~sliwe II przytocz~ dwa fakty w kontekscie 
rewitalizacji: autor powoluje si~ na High Line Park w Nowym Yorku, jako przyklad 
sytuacji, kiedy inwestycja w tereny zielone doprowadzila do takiej poprawy 
atrakcyjnosci okolicy, te "koszt dzialki mieszkalnej w odleglosci pi~ciominutowego 
spaceru wzrosl ponad dwukrotnie w ciqgu osmioletniego okresu, na ktorego srodek 
przypadlo otwarcie parku w 2009" (str. 341). 

Z kolei dzi~ki transformacji swej przestrzeni publicznej kolumbijska stolica zdobyla 
niedawno nagrod~ Zlotego Lwa na prestitowym Mif;dzynarodowym Biennale 
Architektury w Wenecji. Watnym elementem tych zmian bylo stworzenie w miescie 
nowych parkow. 

Reasumujqc - inwestycja przysluty si~ rewitalizacji, a nawet pewnej gentryjikacji 
okolicznych kwartalow i to bez koniecznosci angatowania dodatkowych publicznych 
srodkow. Bez wzglf(du na to, czy w okolicy powstanq budynki mieszkalne, czy biurowe -
wspomniany park przyczyni sif( do podniesienia atrakcyjnosci i r6tnorodnosci przestrzeni 
publicznej w Centrum. 

Trzeba przyznae, te na terenie obj~tym wnioskiem znajdujq si~ dwa problematyczne 
budynki i byloby lepiej, gdyby zostaly rozebrane. Pierwszy to niewielki budynek 
pofabryczny. Problemem jest zarowno zajmowana przez niego przesfrzen, usytuowanie, 
jaki koniecznose remontu i poiniejszego utrzymania. Budynek nie jiguruje w rejestrze, 
ani w ewidencji zabytkow. Lepiej poswi~cie przeci~tny budynek, teby zyskae atrakcyjny 
park, pozyskae dla okolicy lepszych inwestorow (deweloperow), zrealizowae lepsze 
projekty architektoniczne (w okolicy nie brak wolnych nieruchomosci pod zabudow~ 
w pierzejach ulic) i zwi~kszye szans~ na remonty kamienic w sqsiedztwie. 

Drugi budynek znajduje sif( przy ul. Gdanskiej 56. Jest to budynek mieszkalny - wysoka 
ojicyna. Budynek nie jiguruje w rejestrze, ani w ewidencji zabytkow. Choe motna go 



z powodzeniem wkomponowac w projekt parku (podobnie jak poprzedni), to na tyle dominuje 
nad otoczeniem, ze wnosz~ 0 przeznaczenie tej nieruchomosci na park, wywlaszczenie przez 
miasto i rozbiork~ budynku. Nie jest to budynek frontowy i cz~sc dzialki od ulicy jest 
niezabudowana. Pozostawienie tego budynku moze spowodowac, ze ulica Gdanska w tym 
miejscu na trwale b~dzie pozbawiona zabudowy pierzejowej (wspolnota raczej nie zdecyduje 
si~ na zabudow~ dzialki od ulicy, bo powstanie wqskie podworko, trzeba b~dzie wyciqc 
drzewa i zlikwidowac zielen, b~dq mieli obok okna nowych sqsiadow, co ograniczy ich 
prywatnosc i dost~p do switala etc.). Choc wywlaszczenie i rozbiorka budynku b~dq 
kosztowne, to przemawiajq za tym dwa argumenty: park i poprawa ukladu zabudowy 
ulicy Gdanskiej. Wywlaszczenie terenu pod park jest motliwe zgodnie z art 112, 113 
i art 6 pkt. 9c ustawy 0 gospodarce nieruchomosciami. 

Skoro mow a 0 budynkach, to warto dodac, ze mocnq stronq projektu parku sq rowniez 
budynki: secesyjne wille przy Wolczanskiej 31 i 33 oraz elegancki budynek przy 
ul. 6-go Sierpnia 15. 

Wniosek ma tez zwiqzek z walkq 0 czyste powietrze i znajduje oparcie w zalecaniach 
zawartych w uchwale Sejmiku Wojewodztwa Lodzkiego z dnia 26 kwietnia 2013r., w sprawie 
programu ochrony powietrza dla aglomeracji lodzkiej, gdzie § 14 pkt. 8 lit. c przewiduje -
w zakresie planowania przestrzennego: "niekubaturowe zagospodarowanie przestrzeni 
publicznych miasta (place, skwery)" oraz "ksztaltowanie korytarzy ekologicznych celem 
lepszego przewietrzania miast, w tym zmiana dotychczasowego przeznaczenia gruntow po 
zlikwidowanej zabudowie na tereny zielone, pasaze, place lub inne formy niekubaturowego 
wykorzystania przestrzeni, " (§ 14 pkt. 8 lit. d). 

Stare Polesie ma niski wskainik zieleni na mieszkanca (0,53 m2 na mieszkanca), podczas gdy 
zalecana wartosc dla obszarow centralnych to 5m2/ mieszkanca. 

Inwestycje w dobrq, zrotnicowanq przestrzen publicznq sq szczegolnie watne w naszym 
mieScie, ktore nie ma naturalnych atrakcji - nie lety nad morzem, nie lety nad jeziorem 
(a sq miasta, jak Genewa, czy Hamburg, ktore lezq nad jeziorem), czy nad rzekq. Park, 
z podziemnq stacjq kolejowq w sqsiedztwie, dadzq mozliwosc stworzenia w okolicy 
zupelnie nowejjakosci miejskiej zabudowy. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzglednic uwagi. 

Wyjasnienie: teren Polleny Ewy polozony jest wewn'!trz kwartalu zabudowy. Obecne zapisy 
projektu planu miejscowego umozliwiaj,! realizacjt( funkcji mieszkaniowej, uslugowej oraz 
zieleni przez dowolny podmiot bt(d,!cy jego wlascicielem. W obszarze Starego Polesia 
brakuje r6wniez znacz'!cych inwestycji mieszkaniowych i biurowych, a teren Polleny Ewy 
dobrze nadaje sit( do realizacji ww. funkcji. 

W najblizszym s,!siedztwie przewidziano utworzenie nowego duzego obszaru przestrzeni 
publicznej z duzym udzialem zieleni na terenie plyty Placu Barlickiego, kt6ry w znacznej 
mierze powinien zaspokoic potrzeby mieszkailc6w w tym zakresie. 

Projekt planu miejscowego zostanie ponownie przeanalizowany w zakresie mozliwosci 
uksztaltowania przestrzennego kwartalu 27 z uwzglt(dnieniem zar6wno wymagail 
dotycz'!cych mozliwosci funkcjonowania istniej,!cej zabudowy, lokalizacji nowej zabudowy 
oraz wymog6w dotycz,!cych powierzchni biologicznie czynnych. 



Uwaga nr4 

wplynyla 5 lutego 2018 r. 
dotyczy terenu polozonego przy skrzyzowaniu ulicy Zielonej i ulicy W61czanskiej, na 

Jego poludniowo - zachodnim rogu (oznaczonego na planie numerem 27.4.KSIU). 

Pan Mikolaj Siwinski wnosi 0 zmiany przeznaczenia terenu polozonego przy 
skrzyzowaniu ulicy Zielonej i ulicy W 6lczanskiej na jego poludniowo - zachodnim rogu 
(teren oznaczony na planie numerem 27.4.KS/U), z: parking wielopoziomowy (KSIU -
tereny parking6w kubaturowych z obowiC:}.zkowym komponentem uslug), na: budynek 
biurowo - uslugowy (U - tereny zabudowy uslugowej). 

Autor uwagi uzasadnia: 

Rozwiqzanie proponowane w mpzp, polegajqce na lokalizacji parkingu w sqsiedztwie 
stacji kolejowej (typu park&ride) jest stosowane na terenach podmiejskich, gdzie 
wyst~pujq: slaba oferta lokalnej komunikacji zbiorowej, dute rozproszenie zabudowy 
jednorodzinnej i relatywnie niskie ceny gruntaw. Natomiast okolica przyszlej stacji 
Centrum jest wyposaiona w dobrq ofert~ komunikacji publicznej (tramwaj, autobus, 
rower publiczny), g~stq zabudow~ (dzi~ki czemu wiele osab moie dojse na stacN 
piechotq) oraz wysokie ceny gruntaw. Nie ma w tym miejscu koniecznosci dojeidiania 
samochodem do stacji kolejowej. Powinno si~ promowae dojazd w ten obszar 
komunikacjq publicznq. 

Teren w pobliiu trzech tras tramwajowych (Zielona, Kosciuszki, Gdanska), 
w sqsiedztwie przyszlej stacji kolei aglomeracyjnej, powinien bye nastawiony 
glawnie na pieszych i osoby korzystajqce z komunikacji publicznej. 

Komunikacyjne w~zly przesiadkowe jak ten, przy ktarym poloiona jest nieruchomose 
obj~ta wnioskiem, sq cennq lokalizacjq dla biurowcaw (np. okolice stacji Paddington 
czy King's Cross w Londynie, alba okolica stacji metra przy Rondzie Daszynskiego 
w Warszawie) - wlasnie z uwagi na dobry dojazd, dzi~ki ktaremu nie trzeba 
zapewniae wielu miejsc parkingowych. 

Kubaturowe parkingi wielopoziomowe sq obiektem technicznego zaplecza miasta. 
Cechujq si~ zwykle podrz~dnq architekturq i powinny bye usytuowane w mniej 
eksponowanych lokalizacjach, na obrzeiach osiedla, w pobliiu drag 0 duiym ruchu 
i duiej przepustowosci. Kubaturowy parking, z uwagi na swojq funkcj~ i zwiqzany 
z funkcjq wyglqd - nie jest odpowiedni w sqsiedztwie obiektaw figurujqcych 
w rejestrze zabytkaw (znajdujq si~ po przeciwnej stronie ul. Walczanskiej) lub 
w ewidencji zabytkaw (po przeciwnej stronie ul. Zielonej). Przedmiotowa 
lokalizacja b~dzie prestiiowa - na trasie mifldzy stacjq kolejowq Centrum, 
a zabytkowq secesyjnq willq Kindermanna przy ul. Walczanskiej i na trasie mi~dzy 
stacjq Centrum, a Placem Barlickiego i nowq miejskq halq targowq. 
W sqsiedztwie - miejmy nadziej~ - powstanie park na terenie dawnej fabryki Polleny 
Ewy. Podrz~dny budynek zaplecza technicznego, jakim jest parking kubaturowy 
deprecjonuje takie otoczenie, nie jest najlepszq wizytawkq okolicy, ani zach~tq do 
tego, by wejse w ulice Starego Polesia. 

Poruszanie si~ po Lodzi kolejq powinno bye promowane, dlatego okolica wyjscia ze 
stacji Centrum powinna wyglqdae reprezentacyjnie. Przy wyjsciu ze stacji powinien 
powstae nowy plac. Atrakcjq placu powinna bye dobra architektura poloionych przy 



nim budynk6w. Budynek, kt6ry powstanie na nieruchomosci obj~tej wnioskiem, 
b~dzie widoczny z wyjscia ze stacji i z placu - dlatego powinien cechowae si~ dobrq, 
wsp6lczesnq architekturq. Powinien to bye budynek z jasnq elewacjq wykonczonq 
szklem i kamieniem stosowanym w budownictwie. Budynek powinien bye 
wyposatony w podcienia. Sprzedat terenu obj~tego wnioskiem przyniesie miastu 
doch6d. 

Parking, jeteli Jaktycznie jest potrzebny - powinien powstae nieco dalej, np. 
motna go ukrye za Jasadq opuszczonej kamienicy na poludniowo - zachodnim rogu 
skrzytowania ulic 6-go Sierpnia i W6lczanskiej, zbudowae pod plytq Placu Barlickiego lub 
pod nowq halq targowq, ewentualnie pod plytq placu przy Stacji Centrum. 

Rozwiqzanie, opierajqce sif na koncepcji park&ride sprawia wratenie, jakby mialo slutye 
temu, teby mieszkancy Starego Polesia i okolic Piotrkowskiej mogli latwiej dotrzee kolejq 
do pracy poza sr6dmidciem Lodzi. Myslf, te nie taka powinna bye wizja rozwoju Lodzi, 
a w szczeg6lnosci jej centrum. To w centrum powinno toczye sif tycie gospodarcze miasta, 
to tu powinny powstawae miejsca pracy. To sr6dmidcie miasta powinno bye celem podr6ty, 
a przyjezdni powinni korzystae raczej z LKA i MP K, a nie z samochod6w. Dlatego 
w centrum, przy wyjSciu z" 16dzkiego metra" powinny stae biurowce, a nie parkingi. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzglednic uwagi. 

Wyjasnienie: Funkcja parkingu stanowi przewaZaj'!ce przeznaczenie terenu 27.4.KSIU 
w zwiqzku z wymogiem zaspokojenia uzasadnionych zbiorowych potrzeb spolecznych 
mieszkailc6w i uzytkownik6w Starego Polesia w zakresie parkowania. Celem wprowadzenia 
funkcji parkingu kubaturowego jest r6wniez ograniczenie niepotrzebnych wjazd6w do 
dzielnicy od strony centrum. Ustalenia projektu planu precyzuj,! niezb~dny udzial funkcji 
uslugowej tak, aby aktywizowac co najmniej parter obiektu od strony przestrzeni publicznej. 

Uwaga nr5 

wplynyla 9lutego 2018 r. 
dotyczy ulicy Zielonej mi~dzy ul. Zachodni,! a ul. Zeromskiego, ul. W6lczanskiej, 

ul. 6-go Sierpnia, zabudowy w poludniowej pierzei ulic Pr6chnika i Wiyckowskiego miydzy 
ul. Zachodni,! a Gdansk'!. 

Pan Mikolaj Siwiiiski uzupelnia zlozone wczesniej uwagi (nr 2, 3 i 4), proponuj,!c 
nastypuj,!ce zmiany w projekcie planu miejscowego: 

1) przebudowa ulicy Zielonej miydzy ul. Zachodni,! a ul. Zeromskiego (Placem Barlickiego, 
now'! miejsk,! hal,! targow'!) w taki spos6b, jak ul. 3 Maja w Katowicach (zr6wnanie 
poziomu jezdni z chodnikiem); 

2) przedluzenie woonerfu na ul. W6lczanskiej od ul. Wiyckowskiego, przez plac przy 
wyjsciu z podziemnej stacji kolejowej Centrum, do ul. 6-go Sierpnia - obok proponowanego 
parku na terenie dawnej Polleny-Ewy i secesyjnych willi pod nr 31 i 33; 

3) przedluzenie woonerfu na ul. 6-go Sierpnia od ulicy Zachodniej, obok proponowanego 
parku na terenie dawnej Polleny-Ewy, do ul. Zeromskiego, w celu stworzenia pieszej trasy 
z ul. Piotrkowskiej do Placu Barlickiego i nowej miejskiej hali targowej, altematywnej 
wobec ulicy Zielonej; 



4) wprowadzenie zakazu nadbudowy budynkow zlokalizowanych w poludniowych 
pierzejach ulic Prochnika i ul. Wit(ckowskiego, mit(dzy ul. Zachodni~ i Gdailsk~, zeby nie 
zacieniac ulic, ktore s~ tu dosyc w~skie. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzglednic uwagi 

Wyjasnienie Ad. 1, 2 i 3.: zapisy projektu planu miejscowego umozliwiaj~ realizacjt( 
ww. odcinkow ulic w proponowanym ksztalcie. lednoczesnie skala dokladnosci ustalen 
zaproponowana przez skladaj~cego uwagt( dotycz~ca przekroju ulicy i sposobu jej 
przebudowy nie miesci sit( w mozliwym zakresie ustalen projektu planu miejscowego 
i rozstrzygana bt(dzie na etapie realizacji inwestycji drogowej. 

Wyjasnienie Ad. 4.: Dopuszczenie nadbudowy nad budynkami w poludniowej pierzei ulic 
ma na celu zarowno poszerzenie mozliwosci inwestycyjnych w tych obiektach (w duzej 
mierze zabytkowych) w celu ulatwienia ich aktywizacji, jak rowniez budowanie spojnego 
krajobrazu ulic, dla ktorych po obu stronach wyznaczono analogiczne zasady nadbudowy 
obiektow. Ustalenia dotycz~ce wysokosci zabudowy zostaly opracowane jako spojna 
strategia wysokosciowa dla calej dzielnicy. Podstaw~ wyznaczonych zakresow wysokosci 
byla analiza historycznego krajobrazu dzielnicy, a wysokosci zabudowy dostosowano 
rowniez do rangi i znaczenia przestrzeni publicznych, do ktorych przylegaj~. 

Uwaga nr6 

wplynt(la 9lutego 2018 r. 
dotyczy terenu dawnej fabryki Polleny-Ewy oraz nieruchomosci przy 

ul. Gdailskiej 56. 

Pan Krzysztof Golec - Piotrowski wnosi 0 przeznaczenie terenu dawnej fabryki Polleny
Ewy oraz nieruchomosci przy ul. Gdanskiej 56 na park miejski i nabycie wlasnosci tego 
terenu przez miasto. 

Autor uwagi stwierdza, ze zaniechanie tego byloby blt(dem w kontekscie rewitalizacji 
i planowania przestrzennego i uzasadnia nastt(puj~co: 

Obszar ten, w wi~kszosci niezabudowany, daje motliwosc stworzenia nowego parku, 
z odpowiednio dutq, otwartq, zielonq przestrzeniq. Polotony jest w miejscu, ktore od 
innych parkOw dzieli odlegloSf: pi~ciu przecznic. To jest znaczna odlegloSf:, zwlaszcza dla 
osob starszych lub z malymi dzieemi. Obszar ten mote zapewnie przestrzen, jakiej nie 
zapewniq tzw. "parki kieszonkowe". A przestrzen jest cenna w okolicy, w ktorej dominujq 
raczej wqskie ufice i podworka. Parki kieszonkowe nie sq tu rozwiqzaniem. "Parki" te, 
szerokosci jednej posesji, z widokiem na sciany szczytowe, wcisni~te mi~dzy ulic~ 
a zabudowania gospodarcze w g/~bi posesji, sq atrakcyjne glownie dla wlascicieli psow. 
Z uwagi na niewielkie rozmiary i bezposrednie sqsiedztwo ulicy, nie sq bezpiecznym 
miejscem zabaw dla rodzicow z malymi dzieemi. Postulat, by Stare Polesie bylo 
przyjaznym miejscem rowniet dla tej grupy mieszkancow ma znaczenie w kontekScie 
niekorzystnych prognoz demograjicznych dla Starego Polesia. Stare Polesie ma niski 
wskainik zieleni na mieszkanca (0,53 m2 na mieszkanca), podczas gdy zalecana wartosc dla 
obszarow centralnych to 5m2 na mieszkanca. 

Zmiana programu rewitalizacji mote bye trudna, ale przy wartym miliard zlotych programie 
musi bye motliwe znalezienie kilkunastu milionow zlotych na nowy park. Rok temu za teren 



d. Polleny-Ewy wlasciciel chcial 15 min. Jest to duto, ale niewiele, jesli porownac 
np. z kosztem remontu pI. Wolnosci (oferty opiewajq na okolo 80 min zl.). Zwloka z tym 
zakupem bc;dzie kosztowna, bo wraz ze zblitaniem siC; daty budowy i otwarcia pobliskiej 
stacji kolejowej "Centrum" przy AI. Kosciuszki, ceny okolicznych gruntow bC;dq rosly. 

1nwestycja przysluty siC; rewitalizacji, a nawet pewnej gentryfikacji okolicznych kwartalow 
i to bez koniecznosci angatowania dodatkowych publicznych srodkow. Bez wzglC;du na to, 
czy w okolicy powstanq budynki mieszkalne, czy biurowe - wspomniany park przyczyni siC; do 
podniesienia atrakcyjnosci i rotnorodnosci przestrzeni publicznej w Centrum. 

Trzeba przyznac, te na terenie objc;tym wnioskiem znajdujq siC; dwa problematyczne budynki 
i byloby lepiej, gdyby zostaly rozebrane. Pierwszy to niewielki budynek pofabryczny. 
Problemem jest zarowno zajmowana przez niego przestrzen, usytuowanie, jak 
i koniecznosc remontu i pOiniejszego utrzymania. Budynek nie figuruje w rejestrze 
ani w ewidencji zabytkow. Lepiej poswiC;cic przecic;tny budynek, teby zyskac atrakcyjny 

park, pozyskac dla okolicy lepszych inwestorow (deweloperow), zrealizowac lepsze projekty 
architektoniczne (w okolicy nie brak wolnych nieruchomosci pod zabudowc; w pierzejach 
ulic) i zwiC;kszyc szansc; na remonty kamienic w sqsiedztwie. 

Drugi budynek znajduje siC; przy ul. Gdanskiej 56. Jest to budynek mieszkalny - wysoka 
oficyna. Budynek nie figuruje w rejestrze, ani w ewidencji zabytkow. Choc motna go 
z powodzeniem wkomponowac w projekt parku (podobnie jak poprzedni), to na tyle dominuje 
nad otoczeniem, te wnoszc; 0 przeznaczenie tej nieruchomosci na park, wywlaszczenie przez 
miasto i rozbiorkc; budynku. Nie jest to budynek frontowy i czc;sc dzialki od ulicy jest 
niezabudowana. Pozostawienie tego budynku mote spowodowac, te ulica Gdanska w tym 
miejscu na trwale bc;dzie pozbawiona zabudowy pierzejowej (wspolnota raczej nie zdecyduje 
siC; na zabudowc; dzialki od ulicy, bo powstanie wqskie podworko, trzeba bc;dzie wyciqc 
drzewa i zlikwidowac zielen, bC;dq mieli obok okna nowych sqsiadow, co ograniczy ich 
prywatnosc i dostc;p do switala etc.). Choc wywlaszczenie i rozbiorka budynku bC;dq 
kosztowne, to przemawiajq za tym dwa argumenty: park i poprawa ukladu zabudowy ulicy 
Gdanskiej. Wywlaszczenie terenu pod park jest motliwe zgodnie z art 112, 113 
i art 6 pkt. 9c ustawy 0 gospodarce' nieruchomosciami. 

Skoro mowa 0 budynkach, to warto dodac, te mocnq stronq projektu parku sq rowniet 
budynki: secesyjne wille przy Wolczanskiej 31 i 33 oraz elegancki budynek przy 
ul. 6-go Sierpnia 15. 

Wniosek ma tet zwiqzek z walkq 0 czyste powietrze i znajduje oparcie w zalecaniach 
zawartych w uchwale Sejmiku Wojewodztwa Lodzkiego z dnia 26 kwietnia 2013r., w sprawie 
programu ochrony powietrza dla aglomeracji 16dzkiej, gdzie § 14 pkt. 8 lit. c przewiduje -
w zakresie planowania przestrzennego: "niekubaturowe zagospodarowanie przestrzeni 
publicznych miasta (place, skwery)" oraz "ksztaltowanie korytarzy ekologicznych celem 
lepszego przewietrzania miast, w tym zmiana dotychczasowego przeznaczenia gruntow po 
zlikwidowanej zabudowie na tereny zielone, pas ate, place lub inne formy niekubaturowego 
wykorzystania przestrzeni, " (§ 14 pkt. 8 lit. d). 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzglednic uwagi. 

Wyjasnienie: teren Polleny Ewy polozony jest wewn'!trz kwartalu zabudowy. Obecne zapisy 
projektu planu miejscowego umozliwiaj,! realizacjy funkcji mieszkaniowej, uslugowej oraz 
zieleni przez dowolny podmiot byd,!cy jego wlascicielem. W obszarze Starego Polesia 
brakuje r6wniez znacz'!cych inwestycji mieszkaniowych i biurowych, a teren Polleny Ewy 
dobrze nadaje siy do realizacji ww. funkcji. 



W najblizszym s,!siedztwie przewidziano utworzenie nowego duzego obszaru przestrzeni 
publicznej z duzym udzialem zieleni na terenie plyty Placu Barlickiego, ktory w znacznej 
mierze powinien zaspokoic potrzeby mieszkancow w tym zakresie. 

Projekt planu miejscowego zostanie ponownie przeanalizowany w zakresie mozliwosci 
uksztaltowania przestrzennego kwartalu 27 z uwzglydnieniem zarowno wymagail 
dotycz,!cych mozliwosci funkcjonowania istniej,!cej zabudowy, lokalizacji nowej zabudowy 
oraz wymogow dotycz,!cych powierzchni biologicznie czynnych. 

Uwaga nr7 

wplynyla 9 lute go 2018 r. 
dotyczy terenu niezabudowanej nieruchomosci polozonej przy skrzyzowaniu 

ul. Gdanskiej i Zielonej, na polnocno - wschodnim rogu skrzyzowania (teren oznaczony 
na planie numerem 20A MW IU), nieruchomosci polozonej przy ul. Prochnika 13, 
Prochnika 16 oraz ustalen dla calego obszaru objytego planem. 

Pan Krzysztof Golec - Piotrowski wnosi 0: 
1) cofniycie linii zabudowy na terenie niezabudowanej nieruchomosci polozonej przy 
skrzyzowaniu ul. Gdanskiej i Zielonej, na polnocno - wschodnim rogu skrzyzowania 
(teren oznaczony na planie numerem 20A.MWIU) 0 dodatkowe trzy i pol metra od 
strony ulicy Zielonej w celu poszerzenia chodnika oraz wyrownania linii zabudowy 
z lini,! zabudowy budynkow znajduj,!cych siy przy ul. Zielonej po przeciwnej stronie 
ulicy Gdanskiej; 
2) okreslenie w planie glybokosci podCieni na 3,5 metra w terenie 20A.MW/U oraz 
uscislenie glybokosci podcieni w innych miejscach, np. przy nowej hali targowej; 
3) dopuszczenie, aby na niezabudowanych nieruchomosciach na terenie objytym planem 
(niezabudowanych teraz lub w wyniku przyszlych rozbiorek) - w przypadku, gdy 
przestrzen od ulicy przed budynkiem bylaby wyzsza niz 3 metry - umozliwic lub 
nakazac odsuniycie linii zabudowy od ulicy 0 dodatkowe metry, by poszerzyc chodnik, 
zrobic miejsce na drzewa, zielen, albo miejsca parkingowe; 
4) odsuniycie linii zabudowy od ulicy 0 dodatkowe 5 metrow wzglydem istniej,!cej linii 
zabudowy przy ul. Prochnika 13, co zdaniem skladaj,!cego uwagy bydzie istotne 
w przypadku rozbiorki stoj,!cych tam parterowych budynkow handlowo - uslugowych; 
5) odsuniycie linii zabudowy od ulicy 0 dodatkowe 5 metrow wzglydem istniej,!cej linii 
zabudowy na nieruchomosci przy ul. Prochnika 16. 

Skladaj,!cy uwagy uzasadnia, ze w miejscu, ktorego dotyczy wniosek, znajduje siy 
przystanek tramwajowy. Podkresla, ze nieruchomosc jest niezabudowana, co umozliwia 
korekty linii zabudowy i powiykszenie przestrzeni publicznej. Zauwaza, ze chodnik przy 
ul. Zielonej jest w,!ski, co jest niewygodne dla osob oczekuj,!cych na tramwaj. Dlatego 
skladaj,!cy uwagy proponuje korekty linii zabudowy tak, aby linia zabudowy przy 
ul. Zielonej 23 byla zgodna z lini,! zabudowy kamienicy przy ul. Zielonej 25. 
Zakladaj,!c, ze w tym miejscu nie bydzie miejsc parkingowych (bo zdaniem skladaj,!cego 
uwagy kolidowalyby to z przystankiem) - stwierdza, ze dodatkowe 3,5 metra wystarcz'!. 



Za wz6r autor uwagi stawia kamienicy przy ul. Kilinskiego 82, na poludniowo -
wschodnim rogu skrzyzowania ulic Kilinskiego i Tuwima (r6wniez przy przystanku 
tramwajowym). ZauwaZa, ze w wyniku odsuniycia budynku od ulicy 0 okolo siedem 
metr6w wzglydem istniej,!cej linii zabudowy powstal tam niewielki plac. Autor uwagi 
podkresla, ze przyklad ten pokazuje, ze takie rozwi,!zania S,! potrzebne, poprawiaj,! 
funkcjonalnose, r6znorodnose i estetyky przestrzeni publicznej w sr6dmiejskim ukladzie 
w,!skich ulic. Skladaj,!cy uwagy uznaje, ze rozwi,!zanie z ul. Kilinskiego 82 jest na tyle 
dobre, ze warto stworzye podobne miejsce po zachodniej stronie ulicy Piotrkowskiej z t'! 
r6znic,!, ze na terenie objytym uwag'! powstaloby 7 metr6w dodatkowej przestrzeni 
podzielone na 3,5 m przestrzeni otwartej i 3,5 m podcieni. 

Skladaj,!cy uwagy zauwaza, ze plan przewiduje w tym miejscu strefy lokalizacji 
podcieni. Zauwaza, ze to dobry pomysl, obawia siy jednak, ze podcienia w praktyce 
mog,! wygl,!dae tak, jak te w budynku na skrzyzowaniu ul. Nawrot i Sienkiewicza 
(p6lnocno - zachodni r6g) - tak w,!skie, ze w praktyce malo kto z nich korzysta. Dlatego 
proponuje okreslenie w planie glybokosci podcieni na 3,5 metra (wzorem - jesli chodzi 
o szerokose powinny bye podcienia przy 16dzkim Starym Rynku: 2,5 m oraz przy 
PI. Konstytucji w Warszawie: 4m). Sugeruje, ze nalezy uscislie glybokose podcieni w innych 
miejscach, np. przy nowej hali targowej. Autor uwagi proponuje, aby czyse nowego 
budynku, przylegla do zabytkowej willi przy Zielonej 21, byla zbudowana w linii zabudowy 
s,!siada (tak jak we wspommaneJ nieruchomosci przy ul. Kilinskiego 82, albo przy 
W 6lczanskiej 20). 

Zdaniem autora uwagi, zmiana linii zabudowy w obrybie nieruchomosci moze 
owocowae ciekawym architektoniczne projektem. lako przyklady podaje wspomniane 
juz budynki przy ul. Kilinskiego 82 i W6lczanskiej 20, posesjy przy ul. L,!kowej 10, czy 
siedziby czterech Instytut6w Politechniki L6dzkiej i dziekanatu Wydzialu Biotechnologii 
przy ul. W6lczanskiej 1711173, gdzie gl6wny korpus budynku jest wyzszy, niz jego 
boczne skrzydla, kt6rych wysokose wyznacza s,!siednia zabudowa. Zauwaza, ze 
wszystkie ww. obiekty, cechuj,!ce siy dbalosci,! 0 przestrzen publiczn,!, powstaly 
w nurcie modemizmu. Podkresla, ze wiykszose z nich jest wpisana do gminnej ewidencji 
zabytk6w co jego zdaniem pokazuje, ze taka korekta linii zabudowy jest uznanym 
i cenionym w Lodzi rozwi,!zaniem 0 dlugiej tradycji. Za idealny przyklad cofniycia 
calego budynku wzglydem pierzei podaje kamienicy przy W6lczanskiej 23, gdzie boczne 
wykusze kamienicy S,! zaprojektowane w linii s,!siednich budynk6w, a srodek kamienicy 
i parter - cofniyty, co daje ciekawy efekt i urozmaica bryly budynku. 

Autor uwagi zauwaza, ze wspomniane budynki wyr6zniaj,! siy i S,! urozmaiceniem 
typowej, nieco monotonnej zabudowy 16dzkiej ulicy. L6dzkie kamienice, choe operuj,!ce 
niekiedy obficie sztukateri,! i detalem, S,! zwykle raczej nieskomplikowane, jesli chodzi 
o bryly budynku. Dlatego proponuje, aby na niezabudowanych nieruchomosciach na 
terenie objytym planem (niezabudowanych teraz lub w wyniku przyszlych rozbi6rek) -
w przypadku, gdy przestrzen od ulicy przed budynkiem bylaby wyzsza niz 3 metry -
umozliwie lub nakazae odsuniycie linii zabudowy od ulicy 0 dodatkowe metry, 
by poszerzye chodnik, zrobie miejsce na drzewa, zielen, albo miejsca parkingowe. 

Autor uwagi uzasadnia w odniesieniu do linii zabudowy przy ul. Pr6chnika 13 i 16, ze 
dlugose obu odcink6w to okolo 50 metr6w, S,! polozone naprzeciwko siebie i cale 
odcinki maj,! najprawdopodobniej jednego wlasciciela, co daje mozliwose stworzenia 
sp6jnego projektu architektonicznego i ciekawej, nowej przestrzeni. 



Skladaj~cy uwagy proponuje zlagodzenie finansowe konsekwencji tych zmian dla miasta, 
przez powi¥anie ich ze zgod~ na dodatkowe piytro, dla zabudowy odsuniytej w ten sposob 
od ulicy. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil cZeSciowo uwzglednic uwage. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwzglednic uwage w cz~sci dotyczqcej korekty 
rozwiqzan przestrzennych w obr~bie skrzyzowania ul. Gdanskiej i Zielonej. 

Wyjasnienia ad. 1: Zagadnienie droznosci skrzyzowania dla ruchu pieszego w powi¥aniu z 
przystankiem tramwajowym zostanie ponownie przeanalizowane, a szczegolowe rozwi¥ania 
dotycz~ce korekty rozwi¥ail przestrzennych zostan~ wypracowane w toku dalszych prac 
planistycznych. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzglednic uwagi w pozostalej cz~sci. 

Wyjasnienia ad. 1: Odleglosci przesuniycia linii zabudowy oraz szczegolowe rozwi¥ania 
dotycz~ce korekty rozwi¥ail przestrzennych zostan~ wypracowane w toku dalszych prac 
planistycznych. 

Wyjasnienia ad. 2.: Strefy lokalizacji podcieni zostaly wyznaczone w roznych miejscach, na 
dzialkach 0 roznej specyfice. Glybokosc podcieni powinna zostac doprecyzowana na etapie 
projektu budowlanego. 

Wyjasnienia ad. 3.: Ustalenia takie s~ zawarte w obecnym projekcie planu miejscowego -
dla pierzejowej linii zabudowy dopuszczaj~ wycofywanie srodkowej czysci elewacji 0 nie 
wiycej niz 4 m. 

Wyjasnienia ad. 4.: Linia zabudowy zostala wyznaczona w oparciu 0 istniej~q zabudowy 
tak, aby umozliwic zachowanie obecnego przejazdu w gl~b nieruchomosci. 

Wyjasnienia ad. 5.: Nieruchomosc wymieniona w uwadze nie lezy w granicach obszaru 
objytego przyst~pieniem do sporz~dzenia mleJscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

Uwaga nrS 

wplynyla 9 lutego 2018 r. 
dotyczy ulicy Zielonej miydzy ul. Zachodni~ a ul. Zeromskiego, ul. Wolczailskiej, 

ul. 6-go Sierpnia, zabudowy w poludniowej pierzei ulic Prochnika i Wiyckowskiego miydzy 
ul. Zachodni~ a Gdailsk~. 

Pan Krzysztof Golec - Piotrowski sklada uwagl, proponuj~c nastypuj~ce zmlany 
w projekcie planu miejscowego: 

1) przebudowa ulicy Zielonej miydzy ul. Zachodni~ a ul. Zeromskiego (Placem Barlickiego, 
now~ miejsk~ hal~ targow~) w taki sposob, jak ul. 3 Maja w Katowicach (zrownanie 
poziomu jezdni z chodnikiem, uzycie tego samego materialu - granitu - na jezdni 
i chodniku); 

2) przedluzenie woonerfu na ul. W olczailskiej od ul. Wiyckowskiego, przez plac przy 
wyjsciu z podziemnej stacji kolejowej Centrum, do ul. 6-go Sierpnia - obok proponowanego 
parku na terenie dawnej Polleny-Ewy i secesyjnych willi pod nr 31 i 33; 



3) przedluzenie woonerfu na ul. 6-go Sierpnia od ulicy Zachodniej, obok proponowanego 
parku na terenie dawnej Polleny-Ewy, do ul. Zeromskiego, w celu stworzenia pieszej trasy 
z ul. Piotrkowskiej do Placu Barlickiego i nowej miejskiej hali targowej, alternatywnej 
wobec ulicy Zielonej; 

4) wprowadzenie zakazu nadbudowy nad zabudow,! polozon,! w poludniowych pierzejach 
ulic Prochnika i ul. Wi«ckowskiego, mi«dzy ul. Zachodni,! i Gdansk,!, zeby nie zacieniac 
ulic, ktore S,! tu dosyc w,!skie. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzglednic uwagi 

Wyjasnienie Ad. 1, 2 i 3.: zapisy projektu planu miejscowego umozliwiaj,! realizacj« 
ww. odcinkow ulic w proponowanym ksztalcie. lednoczesnie skala dokladnosci ustalen 
zaproponowana przez skladaj,!cego uwag« dotycz'!ca przekroju ulicy i sposobu jej 
przebudowy nie miesci si« w mozliwym zakresie ustalen projektu planu miejscowego 
i rozstrzygana b«dzie na etapie realizacji inwestycji drogowej. 

Wyjasnienie Ad. 4.: Dopuszczenie nadbudowy nad budynkami w poludniowej pierzei ulic 
ma na celu zarowno poszerzenie mozliwosci inwestycyjnych w tych obiektach (w duzej 
mierze zabytkowych) w celu ulatwienia ich aktywizacji, jak rowniez budowanie spojnego 
krajobrazu ulic, dla ktorych po obu stronach wyznaczono analogiczne zasady nadbudowy 
obiektow. Ustalenia dotycz'!ce wysokosci zabudowy zostaly opracowane jako spojna 
strategia wysokosciowa dla calej dzielnicy. Podstaw,! wyznaczonych zakresow wysokosci 
byla analiza historycznego krajobrazu dzielnicy, a wysokosci zabudowy dostosowano 
rowniez do rangi i znaczenia przestrzeni publicznych, do ktorych przylegaj,!. 

Uwaga nr9 

wplyn«la 9 lutego 2018 r. 
dotyczy terenu polozonego przy skrzyzowaniu ulicy Zielonej i ulicy Wolczanskiej, na 

Jego poludniowo - zachodnim rogu (oznaczonego na planie numerem 27.4.KSIU). 

Pan Krzysztof Golec - Piotrowski wnosi 0 zmian« przeznaczenia terenu polozonego przy 
skrzyzowaniu ulicy Zielonej i ulicy W olczanskiej na jego poludniowo - zachodnim 
rogu (teren oznaczony na planie numerem 27.4.KSIU), z: parking wielopoziomowy 
(KSIU - tereny parkingow kubaturowych z obowi£!Zkowym komponentem usrug), na: 
budynek biurowo - usrugowy (U - tereny zabudowy usrugowej). 

Autor uwagi uzasadnia: 

Rozwiqzanie proponowane w mpzp, polegajqce na lokalizacji parkingu w sqsiedztwie 
stacji kolejowej (typu park&ride) jest stosowane na terenach podmiejskich, gdzie 
wystfjpujq: slaba oferta lokalnej komunikacji zbiorowej, duie rozproszenie zabudowy 
jednorodzinnej i relatywnie niskie ceny grunt6w. Natomiast okolica przyszlej stacji 
Centrum jest wyposatona w dobrq ofertf! komunikacji publicznej (tramwaj, autobus, 
rower publiczny), gfjstq zabudowfj (dzifjki czemu wiele os6b mote dojS(: na stacjfj 
piechotq) oraz wysokie ceny grunt6w. Nie ma w tym miejscu koniecznosci dojetdtania 
samochodem do stacji kolejowej. Powinno sifj promowac dojazd w ten obszar 
komunikacjq publicznq. 



Teren w poblitu trzech tras tramwajowych (Zielona, Kosciuszki, Gdanska), 
w sqsiedztwie przyszlej stacji kolei aglomeracyjnej, powinien bye nastawiony 
gl6wnie na pieszych i osoby korzystajqce z komunikacji publicznej. 

Komunikacyjne w~zry przesiadkowe jak ten, przy kt6rym polotona jest nieruchomose 
obj~ta wnioskiem, sq cennq lokalizacjq dla biurowc6w (np. okolice stacji Paddington 
czy King's Cross w Londynie, alba okolica stacji metra przy Rondzie Daszynskiego 
w Warszawie) - wlasnie z uwagi na dobry dojazd, dzi~ki kt6remu nie trzeba 
zapewniae wielu miejsc parkingowych. 

Kubaturowe parkingi wielopoziomowe sq obiektem technicznego zaplecza miasta. 
Cechujq si~ zwykle podrz~dnq architekturq i powinny bye usytuowane w mniej 
eksponowanych lokalizacjach, na obrzetach osiedla, w poblitu dr6g 0 dutym ruchu 
i dutej przepustowosci. Kubaturowy parking, z uwagi na swojq funkcj~ i zwiqzany 
z funkcjq wyglqd - nie jest odpowiedni w sqsiedztwie obiekt6w figurujqcych 
w rejestrze zabytk6w (znajdujq si~ po przeciwnej stronie ul. W6lczanskiej) lub 
w ewidencji zabytk6w (po przeciwnej stronie ul. Zielonej). Przedmiotowa 
lokalizacja b~dzie prestitowa - na trasie mi~dzy stacjq kolejowq Centrum, 
a zabytkowq secesyjnq willq Kindermanna przy ul. W6lczanskiej i na trasie mi~dzy 
stacjq Centrum, a Placem Barlickiego i nowq miejskq halq targowq. 
W sqsiedztwie - miejmy nadziej~ - powstanie park na terenie dawnej fabryki Polleny 
Ewy. Podrz~dny budynek zaplecza technicznego, Jakim jest parking kubaturowy 
deprecjonuje takie otoczenie, nie jest najlepszq wizyt6wkq okolicy, ani zach~tq do 
tego, by wejse w ulice Starego Polesia. 

Poruszanie si~ po Lodzi kolejq powinno bye promowane, dlatego okolica wyjscia ze 
stacji Centrum powinna wyglqdae reprezentacyjnie. Przy wyjsciu ze stacji powinien 
powstae nowy plac. Atrakcjq placu powinna bye dobra architektura polotonych przy 
nim budynk6w. Budynek, kt6ry powstanie na nieruchomosci obj~tej wnioskiem, 
b~dzie widoczny z wyjscia ze stacji i z placu - dlatego powinien cechowae si~ dobrq, 
wsp6lczesnq architekturq. Powinien to bye budynek z jasnq elewacjq wykonczonq 
szklem i kamieniem stosowanym w budownictwie. Budynek powinien bye 
wyposatony w podcienia. Sprzedat terenu obj~tego wnioskiem przyniesie miastu 
doch6d. 

Parking, jeteli faktycznie jest potrzebny - powinien powstae nieco dalej, np. 
motna go ukrye za fasadq opuszczonej kamienicy na poludniowo - zachodnim rogu 
skrzytowania ulic 6-go Sierpnia i W6lczanskiej, zbudowae pod plytq Placu Barlickiego lub 
pod nowq halq targowq, ewentualnie pod plytq placu przy Stacji Centrum. 

Rozwiqzanie, opierajqce si~ na koncepcji park&ride sprawia wratenie, jakby mialo slutye 
temu, teby mieszkancy Starego Polesia i okolic Piotrkowskiej mogli latwiej dotrzee kolejq do 
pracy poza sr6dmiesciem Lodzi. Myslf, te nie taka powinna bye wizja rozwoju Lodzi, 
a w szczeg61nosci jej centrum. To w centrum powinno toczye sif tycie gospodarcze miasta, 
to tu powinny powstawae miejsca pracy. To sr6dmidcie miasta powinno bye celem podr6ty, 
a przyjezdni powinni korzystae raczej z LKA i MP K, a nie z samochod6w. Dlatego 
w centrum, przy wyjsciu z ,,16dzkiego metra" powinny stae biurowce, a nie parkingi. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzglednic uwagi. 

Wyjasnienie: teren 27.4.KSIU jest terenern 0 przewaZaj~cej funkcji parkingu, ktory rna za 
zadanie zaspokoic potrzeby rnieszkailcow i uzytkownikow Starego Polesia tak, aby 



ograniczyc niepotrzebne wjazdy do dzielnicy od strony centrum. Ustalenia planu precyzuj,! 
niezbt(dny udzial funkcji uslugowej tak, aby aktywizowac co najmniej parter obiektu od 
strony przestrzeni publicznej. 

Uwaga nr 10 

wplynt(la 15 lutego 2018 r. 
dotyczy Placu Norberta Barlickiego, dzialki nr 178 w obrt(bie P-19. 

Stowarzyszenie "Zielony Rynek" wnosi 0 utrzymanie w opracowywanym planie 
zagospodarowania przestrzennego dotychczasowego przeznaczenia terenu Placu Norberta 
Barlickiego, tj. targowiska. 

Skladaj,!cy uwagt( uzasadnia: 
Na podstawie DECYZJI NR. VA II 48212006 0 lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 
24.07.2006 r. za Jundusze kupcow zrzeszonych w Stowarzyszeniu" Zielony Rynek" zostalo 
oddane do utytkowania zmodernizowane targowisko miejskie w cz~sci polnocnej placu 
Barlickiego pomi~dzy ul. teromskiego, Zielonq i Malq jako Zespol Pawilonow Handlowo -
Vslugowych dla 150 podmiotow gospodarczych. 
Tradycje handlowe zakorzenione w odleglej historii zwiqzane z handlem na terenie 
PI. Barlickiego si~gajq 150 lat. "Zielony Rynek" jako jeden z nielicznych rodzimych 
pozostalych obiektow handlowych znajdujqcy si~ w strejie centralnej miasta utrzymal 
przyjazny i bliski klientowi charakter robienia zakupow Jakim jest targowisko. 
Pozostawienie tego rodzaju obiektu w miejscu kulturowo zwiqzanym z tradycjq handlu jest 
kluczowym i strategicznym interesem dla wielu lodzian robiqcych zakupy pierwszej potrzeby 
dla dzielnicy Polesia , SrodmieScia i innych rejonow Lodzi. 
Zmiana sposobu zagospodarowania placu b~dzie ogromnym pokrzywdzeniem kupcow, ktorzy 
na trwale zwiqzali interesy zawodowe poprzez poczynione inwestycje . 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwzglednic uwage czesciowo. 

Ad. 1. Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwzglednic uwage w czesci dotycz~cej 
zachowania funkcji handlowej i kwiaciarek oraz nie uwzglednic uwagi w czeSci 
dotycz~cej ustalenia przeznaczenia terenu plyty placu. 

Wyjasnienie: Plac Norberta Barlickiego, dawny Wi¥owy Rynek, stanowil historycznie 
centraln,! przestrzen publiczn'! Starego Polesia. Plac pelnil wymiennie funkcjt( handlow,! 
w dni targowe oraz przestrzeni publicznej w pozostale dni. Funkcja handlowa stano wi 
kulturowo zakorzeniony element tego obszaru, podczas, gdy funkcja przestrzeni publicznej, 
tak istotna dla funkcjonowania calej dzielnicy, zanikla i wymaga przywrocenia. 

Obecnie obszar okolic Placu Barlickiego boryka sit( z wieloma problemami, takimi jak niskie 
walory estetyczne przestrzeni, niesatysfakcjonuj,!ce standardy funkcjonalne handlu, w tym 
w szczegolnosci pogarszaj'!cy sit( stan techniczny hali w polnocnej czt(sci placu, brak jasnej 
polityki parkingowej i mlejSC postojowych, degradacja terenow s,!siaduj,!cych 
z placem, brak zieleni i przestrzeni publicznej. 



Obszar okolic Placu Barlickiego wymaga calosciowego uporz,!dkowania oraz reorganizacji. 
Nalezy umozliwic powstanie przestrzeni publicznej, kt6rej zadaniem b~dzie sluzyc lokalnej 
blisko czterdziestotysi~cznej spolecznosci, zachowac kulturowo zakorzenion,! funkcj~ 

lokalnego handlu, b~d,!cego altematyw,! do zakup6w w marketach, zachowac specyficzn,! 
funkcj~ kwiaciarek, ozywiaj,!c,! obszar w dzien i nocy, uporz,!dkowac mozliwosci 
parkowania w obszarze, podniesc jakosc przestrzenn'! tego wyj,!tkowego w skali miasta 
obszaru. Plan miejscowy ustali kierunek pozytywnych zmian, wi,!z,!cy zar6wno dla 
podmiot6w prywatnych funkcjonuj,!cych w tym obszarze, jak i dla Miasta. 

Propozycja przedstawiona w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
jest punktem wyjscia do dyskusji 0 docelowym ksztalcie tego miejsca. Wypracowywanie 
rozwi¥ania wraz z uzytkownikami tego miejsca oraz mieszkancami okolicznych teren6w to 
juz rozpocz~ty proces, kt6ry pozwoli ustalic docelowe przeznaczenie, wskainiki, parametry 
i zasady zagospodarowania terenu placu oraz teren6w przyleglych. 

Uwaga nr 11 

wplyn~la 16lutego 2018 r. 
dotyczy dzialek 3112, 3115, 3116 31110, 31112 31116 w obr~bie P-17 (plac 

Hallera). 

Pan Wojciech St~pieii. wnosi 0 wyl,!czenie powyzszych dzialek z zakresu terenu la.KDZ 
i ustanowienie dla nich nowego terenu ZP stanowi,!cego cz~sc terenu zielonego placu 
Hallera. 

Autor uwagi wyjasnia, ze dzialki te S,! obecnie cz~sciowo zagospodarowanie na drog~ -
ulic~ Zeligowskiego razem z zatok,! autobusow,!. Zdaniem skladaj,!cego uwag~, 
calkowite przeznaczenie ich na drog~ nie przyczyni si~ do zwi~kszenia przepustowosci 
ulicy Zeligowskiego, a jednoczesnie umozliwi okrojenie terenu zielonego placu Hallera, 
co mozna w jego opinii uznac za sprzeczne z zalozeniami programu "Zielone Polesie". 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil cZeSciowo uwzglednic uwage. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwzglednic uwage w czeSci dotycz~cej ustanowienia 
terenu ZP przy ul. Zeligowskiego od strony placu Hallera oraz nie uwzglednic uwagi w 
czeSci dotycz~cej doldadnego przebiegu granicy pomi~dzy terenem proponowanym 
terenem ZP a 1a.KDZ. 

Wyjasnienie: teren, do kt6rego zostala zlozona uwaga, zostanie ponownie przeanalizowany, 
a dokladne polozenie linii rozgraniczaj,!cej tereny 0 r6znym przeznaczeniu zostanie ustalone 
po przeanalizowaniu trasowania ul. Zeligowskiego. 

Uwaga nr 12 

wplyn~la 16lutego 2018 r. 
dotyczy dzialek 189/28, 189/29 obr~b P-9 (ul. Zeligowskiego). 



Pan Wojciech St~pien wnosi 0 wyl,!czenie powyzszych dzialek z zakresu terenu 
2a.KDD+ T i wl,!czenie w zakres terenu IS.1.ZP. Zdaniem skladaj,!cego uwagy taka 
zmiana nie wykluczy zagospodarowania czysci dzialek na drogy, umozliwi natomiast 
zmniejszenie rozmiar6w skrzyzowania. 

Autor uwagi wyjasnia, ze dzialki te S,! obecnie zagospodarowanie na drogy - CZySC 
skrzyzowania ulic Zielonej i Zeligowskiego. Stanowi,! promien skrytu 0 wartosci ok. 16 m, 
co utrudnia komunikacjy piesz,! w obrybie wyzla komunikacyjnego, a tym samym w opinii 
autora uwagi nie odpowiada zalozeniom programu "Zielone Polesie" oraz postulatorn 
uzasadnienia do uchwaly nr XXVII/674/16 Rady Miejskiej w Lodzi dnia 30 rnarca 2016 r. 
w sprawie okreslenia kierunk6w dzialania Prezydenta Miasta Lodzi w zakresie opracowania 
polityki tworzenia korzystnych warunk6w dla rozwoju ruchu pieszego. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil czesciowo uwzglednic uwage. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwzglednic uwage w czeSci dotycz~cej wl~czenia 
cz~sci wnioskowanych dzialek do terenu lS.1.ZP oraz nie uwzglednic uwagi w czesci 
dotycz~cej dokladnego przebiegu granicy pomi~dzy terenem proponowanym terenem 
2a.KDD+T a lS.1.ZP. 

Wyjasnienie: wnioskowane dzialki zostan'! CZySClOWO wl'!czone do terenu IS.l.ZP, 
natorniast dokladne polozenie linii rozgraniczaj,!cej tereny IS.1.ZP i 2a.KDD+ T zostanie 
ustalone z uwzglydnieniern niezbydnych tr6jk,!t6w widocznosci. 

Uwaga nr 13 

wplynyla 161utego 2018 r. 
dotyczy dzialek 183, 184/30, 189/26 obryb P-9, 2172, 31117 obryb P-17 mne 

(ul. Zeligowskiego). 

Pan Wojciech St~pien wnosi 0 zmiany klasy drogi ulicy Zeligowskiego ze zbiorczej 
KDZ na lokaln,! KDL. 

Autor uwagi zaznacza, ze zdaje sobie sprawy z tego, ze ustanowienie takiej klasy drogi dla 
ulicy Zeligowskiego wynika z koncepcji calosciowego systemu transportowego dla miasta 
i Starego Polesia. Podkresla jednak, ze obnizenie klasy drogi nie rna prawa wplyn,!c 
negatywnie na przepustowosc ulicy (tyrn sarnyrn nie zrnieni jej roli w systemie 
transportowyrn), pozwoli natorniast na zrnniejszenie wyrnaganych parametr6w skrzyzowafJ. 
z innyrni ulicami, przez co byd,! one bardziej odpowiadaly potrzeborn innych uczestnik6w 
ruchu niz kierowcy pojazd6w. Skladaj,!cy uwagy zauwa.za, ze zgodnie z Rozporz,!dzeniern 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunk6w technicznych, jakirn 
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, skrzyzowania dr6g zbiorczych 
powinny byc tzw. skrzyzowaniami skanalizowanymi, co w praktyce nie przyczynia siy do 
zwiykszenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, a wymusza koniecznosc zagospodarowania 
wiykszego terenu na potrzeby drogi kosztern przestrzeni dla pieszych, czy tez terenu 
zielonego, co jego zdaniern rnozna uznac za niezgodne z zalozeniami programu "Zielone 



Polesie" oraz postulatom uzasadnienia do uchwaly nr XXVIT/674/16 Rady Miejskiej 
w Lodzi dnia 30 marca 2016 w sprawie okreslenia kierunk6w dzialania Prezydenta Miasta 
Lodzi w zakresie opracowania polityki tworzenia korzystnych warunk6w dla rozwoju ruchu 
pleszego. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzglednic uwagi. 

Wyjasnienie: na potrzeby tworzonego mleJscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, jak i opracowywanego Studium uwarunkowail i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego Lodzi, dla calej dzielnicy Stare Polesie opracowano uklad 
komunikacyjny pozwalaj,!cy na ograniczenie ruchu kolowego przy jednoczesnym 
ustanowieniu szkieletu komunikacji kolowej, kt6ry pozwoli osi,!gn,!c to zalozenie. Trasa 
Zeligowskiego - Karskiego jest jednym z podstawowych element6w tego ukladu i jej 
funkcjonowanie w klasie zbiorczej jest niezbydne dla mozliwosci wyprowadzenia ruchu 
kolowego z ulic 0 zwiykszonym udziale zieleni w obszarze Starego Polesia. 

Uwaga nr 14 

wplynyla 16lutego 2018 r. 
dotyczy dzialek 3/1 0, 3/16 obryb P-19 (ul. Zeligowskiego 32/34) 

Pan Wojciech Stcrpien wnosi 0 objycie ochron,! przez ustanowienie dobra kuitury 
wsp6lczesnej znajduj,!cego siy na dzialkach p6znomodemistycznego zespolu biurowego 
dawnego WZGS "Samopomoc Chlopska" projektu jednego z najwazniejszych 16dzkich 
architekt6w dwudziestego wieku, Boleslawa Kardaszewskiego. 

Autor uwagi przytacza cytat Blazeja Ciarkowskiego z ksi,!zki "Kardaszewski Boleslaw 
architektura i polityka": "Powsci,!gliwa i ponadczasowa architektura biurowca [ ... ] trwale 
wpisala siy w krajobraz architektoniczny Lodzi, staj,!c siy lokaln,! dominant'!. Zadowolony 
musial byc z niej takze Kardaszewski, kt6ry [ ... ] po latach stwierdzil, ze do tego budynku 
w szczeg6lny spos6b byl przywiC!Zany" . 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwzglednic uwage. 

Wyjasnienie: obiekt zostanie objyty ochron,! przez ustanowienie dobra kuitury 
wsp6lczesnej. Wartosc obiektu jako dobra kultury wsp6lczesnej zostala potwierdzona przez 
zesp61 ekspercki uczestnicz'!cy w przygotowaniu listy obiekt6w stanowi,!cych dobra kuitury 
wsp6lczesnej w ramach prac nad projektem studium uwarunkowail i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi. 

Uwaga nr 15 

wplynyla 16lutego 2018 r. 
dotyczy calego obszaru objytego planem. 

Pan Wojciech Stcrpien wnosi 0 uzupelnienie zaplsow odnosz,!cych Sly do dr6g 
publicznych 0 koniecznosc umozliwienia lub ulatwienia korzystania z przestrzeni 
publicznych przez osoby niepelnosprawne, a w szczeg6lnosci osoby 0 ograniczonej 



zdolnosci poruszania siy oraz niewidorne i niedowidz~ce. Autor uwagi podkresla 
koniecznosc wykluczenia barier architektonicznych, zrninirnalizowania odleglosci 
przejsc dla pieszych od skrzyzowan, usytuowania srup6w, koszy i innych elernent6w 
z uwzglydnieniern wyrnagan os6b niewidornych oraz innych zagadnien, do uzgodnienia 
z przedstawicielarni organizacji reprezentuj~cych interesy wyrnienionych grup. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil czesciowo uwzglednic uwage. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwzglednic uwage w czesci dotycz~cej uzupelnienia 
zapisow projektu planu 0 koniecznosc umozliwienia lub ulatwienia korzystania z 
przestrzeni publicznych przez osoby niepelnosprawne oraz nie uwzglednic uwagi w 
czeSci dotycz~cej szczegolowego proponowanego zakresu takich zapisow. 

Wyjasnienie: U stalenia dotycz~ce koniecznosci urnozliwienia lub ulatwienia korzystania 
z przestrzeni publicznych przez osoby niepelnosprawne zostan~ zawarte w projekcie planu 
miejscowego, natomiast ich szczeg610wy zakres, mozliwy do uwzglydnienia w projekcie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustaw~ 0 planowaniu 
zagospodarowaniu przestrzennym, zostanie okreslony w dalszym toku prac planistycznych. 

Uwaga nr 16 

wplynyla 16 lute go 2018 r. 
dotyczy poludniowego odcinka ulicy 28 Pulku Strzelc6w Kaniowskich od 

skrzyzowania z ulic~ 6 Sierpnia do posesji numer 25 wl~cznie. 

Zaklad Poligraficzny Wiking graf sj. T. Jakubowski wnosi 0 pozostawienie 
szerokosci ulicy bez zrnian przynajrnniej od ulicy 6 Sierpnia do posesji nr 25 wl~cznie, 
uzasadniaj~c uwagy charakterem swojej dzialalnosci - uslugi poligraficzne dla zaklad6w 
przernyslowych, g16wnie farmaceutycznych - wyrnagaj~cyrn dostaw surowc6w i odbioru 
wyrob6w gotowych sarnochodarni ciyzarowyrni typu TIR. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzglednic uwagi. 

Wyjasnienie: szerokosc terenu ulicy Strzelc6w Kaniowskich (3f.KDD) pozostaje bez zmian, 
zgodnie ze stanem istniej~cym i przebiegiem dzialek drogowych. Okreslenie szerokosci 
jezdni wykracza poza zakres szczeg61owosci ustalen zawartych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art.15 ustawy 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Uwaga nr 17 

wplynyla 16lutego 2018 r. 
dotyczy kamienic pod adresami al. Kosciuszki 3, 1, 13, ul. Gdanska 35,37,47/49,61, 

al. 1 Maja 15,19,20,22,25,28,35,39, ul. 6 Sierpnia 29,37,49,61, ul. Legion6w 18,22, 
24, 26, 28, 42, 54, 79, 80, ul. Lipowa 20, 28, pI. Barlickiego 11, ul. Pogonowskiego 17, 35, 
40, ul. Pr6chnika 30, 42, 46, 49,54, ul. Wiyckowskiego 22, 31, 33, 48, 49, ul. W6lczanska 
11,21,22/26,29, ul. Zachodnia 67,81/83, ul. Zielona 13, 16,25, ul. Zeromskiego 4,21, 43. 



Pani Aneta J~drzejewska wnosi 0 wprowadzenie nastypuj,!cych zmian w projekcie 
planu miejscowego: 
1) al. Kosciuszki 3 - uzupelnienie zapisu 0 mozliwosc realizacji nadbudowy w licu, bez 

wymogu wycofania sciany nadbudowywanej kondygnacji 0 minimum 1,5 m; 
2) al. Kosciuszki 11 - rezygnacja z zapisu pozwalaj,!cego na nadbudowy i zmiany geometrii 

dachu, dopuszczenie wyl,!cznie realizacji lukam od strony podworza; 
3) al. Kosciuszki 13 - rezygnacja z zapisu pozwalaj,!cego na nadbudowy i zmiany geometrii 

dachu na czysci zabytku wzdluz al. Kosciuszki; 
4) ul. Gdailska 35 - rezygnacja z zapisu pozwalaj,!cego na nadbudowy i zmiany geometrii 

dachu; 
5) ul. Gdailska 37 - rezygnacja z zapisu pozwalaj,!cego na nadbudowy i zmiany geometrii 

dachu; 
6) ul. Gdailska 47/49 - rezygnacja z zapisu pozwalaj,!cego na nadbudowy i zmiany geometrii 

dachu; 
7) ul. Gdailska 61 - rezygnacja z zapisu pozwalaj,!cego na nadbudowy i zmiany geometrii 

dachu; 
8) al. 1 Maja 15 - rezygnacja z zapisu pozwalaj,!cego na nadbudowy i zmiany geometrii 

dachu; 
9) al. I Maja 19 - rezygnacja z zapisu pozwalaj,!cego na nadbudowy i zmiany geometrii 

dachu; 
10) al. 1 Maja 20 - uzupelnienie zapisu 0 mozliwosc realizacji nadbudowy w licu, bez 

wymogu wycofania sciany nadbudowywanej kondygnacji 0 minimum 1,5 m; 
11) al. 1 Maja 22 - uzupelnienie zapisu 0 mozliwosc realizacji nadbudowy w licu, bez 

wymogu wycofania sciany nadbudowywanej kondygnacji 0 minimum 1,5 m; 
12) al. 1 Maja 25 - uzupelnienie zapisu 0 mozliwosc realizacji nadbudowy w licu, bez 

wymogu wycofania sciany nadbudowywanej kondygnacji 0 minimum 1,5 m; 
13) al. 1 Maja 28 - uzupelnienie zapisu 0 mozliwosc realizacji nadbudowy w licu, bez 

wymogu wycofania sciany nadbudowywanej kondygnacji 0 minimum 1,5 m; 
14) al. 1 Maja 35 - uzupelnienie zapisu 0 mozliwosc realizacji nadbudowy w licu, bez 

wymogu wycofania sciany nadbudowywanej kondygnacji 0 minimum 1,5 m; 
15) al. 1 Maja 39 - uzupelnienie zapisu 0 mozliwosc realizacji nadbudowy w licu, bez 

wymogu wycofania sciany nadbudowywanej kondygnacji 0 minimum 1,5 m; 
16) ul. 6 Sierpnia 29 - uzupelnienie zapisu 0 mozliwosc realizacji nadbudowy w licu, bez 

wymogu wycofania sciany nadbudowywanej kondygnacji 0 minimum 1,5 m; 
17) ul. 6 Sierpnia 37 - rezygnacja z zapisu pozwalaj,!cego na nadbudowy i zmiany geometrii 

dachu; 
18) ul. 6 Sierpnia 49 - rezygnacja z zapisu pozwalaj,!cego na nadbudowy i zmiany geometrii 

dachu; 
19) ul. 6 Sierpnia 61 - rezygnacja z zapisu pozwalaj,!cego na nadbudowy i zmiany geometrii 

dachu; 
20) ul. Legionow 18 - rezygnacja z zapisu pozwalaj,!cego na nadbudowy i zmiany geometrii 

dachu; 
21) ul. Legionow 22- rezygnacja z zapisu pozwalaj,!cego na nadbudowy i zmiany geometrii 

dachu; 
22) ul. Legionow 24 - uzupelnienie zapisu 0 mozliwosc realizacji nadbudowy w licu, bez 

wymogu wycofania sciany nadbudowywanej kondygnacji 0 minimum 1,5 m; 



23) ul. Legion6w 26 - uzupelnienie zapisu 0 mozliwosc realizacji nadbudowy w licu, bez 
wymogu wycofania sciany nadbudowywanej kondygnacji 0 minimum 1,5 m; 

24) ul. Legion6w 28 - uzupelnienie zapisu 0 mozliwosc realizacji nadbudowy w licu, bez 
wymogu wycofania sciany nadbudowywanej kondygnacji 0 minimum 1,5 m; 

25) ul. Legion6w 42- rezygnacja z zapisu pozwalaj,!cego na nadbudowcr i zmiancr geometrii 
dachu; 

26) ul. Legion6w 541 ul. Zeromskiego 1 - uzupelnienie zapisu 0 mozliwosc realizacji 
nadbudowy w licu, bez wymogu wycofania sciany nadbudowywanej kondygnacji 
o minimum 1,5 m; 

27) ul. Legion6w 79 - uzupelnienie zapisu 0 mozliwosc realizacji nadbudowy w licu, bez 
wymogu wycofania sciany nadbudowywanej kondygnacji 0 minimum 1,5 m; 

28) ul. Legion6w 80- rezygnacja z zapisu pozwalaj,!cego na nadbudowcr i zmiancr geometrii 
dachu; 

29) ul. Lipowa 20 - rezygnacja z zapisu pozwalaj,!cego na nadbudowcr i zmiancr geometrii 
dachu; 

30) ul. Lipowa 28 - rezygnacja z zapisu pozwalaj,!cego na nadbudowcr i zmiancr geometrii 
dachu; 

31) pI. Barlickiego 11- rezygnacja z zapisu pozwalaj,!cego na nadbudowcr i zmiancr geometrii 
dachu; 

32) ul. Pogonowskiego 17 - uzupelnienie zapisu 0 mozliwosc realizacji nadbudowy w licu, 
bez wymogu wycofania sciany nadbudowywanej kondygnacji 0 minimum 1,5 m; 

33) ul. Pogonowskiego 35 - uzupelnienie zapisu 0 mozliwosc realizacji nadbudowy w licu, 
bez wymogu wycofania sciany nadbudowywanej kondygnacji 0 minimum 1,5 m; 

34) ul. Pogonowskiego 40 - rezygnacja z zapisu pozwalaj,!cego na nadbudowcr i zmiancr 
geometrii dachu; 

35) ul. Pr6chnika 30 - uzupelnienie zapisu 0 mozliwosc realizacji nadbudowy w licu, bez 
wymogu wycofania sciany nadbudowywanej kondygnacji 0 minimum 1,5 m; 

36) ul. Pr6chnika 42 - uzupelnienie zapisu 0 mozliwosc realizacji nadbudowy w licu, bez 
wymogu wycofania sciany nadbudowywanej kondygnacji 0 minimum 1,5 m; 

37) ul. Pr6chnika 46 - uzupelnienie zapisu 0 mozliwosc realizacji nadbudowy w licu, bez 
wymogu wycofania sciany nadbudowywanej kondygnacji 0 minimum 1,5 m; 

38) ul. Pr6chnika 49 - rezygnacja z zapisu pozwalaj,!cego na nadbudowcr i zmiancr geometrii 
dachu; 

39) ul. Pr6chnika 54 - zwicrkszenie wycofania sciany nadbudowywanej kondygnacji do 
minimum 2,5 m od lica elewacji; 

40) ul. Wicrckowskiego 22 - uzupelnienie zapisu 0 mozliwosc realizacji nadbudowy w licu, 
bez wymogu wycofania sciany nadbudowywanej kondygnacji 0 minimum 1,5 m; 

41) ul. Wicrckowskiego 31 - rezygnacja z zapisu pozwalaj,!cego na nadbudowcr i zmiancr 
geometrii dachu; 

42) ul. Wicrckowskiego 33 - rezygnacja z zapisu pozwalaj,!cego na nadbudowcr i zmiancr 
geometrii dachu; 

43) ul. Wicrckowskiego 48- uzupelnienie zapisu 0 mozliwosc realizacji nadbudowy w licu, 
bez wymogu wycofania sciany nadbudowywanej kondygnacji 0 minimum 1,5 m; 

44) ul. Wicrckowskiego 49 - rezygnacja z zapisu pozwalaj,!cego na nadbudowcr i zmiancr 
geometrii dachu; 



45) ul. Wi<rckowskiego 211 ul. W 6lczailska 11 - uzupelnienie zapisu 0 mozliwosc realizacji 
nadbudowy w licu, bez wymogu wycofania sciany nadbudowywanej kondygnacji 0 

minimum 1,5 m; 
46) ul. W 6lczanska 21 - rezygnacJa z zapisu pozwalaj,!cego na nadbudow<r i zm1an<r 

geometrii dachu; 
47) ul. W 6lczailska 22/26 - rezygnacja z zapisu pozwalaj,!cego na nadbudow<r i zm1an<r 

geometrii dachu; 
48) ul. W6lczailska 29 - rezygnacJa z zapisu pozwalaj,!cego na nadbudow<r zm1an<r 

geometrii dachu; 
49) ul. Zachodnia 67/ ul. Legion6w 10 - uzupelnienie zapisu 0 mozliwosc realizacji 

nadbudowy w licu, bez wymogu wycofania sciany nadbudowywanej kondygnacji 
o minimum 1,5 m; 

50) ul. Zachodnia 81/83 - rezygnacja z zapisu pozwalaj,!cego na nadbudow<r i zmian<r 
geometrii dachu; 

51) ul. Zielona 13 - rezygnacja z zapisu pozwalaj,!cego na nadbudow<r i zmian<r geometrii 
dachu; 

52) ul. Zielona 16 - rezygnacja z zapisu pozwalaj,!cego na nadbudow<r i zmian<r geometrii 
dachu; 

53) ul. Zielona 25 - rezygnacja z zapisu pozwalaj,!cego na nadbudow<r i zmian<r geometrii 
dachu; 

54) ul. Zeromskiego 4 - rezygnacja z zapisu pozwalaj,!cego na nadbudow<r i zmian<r geometrii 
dachu; 

55) ul. Zeromskiego 21 - zwi<rkszenie wycofania sciany nadbudowywanej kondygnacji do 
minimum 2,5 m od lica elewacji; 

56) ul. Zeromskiego 43 - rezygnacja z zapisu pozwalaj,!cego na nadbudow<r i zmian<r 
geometrii dachu. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil cZeSciowo uwzglednic uwage. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwzglednic uwage w czeSci dotyczacej punkt6w 
1 - 7, 10 - 46 i 48 - 56. 

Wyjasnienie: Projekt planu zostanie odpowiednio skorygowany na etapie dalszych prac 
projektowych i ponownie przedlozony do uzgodnien Wojew6dzkiemu Urz<rdowi 
Ochrony Zabytk6w w Lodzi, a ustalenia te b<rd,! wi,!z,!ce. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzglednic uwagi w czesci dotyczacej 
punkt6w 8, 9 i 47. 

Wyjasnienie: w projekcie mleJscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dopuszczono nadbudow<r dla obiekt6w zabytkowych polozonych przy p61nocnej pierzei 
al. 1 Maja na odcinku mi<rdzy ulic,! Zeromskiego a Gdansk,!. Wyl,!czanie dw6ch 
obiekt6w - al. 1 Maja 15 i 19, s,!siaduj,!cych z pust'! dzialk,!, dla kt6rej ustalenia 
realizacji nowej zabudowy S,! zgodne z ustaleniami jak dla pozostalych obiekt6w 
zabytkowych, budzi w'!tpliwosc. Ustalenia dotycz,!ce pozostawienia mozliwosci 
nadbudowy tych obiekt6w zostan,! podj<rte w toku dalszych prac planistycznych. Projekt 



zostanie ponownie przedlozony do uzgodnien z Wojewodzkim Urzydem Ochrony 
Zabytkow w Lodzi, a ustalenia te byd,! wi,!z,!ce. 

Obiekt polozony przy ul. Wolczanskiej 22/26 jest przedmiotem analiz mozliwosci 
inwestycyjnych wlasciciela terenu i ustalenia dotycz,!ce pozostawienia mozliwosci jego 
nadbudowy zostan,! podjyte w toku dalszych prac planistycznych. Projekt zostanie 
ponownie przedlozony do uzgodnien z Wojewodzkim Urzydem Ochrony Zabytkow 
w Lodzi, a ustalenia te byd,! wi,!z,!ce. 

Uwaga nr 18 i uwaga nr 19 (0 tozsamej tresci) 

wplynyly16lutego 2018 r. 
dotycz'! dzialki nr 178 obryb P-19. 

Stowarzyszenie Plac Barlickiego oraz Grupa Kupc6w Ziemi L6dzkiej Sp. z 0.0. 

wnosz'! 0: 
1) zachowanie historycznego handlu na terenie obecnie zmodemizowanego targowiska 
znajduj,!cego siy na w/w dzialce oraz tradycyjnego handlu kwiatami na terenie Placu 
Barlickiego ulokowanego mozliwie najblizej ulicy Zielonej uzasadniaj,!c, ze handel na 
w/w dzialce jest fragmentem historii tego rejonu i siyga XIX wieku, a ponadto znajduje 
tu pracy okolo 300 osob ktore to za wlasne srodki wybudowaly boksy hand lowe 
umieszczone na plycie dzialki. 
2) zaplanowanie i wykonanie sieci parkingow jedno/wielopoziomowych sluz,!cych do 
obslugi mieszkancow oraz podmiotow prowadz,!cych dzialalnosc w okolicach Placu 
Barlickiego uzasadniaj,!c, ze powstanie parkingow w znacznym stopniu wplynie na 
unormowanie sytuacji parkingowej ktora w obecnej chwili w tym rejonie jest 
"tragiczna"; 
3) zaniechanie dzialan zmierzaj,!cych do ograniczenialspowolnienia ruchu kolowego na 
ulicach Starego Polesia uzasadniaj,!c, ze wprowadzenie zmian ujytych w wylozonym 
planie w znacznym stopniu wplynie na mozliwosci prowadzenia dzialalnosci handlowo
uslugowej podmiotow gospodarczych, a co za tym idzie moze doprowadzic do 
opuszczenia zajmowanych lokali u.zytkowych Starego Polesia. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil cZeSciowo uwzglednic uwagi. 

Ad. 1. Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwzglednic uwagi w czeSci dotycz~cej 

zachowania funkcji handlowej i kwiaciarek oraz nie uwzglednic uwag w czeSci 
dotycz~cej ustalenia przeznaczenia terenu plyty placu. 

Wyjasnienie: Plac Norberta Barlickiego, dawny WiClZOwy Rynek, stanowil historycznie 
centraln,! przestrzeiJ. publiczn,! Starego Polesia. Plac pelnil wymiennie funkcjy handlow'! 
w dni targowe oraz przestrzeni publicznej w pozostale dni. Funkcja handlowa stanowi 
kulturowo zakorzeniony element tego obszaru, podczas, gdy funkcja przestrzeni publicznej, 
tak istotna dla funkcjonowania calej dzielnicy, zanikla i wymaga przywrocenia. 

Obecnie obszar okolic Placu Barlickiego boryka siy z wieloma problemami, takimi jak niskie 
walory estetyczne przestrzeni, niesatysfakcjonuj,!ce standardy funkcjonalne handlu, w tym 
w szczegolnosci pogarszaj'!cy siy stan techniczny hali w polnocnej czysci placu, brak jasnej 



polityki parkingowej i mlejSC postojowych, degradacja terenow s,!siaduj,!cych 
z placem, brak zieleni i przestrzeni publicznej. 

Obszar okolic Placu Barlickiego wymaga calosciowego uporz,!dkowania oraz reorganizacji. 
Nalezy umozliwic powstanie przestrzeni publicznej, ktorej zadaniem bydzie sluzyc lokalnej 
blisko czterdziestotysiycznej spolecznosci, zachowac kulturowo zakorzenion,! funkcjy 
lokalnego handlu, byd,!cego altematyw,! do zakupow w marketach, zachowac specyficzn,! 
funkcjy kwiaciarek, ozywiaj,!c,! obszar w dzien i nocy, uporz,!dkowac mozliwosci 
parkowania w obszarze, podniesc jakosc przestrzenn'! tego wyj,!tkowego w skali miasta 
obszaru. Plan miejscowy ustali kierunek pozytywnych zmian, wi,!z,!cy zarowno dla 
podmiotow prywatnych funkcjonuj,!cych w tym obszarze, jak i dla Miasta. 

Propozycja przedstawiona w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
jest punktem wyjscia do dyskusji 0 docelowym ksztalcie tego miejsca. Wypracowywanie 
rozwi'!Zania wraz z uzytkownikami tego miejsca oraz mieszkancami okolicznych terenow to 
juz rozpoczyty proces, ktory pozwoli ustalic docelowe przeznaczenie, wskainiki, parametry 
i zasady zagospodarowania terenu placu oraz terenow przyleglych. 

Ad.2. Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzglednic uwag w czesci dotycz~cej 
zaplanowania i realizacji parking6w. 

Wyjasnienie: projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszcza 
lokalizacjy parkingow kubaturowych nadziemnych i podziemnych w terenach 2S.2.U 
i 2S.3.U - tj. wokol Placu Barlickiego oraz parkingu podziemnego w terenie 25.1.PP., tj. pod 
plyt,! placu. Realizacja parkingow nie lezy w zakresie mozliwych ustalen miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 15 ustawy 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Ad. 3. Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzglednic uwag w czeSci dotycz~cej 
zaniechania dzialan zmierzaj~cych do ograniczenia/spowolnienia ruchu kolowego na 
ulicach Starego Polesia. 

Wyjasnienie: ustalenia dotycz'!ce organizacji ruchu nie lez'! w zakresie mozliwych regulacji 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 15 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W projekcie planu zapisano jednak 
ustalenia maj,!ce wplyw na sposob funkcjonowania komunikacji w obszarze Starego Polesia 
wynikaj,!ce z opracowania programu Zielone Polesie. Wprowadzono priorytetyzacjy ulic w 
zaleznosci od pelnionych przez nie funkcji komunikacyjnych i spiyt,! z przeznaczeniami 
s,!siaduj,!cych terenow tak, aby wytworzyc obszary 0 wyzszej jakosci zamieszkania 
(przylegle do ulic - ogrodow, oznaczonych na rysunku planu jako "odcinki ulic 
o zwiykszonym udziale zieleni") lub obszary bardziej aktywne uslugowo (przylegle do 
wszystkich innych ulic i placow). Jest to realizacja strategii powrotu do miasta (Lodz 2020+) 
w zakresie zwiykszania jakosci zycia i zamieszkania w centrum miasta. Uspokajanie ruchu 
kolowego przy jednoczesnym zazielenianiu ulic wprowadzane jest w oparciu 0 wzmocnienie 
podstawowego ukladu komunikacji kolowej oraz komunikacji zbiorowej dla zachowania 
calkowitej przejezdnosci przez obszar opracowania. 



Uwaga nr20 

wplynyla 161utego 2018 r. 
dotyczy kwartalu w obrybie ulic 28 Pulku Strzelc6w Kaniowskich, Zielonej, 

Pogonowskiego i 6-go Sierpnia. 

Pan Boleslaw Bandzioch wnosi 0 zwiykszenie udzialu teren6w zieleni w kwartale. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzglednic uwagi. 

Wyjasnienie: Jednym z zadan miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 
ustalenie optymalnej formy zagospodarowania przestrzennego omawianego kwartalu. Jest 
ono realizowane m.in.. przez ustalenie prawidlowych proporcj i zieleni i zabudowy, 
ksztahowanie relacji przestrzennych tak, aby zagwarantowac lad przestrzenny poprzez 
domykanie istniej,!cych niekompletnych ukladow, a takze tworzyc mozliwosci inwestycyjne. 
Obecne ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ww. 
kwartalu wprowadzaj,! do niego duz,! ilosc terenow zielonych, znacz'!co zwiykszaj,!c udzial 
zieleni w kwartale wzglydem stanu istniej,!cego. 

Uwaga nr 21 

wplynyla 161utego 2018 r. 
dotyczy terenow w kwartale w obrybie ulic Zeligowskiego, 1 Maja, Pogonowskiego 

i Legionow oraz dzialki nr 400115 w obrybie P-9 przy Gdanskiej 47/49. 

Business House wnosi 0: 
1) nie tworzenie na dzialce 207/2 obryb P-9 parku kieszonkowego ze wzglydu na 
zaawansowane rozmowy z Urzydem Miasta Lodzi dotycz,!ce zakupu w/w dzialki na cele 
zwi,!zane z budow,! budynku biurowo-uslugowego na dzialkach 210, 208, 209/1; 
2) utworzenie parku kieszonkowego na dzialce 207/1 oraz w ramach "rekompensaty" za 
dzialky 207/20 powierzchni ok. 1110,00m2, utworzenie park6w kieszonkowychlteren6w 
zielonych na s,!siaduj,!cych dzialkach nalez,!cych do gminy lub takich gdzie gmina jest 
wsp6lwlascicielem: 

dzialka 25111, fragment na skrzyzowaniu Zeligowskiego/I-go Maja - pow. ok. 381m2, 
dzialka 252/2, fragment od strony ul. Zeligowskiego - pow. ok. 681m2, 
dzialka 149/2, na skrzyzowaniu Legionow i Zeligowskiego - pow. ok. 466 m2, 
dzialka 148, na skrzyzowaniu Legionow i Zeligowskiego - pow. ok. 1 417 m2, 

co pozwoli na utworzenie "ulicy ogrodu" na ul. Zeligowskiego na odcinku 
od ul. Legion6w do ul. Wiyckowskiego; 
3) zgody na zabudowy na cele biurowo - uslugowe do wysokosci ok. 25 metr6w wzdluz 
projektowanej "ulicy ogrodu" przebiegaj,!cej przez dzialky 205/6 oraz 20517, mozliwosc 
wykonania okien i drzwi w p6lnocnej scianie budynk6w Nr 2 i Nr 4 (oznaczenie na 
zal,!czniku graficznym) polozonych na dzialce 206/6 przy ul. Zeligowskiego 8/10 na 
dzialky 20517, zgody na ruch pojazd6w na "ulicy ogrodzie" do budynku polozonego na 
dzialce 205/4 oraz 206/6, a w przyszlosci do budynk6w, kt6re powstan,! wzdluz "ulicy 
ogrodu"; 



4) utrzyrnanie warunk6w zabudowy zgodnie z decyzj,! 0 warunkach zabudowy 
Nr DAR-UA-VII.271.2015 z 1O.03.2015r. dla planowanego budynku biurowo
usrugowego na dzialkach 210, 208, 20911; 
5) zgody na rnozliwosc zabudowy do wysokosci min. 25 rnetr6w na terenie calej dzialki 
nr 400115, obryb P-9 przy Gdanskiej 47/49 w zwi,!zku z planarni rozbudowy kornpleksu 
biurowego; 
6) udzielenie informacji, kiedy planowane jest zakonczenie budowy nowej ulicy l,!cz,!cej 
ulicy Karskiego z ulic,! Zeligowskiego; 
7) udzielenie informacji, kiedy planowany jest rernont ul. Legion6w na odcinku 
od ul. Gdanskiej do ul. Kasprzaka. 

Uwaga zostala opatrzona rnaterialarni graficznyrni ilustruj,!cyrni powyzsze zagadnienia 
oraz zal,!cznikiern zawieraj,!cyrn zdjycia stanu istniej,!cego. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil cZeSciowo uwzglednic uwage. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwzglednic uwage w cz~sci dotycz~cej zwi~kszenia 
dopuszczalnej wysokosci zabudowy we wnioskowanych terenach. 

Wyjasnienia ad. 3 i ad. 5: Zagadnienie zostanie ponownie przeanalizowane, projekt planu 
zostanie odpowiednio skorygowany, a rnaksyrnalna dopuszczalna wysokosc zostanie 
wyznaczona w toku dalszych prac planistycznych. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzglednic uwagi w pozostalej cz~sci. 

Wyjasnienia ad. 1 i ad. 2: Tereny zieleni proponowanej w obszarze Starego Polesia 
w formie park6w kieszonkowych wyznaczono bior,!c pod uwagy szereg czynnik6w, 
w szczeg6lnosci wlasnosc terenu, rnozliwosci ksztaltowania ladu przestrzennego oraz 
powi'}.Zanie z terenarni przyleglymi. Wskazana lokalizacja terenu 2.4.ZP jest optyrnalna 
w kwartale nr 2, w szczeg6lnosci ze wzglydu na rnozliwosc ksztaltowania zabudowy 
w powi,!zaniu z budynkiern biurowyrn polozonyrn przy ul. Zeligowskiego 8/10 i rnozliwosc 
wyksztalcenia prawidlowego naroznika ulicy Zeligowskiego z al. 1 Maja. Pozostale 
zaproponowane lokalizacje nie spelniaj,! warunk6w dla utworzenia na nich obszar6w 
pelnowartosciowej zieleni. Ulica Zeligowskiego rna r6wniez przypisan,! waZn,! funkcje 
kornunikacyjna jako droga klasy zbiorczej i z tego wzglydu nie bydzie przeksztalcana w ulicy 
ogr6d. 

Wyjasnienia ad. 4: Wysokosc zabudowy dla teren6w w obszarze Starego Polesia zostala 
wyznaczona w oparciu 0 calosciow,! strategie ksztaltowala ladu przestrzennego w obszarze 
dzielnicy. Z tego wzglydu w terenie wysokosc zabudowy wzdluz ul. Zeligowskiego powinna 
pozostac taka sarna na calyrn obszarze objytyrn planern rniejscowyrn. Pozostale wskainiki 
i parametry proponowanej inwestycji zostan,! przeanalizowane w toku dalszych prac 
planistycznych. 

Wyjasnienia ad. 6 i ad. 7: Informacje dotycz'!ce termin6w realizacji inwestycji drogowych 
nie lez,! w zakresie rnozliwych ustalen rnleJscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, zgodnie z art. 15 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyrn. 



Uwaga nr 22 

wplyntt1a 16 lutego 2018 r. 
dotyczy calego terenu objtttego projektem planu miejscowego. 

Pani Aneta Antonowicz wnosi 0: 
1) doprecyzowanie, czy wymienione wskazniki powierzchni zabudowy i intensywnosci 
zabudowy dla terenow 5.16.PP i 27.1.PP dotycz~ wyl~cznie tymczasowych obiektow 
budowlanych; 
2) usunittcie oznaczenia graficznego na rysunku planu "odcinek ulicy 0 znacznie 
zwittkszonym udziale zieleni" oraz zmiantt zapisow planu, tak aby dae mozliwose 
wyboru dokladnej lokalizacji odcinka 0 znacznie zwittkszonym udziale zieleni na etapie 
projektu ulicy; 
Ponadto w § 7 pkt 2 lit. a oraz pkt 3 lit. b naleZy dodae wyraz "odcinka", tak aby 
poszczegolne zdania mialy nastypuj~ce brzmienie: 

dla § 7 pkt 2 lit. a - nakaz zapewnienia drzew w ilosci minimum 2 sztuk na ka.zde 
peine 20 m biez~cych dlugosci odcinka ulicy, w dowolnym rozlozeniu w przestrzeni ulicy, 

dla § 7 pkt 3 lit. b - nakaz zapewnienia drzew w ilosci minimum 2 sztuk na ka.zde 
peine 15 m biez~cych dlugosci odcinka ulicy, w dowolnym rozlozeniu w przestrzeni ulicy; 
3) dla terenow MW/Uh i MWIU - zmiany zapisu § 18 ust 4 pkt 1 lit d oraz 
§ 19 ust 4 pkt 1 lit d, zwiykszaj~c intensywnose zabudowy z 0,25 na 0,5; 
4) usuniecie zakazu realizacji miejsc do parkowania w obrybie parkingow 
powierzchniowych naziemnych w zgrupowaniach wiykszych niz 30 miejsc, poniewaz 
dla wiykszych inwestycji mieszkaniowych ilose miejsc na dzialce moze bye wiyksza; 
5) dopuszczenie marginesu korekty szerokosci pasa, w ktorym obowi~zuj~ ustalenia dla 
zabudowy frontowej tak, aby umozliwie dosuwanie zabudowy frontowej do istniej~cych 
obiektow budowlanych; 
6) zwiykszenie maksymaln~ wysokose zabudowy innej niz frontowa w terenach MW IU 
przyleglych do ul. Zachodniej i al. Kosciuszki (tj. 5.14. MWIU i 28.2.MWIU) do 18 m; 
7) wprowadzenie korekty linii zabudowy przy terenie dzialki Zielona 39 tak, aby 
umozliwie zachowanie oficyny przy wschodniej granicy dzialki; 
8) przesuniycie strefY lokalizacji przeswitow w kamienicy Prochnika 53 do wschodniej 
granicy dzialki oraz przeprowadzenie odpowiedniej korekty granic terenu 3.2.KDX. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwzglednic uwage. 

Wyjasnienie: zagadnienia zostan~ ponownie przeanalizowane 
zostan~ wprowadzone do projektu planu. 

Uwaga nr23 

wplyntt1a 16lutego 2018 r. 

odpowiednie korekty 

dotyczy calego terenu objytego projektem planu miejscowego. 

Pani Cecylia Czarnecka wnosi 0: 
1) usuniycie dla terenow 25.2.U i 25.3.U zakazu lokalizacji uslug handlu 0 powierzchni 
sprzedaZy powyzej 2000 m2

, gdyzjest to teren przeznaczony na funkcjy handlow~; 



2) jednoznaczne okreslenie w projekcie planu, czy w terenie plaql (25.1.PP) 
dopuszczona jest stala zabudowa, gdyz ze wskainik6w w tekscie wynika taka 
rnozliwosc, a na rysunku planu nie wyznaczono linii zabudowy; 
3) korekty strefy wysokosci zabudowy tak, aby uwzglydnic istniej~cy zabytek oznaczony 
E.24.04. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwzglednic uwage. 

Wyjasnienie: Zagadnienia zostan~ ponownie przeanalizowane i odpowiednie korekty 
zostan,! wprowadzone do projektu planu w toku dalszych prac planistycznych. 

Uwaga nr24 

wplynyla 16lutego 2018 r. 
dotyczy teren6w oznaczonych na rysunku planu rnleJscowego jako la.KDZ 

i Ib.KDZ. 

Stowarzyszenie Spolecznie Zaangazowani wnOSl 0 zwyzenie rezerwy terenu 
przeznaczonej pod Trasy Karskiego (I b.KDZ) oraz nieposzerzanie sladu 
ul. Zeligowskiego (I a.KDZ) w widocznyrn w planie odcinku Zielona - 6 Sierpnia. 

Autor uwagi uzasadnia, ze istnienie Trasy Karskiego na poludnie od ul. Crnentamej nie 
jest przes,!dzone, jej przebieg i ksztalt nie zostaly skonsultowane w zaden spos6b. Bior,!c 
powyzsze pod uwagy, zdaniern skladaj~cego uwagy niezasadne jest rezerwowanie pod 
jej budowy obszaru szerszego niz ulica w przekroju 2xl - taki bowiern przekr6j rna 
Trasa Karskiego w najwyzszyrn rniejscu obecnie. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil czesciowo uwzglednic uwage. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwzglednic uwage w czeSci dotycz~cej korekty 
ustalen dla terenu Ih.KDZ i la.KDZ na odcinku Zielona - 6 Sierpnia oraz nie 
uwzglednic uwagi w czesci dotycz~cej szczeg61owego proponowanego zakresu tych 
zmian. 

Wyjasnienie: Granice teren6w la.KDZ oraz I b.KDZ oraz rnozliwosci ich 
zagospodarowania zostan~ ponownie ponownie przeanalizowane, a korekty w zakresie 
szerokosci pas a drogowego lub zasad jego zagospodarowania zostan,! wprowadzone do 
projektu planu. 

Uwaga nr25 

wplynyla 16 lutego 2018 r. 
dotyczy terenu oznaczonego na rysunku planu rniejscowego jako 27.2.MW/u -

dzialki po zakladach Pollena - Ewa (kwartal ulic: Gdanskiej, 6 Sierpnia, W6lczanskiej 
i Zielonej). 
Stowarzyszenie Spolecznie Zaangazowani wnosi 0 przeznaczenie czysci dzialki na 
tereny zielone oraz zapewnienie ci,!gu pieszego do ul. W6lczanskiej (rniydzy willarni 
Kindermann6w). 



Autor uwagi uzasadnia, ze przedmiotowy teren stanowi jedn~ z najwiykszych 
niezagospodarowanych przestrzeni we wschodniej czysci Starego Polesia i ponawia 
prosby 0 zarezerwowanie centralne czysci tego kwartalu pod zielen, kt6rej bardzo 
brakuje w tej czysci miasta. Skladaj~cy uwagy sugeruje mozliwosc wykupu tego terenu 
przez Miasto pod zielen publiczn~ i pol~czenie jej z terenem zielonym pozostaj~cym we 
wladaniu Przedszkola Miejskiego nr S4 przy ul. W6lczanskiej 33. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzglednic uwagi. 

Wyjasnienie: teren Polleny Ewy polozony jest wewn~trz kwartalu zabudowy. Obecne zapisy 
projektu planu miejscowego umozliwiaj~ realizacjy funkcji mieszkaniowej, uslugowej oraz 
zieleni. 

W projekcie planu r6wniez znajduje siy oznaczenie "ci~gi pieszo - rowerowe", 
przeprowadzone przez caly kwartal - teren dawnej Polleny - Ewy oraz ogr6d miydzy 
willami Kindermann6w. 

Projekt planu miejscowego zostanie ponownie przeanalizowany w zakresie mozliwosci 
uksztaltowania przestrzennego kwartalu 27 z uwzglydnieniem zar6wno wymagail. 
dotycz~cych mozliwosci funkcjonowania istniej~cej zabudowy, lokalizacji nowej zabudowy 
oraz wymog6w dotycz~cych powierzchni biologicznie czynnych. 

Uwaga nr26 

wplynyla 16 lutego 2018 r. 
dotyczy dzialki polozonej przy ul. Strzelc6w Kaniowskich 9, 90-749 L6di, w 

terenie oznaczonym na rysunku planujako IS.4.MN. 

Stowarzyszenie Spolecznie Zaangazowani wnosi 0 zmiany przeznaczenia terenu 
IS.4.MN oraz - konsekwentnie IS.S.KDW, IS.6.ZP - na zgodne z obecnym stanem 
rzeczy, czyli MW/U. 

Autor uwagi uzasadnia, ze przedmiotowa dzialka zostala uZyczona Stowarzyszeniu 
Spolecznie Zaangazowanie na czas nieokreslony. W budynkach prowadzony jest dom 
kultury, podw6rze zas otwierane jest dla mieszkanc6w i zazieleniane. W przyszlosci 
planowana jest przez autora pewna ekonomizacja dzialan, zwi~zana z powstaniem uslug 
- kawiami spolecznej. Autor podkresla, ze planuje dlugo prowadzic dzialalnosc 
spoleczn~ na powyzszej dzialce, uzasadniaj~c tym wniosek 0 zmiany zapis6w w planie 
mleJscowym. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil czesciowo uwzglednic uwage. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwzglednic uwage w czeSci dotycz~cej zmiany 
przeznaczenia terenow oraz nie uwzglednic uwagi w czesci dotycz~cej uksztaltowania 
przestrzennego ww. kwartalu. 

Wyjasnienie: Przeznaczenie teren6w zostanie skorygowane w projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, natomiast projekt zostanie ponownie przeanalizowany w 
zakresie mozliwosci uksztahowania przestrzennego kwartalu IS, w szczeg61nosci 
z uwzglydnieniem zieleni oraz umozliwienia komunikacji pieszej przez teren ww. kwartalu. 



Uwaga nr27 

wplynyla 16lutego 2018 r. 
dotyczy terenu Placu Norberta Barlickiego w Lodzi, oznaczonego na rysunku 

planu miejscowego jako 25 .1.PP. 

Stowarzyszenie Spolecznie Zaangazowani wnosi 0: 

1) uwzglydnienie na powierzchni przywr6conego placu jak najwiykszej ilosci zieleni 
(w tym zieleni wysokiej), stanowisk dla kwiaciarek oraz zdroju wodnego w miejscu 
najbardziej zblizonym do historycznego usytuowania; 

2) rozwazenie mozliwosci sfinansowania przez miasto parkingu pod plyt,! uwolnionego 
placu lub w miejscu planowanej nowej hali po wschodniej stronie ul. Malej 
(do ul. Gdanskiej). 

Autor uwagi uzasadnia, ze dobrze ocenia koncepcjy przywr6cenia czysci placu 
w historycznej lokalizacji, ale Stowarzyszeniu zalez:y na zachowaniu charakteru miejsca. 
Podkresla, ze Zielony Rynek to od wielu lat dzialaj,!ce przez cal,! doby kwiaciamie oraz 
zdr6j widoczny na historycznych fotografiach i wymieniany w literaturze. Skladaj,!cy 
uwagy zauwaza, ze osiedle rna drastycznie niski poziom zieleni przypadaj,!cej na 
jednego mieszkanca, w zwi,!zku z tym wnosi 0 umieszczenie duzej powierzchni 
biologicznie czynnej w przestrzeni placu. Podkresla, ze byloby bardzo fIe, gdyby plac 
zaprojektowano na wz6r obecnego Placu D,!browskiego czy planowanego Rynku Kobro, 
poniewaz nie S,! to przestrzenie zachycaj,!ce do przebywania. 

Autor uwagi zauwaza, ze z rozm6w z wladzami Stowarzyszenia Kupc6w Ziemi 
L6dzkiej wie, ze przedmiotem troski kupc6w dzierzawi,!cych Zielony Rynek jest 
kwestia uregulowania polityki parkingowej na i wok61 Placu Barlickiego. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil cZeSciowo uwzglednic uwage. 

Ad. 1. Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwzglednic uwage w czeSci dotyczatcej 
zachowania funkcji kwiaciarek i uwzgl~dnienia zieleni oraz nie uwzglednic uwagi 
w czeSci dotyczatcej ustalenia przeznaczenia terenu plyty placu. 

Wyjasnienie: Plac Norberta Barlickiego, dawny Wi'!Zowy Rynek, stanowil historycznie 
centraln,! przestrzen publiczn,! Starego Polesia. Plac pelnil wymiennie funkcjy handlow,! 
w dni targowe oraz przestrzeni publicznej w pozostale dni. Funkcja handlowa stanowi 
kulturowo zakorzeniony element tego obszaru, podczas, gdy funkcja przestrzeni publicznej, 
tak istotna dla funkcjonowania calej dzielnicy, zanikla i wymaga przywr6cenia. 

Obecnie obszar okolic Placu Barlickiego boryka siy z wieloma problemami, takimi jak niskie 
walory estetyczne przestrzeni, niesatysfakcjonuj,!ce standardy funkcjonalne handlu, w tym w 
szczeg6lnosci pogarszaj,!cy siy stan techniczny hali w p6lnocnej czysci placu, brak jasnej 
polityki parkingowej i mleJSC postojowych, degradacja teren6w s,!siaduj,!cych 
z placem, brak zieleni i przestrzeni publicznej. 

Obszar okolic Placu Barlickiego wymaga calosciowego uporz,!dkowania oraz reorganizacji. 
Nalezy umozliwic powstanie przestrzeni publicznej, kt6rej zadaniem bydzie sluzyc lokalnej 
blisko czterdziestotysiycznej spolecznosci, zachowac kulturowo zakorzenion,! funkcjy 



lokalnego handlu, b~d'}.cego altematyw'}. do zakupow w marketach, zachowac specyficzn'}. 
funkcj~ kwiaciarek, ozywiaj'}.c'}. obszar w dzien i nocy, uporz'}.dkowac mozliwosci 
parkowania w obszarze, podniesc jakosc przestrzenn'}. tego wyj'}.tkowego w skali miasta 
obszaru. Plan miejscowy ustali kierunek pozytywnych zmian, wi'}.Z'lcy zarowno dla 
podmiotow prywatnych funkcjonuj'}.cych w tym obszarze, jak i dla Miasta. 

Propozycja przedstawiona w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
jest punktem wyjscia do dyskusji 0 docelowym ksztalcie tego miejsca. Wypracowywanie 
rozwi'}.Zania wraz z uzytkownikami tego miejsca oraz mieszkailcami okolicznych terenow to 
juz rozpocz~ty proces, ktory pozwoli ustalic docelowe przeznaczenie, wskainiki, parametry 
i zasady zagospodarowania terenu placu oraz terenow przyleglych. 

Ad.2. Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzglednic uwagi w czeSci dotycz~cej 
zaplanowania i realizacji parking6w. 

Wyjasnienie: projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszcza 
lokalizacj~ parkingow kubaturowych nadziemnych i podziemnych w terenach 25.2.U 
i 25.3.U - tj. wokol Placu Barlickiego oraz parkingu podziemnego w terenie 25.1.PP., tj. pod 
plyt'}. placu. Realizacja i finansowanie parkingow nie lezy w zakresie mozliwych ustalen 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 15 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Uwaga nr28 

wplyn~la 16 lute go 2018 r. 
dotyczy terenu niezabudowanej nieruchomosci polozonej przy skrzyzowaniu 

ul. Gdanskiej i ZieIonej, na polnocno - wschodnim rogu skrzyzowania (teren oznaczony 
na planie numerem 2004 MW IU), nieruchomosci polozonej przy ul. Prochnika 13, 
Prochnika 16 oraz ustalen dla calego obszaru objytego planem. 

Pan Jakub Dyktynski wnosi 0: 
1) cofni~cie linii zabudowy na terenie niezabudowanej nieruchomosci polozonej przy 
skrzyzowaniu ul. Gdanskiej i Zielonej, na polnocno - wschodnim rogu skrzyzowania 
(teren oznaczony na planie numerem 20A.MWIU) 0 dodatkowe trzy i pol metra od 
strony ulicy Zielonej w celu poszerzenia chodnika oraz wyrownania linii zabudowy 
z lini'}. zabudowy budynkow znajduj'}.cych siy przy ul. Zielonej po przeciwnej stronie 
ulicy Gdanskiej; 
2) okreslenie w planie glybokosci podcieni na 3,5 metra w terenie 20A.MW IU oraz 
uscislenie glybokosci podcieni w innych miejscach, np. przy nowej hali targowej; 
3) dopuszczenie, aby na niezabudowanych nieruchomosciach na terenie objytym planem 
(niezabudowanych teraz lub w wyniku przyszlych rozbiorek) - w przypadku, gdy 
przestrzen od ulicy przed budynkiem bylaby wyzsza niz 3 metry - umozliwic lub 
nakazac odsuniycie linii zabudowy od ulicy 0 dodatkowe metry, by poszerzyc chodnik, 
zrobic miejsce na drzewa, zielen, alba miejsca parkingowe; 
4) odsuniycie linii zabudowy od ulicy 0 dodatkowe 5 metrow wzglydem istniej'}.cej linii 
zabudowy przy ul. Prochnika 13, co zdaniem skladaj'}.cego uwagy bydzie istotne 
w przypadku rozbiorki stoj'}.cych tam parterowych budynkow handlowo - usrugowych; 



5) odsuniycie linii zabudowy od ulicy 0 dodatkowe 5 metrow wzglydem istniej,!cej linii 
zabudowy na nieruchomosci przy ul. Prochnika 16. 

Skladaj,!cy uwagy uzasadnia, ze w miejscu, ktorego dotyczy wniosek, znajduje siy 
przystanek tramwajowy. Podkresla, ze nieruchomose jest niezabudowana, co umozliwia 
korekty linii zabudowy i powiykszenie przestrzeni publicznej. Zauwaza, ze chodnik przy 
ul. Zielonej jest w,!ski, co jest niewygodne dla osob oczekuj,!cych na tramwaj. Dlatego 
skladaj,!cy uwagy proponuje korekty linii zabudowy tak, aby linia zabudowy przy 
ul. Zielonej 23 byla zgodna z lini,! zabudowy kamienicy przy ul. Zielonej 25. 
Zakladaj,!c, ze w tym miejscu nie bydzie miejsc parkingowych (bo zdaniem skladaj,!cego 
uwagy kolidowalyby to z przystankiem) - stwierdza, ze dodatkowe 3,5 metra wystarcz'!. 

Za wzor autor uwagi stawia kamienicy przy ul. Kilinskiego 82, na poludniowo -
wschodnim rogu skrzyzowania ulic Kilinskiego i Tuwima (rowniez przy przystanku 
tramwajowym). ZauwaZa, ze w wyniku odsuniycia budynku od ulicy 0 okolo siedem 
metrow wzglydem istniej,!cej linii zabudowy powstal tam niewielki plac. Autor uwagi 
podkresla, ze przyklad ten pokazuje, ze takie rozwi,!zania S,! potrzebne, poprawiaj,! 
funkcjonalnose, roznorodnose i estetyky przestrzeni publicznej w srodmiejskim ukladzie 
w,!skich ulic. Skladaj,!cy uwagy uznaje, ze rozwi,!zanie z ul. Kilinskiego 82 jest na tyle 
dobre, ze warto stworzye podobne miejsce po zachodniej stronie ulicy Piotrkowskiej 
z t'! roznic,!, ze na terenie objytym uwag'! powstaloby 7 metrow dodatkowej przestrzeni 
podzielone na 3,5 m przestrzeni otwartej i 3,5 m podcieni. 

Skladaj,!cy uwagy zauwaza, ze plan przewiduje w tym miejscu strefy lokalizacji 
podcieni. Zauwaza, ze to dobry pomysl, obawia siy jednak, ze podcienia w praktyce 
mog,! wygl,!dae tak, jak te w budynku na skrzyzowaniu ul. Nawrot i Sienkiewicza 
(polnocno - zachodni rog) - tak w,!skie, ze w praktyce malo kto z nich korzysta. Dlatego 
proponuje okreslenie w planie glybokosci podcieni na 3,5 metra (wzorem - jesli chodzi 
o szerokose powinny bye podcienia przy lodzkim Starym Rynku: 2,5 m oraz przy 
PI. Konstytucji w Warszawie: 4m). Sugeruje, ze nalezy uscislie glybokose podcieni w innych 
miejscach, np. przy nowej hali targowej. Autor uwagi proponuje, aby czyse nowego 
budynku, przylegla do zabytkowej willi przy Zielonej 21, byla zbudowana w linii zabudowy 
s,!siada (tak jak we wspommaneJ nieruchomosci przy ul. Kilinskiego 82, alba przy 
Wolczanskiej 20). 

Zdaniem autora uwagi, zmiana linii zabudowy w obrybie nieruchomosci moze 
owocowae ciekawym architektoniczne projektem. Jako przyklady podaje wspomniane 
juz budynki przy ul. Kilinskiego 82 i Wolczanskiej 20, posesjy przy ul. Lct-kowej 10, czy 
siedziby czterech Instytutow Politechniki Lodzkiej i dziekanatu Wydzialu Biotechnologii 
przy ul. Wolczanskiej 1711173, gdzie glowny korpus budynku jest wyzszy, niz jego 
boczne skrzydla, ktorych wysokose wyznacza s,!siednia zabudowa. Zauwaza, ze 
wszystkie ww. obiekty, cechuj,!ce siy dbalosci,! 0 przestrzen publiczn,!, powstaly 
w nurcie modemizmu. Podkresla, ze wiykszose z nichjest wpisana do gminnej ewidencji 
zabytkow co jego zdaniem pokazuje, ze taka korekta linii zabudowy jest uznanym 
i cenionym w Lodzi rozwi,!zaniem 0 dlugiej tradycji. Za idealny przyklad cofniycia 
calego budynku wzglydem pierzei podaje kamienicy przy Wolczanskiej 23, gdzie boczne 
wykusze kamienicy S,! zaprojektowane w linii s,!siednich budynkow, a srodek kamienicy 
i parter - cofniyty, co daje ciekawy efekt i urozmaica bryly budynku. 

Autor uwagi zauwaza, ze wspomniane budynki wyrozniaj,! siy i S,! urozmaiceniem 
typowej, nieco monotonnej zabudowy lodzkiej ulicy. Lodzkie kamienice, choe operuj,!ce 
niekiedy obficie sztukateri,! i detalem, S,! zwykle raczej nieskomplikowane, jesli chodzi 



o bryly budynku. Dlatego proponuje, aby na niezabudowanych nieruchomosciach na 
terenie objytym planem (niezabudowanych teraz lub w wyniku przyszlych rozbi6rek) -
w przypadku, gdy przestrzen od ulicy przed budynkiem bylaby wyzsza niz 3 metry -
umozliwic lub nakazac odsuniycie linii zabudowy od ulicy 0 dodatkowe metry, by 
poszerzyc chodnik, zrobic miejsce na drzewa, zielen, albo miejsca parkingowe. 

Autor uwagi uzasadnia w odniesieniu do linii zabudowy przy ul. Pr6chnika 13 i 16, ze 
dlugosc obu odcink6w to okolo 50 metr6w, s~ polo zone naprzeciwko siebie i cale 
odcinki maj~ najprawdopodobniej jednego wlasciciela, co daje mozliwosc stworzenia 
sp6jnego projektu architektonicznego i ciekawej, nowej przestrzeni. 

Skladaj~cy uwagy proponuje zlagodzenie finansowe konsekwencji tych zmian dla miasta, 
przez powi~anie ich ze zgod~ na dodatkowe piytro, dla zabudowy odsuniytej w ten spos6b 
od ulicy. 

Prezvdent Miasta Lodzi postanowil uwzglednic uwage w cz~sci dotycz~cej korekty 
rozwi~zan przestrzennych w obr~bie skrzyzowania ul. Gdanskiej i Zielonej. 

Wyjasnienia ad. 1: Zagadnienie droznosci skrzyzowania dla ruchu pieszego w powi~aniu z 
przystankiem tramwajowym zostanie ponownie przeanalizowane, a szczeg610we rozwi~ania 
dotycz~ce korekty rozwi~an przestrzennych zostan~ wypracowane w toku dalszych prac 
planistycznych. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzglednic uwagi w pozostalej cz~sci. 

Wyjasnienia ad. 1: Odleglosci przesuniycia linii zabudowy oraz szczeg610we rozwi~ania 
dotycz~ce korekty rozwi~an przestrzennych zostan~ wypracowane w toku dalszych prac 
planistycznych. 

Wyjasnienia ad. 2.: Strefy lokalizacji podcieni zostaly wyznaczone w r6znych miejscach, na 
dzialkach 0 r6znej specyfice. Glybokosc podcieni powinna zostac doprecyzowana na etapie 
projektu budowlanego. 

Wyjasnienia ad. 3.: Ustalenia takie s~ zawarte w obecnym projekcie planu miejscowego -
dla pierzejowej linii zabudowy dopuszczaj~ wycofywanie srodkowej czysci elewacji 0 nie 
wiycej niz 4 m. 

Wyjasnienia ad. 4.: Linia zabudowy zostala wyznaczona w oparciu 0 istniej~c~ zabudowy 
tak, aby umozliwic zachowanie obecnego przejazdu w gl~b nieruchomosci. 

Wyjasnienia ad. 5.: Nieruchomosc wymieniona w uwadze nie lezy w granicach obszaru 
objytego przyst~pieniem do sporz~dzenia mleJscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

Uwaga nr 29 

wplynyla 16 lutego 2018 r. 
dotyczy terenu polozonego przy skrzyzowaniu ulicy Zielonej i ulicy W6lczanskiej, na 

jego poludniowo - zachodnim rogu (oznaczonego na planie numerem 27.4.KSIU). 

Pan Jakub Dyktynski wnosi 0 zmiany przeznaczenia terenu polozonego przy 
skrzyzowaniu ulicy Zielonej i ulicy W 6lczanskiej na jego poludniowo - zachodnim rogu 



(teren oznaczony na planie numerem 27.4.KS/U), z: parking wielopoziomowy (KS/U -
tereny parking6w kubaturowych z obowi~zkowym komponentem uslug), na: budynek 
biurowo - uslugowy (U - tereny zabudowy uslugowej). 

Autor uwagi uzasadnia: 

Rozwiqzanie proponowane w mpzp, polegajqce na lokalizacji parkingu w sqsiedztwie 
stacji kolejowej (typu park&ride) jest stosowane na terenach podmiejskich, gdzie 
wyst~pujq: slaba oferta lokalnej komunikacji zbiorowej, dute rozproszenie zabudowy 
jednorodzinnej i relatywnie niskie ceny gruntow. Natomiast okolica przyszlej stacji 
Centrum jest wyposatona w dobrq ofert~ komunikacji publicznej (tramwaj, autobus, 
rower publiczny), g~stq zabudow~ (dzi~ki czemu wiele osob mote dojse na stacj~ 
piechotq) oraz wysokie ceny gruntow. Nie ma w tym miejscu koniecznosci dojetdtania 
samochodem do stacji kolejowej. Powinno si~ promowae dojazd w ten obszar 
komunikacjq publicznq. 

Teren w poblitu trzech tras tramwajowych (Zielona, Kosciuszki, Gdanska), 
w sqsiedztwie przyszlej stacji kolei aglomeracyjnej, powinien bye nastawiony 
glownie na pieszych i osoby korzystajqce z komunikacji publicznej. 

Komunikacyjne w~zry przesiadkowe jak ten, przy ktorym polotona jest nieruchomose 
obj~ta wnioskiem, sq cennq lokalizacjq dla biurowcow (np. okolice stacji Paddington 
czy King's Cross w Londynie, alba okolica stacji metra przy Rondzie Daszynskiego 
w Warszawie) - wlasnie z uwagi na dobry dojazd, dzi~ki ktoremu nie trzeba 
zapewniae wielu miejsc parkingowych. 

Kubaturowe parkingi wielopoziomowe sq obiektem technicznego zaplecza miasta. 
Cechujq si~ zwykle podrz~dnq architekturq i powinny bye usytuowane w mniej 
eksponowanych lokalizacjach, na obrzetach osiedla, w poblitu drog 0 dutym ruchu 
i dutej przepustowosci. Kubaturowy parking, z uwagi na swojq funkcj~ i zwiqzany 
z funkcjq wyglqd - nie jest odpowiedni w sqsiedztwie obiektow figurujqcych 
w rejestrze zabytkow (znajdujq si~ po przeciwnej stronie ul. Wolczanskiej) lub 
w ewidencji zabytkow (po przeciwnej stronie ul. Zielonej). Przedmiotowa 
lokalizacja b~dzie prestitowa - na trasie mi~dzy stacjq kolejowq Centrum, 
a zabytkowq secesyjnq willq Kindermanna przy ul. Wolczanskiej i na trasie mi~dzy 
stacjq Centrum, a Placem Barlickiego i nowq miejskq halq targowq. W sqsiedztwie -
miejmy nadziej~ - powstanie park na terenie dawnej fabryki Polleny Ewy. Podrz~dny 
budynek zaplecza technicznego, jakim jest parking kubaturowy deprecjonuje takie 
otoczenie, nie jest najlepszq wizytowkq okolicy, ani zach~tq do tego, by wejse w ulice 
Starego Polesia. 

Poruszanie si~ po Lodzi kolejq powinno bye promowane, dlatego okolica wyjscia 
ze stacji Centrum powinna wyglqdae reprezentacyjnie. Przy wyjsciu ze stacji 
powinien powstae nowy plac. Atrakcjq placu powinna bye dobra architektura 
polotonych przy nim budynkow. Budynek, ktory powstanie na nieruchomosci obj~tej 
wnioskiem, b~dzie widoczny z wyjscia ze stacji i z placu - dlatego powinien 
cechowae si~ dobrq, wspolczesnq architekturq. Powinien to bye budynek z jasnq 
elewacjq wykonczonq szklem i kamieniem stosowanym w budownictwie. Budynek 
powinien bye wyposatony w podcienia. Sprzedat terenu obj~tego wnioskiem 
przyniesie miastu dochod. 



Parking, jeieli Jaktycznie jest potrzebny - powinien powstac nieco dalej, np. moina 
go ukryc za Jasadq opuszczonej kamienicy na poludniowo - zachodnim rogu 
skrzyiowania ulic 6-go Sierpnia i W6lczanskiej, zbudowac pod plytq Placu Barlickiego lub 
pod nowq halq targowq, ewentualnie pod plytq placu przy Stacji Centrum. 

Rozwiqzanie, opierajqce si? na koncepcji park&ride sprawia wraienie, jakby mialo sluiye 
(emu, ieby mieszkancy Starego Polesia i okolic Piotrkowskiej mogli latwiej dotrzee kolejq 
do pracy poza sr6dmidciem Lodzi. Mysl?, te nie taka powinna bye wizja rozwoju Lodzi, 
a w szczeg61nosci jej centrum. To w centrum powinno toczye si? tycie gospodarcze miasta, 
to tu powinny powstawae miejsca pracy. To sr6dmidcie miasta powinno bye celem podr6ty, 
a przyjezdni powinni korzystae raczej z LKA i MP K, a nie z samochod6w. Dlatego 
w centrum, przy wyjsciu z ,,16dzkiego metra" powinny stae biurowce, a nie parkingi. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzglednic uwagi. 

Wyjasnienie: teren 27.4.KSIU jest terenem 0 przewaZaj'!cej funkcji parkingu, ktory rna za 
zadanie zaspokoic potrzeby mieszkancow i uzytkownikow Starego Polesia tak, aby 
ograniczyc niepotrzebne wjazdy do dzielnicy od strony centrum. Ustalenia planu precyzuj,! 
niezb«dny udzial funkcji uslugowej tak, aby aktywizowac co najmniej parter obiektu od 
strony przestrzeni publicznej. 

Uwaga nr30 

wplyn«la 16 lutego 2018 r. 
dotyczy terenu dawnej fabryki Polleny 

przy ul. Gdailskiej 56. 
Ewy oraz nieruchomosci 

Pan Jakub Dyktynski wnosi 0 przeznaczenie terenu dawnej fabryki Polleny - Ewy oraz 
nieruchomosci przy ul. Gdanskiej 56 na park miejski i nabycie wlasnosci tego terenu 
przez miasto. 

Autor uwagi stwierdza, ze zaniechanie tego byloby bl«dem w kontekscie rewitalizacji 
i planowania przestrzennego i uzasadnia nast«puj,!co: 

Obszar ten, w wi?kszosci niezabudowany, daje moiliwose stworzenia nowego parku, 
z odpowiednio dutq, otwartq, zielonq przestrzeniq. Polotony jest w miejscu, kt6re od 
innych park6w dzieli odleglose pi?ciu przecznic. To jest znaczna odleglose, zwlaszcza 
dla os6b starszych lub z malymi dzieemi. Obszar ten mote zapewnie przestrzen, jakiej 
nie zapewniq tzw. "parki kieszonkowe". A przestrzen jest cenna w okolicy, w kt6rej 
dominujq raczej wqskie ulice i podw6rka. 

W ksiqice "Miasto szcz?sliwe" Charles Montgomery pisze, te badania dotyczqce 
ludzkich preJerencji w kwestii krajobrazu, wskazujq, te " wi?kszose z nas naprawd? lubi 
widoki rodem z sawanny, charakteryzujqce si? zazwyczaj sredniq lub dutq otwartosciq, 
niskq i trawiastq roslinnosciq i drzewami, kt6re albo sq porozrzucane pojedynczo, albo 
rosnq w niewielkich skupiskach." ("Miasto szcz?sliwe" Charles Montgomery, 
str. 1601161) Czyli lubimy i potrzebujemy otwartej, zielonej przestrzeni. 

Parki kieszonkowe nie sq tu rozwiqzaniem. "Parki" te, szerokosci jednej posesji, 
z widokiem na sciany szczytowe, wcisni?te mi?dzy ulic? a zabudowania gospodarcze 
w gl?bi posesji, sq atrakcyjne gl6wnie dla wlascicieli ps6w. Z uwagi na niewielkie 



rozmiary i bezposrednie sqsiedztwo ulicy, nie sq bezpiecznym mle}SCem zabaw dla 
rodzicow z malymi dzieemi. Postulat, by Stare Polesie bylo przyjaznym miejscem 
rowniet dla tej grupy mieszkancow ma znaczenie w kontekscie niekorzystnych prognoz 
demograjicznych dla Starego Polesia. 

Zmiana programu rewitalizacji mote bye trudna, ale przy wartym miliard zlotych 
programie musi bye motliwe znalezienie kilkunastu milionow zlotych na nowy park. Rok 
temu za teren d. Polleny-Ewy wlasciciel chcial 15 min. Jest to duto, ale niewiele, jdli 
porownae np. z kosztem remontu pl. Wolnosci ( oferty opiewajq na okolo 80 min zl.). 
Wladze Krakowa w budtecie na 2018r. przewidzialy 30 min zl. na wykup terenow pod 
zielen (Gazeta Krakowska, 20 grudnia 2017r.: "Krakow. Rada miasta przyjfjla budtet 
2018. Na zielen rekordowe pieniqdze''). 

Zwloka z tym zakupem bfjdzie kosztowna, bo wraz ze zblitaniem si~ daty budowy i otwarcia 
pobliskiej stacji kolejowej "Centrum" przy AI. Kosciuszki, ceny okolicznych gruntow 
b~dq rosly. 

Powolujqc sifj raz jeszcze na "Miasto szczfjsliwe" przytocz~ dwa fakty w kontekScie 
rewitalizacji: autor powoluje sifj na High Line Park w Nowym Yorku, jako przyklad 
sytuacji, kiedy inwestycja w tereny zielone doprowadzila do takiej poprawy 
atrakcyjnosci okolicy, te "koszt dzialki mieszkalnej w odleglosci pi~ciominutowego 
spaceru wzrosl ponad dwukrotnie w ciqgu osmioletniego okresu, na ktorego srodek 
przypadlo otwarcie parku w 2009" (str. 341). 

Z kolei dzi~ki transformacji swej przestrzeni publicznej kolumbijska stolica zdobyla 
niedawno nagrodfj Zlotego Lwa na prestitowym Mifjdzynarodowym Biennale 
Architektury w Wenecji. Watnym elementem tych zmian bylo stworzenie w midcie 
nowych parkow. 

Reasumujqc - inwestycja przysluZy si~ rewitalizacji, a nawet pewnej gentryjikacji 
okolicznych kwarta16w i to bez koniecznosci angatowania dodatkowych publicznych 
srodkow. Bez wzgl~du na to, czy w okolicy powstanq budynki mieszkalne, czy biurowe -
wspomniany park przyczyni si~ do podniesienia atrakcyjnosci i r6tnorodnosci przestrzeni 
publicznej w Centrum. 

Trzeba przyznae, te na terenie obj(ftym wnioskiem znajdujq sifj dwa problematyczne 
budynki i byloby lepiej, gdyby zostaly rozebrane. Pierwszy to niewielki budynek 
pofabryczny. Problemem jest zarowno zajmowana przez niego przestrzen, usytuowanie, 
jak i koniecznose remontu i poiniejszego utrzymania. Budynek nie jiguruje w rejestrze, 
ani w ewidencji zabytkow. Lepiej poswifjcie przecifjtny budynek, teby zyskae atrakcyjny 
park, pozyskae dla okolicy lepszych inwestorow (deweloperow), zrealizowae lepsze 
projekty architektoniczne (w okolicy nie brak wolnych nieruchomosci pod zabudow(f 
w pierzejach ulic) i zwi(fkszye szans(f na remonty kamienic w sqsiedztwie. 

Drugi budynek znajduje si~ przy ul. Gdanskiej 56. Jest to budynek mieszkalny - wysoka 
ojicyna. Budynek nie jiguruje w rejestrze, ani w ewidencji zabytkow. Choe motna go 
z powodzeniem wkomponowae w projekt parku (podobnie jak poprzedni), to na tyle dominuje 
nad otoczeniem, te wnosz~ 0 przeznaczenie tej nieruchomosci na park, wywlaszczenie przez 
miasto i rozbiork~ budynku. Nie jest to budynek Jrontowy i cZ(fse dzialki od ulicy jest 
niezabudowana. Pozostawienie tego budynku mote spowodowae, te ulica Gdanska w tym 
miejscu na trwale b~dzie pozbawiona zabudowy pierzejowej (wspolnota raczej nie zdecyduje 
si~ na zabudow~ dzialki od ulicy, bo powstanie wqskie podw6rko, trzeba b(fdzie wyciqe 
drzewa i zlikwidowae zielen, b(fdq mieli obok okna nowych sqsiadow, co ograniczy ich 
prywatnosc i dost~p do switala etc.). Choc wywlaszczenie i rozbiorka budynku b~dq 



kosztowne, to przemawiajq za tym dwa argumenty: park i poprawa ukladu zabudowy 
ulicy Gdanskiej. Wywlaszczenie terenu pod park jest moiliwe zgodnie z art 112, 113 
i art 6 pkt. 9c ustawy 0 gospodarce nieruchomosciami. 

Skoro mowa 0 budynkach, to warto dodac, ie mocnq stronq projektu parku sq rowniei 
budynki: secesyjne wille przy Wolczanskiej 31 i 33 oraz elegancki budynek przy ul. 6-go 
Sierpnia 15. 

Wniosek ma tei zwiqzek z walkq 0 czyste powietrze i znajduje oparcie w zalecaniach 
zawartych w uchwale Sejmiku Wojewodztwa Lodzkiego z dnia 26 kwietnia 2013r., w sprawie 
programu ochrony powietrza dla aglomeracji 16dzkiej, gdzie § 14 pkt. 8 lit. c przewiduje -
w zakresie planowania przestrzennego: "niekubaturowe zagospodarowanie przestrzeni 
publicznych miasta (place, skwery)" oraz "ksztaltowanie korytarzy ekologicznych celem 
lepszego przewietrzania miast, w tym zmiana dotychczasowego przeznaczenia gruntow po 
zlikwidowanej zabudowie na tereny zielone, pasaie, place lub inne formy niekubaturowego 
wykorzystania przestrzeni, " (§ 14 pkt. 8 lit. d). 

Stare Polesie ma niski wskainik zieleni na mieszkanca (0,53 m2 na mieszkanca), podczas gdy 

zalecana wartosc dla obszarow centralnych to 5m 2/ mieszkanca. 

Inwestycje w dobrq, zroinicowanq przestrzen publicznq sq szczegolnie waine w naszym 
mieicie, ktore nie ma naturalnych atrakcji - nie leiy nad morzem, nie leiy nad jeziorem 
(a sq miasta, jak Genewa, czy Hamburg, ktore leiq nadjeziorem), czy nad rzekq. Park, z 
podziemnq stacjq kolejowq w sqsiedztwie, dadzq moiliwosc stworzenia w okolicy 
zupelnie nowej jakosci miejskiej zabudowy. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzglednic uwagi. 

Wyjasnienie: teren Polleny Ewy polozony jest wewn'!trz kwartalu zabudowy. Obecne zapisy 
projektu planu miejscowego umozliwiaj,! realizacj~ funkcji mieszkaniowej, uslugowej oraz 
zieleni przez dowolny podmiot b~d,!cy jego wlascicielem. W obszarze Starego Polesia 
brakuje r6wniez znacz'!cych inwestycji mieszkaniowych i biurowych, a teren Polleny Ewy 
dobrze nadaje si~ do realizacji ww. funkcji. 

W najblizszym s,!siedztwie przewidziano utworzenie nowego duzego obszaru przestrzeni 
publicznej z duzym udzialem zieleni na terenie plyty Placu Barlickiego, kt6ry w znacznej 
mierze powinien zaspokoic potrzeby mieszkailc6w w tym zakresie. 

Projekt planu miejscowego zostanie ponownie przeanalizowany w zakresie mozliwosci 
uksztaltowania przestrzennego kwartalu 27 z uwzgl~dnieniem zar6wno wymagail 
dotycz'!cych mozliwosci funkcjonowania istniej,!cej zabudowy, lokalizacji nowej zabudowy 
oraz wymog6w dotycz'!cych powierzchni biologicznie czynnych. 

Uwaga nr31 

wplyn~la 16 lutego 2018 r. 
dotyczy ulicy Zielonej mi~dzy ul. Zachodni,! a ul. Zeromskiego, ul. W6lczailskiej, 

ul. 6-go Sierpnia, zabudowy w poludniowej pierzei ulic Pr6chnika i Wi~ckowskiego mi~dzy 
ul. Zachodni,! a Gdailsk'!. 

Pan Jakub Dyktynski proponuje nast~puj,!ce zmiany w projekcie planu miejscowego: 



1) przebudowa ulicy Zielonej miydzy ul. Zachodni,! a ul. Zeromskiego (Placem Barlickiego, 
now'! miejsk,! hal,! targow'!) w taki spos6b, jak ul. 3 Maja w Katowicach (zr6wnanie 
poziomu jezdni z chodnikiem, uzycie tego same go materialu - granitu - na jezdni 
i chodniku); 

2) przedluzenie woonerfu na ul. W 6lczanskiej od ul. Wiyckowskiego, przez plac przy 
wyjsciu z podziemnej stacji kolejowej Centrum, do ul. 6-go Sierpnia - obok proponowanego 
parku na terenie dawnej Polleny-Ewy i secesyjnych willi pod nr 31 i 33; 

3) przedluzenie woonerfu na ul. 6-go Sierpnia od ulicy Zachodniej, obok proponowanego 
parku na terenie dawnej Polleny-Ewy, do ul. Zeromskiego, w celu stworzenia pieszej trasy 
z ul. Piotrkowskiej do Placu Barlickiego i nowej miejskiej hali targowej, altematywnej 
wobec ulicy Zielonej; 

4) wprowadzenie zakazu nadbudowy budynk6w zlokalizowanych w poludniowych 
pierzejach ulic Pr6chnika i ul. Wiyckowskiego, miydzy ul. Zachodni,! i Gdansk,!, zeby nie 
zacienia6 ulic, kt6re s,! tu dosy6 w,!skie. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzglednic uwagi 

Wyjasnienie Ad. 1, 2 i 3.: zapisy projektu planu miejscowego umozliwiaj,! realizacjy 
ww. odcink6w ulic w proponowanym ksztalcie. lednoczesnie skala dokladnosci ustalen 
zaproponowana przez skladaj,!cego uwagy dotycz'!ca przekroju ulicy i sposobu jej 
przebudowy nie miesci siy w mozliwym zakresie ustalen projektu planu miejscowego 
i rozstrzygana bydzie na etapie realizacji inwestycji drogowej. 

Wyjasnienie Ad. 4.: Dopuszczenie nadbudowy nad budynkami w poludniowej pierzei ulic 
rna na celu zar6wno poszerzenie mozliwosci inwestycyjnych w tych obiektach (w duzej 
mierze zabytkowych) w celu ulatwienia ich aktywizacji, jak r6wniez budowanie sp6jnego 
krajobrazu ulic, dla kt6rych po obu stronach wyznaczono analogiczne zasady nadbudowy 
obiekt6w. Ustalenia dotycz'!ce wysokosci zabudowy zostaly opracowane jako sp6jna 
strategia wysokosciowa dla calej dzielnicy. Podstaw,! wyznaczonych zakres6w wysokosci 
byla analiza historycznego krajobrazu dzielnicy, a wysokosci zabudowy dostosowano 
r6wniez do rangi i znaczenia przestrzeni publicznych, do kt6rych przylegaj,!. 

Uwaga nr 32 i uwaga nr 33 (0 tozsamej tresci) 

wplynyly 16lutego 2018 r. 
dotycz,! calego obszaru objytego planem miejscowym. 

Pani Dominika Dobieszkowska i Pani Ewelina Ejsmond proponuJ'! nastypuj,!ce 
zmiany w projekcie planu miejscowego: 
1) przeanalizowanie przebiegu linii rozgraniczaj,!cych i linii zabudowy w zakresie 
wykorzystania teren6w budowlanych w celu umozliwienia powstania zabudowy dla 
podniesienia atrakcyjnosci inwestycyjnej nieruchomosci, bez obnizenia jakosci 
zagospodarowania przestrzeni; 
2) przeanalizowanie polityki parkingowej w zakresie lokalizacji teren6w parking6w oraz 
mozliwosci lokalizacji zabudowy parkingowej jako funkcji uzupelniaj,!cej inne 
przeznaczenia teren6w; 



3) doprecyzowanie zaplSOW planu w zakresie mozliwosci lokalizacji nadziemnego 
parkingu kubaturowego 0 wysokosci do 4 m i proponowanych wskaznikow zabudowy 
i intensywnosci; 
4) przeanalizowanie zapisow projektu planu w zakresie lokalizacji lokali usrugowych w 
parterze od strony elewacji frontowej. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwzglednic uwagi. 

Wyjasnienie: zagadnienia zostanl:}. ponownie przeanalizowane odpowiednie korekty 
zostanl:}. wprowadzone do projektu planu. 

Uwaga nr34 

wplynyla 16lutego 2018 r. 
dotyczy Nieruchomosci Orange Polska S.A. zlokalizowanej na dzialkach fif. 4112, 

4111,4110,417,4/6,4/5,5/5, 5/20 ll:}.cznej powierzchni 5838,00m2 polozonych w Lodzi przy 
ui. W6lczanskiej 22/26 oraz AI. Kosciuszki 517 i 9. 

Pani Jolanta Foss, peinomocnik Orange Polska S.A. wnosi 0: 
1) przesuniycie linii rozgraniczajl:}.cej strefy wysokosci zabudowy (SWZ 21) oodleglosc 
okolo 2,10 m i zrownanie jej z czolem elewacji istniejl:}.cej dominanty co umozliwi 
zaprojektowanie nowej zabudowy bez proponowanego obecnie wl:}.skiego zaglybienia 
("fosy") 0 szerokosci okolo 2,10 m i glybokosci do 14m; 
2) zmiany wielkosci wspolczynnikow intensywnosci zabudowy dla poszczegolnych 
terenow w taki sposob, by umozliwic rozwoj nieruchomoSci i zlikwidowac sprzecznosci 
zapisow w projekcie planu, z jednej strony umozliwiajl:}.cych zabudowy pierzejowl:}. od 
strony ai. Kosciuszki i nadbudowy 0 jednl:}. kondygnacje obiektu przy ui. W olczanskiej 
22/26, a z drugiej strony uniemozliwiajl:}.cych takie dzialania przez zapisanl:}. w projekcie 
planu wielkosc wspolczynnika intensywnosci zabudowy wynoszl:}.ca dla terenu 
28.2.MW /U - 3,0; 
3) ustalenie odrybnych wspolczynnikow intensywnosci zabudowy dla czysci 
nieruchomosci: 

z istniejl:}.ca dominantl:}. wysokosciowl:}. na poziomie 7,5, 
dla pozostalej czysci nieruchomosci na poziomie 4,5; 

4) mozliwosc nadbudowy istniejl:}.cej dominanty wysokosciowej 0 wysokosci 59 m npt. 
o jednl:}. kondygnacjy technicznl:}. w celu montazu system ow instalacji klimatyzacji oraz 
wentylacji mechanicznej; 
5) dopuszczenie rozbudowy istniejl:}.cej dominanty 0 cil:}.gi komunikacji pionowej w celu 
realizacji wind panoramicznych; 
6) zmiany zapis6w Rozdziaru 2 art. 5 pkt 3 lit d projektu planu odnoszl:}.cych siy do 
ustaleil dla calego obszaru objytego planem, w podpunkcie dotyczl:}.cym wysokosci 
parkingow kubaturowych : 
z: "dopuszczenie sytuowania budynku zwroconego scianl:}. bez otworow okiennych lub 
drzwiowych w strony granicy z sl:}.siednil:}. dzialkl:}. budowlanl:}. bezposrednio przy tej 
granicy wyll:}.cznie: 
- dla parkingu kubaturowego 0 wysokosci maksimum 4 m stanowil:}.cego calosc 
funkcjonalnl:}. z zabudowl:}. 0 funkcji okreslonej przeznaczeniem podstawowym terenu" 



na: "dopuszczenie sytuowania budynku zwr6conego scian,! bez otwor6w okiennych lub 
drzwiowych w strony granicy z s,!siedni,! dzialk,! budowlan,! bezposrednio przy tej 
granicy wyl,!cznie: 
- dla parkingu kubaturowego 0 wysokosci maksimum 12 m stanowi,!cego calosc 
funkcjonaln,! z zabudow,! 0 funkcji okreslonej przeznaczeniem podstawowym terenu" 

Skladaj,!ca uwagy podkresla, ze zmiana zapisu umozliwi realizacjy trzykondygnacyjnego 
garazu zlokalizowanego wewn'!trz nieruchomosci w celu zaspokojenia wymog6w 
parkingowych dla istniej,!cej i planowanej zabudowy. 

Autorka uwagi uzasadnia, ze proponowane zmiany zapewni,! mozliwosc rozwoju 
nieruchomosci, pozwol,! na realizacjy rozwi,!zan architektoniczno-urbanistycznych 
o wysokich walorach estetycznych i plastycznych podnosz,!cych jakosc istniej,!cej 
struktury przestrzennej tej czysci centrum miasta. Argumentuje, ze propozycje 
umozliwi,! uzupelnienie niezabudowanych fragment6w pierzei AI. Tadeusza Kosciuszki, 
pozwol,! na przeksztalcenie i poprawy funkcjonalnosci istniej,!cej zabudowy, szerszego 
jej otwarcia dla lokalnej spolecznosci oraz wprowadzenie nowych przestrzeni 
publicznych. Zmiany zapis6w w projekcie planu wplyn,! na zwiykszenie zainteresowania 
potencjalnych inwestor6w. 

W uzupelnieniu powyzszych uwag autorka przedstawia zal,!czniki: 
pomiar wysokosci budynk6w zlokalizowanych w projekcie mleJscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w terenie 28.2.MWIU, 
analizy mozliwosci inwestycyjnych dla nieruchomosci Orange Polska. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil czdciowo uwzglednic uwage. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwzglednic uwage w cz~sci dotycz~cej poszerzenia 
strefy wysokosci zabudowy oraz zmiany wielkosci wspolczynnikow intensywnosci 
zabudowy dla terenu 2S.2.MW/u. 

Wyjasnienia ad. 1: Projekt planu zostanie odpowiednio skorygowany w celu poszerzenia 
strefy wysokosci zabudowy SWZ21. 

Wyjasnienia ad. 2 i ad. 3: Zagadnienie zostanie ponownie przeanalizowane, a maksymalne 
dopuszczalne intensywnosci zabudowy zostan,! wyznaczone w toku dalszych prac 
planistycznych. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzglednic uwagi w pozostalej cz~sci. 

Wyjasnienia ad. 2 i ad. 3: Szczeg610we wartosci maksymalnych dopuszczalnych 
intensywnosci zabudowy zostan,! wyznaczone na podstawie poszerzonych analiz w toku 
dalszych prac planistycznych. 

Wyjasnienia ad. 4: Wysokosc zabudowy okreslona w projekcie mleJscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego mierzona jest odo najwyzszego punktu dachu i nie 
obejmuje urz'!dzen na nim siy znajduj,!cych, dodatkowo plan dopuszcza mozliwosc korekty 
wysokosci budynku 0 0,5 m w ramach korekty dachu. W zwi'!Zku z powyzszym nie rna 
potrzeby zmiany projektu planu w tym zakresie. 



Wyjasnienia ad. 5: Ustalenia dotycz'lce mozliwosci rozbudowy istniej'lcej dominanty 
o ci'lgi komunikacji pionowej znajduj'l siy w obecnym projekcie planu miejscowego 
w art. 5 pkt 4 lit. c tiret pierwsze, w kt6rym dopuszczono wykonanie innych rob6t 
budowlanych polegaj'lcych na doprowadzeniu do zgodnosci z przepisami odrybnymi 
z zakresu budownictwa lub podniesieniu standard6w jakosci uzytkowania. W zwi'lzku 
z powyzszym nie ma potrzeby zmiany projektu planu w tym zakresie. 

Wyjasnienia ad. 6: Ustalenia dotycz'lce mozliwosci budowy parking6w kubaturowych 
byd'lcych cZysci'l inwestycji odnosz'lce siy do calego obszaru objytego planem maj'l na celu 
ustalenie sp6jnej polityki parkingowej w powi'lzaniu z prawidlowymi rozwi'lzaniami 
przestrzennymi. Ustalenia te zostan'l jednak ponownie przeanalizowane w odniesieniu do 
terenu 28.2.MWIU w toku dalszych prac planistycznych. 
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