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Pan 

Adam Borkowski 

W odpowiedzi na Pana wniosek o przeprowadzenie konsultacji 

spoiecznych w sprawie ,,zmiany treici Studium uwarunkowari i kierunkow 

zagospodarowania przestrzennego dla miasta lodzi, uchwalonego uchwatq 

nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r. zmienionq 

uchwatq Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r. nr V1/215/19 oraz 

w sprawie wprowadzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru Miasta lodzi potoionego w rejonie ulic: Okolnej, 

Jozefa Sawickiego, Jana Gadomskiego i Moskule oraz potnocnej granicy Miasta 

Lodzi", zgodnie z par. 13 ust. 1 oraz par. 14 Uchwaty Nr XX/786/20 Rady 

Miejskiej w todzi z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad 

i trybu prowadzenia konsultacji spoiecznych w mieicie kodzi, uprzejmie 

informujq, i e  Pana wniosek nie moie zostad uwzglcdniony, poniewai: 

1. moiliwoid wnioskowania o zmianq dokumentu studium nie wymaga 

przeprowadzenia konsultacji spotecznych; 

odbyty sic j u i  waine konsultacje spoieczne dotyczqce projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czqici 

obszaru miasta todzi potoionej w rejonie ulic: Okolnej, Jozefa 

Sawickiego, Jana Gadomskiezo - i -~ Moskule oraz poinocnej granicy~ 

miasta todzi (sporzqdzanego na podstawie uchwaty Nr LXX11/1930/18 

Rady Miejskiej w todzi z dnia 14 czerwca 2018 r. - przystqpienie 

nr 222) zainicjowane wymogiem ustawowym ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o pla nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 741,784 i 922). 



W uzasadnieniu do pkt 1 wyjainiam ii, moiliwoid ztoienia wniosku 

o zmianq studiurn wynika z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. Wniosek o zmianq Studium moina ztoiyd 

do Prezydenta Miasta todzi, za poirednictwem Biura Architekta Miasta. 

Informujq rowniei, i e  zgodnie z art. 32 ww. ustawy Prezydent Miasta ,,w celu 

oceny oktualnojci studium i planow miejscowych (...) dokonuje analizy zmian 

w zagospodarowaniu przestrzennym gminy (...), przekazuje radzie gminy 

wyniki analiz (...), co najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada gminy 

podejmuje uchwaiq w sprawie aktualnoici studium i planow miejscowych (...)". 

Uchwatq Nr LXXIX/2113/18 z dnia 14 listopada 2018 r. Rada Miejska w todzi 

uznaia Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego 

miasta todzi za aktualne. 

W uzasadnieniu do pkt 2 wyjainiam ii, proces konsultacji spotecznych 

dotyczqcych przedmiotowego projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego zostal przeprowadzony zgodnie z ww. ustawq. Proces ten jest 

dwuetapowy. Rozpoczyna siq ogtoszeniern prezydenta miasta w prasie 

miejscowej, przez obwieszczenie oraz udostepnienie informacji w Biuletynie 

lnformacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, a takie w sposob 

zwyczajowo przyjqty w danej miejscowoici, o podjqciu uchwaiy 

o przystqpieniu do sporzqdzania planu, okreilajqc formq, miejsce i termin 

sktadania wnioskow do planu, nie krotszy n i i  21 dni od dnia ogtoszenia. 

Kolejnym etapem, w ktotym mogq uczestniczyd zainteresowani projektern 

planu jest wyioienie do publicznego wglqdu. Wyioienie projektu 

do publicznego wglqdu trwa co najmniej 21 dni, w tym czasie organizowana 

jest dyskusja publiczna. lnformacja o wytoieniu podawana jest, zgodnie 

zustawq, do publicznej wiadomoici poprzez ogtoszenie prasowe 

i obwieszczenie prezydenta miasta, a takie przez udostcpnienie informacji 

wBiuletynie lnformacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, 

publikowane na 7 dni przed rozpoczqciem wytoienia. W dokumentach tych 

podawany jest termin trwania wytoienia, dzien dyskusji oraz termin 

zakonczenia zbierania uwag. Uwagi do projektu planu miejscowego moie 

wnie46 ~ - kaZdy; k t o  kwestionuje -- ustaienia przyjqte w prajek-cie -planu 
wytoionym do publicznego wglqdu. W wyniku rozpatrzenia uwag moie zajiC 

potrzeba ponowienia procedury planistycznej i kolejnego wytoienia projektu 

do publicznego wglqdu. 

Ogioszenie o przystqpieniu do sporzqdzenia ww. projektu planu 

miejscowego ukazato siq w dniu 18 listopada 2019 r. w prasie - w Mdzkim 

dodatku do Gazety Wyborczej. Obwieszczenie zostato zamieszczone 

natablicach ogtoszen Urzqdu Miasta todzi oraz Wydziatu Urbanistyki 



i Architektury-UMt przy ul.-Piotrkowskiej 104;Biura Architekta Miasta przy 

ul. Piotrkowskiej 113, a takie w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 

w todzi przy al. Tadeusza Koiciuszki 19, a takie na stronie www.mpu.lodz.pl 

oraz stronie BIP Urzqdu Miasta todzi bip.uml.lodz.pl. Wnioski do projektu 

planu moina byto sktadad do dnia 17 grudnia 2019 r. w formie papierowej 

tub drogq elektronicznq, przez e-mail (29 dni). W terminie wptynqi 1 wniosek, 

zostat rozpatrzony zarzqdzeniem Nr 5121/V111/20 Prezydenta Miasta todzi 

z dnia 15 wrzeinia 2020 r. 

Ogioszenie o wytoieniu do publicznego wglqdu projektu ukazaio 

siq w dniu 29 kwietnia 2021 r. w prasie - w todzkim dodatku do Gazety 

Wyborczej. Obwieszczenie zostato zamieszczone na tablicach ogtoszen Urzqdu 

Miasta todzi przy ul. Piotrkowskiej 104 oraz w siedzibie Miejskiej Pracowni 

Urbanistycznej w lodzi przy al. Tadeusza Kobciuszki 19, a takie na stronie 

www.mpu.lodz.pl oraz stronie BIP Urzqdu Miasta todzi bip.uml.lodz.pl. Projekt 

zostat wytoiony do publicznego wglqdu w dniach od 6 maja 2021 r. do 31  maja 

2021 r. (25 dni) poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej 

www.mpu.lodz.pl oraz udostqpnienie do publicznego wglqdu w siedzibie 

Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w todzi wraz z informacjq o moiliwoici 

kontaktu telefonicznego z pracownikami i umowienia siq na bezpoiredniq 

rozmowe. Dyskusja publiczna nad rozwiqzaniami przyjqtymi w projekcie 

odbyta siq w dniu 11 maja 2021 r., a o zasadach uczestnictwa poinformowano 

rowniei w ogtoszeniu i na stronie www.mpu.lodz.pl. Uwagi dotyczqce projektu 

moina byto wnosid przez caty czas trwania wytozenia, tj. od dnia 6 maja 

2021 r. do dnia 14 czerwca 2021 r. (razem 39 dni) w formie papierowej 

lub drogq elektronicznq, przez e-mail. 

Rada Osiedla Wzniesieri todzkich o wytoieniu projektu planu 

miejscowego do publicznego wglqdu zostata poinformowana w dniu 

27 kwietnia 2021 r. mailowo na adres wzniesienlodzkich@umI.lodz.pl 

oraz poprzez Biuro Aktywnoici Miejskiej w UML, do ktorego Miejska 

Pracownia Urbanistyczna w todzi zwrociia siq z proibq o przekazanie pisma 

do Rady Osiedla, jak rowniez pismo to  wystane zostato Pocztq Polskp na adres 

siedziby Rady Osiedla. Do pisma inforrnujqcego o wytoieniu zostato dotqczone 

obwieszczenie z proibq o poinformowanie zainteresowanych o wytoieniu, 

moiliwoici zapoznania siq z rozwiqzaniami przyjqtymi w projekcie w czasie 

trwania wytoienia i moiliwoici skiadania uwag. 

lnformacja o wytoieniu projektu planu wraz z obwieszczeniem 

przekazana zostata rowniei do Komisji Planowania Przestrzennego 

i Architektury Rady Miejskiej w todzi. 



Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym nie przewiduje, innego n i i  wymienione wyiej, indywidualnego 

zawiadamiania mieszkancow i wtaicicieli nieruchomoici o wytoieniu projektu 

planu miejscowego do publicznego wglqdu. 

Procedura wytoienia do publicznego wglqdu projektu mpzp nr 222 

zostata przeprowadzona standardowo, tak jak przy innych projektach planow 

sporzqdzanych w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w todzi. 

Obecnie projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla czqici obszarow miasta todzi potoionej w rejonie ulic: 

Okolnej, Jozefa Sawickiego, Jana Gadomskiego i Moskule oraz pbtnocnej 

granicy miasta todzi jest na etapie rozpatrywania uwag. W terminie wptynqiy 

53 uwagi, w tym jedna wspolna podpisana przez 41 osob - mieszkancow 

osiedla Moskule. 

Ze wzglqdu na skargq mieszkaricow, ktorq ztoiyt Pan w ich imieniu 

w dniu 17 czerwca 2021 r. w Urzqdzie Miasta todzi, uwagi do projektu 

nie zostaty rozpatrzone. Miejska Pracownia Urbanistyczna w todzi na wniosek 

mieszkaricow, ktorzy ztoiyli skargq zorganizowaia spotkanie. Spotkanie odbyto 

siq w dniu 20 lipca 2021 r. w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 

wtodz i  przy al. Tadeusza Koiciuszki 19 i byto rowniei transmitowane 

w aplikacji Microsoft Teams z moiliwoiciq wypowiedzi na czacie i zabrania 

gtosu:Na spotkanie zostato zaproszonych piqciu przedstawicieli mieszkancow. 

Zaproszenie zostato wystane do Pana oraz do Rady Osiedla Wzniesien todzkich 

wraz z linkiem do transmisji spotkania on-line, ktory moina byto udostqpnid 

wszystkim zainteresowanym. W spotkaniu w sposob bezpoiredni brali udziat: 

ze strony MPU - Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w todzi 

Pani Magdalena Talar-Wiiniewska, p.0. Zastqpcy Dyrektora ds. Koordynacji 

i Projektowania Pani Paulina Gorska, p.0. Kierownika Zespotu Projektowego 

Nr 5 Pani Joanna Pelc-Muszynska, Gtowny Projektant w Zespole Projektowym 

Nr 5 Pani Xymena Marcinkowska oraz Kierownik Oddziatu ds. Komunikacji 

i Rozwoju Spotecznoici Lokalnych Biura Aktywnoici Miejskiej 

w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzqdu Miasta todzi Pani Marta lgnaczak 

- petniqca role moderatora spotkania. Natomiast ze strony przedstawicieli 

mieszkancow ul. Moskule - 4 osoby: Przewodniczqcy Rady Osiedla Wzniesieh 

todzkich Pan -, Z-ca przewodniczqcego Rady Osiedla 

Wzniesien todzkich Pan 1 ,  Pan - oraz Pan. 

On-line uczestniczyto jeszcze 8 osob. 

Dalsze przediuianie procedury sporzqdzania projektu mpzp nr 222 

poprzez rozszerzenie obligatoryjnego, przewidzianego ustawq o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym procesu konsultacji spoteczriych o kolejne 



dwa miesiqce (wnioskowany termin konsultacji od 24 sierpnia 2021 r. 

do 26 paidziernika 2021 r.) poskutkuje pogtebieniem negatywnego 

zjawiska suburbanizacji, rowniei w wyniku dziatari deweloperow, w obszarze, 

ktory wyroinia siq na tle miasta walorami przyrodniczo-krajobrazowymi 

i w pierwszej kolejnoici wymaga ochrony przed skutkami niekontrolowanego 

rozprzestrzeniania siq zabudowy. 

Do wiadomoici: 

- Biuro Aktywnoici Miejskiej 
w Departamencie Strategii i Rozwoju UMt. 


