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Nie dotyczy. Teren inwestycji mieszkaniowej nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. 

Załącznik 5 stanowi zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu inwestycji mieszkaniowej. 

 

2.12.- ZAŁĄCZNIK NR 6 - Wskazanie, że planowana inwestycja nie jest sprzeczna ze studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z wyłączeniem terenów o których 

mowa w art. 5 ust. 4 (specustawy), oraz nie jest sprzeczna z uchwałą o utworzeniu parku kulturowego, w 

formie opisowej i graficznej – jako fragment wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego dotyczącego inwestycji: 

Teren inwestycji mieszkaniowej nie jest objęty uchwałą o utworzeniu parku kulturowego, w związku  z czym 

inwestycja nie jest sprzeczna z tą uchwałą. 

Inwestycja nie jest sprzeczna ze studium, co potwierdza wypis i wyrys ze studium (załącznik 6) oraz 

poniższa tabela. 

USTALENIE STUDIUM INWESTYCJA 

Przeznaczenie / 
kierunek rozwoju 

WZ2: U, MW, MN 
tereny zabudowy wielofunkcyjnej: 

Usługowej (U) 
mieszkaniowej wielorodzinnej (MW), 
mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) 

MW 
mieszkaniowe wielorodzinne 

Intensywność 
zabudowy (brutto do 
całości terenu WZ2) 

maks. 2,0 
Liczone do całości terenu WZ2 

maks. 2,0 
po realizacji inwestycji wskaźnik 

intensywności zabudowy brutto nie 
przekroczy 2,0 

Wysokość zabudowy 
21 m 

pierzejach ulic i placów oraz 
wewnątrz kwartałów 

13-19 m 
(górna krawędź elewacji frontowej; 

dachy płaskie 2-10) 

PBC min. 10% 
min. 10% 

w stosunku do terenu inwestycji 
mieszkaniowej 
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2.13. - ZAŁĄCZNIK NR 7 - Wykazanie, że inwestycja mieszkaniowa odpowiada standardom, o których 

mowa w rozdziale 3 (specustawy), w formie opisowej i graficznej, obrazującej wymagane odległości, o 

których mowa w Lokalnych standardach urbanistycznych (uchwała nr LXXVI/2076/18, z późn. zm.)  

 

 
Zgodnie z art. 7 ust. 8 specustawy Ilość 

ZAŁĄCZNIK NR 8 Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna, o której mowa w art. 6 

(specustawy) zawiera w szczególności: 

1 

• informacje dotyczące struktury funkcjonalnej zabudowy 

i zagospodarowania terenu, w szczególności określenie podstawowych 

funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu 

1 

• informacje dotyczące układu urbanistycznego zespołów zabudowy i 

kompozycji architektonicznej obiektów o funkcji podstawowej 

1 

• informacje dotyczące przebiegu głównych elementów sieci uzbrojenia 

terenu oraz dróg publicznych i wewnętrznych niezbędnych dla obsługi 

proponowanej zabudowy i zagospodarowania terenu 

1 

• informacje dotyczące etapów realizacji proponowanej zabudowy i 

zagospodarowania terenu 

1 

• informacje dotyczące powiązania przestrzennego planowanej inwestycji z 

terenami otaczającymi 

1 

• wizualizacje proponowanej zabudowy i zagospodarowania terenu 

sporządzoną w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią osobom 

nieposiadającym wiedzy specjalistycznej 

1 

ZAŁĄCZNIK NR 9 Oświadczenie inwestora, że nie zachodzi kolizja lokalizacji inwestycji 

z inwestycjami, o których mowa w art. 4 pkt 1-13 (specustawy). 

1 

X Uzgodnienie, o którym mowa w art. 10 ust. 2 (specustawy), w przypadku 

realizacji inwestycji na terenach, o których mowa w art. 10 ust. 1 (specustawy). 

Nie 

dotyczy 

X Uzgodnienie, o którym mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1 lub 2 (specustawy), w 

przypadku realizacji inwestycji na terenach, o których mowa w art. 11 ust. 1 

(specustawy). 

Nie 

dotyczy 

X Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana zgodnie 

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 

1566 i 1999 oraz z 2018 r. poz. 810, 1089 i 1479). 

Nie 

dotyczy 

ZAŁĄCZNIK NR 10 Porozumienie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 (specustawy), o ile zostało 

zawarte. 

Zaświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 3 specustawy w zakresie 

możliwości przyjęcia nowych uczniów w szkole podstawowej 

Nie 

dotyczy 

 Dokumenty dodatkowe  

ZAŁĄCZNIK NR 11 Potwierdzenie, że osoba sporządzająca koncepcję urbanistyczno-

architektoniczną: 

• spełniania warunki o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 

r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub 

• jest wpisana na listę izby samorządu zawodowego architektów 

posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 

specjalności architektonicznej lub uprawnienia budowlane do 

projektowania i kierowania robotami budowlanym bez ograniczeń w 

specjalności architektonicznej (w formie aktualnego zaświadczenia wraz 

z podanym numerem uprawnień). 

A. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych w specjalności 
architektonicznej do projektowania bez ograniczeń (wydana na rzecz 
Adama Karkusiewicza) 

B. Zaświadczenie o wpisie na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby 
Architektów RP (wydane na rzecz Adama Karkusiewicza) 
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X Pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej (17 zł) o ile jest 

wymagane. 

Nie 

dotyczy 

ZAŁĄCZNIK NR 12 A. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru 
przedsiębiorców dla Smugowa 2 Sp. z o.o. (stan na dzień 26.10.2022) 

B. Informacja odpowiadająca odpisowi pełnemu z rejestru przedsiębiorców 
dla Smugowa 2 Sp. z o.o. (stan na dzień 26.10.2022) 

 

ZAŁĄCZNIK NR 13 A. Pismo Zakładów Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z dnia 06.07.2022 
(znak: WTT.424.1479.2022/W/AnK) 

B. Pismo Zakładów Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z dnia 19.10.2022 
(znak: WTT.424.2076.2022/W/AnK) 

 

ZAŁĄCZNIK NR 14 Pismo PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź z dnia 18.10.2022 (znak: 
PGED01197408KW22/2022) 

 

ZAŁĄCZNIK NR 15 Pismo Veolia Energia Łódź Sp. z o.o. z dnia 11.10.2022 (znak: 
VECP/HN/PF/2022) 

 

ZAŁĄCZNIK NR 16 Pismo Orange Polska S.A. z dnia 04.10.2022 (znak: TTISILU/ASK.213-
38890/2) 

 

ZAŁĄCZNIK NR 17 Wersja cyfrowa wniosku w jednym pliku, na płycie CD itp., pozbawiona danych 
osobowych (zanonimizowana), do opublikowania w Biuletynie Informacji 
Publicznej (BIP), w rozdzielczość maks. do 150 DPI 

 

 

*  Niepotrzebne skreślić  

** Uzupełnić jeśli dotyczy 

                                                                                           ……………………………………………… 

                                                                                                        Podpis wnioskodawcy 

 

W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku, organ wzywa wnioskodawcę, w trybie art. 7 ust. 9 (specustawy) do 

uzupełnienia braków, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 

 

Ilekroć  we wniosku mowa o „specustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w 

przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. 

 

*ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W POSTACI NUMERU TELEFONU I ADRESU POCZTY 

ELEKTRONICZNEJ 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: 

adresu poczty elektronicznej 

numeru telefonu  
 

w celu usprawnienia procesu komunikacji z inwestorem/pełnomocnikiem inwestora. 

Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania swoich danych osobowych, prawo 
dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec ich przetwarzania. 
Zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej 
została ona wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem. 
 

 

 

_________________________ 

Data i podpis wnioskodawcy / pełnomocnika 
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 OKREŚLENIE ZMIAN W DOTYCHCZASOWYM 

SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIA 
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elementy zieleni, małej architektury  na gruncie rodzimym 
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- obszary przeznaczone pod parkingi naziemne
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- planowany obrys garażu podziemnego z tolerancją do 2m
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oznaczenie: " 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,1"
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Załącznik nr. 2
Określenie zmian w sposobie zagospodarowania terenu
Skala 1:1000
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 ANALIZA POWIĄZANIA INWESTYCJI Z 

UZBROJENIEM TERENU W FORMIE GRAFICZNEJ 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

PLANOWANY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU ORAZ CHARAKTERYSTYKI ZABUDOWY 

I ZAGOSPODAROWANIA TERENU W FORMIE 

GRAFICZNEJ 
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- obszary przeznaczone pod parkingi naziemne
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lokalizacja linii z tolerancją do 2m.

LEGENDA:
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ZAŁĄCZNIK NR 7 

WYKAZANIE, ŻE INWESTYCJA MIESZKANIOWA 

ODPOWIADA STANDARDOM URBANISTYCZNYM 



Strona 1 z 25 
 

Art. 7 ust. 7 pkt 1 Ustawy 

WYKAZANIE, ŻE INWESTYCJA ODPOWIADA STANDARDOM, 

O KTÓRYCH MOWA W ROZDZIALE 3 USTAWY  

I LOKALNYCH STANDARDACH URBANISTYCZNYCH  

MIASTA ŁODZI (LSU) 

ZAŁĄCZNIK NR 7 
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STANDARDY LOKALNE I USTAWOWE 

PODSTAWOWE DANE LICZBOWE DOTYCZĄCE INWESTYCJI 

WYNIKAJĄCE ZE STANDARDÓW URBANISTYCZNYCH  
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Dane dotyczące inwestycji Symbol Wartość Uwagi 
Wzór lub wskaźnik 

wg ustawy lub LSU 
Obliczenia 

Planowana powierzchnia użytkowa 

mieszkań (min) 
PUMmax 6 000 m2 

wartość określona przez 

inwestora we wniosku 
x x 

Planowana powierzchnia użytkowa 

usług (max) 
PUUmax 9 000 m2 

wartość określona przez 

inwestora we wniosku 
x x 

Planowana liczba mieszkań (min) LLMmin 100 
wartość określona przez 

inwestora we wniosku 
x x 

Planowana liczba mieszkań (max) LLMmax 160 
wartość określona przez 

inwestora we wniosku 
x x 

Planowana liczba mieszkańców (min) LMmin 214 
wartość obliczona zgodnie z 

Ustawą wg wzoru 
PUMmin / 28 m2 6 000 m2 / 28 m2 = 214 

Planowana liczba mieszkańców (max) LMmax 321 
wartość obliczona zgodnie z 

Ustawą wg wzoru 
PUMmax / 28 m2 9 000 m2 / 28 m2 = 321 

Planowana liczba dzieci (min) LDzmin 15 
wartość obliczona zgodnie z 

LSU wg wzoru 
7% LM 7% z 214 = 15  

Planowana liczba dzieci (max) LDzmax 23 
wartość obliczona zgodnie z 

LSU wg wzoru 
7% LM 7% z 321 = 22,5 ≈ 23 

Wymagana powierzchnia UTWORS 

(max) 
UTWmax 1 284 m2 

wartość obliczona zgodnie z 

Ustawą wg wzoru 
LMmax x 4 m2 321 x 4 m2 = 1 284 m2 

   



Strona 5 z 25 
 

STANDARD USTAWOWY 

DOSTĘP DO DROGI PUBLICZNEJ 
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Art. 17 ust. 1 pkt 1 Ustawy 

Inwestycję lokalizuje się na terenie, który ma 

zapewniony bezpośredni dostęp do drogi publicznej, 

w tym poprzez zjazd albo dostęp pośredni poprzez 

drogę wewnętrzną, której parametry zapewniają 

wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej, 

określone w przepisach odrębnych, przy czym 

minimalna szerokość drogi nie może być mniejsza niż 

6 m. 

Inwestycja mieszkaniowa zlokalizowana jest na 

terenie, który posiada bezpośredni dostęp do drogi 

publicznej – ulicy Smugowej: 

• stanowiącej drogę powiatową,  

• składającej się m. in. z działek ew. nr 

149/23, 149/22 i 149/21. 

Schemat dostępu terenu inwestycji do drogi 

publicznej przedstawia rysunek 1. 

Warunek spełniony.  
  

Rysunek 1. Schemat graficzny przedstawiający dostęp terenu inwestycji mieszkaniowej do drogi publicznej  

Źródło: https://mapa.lodz.pl + opracowanie własne 

https://mapa.lodz.pl/
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STANDARD USTAWOWY 

DOSTĘP DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ  
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Art. 17 ust. 1 pkt 2 Ustawy 

Inwestycję lokalizuje się na terenie, który ma zapewniony zgodnie z 

zapotrzebowaniem, dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, o której 

mowa w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie, który ma zapewniony dostęp do 

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zgodnie z jej zapotrzebowaniem– co 

potwierdza pisma Zakładów Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z dnia 

06.07.2022 znak: WTT.424.1479.2022/W/AnK oraz z dnia 20.09.2022 znak: 

WTT.424.2076.2022/W/AnK stanowiące załącznik nr 13A i 13B. 

Warunek spełniony. 
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STANDARD USTAWOWY 

DOSTĘP DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 
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Art. 17 ust. 1 pkt 3 Ustawy 

Inwestycję lokalizuje się na terenie, 

który ma zapewniony zgodnie z 

zapotrzebowaniem zgodnie, dostęp do 

sieci elektroenergetycznej.  

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie, 

który ma zapewniony dostęp do sieci 

elektroenergetycznej zgodnie z jej 

zapotrzebowaniem – co potwierdza 

pismo PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź 

z dnia 15.09.2022 znak: 

PGED0125668KW22/2022 stanowiące 

załącznik nr 14. 

Warunek spełniony. 

. 
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STANDARD LOKALNY 

DOSTĘP DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ 
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§ 1 ust. 1 LSU  

Dla realizacji inwestycji mieszkaniowej 

niezbędne jest zapewnienie dostępu do 

sieci ciepłowniczej na zasadach 

wynikających z przepisów ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. 

U. z 2020, poz. 833 ze zm.) 

Inwestycja mieszkaniowa zlokalizowana jest 

na terenie, który ma zapewniony dostęp do 

sieci ciepłowniczej zgodnie z jej 

zapotrzebowaniem, co potwierdza pismo 

Veolia Energia Łódź Sp. z o.o. z dnia 

11.10.2022 (znak: VECP/HN/PF/2022) – 

stanowiące załącznik nr 15. 

Warunek spełniony.   
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STANDARD USTAWOWY ZMIENIONY PRZEZ  

STANDARD LOKALNY 

ODLEGŁOŚĆ OD PRZYSTANKU KOMUNIKACYJNEGO 
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§ 2 ust. 1 pkt 1 SU (Standard wynikający z art. 17 

ust. 2 pkt 1 Ustawy zmieniony przez LSU na mocy 

art. 19 Ustawy) 

Inwestycję mieszkaniową lokalizuje się w 

odległości od przystanku komunikacyjnego w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 

2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 2136 i 2371 oraz z 2018 r. poz. 317, 

650 i 907) nie większej niż 250 m w  

W odległości ok. 162 m* od granic terenu inwestycji 

mieszkaniowej znajduje się przystanek 

autobusowy:  

→ Dw. Północny (0159) – obsługujący linie 

autobusowe 64A i 64B 

* Odległość została pomierzona od granicy terenu 

inwestycji mieszkaniowej drogą dojścia do obiektu 

(wiaty przystanku autobusowego) ciągiem pieszym 

albo pieszo-jezdnym, do którego ma być 

zapewniony dostęp (art. 17 ust. 10 specustawy), co 

przedstawia rysunek 2. 

Warunek spełniony. 

 

 

  

Rysunek 2. Droga dojścia do przystanków komunikacyjnych od granic terenu inwestycji 
mieszkaniowej i granic terenu inwestycji towarzyszącej – publicznego terenu zieleni urządzonej 

Źródło: https://mapa.lodz.pl + opracowanie własne 

https://mapa.lodz.pl/
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STANDARD USTAWOWY ZMIENIONY PRZEZ STANDARD 

LOKALNY 

ODLEGŁOŚĆ OD SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 I MOŻLIWOŚĆ PRZYJĘCIA DO NIEJ DZIECI INWESTYCJI 

MIESZKANIOWEJ 
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§ 2 ust. 1 pkt 2 LSU (Standard wynikający z art. 17 ust. 2 

pkt 2 Ustawy zmieniony przez LSU na mocy art. 19 

Ustawy) 

Inwestycję mieszkaniową lokalizuje się w odległości nie 

większej niż 750 m od szkoły podstawowej, która jest w 

stanie przyjąć nowych uczniów w liczbie dzieci 

stanowiącej nie mniej niż 7% planowanej liczby 

mieszkańców inwestycji mieszkaniowej  

Planowana liczba mieszkańców inwestycji mieszkaniowej 

wynosi: od 250 do 321. 

Planowana liczba dzieci: 7% ww. liczby, tj. od 18 do 23.  

W odległości ok. 670 m* od granic terenu inwestycji 

mieszkaniowej znajduje się: 

→ Szkoła Podstawowa nr 45 przy ul. Bojowników 

Getta Warszawskiego 3 w Łodzi. 

* Odległość została pomierzona od granicy terenu 

inwestycji mieszkaniowej drogą dojścia do obiektu 

(budynku szkoły podstawowej) ciągiem pieszym albo 

pieszo-jezdnym, do którego ma być zapewniony dostęp 

(art. 17 ust. 10 specustawy), co przedstawia rysunek 3.  

Zaświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 3 w zakresie 

możliwości przyjęcia nowych uczniów w ww. szkole 

podstawowej stanowi załącznik nr 10. 

Warunek spełniony. 
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Rysunek 3. Droga dojścia do planowanej szkoły podstawowej  
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STANDARD USTAWOWY ZMIENIONY PRZEZ  

STANDARD LOKALNY 

DOSTĘP DO URZĄDZONYCH TERENÓW WYPOCZYNKU 

ORAZ REKREACJI LUB SPORTU 
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§ 2 ust. 2 LSU (Standard wynikający z art. 17 

ust. 4 Ustawy zmieniony przez LSU na mocy 

art. 19 Ustawy) 

Inwestycję mieszkaniową wielorodzinną 

lokalizuje się na terenie zapewniającym 

dostęp do urządzonych terenów 

wypoczynku oraz rekreacji lub sportu o 

powierzchni stanowiącej co najmniej 

iloczyn planowanej liczby mieszkańców oraz 

wskaźnika wynoszącego 4 m2. Zapewnienie 

dostępu następuje poprzez lokalizację w 

odległości nie większej niż 750 m2  

Wymagana powierzchnia UTWORS dla 

inwestycji mieszkaniowej: 

→ 1 285 m2 dla PUM = 9 000 m2 

UTWORS istniejący: Park Helenów 

• odległość: ok. 139 m 

• powierzchnia: ok. 8 ha 

* Odległość została pomierzona od granicy 

terenu inwestycji mieszkaniowej drogą 

dojścia do obiektu (budynku szkoły 

podstawowej) ciągiem pieszym albo pieszo-

jezdnym, do którego ma być zapewniony 

dostęp (art. 17 ust. 10 specustawy) 

Lokalizację urządzonych terenów 

wypoczynku oraz rekreacji lub sportu na 

terenie inwestycji mieszkaniowej i na terenie 

inwestycji towarzyszącej przedstawia 

rysunek 4. 

Warunek spełniony. 

  

Rysunek 4. Lokalizacja urządzonych terenów wypoczynku oraz rekreacji lub sportu  

Źródło: https://mapa.lodz.pl + opracowanie własne 

https://mapa.lodz.pl/
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STANDARD USTAWOWY ZMIENIONY PRZEZ  

STANDARD LOKALNY 

WYSOKOŚĆ BUDYNKÓW 
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§ 2 ust. 3 LSU (Standard wynikający z art. 17 ust. 6 pkt 2 Ustawy 

zmieniony ww. uchwałą na mocy art. 19 Ustawy) 

Budynki objęte inwestycją mieszkaniową nie mogą być wyższe niż 7 

kondygnacji nadziemnych). 

Liczba kondygnacji inwestycji mieszkaniowej nie będzie większa niż 4 

kondygnacje, co przedstawia rysunek nr 5 oraz załączniki nr 2 i 4 do 

wniosku. W ostatniej kondygnacji przewidziana jest antresola. 

Warunek spełniony. 
Rysunek 5. Liczba kondygnacji inwestycji mieszkaniowej 

 

 

 

Źródło: załącznik nr 2 i załącznik nr 4 do wniosku 
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STANDARD LOKALNY 

LICZBA MIEJSC PARKINGOWYCH DLA SAMOHODÓW 

OSOBOWYCH DO OBSŁUGI INWESTYCJI 

MIESZKANIOWEJ 
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§ 3 ust. 1 pkt 3 lit. a i b LSU 

Określa się minimalną liczbę miejsc parkingowych 

niezbędnych dla obsługi realizowanej inwestycji 

mieszkaniowej dla następujących obszarów oznaczonych 

w załączniku do uchwały  

Teren inwestycji mieszkaniowej leży w Obszarze Współczesnego 

Rozwoju Strefy Wielkomiejskiej – zgodnie z LSU 

Określa się minimalną liczbę miejsc parkingowych niezbędnych 

dla obsługi realizowanej inwestycji Obszaru Współczesnego 

Rozwoju Strefy Wielkomiejskiej: 

• dla mieszkalnictwa – 1,5 miejsca parkingowego na lokal 

mieszkalny lub budynek mieszkalny jednorodzinny, w 

którym nie zostały wydzielone lokale mieszkalne  

• dla handlu lub usług – 1,5 miejsca parkingowego na każde 

rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej części budynku 

stanowiącego inwestycję mieszkaniową, przeznaczonej na 

działalność handlową lub usługową 

Położenie terenu inwestycji mieszkaniowej w Obszarze 

Współczesnego Rozwoju Strefy Wielkomiejskiej przedstawia 

rysunek 6.  
Planowana liczba miejsc parkingowych dla samochodów 

osobowych 
Wartość Uwagi Wskaźnik wg LSU Obliczenia 

niezbędnych do obsługi realizowanej inwestycji 

mieszkaniowej (dla PUM min i PUMmax) 
150 - 240 

wartość obliczona zgodnie z LSU wg 

wskaźnika 

min. 1,5  mp na 

lokal mieszkalny 

100 x 1,5 = 150 

160 x 1,5 = 240 

niezbędnych do obsługi części budynków przeznaczonych 

na działalność handlową lub usługową 
0 

wartość obliczona zgodnie z LSU wg 

wskaźnika 

1,5 mp na 100 m2 

PUU 
x 

 

Warunek spełniony.  

Rysunek 6. Położenie terenu inwestycji mieszkaniowej w Obszarze Współczesnego Rozwoju 
Strefy Wielkomiejskiej 

Źródło: Uchwała nr XXXIII/1093/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie lokalnych standardów urbanistycznych dla Miasta Łodzi + opracowanie własne 
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PRZEPISY USTAWY DOTYCZĄCE SPOSOBU SPEŁNIENIA 

STANDARDÓW URBANISTYCZNYCH 
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1) Zgodnie z art. 17 ust. 5 Ustawy wymogi, o których mowa w art. 17 ust. 1, 2 i 

4, można spełnić zarówno w oparciu o infrastrukturę istniejącą w dniu 

składania wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, jak i w 

oparciu o infrastrukturę planowaną do realizacji. 

Infrastruktura istniejąca w dniu składania wniosku to: 

− droga publiczna – ulica Smugowa; 

− sieć wodociągowa w ulicy Smugowej; 

− sieci kanalizacyjnej w ulicy Smugowej; 

− sieć elektroenergetyczna w ulicy Smugowej; 

− sieć ciepłownicza w ulicy Smugowej. 

− urządzony teren wypoczynku oraz rekreacji lub sportu: Park Helenów; 

− publiczna szkoła podstawowa nr 45 przy ul. Bojowników Getta 

Warszawskiego 3 w Łodzi. 

Warunek spełniony. 

2) Zgodnie z art. 17 ust. 9 Ustawy Planowaną liczbę mieszkańców ustala się 

jako iloraz powierzchni użytkowej mieszkań i wskaźnika wynoszącego 28 m2. 

Planowana minimalna i maksymalna liczba mieszkańców (Lm) inwestycji 

mieszkaniowej wynosi: 

Lmmin = PUMmin / 28 m2 = 6 000 / 28 m2 = 214 – liczba mieszkańców przy 

zakładanej minimalnej powierzchni użytkowej mieszkań w inwestycji 

mieszkaniowej. 

Lmmaks = PUMmaks / 28 m2 = 9 000 / 28 m2 = 321 – liczba mieszkańców przy 

zakładanej maksymalnej powierzchni użytkowej mieszkań w inwestycji 

mieszkaniowej. 

Warunek spełniony. 

3) Zgodnie z art. 17 ust. 10 Ustawy odległości, o których mowa w art. 17 ust. 2 

i 4, ustala się licząc od granicy terenu inwestycji mieszkaniowej drogą dojścia 

do obiektu ciągiem pieszym albo pieszo- jezdnym, do którego ma być 

zapewniony dostęp, w tym obiektu położonego na terenie inwestycji. 

Pomiaru dokonano z wykorzystaniem serwisu mapowego mapa.lodz.pl. W 

przypadku odległości do szkoły pomiaru dokonał uprawniony geodeta. 

Odległość, o której mowa w art. 17 ust. 2 Ustawy – tj. odległość do 

przystanków, szkoły podstawowej i UTWORS – ustalono jako droga dojścia 

chodnikami, parkingami, przejściami dla pieszych. 

Warunek spełniony. 

4) Zgodnie z art. 17 ust. 11 Ustawy odległości ustala się w odniesieniu do 

obiektów położonych w gminie, w której będzie realizowana inwestycja. 

Wszystkie odległości ustalone zostały w odniesieniu do obiektów 

położonych na terenie miasta Łodzi. 

Warunek spełniony. 



ZAŁĄCZNIK NR 8 

KONCEPCJA URBANISTYCZNO-

ARCHITEKTONICZNA 



KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA
INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ 

ŁÓDŹ
UL. SMUGOWA

INWESTOR:

SMUGOWA 2 SP. Z O. O.

PROJEKTANT GENERALNY:

WSPÓŁPRACA:

ZAŁĄCZNIK  NR 8



PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA KONCEPCJI URBANISTYCZNO-
ARCHITEKTONICZNEJ

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji
inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (dalej: Ustawa)

Art. 6. 1. Przygotowanie do realizacji inwestycji mieszkaniowej obejmuje
sporządzenie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, uzasadniającej
rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne inwestycji mieszkaniowej, z
uwzględnieniem charakteru zabudowy miejscowości i okolicy, w której inwestycja
mieszkaniowa ma być zlokalizowana.

2. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna, o której mowa w ust. 1, zawiera w
szczególności informacje w zakresie:

1) struktury funkcjonalnej zabudowy i zagospodarowania terenu, w szczególności
określenie podstawowych funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu;

2) układu urbanistycznego zespołów zabudowy i kompozycji architektonicznej
obiektów o funkcji podstawowej;

3) przebiegu głównych elementów sieci uzbrojenia terenu oraz dróg publicznych i
wewnętrznych niezbędnych dla obsługi proponowanej zabudowy i
zagospodarowania terenu;

4) etapów realizacji proponowanej zabudowy i zagospodarowania terenu;

5) powiązania przestrzennego planowanej inwestycji z terenami otaczającymi.

3. Do koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, o której mowa w ust. 1, załącza
się wizualizację proponowanej zabudowy i zagospodarowania terenu
sporządzoną w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią osobom
nieposiadającym wiedzy specjalistycznej.

4. Koncepcję urbanistyczno-architektoniczną, o której mowa w ust. 1, sporządza
osoba, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, lub osoba wpisana na listę izby samorządu
zawodowego architektów posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 Ustawy niniejszą koncepcję urbanistyczno-architektoniczną
sporządził:

mgr inż. arch. Adam Karkusiewicz
upr. Nr MA/027/06
do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności architektonicznej 

Dokumenty potwierdzające nadanie uprawnień oraz przynależność do właściwej
izby stanowią załączniki nr 11A i 11B do wniosku.

SPIS TREŚCI

Smugowa 2 Sp. z o.o. przedstawia koncepcję urbanistyczno-architektoniczną inwestycji
mieszkaniowej (dalej: KUA) przygotowaną zgodnie z art. 6 Ustawy wg poniższej tabeli.

Podstawa prawna Spis treści KUA Strona

art. 6 ust. 1 Wprowadzenie

art. 6 ust. 2 pkt 1 Struktura funkcjonalna zabudowy i zagospodarowania 
terenu, w szczególności określenie podstawowych 
funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu

art. 6 ust. 2 pkt 2 Układ urbanistyczny zespołów zabudowy i kompozycji 
architektonicznej obiektów o funkcji podstawowej

art. 6 ust. 2 pkt 3 Przebieg głównych elementów sieci uzbrojenia terenu 
oraz dróg publicznych i wewnętrznych niezbędnych dla 
obsługi proponowanej zabudowy i zagospodarowania 
terenu

art. 6 ust. 2 pkt 4 Etap realizacji proponowanej zabudowy i 
zagospodarowania terenu

art. 6 ust. 2 pkt 5 Powiązanie przestrzenne planowanej inwestycji z 
terenami otaczającymi

art. 6 ust. 3 Wizualizacja proponowanej zabudowy i 
zagospodarowania terenu sporządzoną w sposób 
umożliwiający zapoznanie się z nią osobom 
nieposiadającym wiedzy specjalistycznej

Niniejsze opracowanie stanowi przybliżenie ogólnych założeń i koncepcji planowanej inwestycji i nie zawiera rozwiązań projektowych, albowiem te zostaną opracowane
na etapie sporządzania projektu budowlanego, w którym nastąpi ich uszczegółowienie zgodnie z obowiązującymi, w dacie sporządzania projektu budowlanego,
przepisami prawa. Niniejsza koncepcja - ze względu na jej ogólny charakter - nie stanowi załącznika, jak również nie może stanowić elementu uchwały, o której mowa w
art. 8 Ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.



WPROWADZENIE



Teren objęty wnioskiem o podjęcie uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
znajduje się w Łodzi, w dzielnicy Bałuty przy ulicy Smogowej. Obejmuje działki ew. nr 122/6,
122/5 (część) i 122/4 (część) z obrębu B-48 o łącznej powierzchni ok. 5 095 m2.

WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi przybliżenie ogólnych założeń i koncepcji planowanej inwestycji i nie zawiera rozwiązań projektowych, albowiem te zostaną opracowane na etapie sporządzania projektu budowlanego, w którym nastąpi ich uszczegółowienie zgodnie z obowiązującymi, w dacie sporządzania projektu
budowlanego, przepisami prawa. Niniejsza koncepcja - ze względu na jej ogólny charakter - nie stanowi załącznika, jak również nie może stanowić elementu uchwały, o której mowa w art. 8 Ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Źródło: mapa.um.warszawa.pl

N

teren inwestycji 
mieszkaniowej



STRUKTURA FUNKCJONALNA ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W SZCZEGÓLNOŚCI 
OKREŚLENIE PODSTAWOWYCH FUNKCJI ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU



Niniejsze opracowanie stanowi przybliżenie ogólnych założeń i koncepcji planowanej inwestycji i nie zawiera rozwiązań projektowych, albowiem te zostaną opracowane na etapie sporządzania projektu budowlanego, w którym nastąpi ich uszczegółowienie zgodnie z obowiązującymi, w dacie sporządzania projektu
budowlanego, przepisami prawa. Niniejsza koncepcja - ze względu na jej ogólny charakter - nie stanowi załącznika, jak również nie może stanowić elementu uchwały, o której mowa w art. 8 Ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

STRUKTURA FUNKCJONALNA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W SZCZEGÓLNOŚCI OKREŚLENIE PODSTAWOWYCH FUNKCJI 
ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Granice terenu inwestycji mieszkaniowej



Niniejsze opracowanie stanowi przybliżenie ogólnych założeń i koncepcji planowanej inwestycji i nie zawiera rozwiązań projektowych, albowiem te zostaną opracowane na etapie sporządzania projektu budowlanego, w którym nastąpi ich uszczegółowienie zgodnie z obowiązującymi, w dacie sporządzania projektu
budowlanego, przepisami prawa. Niniejsza koncepcja - ze względu na jej ogólny charakter - nie stanowi załącznika, jak również nie może stanowić elementu uchwały, o której mowa w art. 8 Ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

STRUKTURA FUNKCJONALNA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W SZCZEGÓLNOŚCI OKREŚLENIE PODSTAWOWYCH FUNKCJI 
ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Granice terenu inwestycji mieszkaniowej



Niniejsze opracowanie stanowi przybliżenie ogólnych założeń i koncepcji planowanej inwestycji i nie zawiera rozwiązań projektowych, albowiem te zostaną opracowane na etapie sporządzania projektu budowlanego, w którym nastąpi ich uszczegółowienie zgodnie z obowiązującymi, w dacie sporządzania projektu
budowlanego, przepisami prawa. Niniejsza koncepcja - ze względu na jej ogólny charakter - nie stanowi załącznika, jak również nie może stanowić elementu uchwały, o której mowa w art. 8 Ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

STRUKTURA FUNKCJONALNA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W SZCZEGÓLNOŚCI OKREŚLENIE PODSTAWOWYCH FUNKCJI 
ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Granice terenu inwestycji mieszkaniowej



Niniejsze opracowanie stanowi przybliżenie ogólnych założeń i koncepcji planowanej inwestycji i nie zawiera rozwiązań projektowych, albowiem te zostaną opracowane na etapie sporządzania projektu budowlanego, w którym nastąpi ich uszczegółowienie zgodnie z obowiązującymi, w dacie sporządzania projektu
budowlanego, przepisami prawa. Niniejsza koncepcja - ze względu na jej ogólny charakter - nie stanowi załącznika, jak również nie może stanowić elementu uchwały, o której mowa w art. 8 Ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

STRUKTURA FUNKCJONALNA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W SZCZEGÓLNOŚCI OKREŚLENIE PODSTAWOWYCH FUNKCJI 
ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU



Niniejsze opracowanie stanowi przybliżenie ogólnych założeń i koncepcji planowanej inwestycji i nie zawiera rozwiązań projektowych, albowiem te zostaną opracowane na etapie sporządzania projektu budowlanego, w którym nastąpi ich uszczegółowienie zgodnie z obowiązującymi, w dacie sporządzania projektu
budowlanego, przepisami prawa. Niniejsza koncepcja - ze względu na jej ogólny charakter - nie stanowi załącznika, jak również nie może stanowić elementu uchwały, o której mowa w art. 8 Ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

STRUKTURA FUNKCJONALNA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W SZCZEGÓLNOŚCI OKREŚLENIE PODSTAWOWYCH FUNKCJI ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obsługa komunikacyjna mieszkań- parter, piętro 1,2
Skala 1:500



Niniejsze opracowanieC stanowi przybliżenie ogólnych założeń i koncepcji planowanej inwestycji i nie zawiera rozwiązań projektowych, albowiem te zostaną opracowane na etapie sporządzania projektu budowlanego, w którym nastąpi ich uszczegółowienie zgodnie z obowiązującymi, w dacie sporządzania projektu
budowlanego, przepisami prawa. Niniejsza koncepcja - ze względu na jej ogólny charakter - nie stanowi załącznika, jak również nie może stanowić elementu uchwały, o której mowa w art. 8 Ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

STRUKTURA FUNKCJONALNA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W SZCZEGÓLNOŚCI OKREŚLENIE PODSTAWOWYCH FUNKCJI ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obsługa komunikacyjna mieszkań- piętro 3, piętro 3- antresola
Skala 1:500



Niniejsze opracowanie stanowi przybliżenie ogólnych założeń i koncepcji planowanej inwestycji i nie zawiera rozwiązań projektowych, albowiem te zostaną opracowane na etapie sporządzania projektu budowlanego, w którym nastąpi ich uszczegółowienie zgodnie z obowiązującymi, w dacie sporządzania projektu
budowlanego, przepisami prawa. Niniejsza koncepcja - ze względu na jej ogólny charakter - nie stanowi załącznika, jak również nie może stanowić elementu uchwały, o której mowa w art. 8 Ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

STRUKTURA FUNKCJONALNA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W SZCZEGÓLNOŚCI OKREŚLENIE PODSTAWOWYCH FUNKCJI 
ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Granice terenu inwestycji mieszkaniowej



Niniejsze opracowanie stanowi przybliżenie ogólnych założeń i koncepcji planowanej inwestycji i nie zawiera rozwiązań projektowych, albowiem te zostaną opracowane na etapie sporządzania projektu budowlanego, w którym nastąpi ich uszczegółowienie zgodnie z obowiązującymi, w dacie sporządzania projektu
budowlanego, przepisami prawa. Niniejsza koncepcja - ze względu na jej ogólny charakter - nie stanowi załącznika, jak również nie może stanowić elementu uchwały, o której mowa w art. 8 Ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

STRUKTURA FUNKCJONALNA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W SZCZEGÓLNOŚCI OKREŚLENIE PODSTAWOWYCH FUNKCJI 
ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Granice terenu inwestycji mieszkaniowej



STRUKTURA FUNKCJONALNA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W SZCZEGÓLNOŚCI OKREŚLENIE 
PODSTAWOWYCH FUNKCJI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

•RZUT KONDYGNACJI -1
•1:200



Niniejsze opracowanie stanowi przybliżenie ogólnych założeń i koncepcji planowanej inwestycji i nie zawiera rozwiązań projektowych, albowiem te zostaną opracowane na etapie sporządzania projektu budowlanego, w którym nastąpi ich uszczegółowienie zgodnie z obowiązującymi, w dacie sporządzania projektu
budowlanego, przepisami prawa. Niniejsza koncepcja - ze względu na jej ogólny charakter - nie stanowi załącznika, jak również nie może stanowić elementu uchwały, o której mowa w art. 8 Ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

STRUKTURA FUNKCJONALNA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W SZCZEGÓLNOŚCI OKREŚLENIE 
PODSTAWOWYCH FUNKCJI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

•RZUT  PARTERU
1:200



Niniejsze opracowanie stanowi przybliżenie ogólnych założeń i koncepcji planowanej inwestycji i nie zawiera rozwiązań projektowych, albowiem te zostaną opracowane na etapie sporządzania projektu budowlanego, w którym nastąpi ich uszczegółowienie zgodnie z obowiązującymi, w dacie sporządzania projektu
budowlanego, przepisami prawa. Niniejsza koncepcja - ze względu na jej ogólny charakter - nie stanowi załącznika, jak również nie może stanowić elementu uchwały, o której mowa w art. 8 Ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

STRUKTURA FUNKCJONALNA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W SZCZEGÓLNOŚCI OKREŚLENIE 
PODSTAWOWYCH FUNKCJI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

•RZUT  PIĘTRA 1
1:200



Niniejsze opracowanie stanowi przybliżenie ogólnych założeń i koncepcji planowanej inwestycji i nie zawiera rozwiązań projektowych, albowiem te zostaną opracowane na etapie sporządzania projektu budowlanego, w którym nastąpi ich uszczegółowienie zgodnie z obowiązującymi, w dacie sporządzania projektu
budowlanego, przepisami prawa. Niniejsza koncepcja - ze względu na jej ogólny charakter - nie stanowi załącznika, jak również nie może stanowić elementu uchwały, o której mowa w art. 8 Ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

STRUKTURA FUNKCJONALNA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W SZCZEGÓLNOŚCI OKREŚLENIE 
PODSTAWOWYCH FUNKCJI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

•RZUT  PIĘTRA 2
1:200



Niniejsze opracowanie stanowi przybliżenie ogólnych założeń i koncepcji planowanej inwestycji i nie zawiera rozwiązań projektowych, albowiem te zostaną opracowane na etapie sporządzania projektu budowlanego, w którym nastąpi ich uszczegółowienie zgodnie z obowiązującymi, w dacie sporządzania projektu
budowlanego, przepisami prawa. Niniejsza koncepcja - ze względu na jej ogólny charakter - nie stanowi załącznika, jak również nie może stanowić elementu uchwały, o której mowa w art. 8 Ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

STRUKTURA FUNKCJONALNA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W SZCZEGÓLNOŚCI OKREŚLENIE 
PODSTAWOWYCH FUNKCJI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

•RZUT  PIĘTRA 3
1:200



Niniejsze opracowanie stanowi przybliżenie ogólnych założeń i koncepcji planowanej inwestycji i nie zawiera rozwiązań projektowych, albowiem te zostaną opracowane na etapie sporządzania projektu budowlanego, w którym nastąpi ich uszczegółowienie zgodnie z obowiązującymi, w dacie sporządzania projektu
budowlanego, przepisami prawa. Niniejsza koncepcja - ze względu na jej ogólny charakter - nie stanowi załącznika, jak również nie może stanowić elementu uchwały, o której mowa w art. 8 Ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

STRUKTURA FUNKCJONALNA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W SZCZEGÓLNOŚCI OKREŚLENIE 
PODSTAWOWYCH FUNKCJI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

•RZUT  PIĘTRA 3- ANTRESOLI
1:200



Niniejsze opracowanie stanowi przybliżenie ogólnych założeń i koncepcji planowanej inwestycji i nie zawiera rozwiązań projektowych, albowiem te zostaną opracowane na etapie sporządzania projektu budowlanego, w którym nastąpi ich uszczegółowienie zgodnie z obowiązującymi, w dacie sporządzania projektu
budowlanego, przepisami prawa. Niniejsza koncepcja - ze względu na jej ogólny charakter - nie stanowi załącznika, jak również nie może stanowić elementu uchwały, o której mowa w art. 8 Ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

STRUKTURA FUNKCJONALNA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W SZCZEGÓLNOŚCI OKREŚLENIE 
PODSTAWOWYCH FUNKCJI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

•PRZEKRÓJ
1:400



Niniejsze opracowanie stanowi przybliżenie ogólnych założeń i koncepcji planowanej inwestycji i nie zawiera rozwiązań projektowych, albowiem te zostaną opracowane na etapie sporządzania projektu budowlanego, w którym nastąpi ich uszczegółowienie zgodnie z obowiązującymi, w dacie sporządzania projektu
budowlanego, przepisami prawa. Niniejsza koncepcja - ze względu na jej ogólny charakter - nie stanowi załącznika, jak również nie może stanowić elementu uchwały, o której mowa w art. 8 Ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

STRUKTURA FUNKCJONALNA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W SZCZEGÓLNOŚCI OKREŚLENIE 
PODSTAWOWYCH FUNKCJI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

•ELEWACJA POŁUDNIOWA
1:400



Niniejsze opracowanie stanowi przybliżenie ogólnych założeń i koncepcji planowanej inwestycji i nie zawiera rozwiązań projektowych, albowiem te zostaną opracowane na etapie sporządzania projektu budowlanego, w którym nastąpi ich uszczegółowienie zgodnie z obowiązującymi, w dacie sporządzania projektu
budowlanego, przepisami prawa. Niniejsza koncepcja - ze względu na jej ogólny charakter - nie stanowi załącznika, jak również nie może stanowić elementu uchwały, o której mowa w art. 8 Ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

STRUKTURA FUNKCJONALNA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W SZCZEGÓLNOŚCI OKREŚLENIE 
PODSTAWOWYCH FUNKCJI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

•ELEWACJA PÓŁNOCNA
1:400



Niniejsze opracowanie stanowi przybliżenie ogólnych założeń i koncepcji planowanej inwestycji i nie zawiera rozwiązań projektowych, albowiem te zostaną opracowane na etapie sporządzania projektu budowlanego, w którym nastąpi ich uszczegółowienie zgodnie z obowiązującymi, w dacie sporządzania projektu
budowlanego, przepisami prawa. Niniejsza koncepcja - ze względu na jej ogólny charakter - nie stanowi załącznika, jak również nie może stanowić elementu uchwały, o której mowa w art. 8 Ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

STRUKTURA FUNKCJONALNA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W SZCZEGÓLNOŚCI OKREŚLENIE 
PODSTAWOWYCH FUNKCJI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

•ELEWACJA WSCHODNIA
1:200



Niniejsze opracowanie stanowi przybliżenie ogólnych założeń i koncepcji planowanej inwestycji i nie zawiera rozwiązań projektowych, albowiem te zostaną opracowane na etapie sporządzania projektu budowlanego, w którym nastąpi ich uszczegółowienie zgodnie z obowiązującymi, w dacie sporządzania projektu
budowlanego, przepisami prawa. Niniejsza koncepcja - ze względu na jej ogólny charakter - nie stanowi załącznika, jak również nie może stanowić elementu uchwały, o której mowa w art. 8 Ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

STRUKTURA FUNKCJONALNA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W SZCZEGÓLNOŚCI OKREŚLENIE 
PODSTAWOWYCH FUNKCJI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

•ELEWACJA WSCHODNIA
1:200



UKŁAD URBANISTYCZNY ZESPOŁÓW ZABUDOWY I KOMPOZYCJI 
ARCHITEKTONICZNEJ OBIEKTÓW O FUNKCJI PODSTAWOWEJ



Niniejsze opracowanie stanowi przybliżenie ogólnych założeń i koncepcji planowanej inwestycji i nie zawiera rozwiązań projektowych, albowiem te zostaną opracowane na etapie sporządzania projektu budowlanego, w którym nastąpi ich uszczegółowienie zgodnie z obowiązującymi, w dacie sporządzania projektu
budowlanego, przepisami prawa. Niniejsza koncepcja - ze względu na jej ogólny charakter - nie stanowi załącznika, jak również nie może stanowić elementu uchwały, o której mowa w art. 8 Ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

UKŁAD URBANISTYCZNY ZESPOŁÓW ZABUDOWY I KOMPOZYCJI ARCHITEKTONICZNEJ OBIEKTÓW O FUNKCJI PODSTAWOWEJ

Zaproponowany układ przestrzenny 
zabudowy wpisany został w siatkę 
obszaru Helenowa, dzielnica Bałuty 
południowo-wschodnie, jako 
zagęszczenie urbanistyczne. 
Inwestycja zlokalizowana została 
wśród zieleni parków Helenów, 
Ocalałych i Staromiejskiego oraz 
sąsiaduje z terenem ogródków 
działkowych, przełamując swoją 
miejską formą zielony charakter 
otoczenia. Założenie mieszkalne 
składa się z 3 segmentów o 
wspólnym garażu. Projektowany 
budynek wpisuje się w charakter 
otaczającej go zabudowy.



PRZEBIEG GŁÓWNYCH ELEMENTÓW SIECI UZBROJENIA TERENU 
ORAZ DRÓG PUBLICZNYCH I WEWNĘTRZNYCH NIEZBĘDNYCH 
DLA OBSŁUGI PROPONOWANEJ ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU



Niniejsze opracowanie stanowi przybliżenie ogólnych założeń i koncepcji planowanej inwestycji i nie zawiera rozwiązań projektowych, albowiem te zostaną opracowane na etapie sporządzania projektu budowlanego, w którym nastąpi ich uszczegółowienie zgodnie z obowiązującymi, w dacie sporządzania projektu
budowlanego, przepisami prawa. Niniejsza koncepcja - ze względu na jej ogólny charakter - nie stanowi załącznika, jak również nie może stanowić elementu uchwały, o której mowa w art. 8 Ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

PRZEBIEG GŁÓWNYCH ELEMENTÓW SIECI UZBROJENIA TERENU ORAZ DRÓG PUBLICZNYCH I WEWNĘTRZNYCH NIEZBĘDNYCH DLA OBSŁUGI 
PROPONOWANEJ ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Granice terenu inwestycji mieszkaniowej



ETAPY REALIZACJI PROPONOWANEJ ZABUDOWY I 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU



Niniejsze opracowanie stanowi przybliżenie ogólnych założeń i koncepcji planowanej inwestycji i nie zawiera rozwiązań projektowych, albowiem te zostaną opracowane na etapie sporządzania projektu budowlanego, w którym nastąpi ich uszczegółowienie zgodnie z obowiązującymi, w dacie sporządzania projektu
budowlanego, przepisami prawa. Niniejsza koncepcja - ze względu na jej ogólny charakter - nie stanowi załącznika, jak również nie może stanowić elementu uchwały, o której mowa w art. 8 Ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.
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ZAŁĄCZNIK NR 9 

OŚWIADCZENIE INWESTORA, ŻE NIE ZACHODZI 

KOLIZJA LOKALIZACJI INWESTYCJI 

Z INWESTYCJAMI, O KTÓRYCH MOWA  

W ART. 4 PKT 1-13 SPECUSTAWY 





ZAŁĄCZNIK NR 10 
ZAŚWIADCZENIE, O KTÓRYM MOWA 

W ART. 17 UST. 3 SPECUSTAWY W ZAKRESIE 

MOŻLIWOŚCI PRZYJĘCIA NOWYCH UCZNIÓW 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ 





ZAŁĄCZNIK NR 11A 
DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEŃ 

BUDOWLANYCH W SPECJALNOŚCI 

ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ 

OGRANICZEŃ (WYDANA NA RZECZ ADAMA 

KARKUSIEWICZA) 





ZAŁĄCZNIK NR 11B 
ZAŚWIADCZENIE O WPISIE NA LISTĘ CZŁONKÓW 

MAZOWIECKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW 

RP (WYDANE NA RZECZ ADAMA 

KARKUSIEWICZA) 



Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Adam Andrzej KARKUSIEWICZ

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr MA/027/06,
jest wpisany na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: MA-1847.

Członek czynny od: 09-01-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 13-04-2022 r.  Warszawa.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-12-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anatol Kuczyński, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MA-1847-YF7F-35C2-CC9D-6E97

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.



ZAŁĄCZNIK NR 12A 
INFORMACJA ODPOWIADAJĄCA ODPISOWI 

AKTUALNEMU Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW 

DLA SMUGOWA 2 SP. Z O.O. 

(stan na dzień 26.10.2022) 


















































