
Wlh'TOSEK 0 PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI SPOEECZNYCH 

?u'a podstawie 8 8 i 9 10 ~ & d  i trybu prowadzenia konsultacji spoiecmych w rnieicie todzi, stanowiitcych 
I --dqcarik do udiwa4y Nr XXl786120 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 1 9 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia 

Zasad i trybu prowadzenia konsultacji spoiecmych w rnieScie b d z i  @z. Urz. Woi. L6dzkiego poz. 1636), 
mienionej uchwa3q Nr XXX1/1033/28 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 14 paidziernika 2020 r. 
(Dz. Urz. Woj. t6dzkiego poz. 5757) 

skfadam/y do Prezydenta Miasta todzi wiosek o pneprowadzenie konsultacji spotecznych. 
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Imiq i nazwisko lub m a  inicjatora konsultacji spotecznych: 

Malgorzata Pajor w imieniu mieszkane6w obszaru Miasta Lodzi pofoionego w rejonie ulic: Ok6lnej, 
~ohviowej i Serwituty oraz polnocnej granicy Miasta Lodzi. 

Dane kontaktowe inicjatora konsaltacji spolecznych: I 
lmie i nazwisko: Matgorzata Pajor 
Adres korespondencyjny: f-! 
rc'urner telefonu Ulub adres poczty elektranicznej: 

Propsnowany pmdmiot konsuttacji spotecznych: 1 
Konsuftacje spoleczne w sprawie miany tresci Studium uwarunkowaii i kierunkow zagospodarowania 
przes~zennego nliasta Lodzi uchwalonego uchwalq nr LXW1753118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 
201 8 r. mieniona uchwajq Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 201 9 r. nr VII 215119 oraz w sprawie 
wprowadzenia miejscowego planu zagospodarowania przeswzennego dla obszaru Miasta Lodzi po#ozonego 
w re-jonie ulic: Okblnej, ~&iowej  i Senvituty oraz pdnocnej granicy Miasta todzi. 
Proponowany ternin pmeprczw8bnia Irownlbeji$p&ezaych: -- * 

~ L. 
, < 

Proponowane formy konsultacji spo#ecafych: 1 
- protokolowane publicme spotkania konsultacyjne wnoiliwiajqcych wymianq propozycji i opinii z czqicia 
warsztatowq dla rnieszka?cbw miasta Locfii unnoiliwiajqcy zdobycie wiedzy na temat konsultowanego 
przedsigwziecia i sformubwania przez uczestnik6w rozwiqzania poddanego rozwa;ianiu, ktore przeprowadzone 
zostanq z osobisty~n udzialern rnieszkaricow, zorganizowane na terenie Szk* Podstawowej m 142 w Lodzi 
ul. Lupkowa 6, oraz za pornoca irodk6w porozumiewania sie na odlegtosc, zapewniajqcych jednoczesnq trammisje 
wizji i dhvieku, 
- zbiermia propoqcji i opinii na piimie w tym drogq efektronicznq z wykorqstaniem' fonnularza konsultacyjnego, 
a) w Biuletynie hformacji Publicmej Urzqdu Miasta Lodzi pod adresern https:i/bip.uml.Iodz.pl, 
b) na stronie internetowej Urzqdu Miasta todzi pod adresern h~s:/luml.todz.pvdecydujemy, 
c) na ?ortalu VOX POPUti pod adresern https://vox.wnl.lodz.p1/, 
d) w kancelarii Mie-jskiej Pracowni Urbanistycznej, przy al. T. Kosciuszki 19, w godzinach pracy Pracowni. 
Uzasadnienie przeprowadzelitiar. btlsn'ftoreji sp~teczsy* I *  

KoniecznoSc uwzglqdnienia wnioskow oraz potrzeb mieszk&cow w zakresie zagospodarowania przestrzennego 
obszaril Miasta todzi po~ozonego w rejonie ulic: Okolnej, Zblwiowej i Senvinity oraz pohocnej granicy Miasta 
Lodzi w celu zmiany treSci Studium uwarunkowani i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta todzi 
uchwalonego uchwalq nr LXW1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 20 18 r. mieniona uchwalq Rady 
Miejskiej w Eodzi z dnia 6 marca 2019 r. nr Vk/ 215/19 oraz w sprawie wprowadzenia miejscowego pfanu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Miasta Lodzi pdoionego w rejonie ulic: Okdlnej, m i o w e j  
i Semituty oraz p6hocnej granicy Miasta Lodzi. 

' Zgodr~ie z inforrnacjami uzyskanyrni od Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej oraz pracownikow Miejskiej 
I Pracowni Urbanistycmej nie ma mozliwosci zalahvienia pnedmiotowej sprawy w inny spos6b nnit poprzez zlotenie / niniejszego uniosku. gdy2 uwzglednienie wniosk6w oraz potrzeb rnieszkafic6w w zakresie zagospodarowania 
] przestrzennego obszaru Miasta Lodzi polozonego w rejonie ulic: Okolnej, Zohiowej i Serwituty oraz pobocnej 
' granicy Miasta todzi wyrnaga ich ujawnjenia w tohu konsultacji spdecmych. Zgromadzone propozycje i opinie 
' rnies&alicCiw ww. obszaru wymagajq nastepnie uwzglgdnienia w procedurze miany przepisow Studium 1 uwarunkowai~ i kientnk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi uchwalonego uchwa$ nr LXIX/1753/18 1 



Radq Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 201 8 r. mieniona uchwatq Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 20 19 r. 
nr VI/ 215119. W konsekwencji miana ww. studium ponvoli na wylozenie projekm miejskiego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla ww. obszaru i uch~~alenie jego trkci w spos6b zgodny z zaloteiiami 
planistycnymi studium. 
N a i e ~  wskazak. it w zakresie objgtyrn przedmiotem wniosku nie by@ przeprowadzane konsultacje spdecme. By4 
wymaczony na dzieh 22.06.2021 r. rennin dyskusji publicmej w sprawie projektu Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego dla czeici obszaru rniasta Lodzi polozonej w rejonie ulic: Ok~jlnej, Zohuiowej 

, i Senvituty oraz phocnej bmnicy Miasta Lodzi (nr przysiipienia 225). Jednakze wystagity istotne okolicnoSci 
/ uzasadniajace rozpatrzenie niniejszego Wniosh i przeprowadzenie wnioskowanych konsultacji. Wskazaf bowiern 

nalezy, iz zakres wniosku o przeprowadzenie konsultacji spo~ecnych jest szerszy aniieli pnewidziany dla ww. 
dyskilsji publicmej, gdyz dotyczy r6wnieZ tresci ww. studium z 201 8 r. Ponadto na ww. reminie dyskusji publicmej 
przedstatviciele Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Lodzi nie byli wstanie uwzglednit wnioskow Mieszkaricow 
Lodzi. ktorych bezpoirednio dotyczy ww. przystapienie nr 225: wobec nieaktualnoSci treSci Studiurn uwarunkowari 
i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi uchwalonego uchwa$ nr LXIW1753/18 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 28 rnarca 201 8 r. Brak jest bowiem w Studium wywatenia interesu prywatnego z interesem 
publicmym zarowno w zakresie ochrony istniejqcego sstanu zagospodarowania terenu, jak i mian w zakresie jego 
zagospodarowania. W konsekwencji po~zeba przeprowadzenia konsultacji spolecznych nie zostala rdwniei 
zaspokojona w drodze skiadania indyw iduahych uwag do projektu Miejscowego Plmu Zagospodarowania 
Przesrnennego Przystqpienie nr 225 do dnia 26.07.202 I r. W Swietle powyiszego stanu faktycznego wyznaczenie 
teminu konsultacji spolecnych zapewni udzia* wszystkich osub zainteresowanych przedmiotowa sprawq, ktorzy 
dotychczas nie mogli sie wypowiadac na temat treici ww. Studium uwanurkowari i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta todzi. Ponadto uwzglednienie niniejszego wniosku jest zasadne wobec zgromadzenia listy 
pod? isow od mymagariej _mpy 200 mies&&cow. 


