ZARZl\DZENIE Nr512<, NIII/20
PREZYDENT A MIAST A LODZI
z dnia 45lJnefimu., 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosk6w zlozonyeh w zwi~zku z ogloszeniem 0 przyst~pieniu
do sporz~dzenia miejseowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ez~sei
obszaru miasta Lodzi polozonej na osi uliey Strykowskiej w rejonie ulie: Bursztynowej,
Zaseianek Bohatyrowieze, Lodzianka, Ok6lnej, Jana i Ceeylii i Aksamitnej
oraz wsehodniej graniey miasta.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym
(Dz. U. z 20120 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086
i 1378), w wykonaniu uchwaly Nr LXXIIIl9411l8 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 14 czerwca
2018 r. w sprawie przyst'lPienia do sporz'ldzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla cz~sci obszaru miasta Lodzi polozonej na osi ulicy Strykowskiej w rejonie
ulic: Bursztynowej, Zascianek Bohatyrowicze, Lodzianka, Ok6lnej, Jana i Cecylii
i Aksamitnej oraz wschodniej granicy miasta
zarz~dzam,

co

nast~puje:

§ 1. Rozpatruj~ wnioski zlozone w zwi¥ku z ogloszeniem 0 przyst'lPieniu
do sporz'ldzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz~sci obszaru
miasta Lodzi polozonej na osi ulicy Strykowskiej w rejonie ulic: Bursztynowej, Zascianek
Bohatyrowicze, Lodzianka, Ok6lnej, Jana i Cecylii i Aksamitnej oraz wschodniej granlCY
miasta, zgodnie z rozstrzygni~ciem, stanowi'lcym za1'lcznik do zarz'ldzenia.
§ 2. Wykonanie
zarz'ldzenia
Urbanistycznej w Lodzi.

pOWlerzam

Dyrektorowi

Miejskiej

Pracowni

§ 3. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.

\

Hanna ZDANOWSKA

Zal'!cznik
do zarz,!dzenia Nr512~ NIIII20
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia45 JJYJe.SI?~ 2020 r.
Rozstrzygni~cie 0 sposobie rozpatrzenia wnioskow zlozonyeh w zwi~zku z ogloszeniem
o przyst~pieniu do sporzlldzenia miejseowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla ez~sci obszaru miasta Lodzi polozonej na osi uliey Strykowskiej w rejonie ulie:
Bursztynowej, Zascianek Bohatyrowieze, Lodzianka, Okolnej,
Jana i Ceeylii i Aksamitnej oraz wsehodniej graniey miasta.

W zwi,!zku z ogloszeniem Prezydenta Miasta Lodzi 0 przyst,!pieniu do sporz,!dzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ktore ukazalo sit( 24 lipca 2018 r.
w Gazecie Wyborczej, wplynelo 13 wnioskow. Zlozone wnioski zostaly ponumerowane
w celu ulatwienia ich identyfikacji.
Wniosek nr 1
18 r.,
data wplywu wniosku: 22 s'
- wnioskodawca:
- dotyczy: nieruchomosci przy ul. Aksamitnej, dzialka nr 98/23, obrt(b B-59.
Wnioskodawea wnosi 0 przeznaczenie czt(sci dzialki nr 98/23 na teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z decyzj,! nr DAR-UA-VIII.2070.20 17 0 warunkach
zabudowy.
Prezydent Miasta Lodzi postanowH nie

uwzgl~dnic

wniosku:

Wyjasnienie:
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ustalenia studium S,! wi,!z,!ce dla organow gminy przy sporz,!dzaniu planow
miejscowych, jednoczesnie art. 15 ust. 1 mowi, iz prezydent miasta sporz'!dza projekt planu
miejscowego zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrt(bnymi, odnosz,!cymi sit(
do obszaru objt(tego planem. W obowi,!zuj,!cym Studium uwarunkowan i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi uchwalonym uchwal,! Nr LXIXl1753118
Rady Miejskiej wLodzi z dnia 28 marca 2018 r. zmienion,! uchwal,! Nr VII215/19 z dnia
6 marca 2019 r. dzialka wskazana we wniosku jest usytuowana na terenach oznaczonych
symbolem ,,0" przeznaczonych w studium na tereny aktywne przyrodniczo, w tym
uzytkowane rolniczo wyl'!czone spod zabudowy. S'! to obszary wyr6zniaj,!ce sit( walorami
przyrodniczo-krajobrazowymi, polozone w granicach otuliny Parku Krajobrazowego
Wzniesien L6dzkich. W terenach tych nie przewiduje sit( wyznaczania nowych teren6w
przeznaczonych pod zabudowt(.
Przeznaczenie w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzialki
wskazanej we wniosku na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, poza granicami
struktur zabudowy okreslonymi w studium, byloby niezgodne z polityk,! przestrzennego
rozwoju miasta zawart'! w studium.
Wniosek nr 2
- data wplywu wn~r.,
wnioskodawca:_
- dotyczy: nieruchomosci przy ul. Strykowskiej 191, dzialka nr 44/3, obrt(b B- 60.
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Wnioskodawca wnosi 0 cyt.: "zmian~ przeznaczenia dzialki z rolnej na
(punkt handlowo-uslugowy z parkingiem) oraz mieszkaniowq. "
Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie

uwzgl~dnic

dzialk~

uslugowq

wniosku:

Wyjasnienie:
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ustalenia studium s(! wi(!z(!ce dla organow gminy przy sporz(!dzaniu plapow
miejscowych, jednoczesnie art. 15 ust. 1 mowi, iz prezydent miasta sporz(!dza projekt planu
miejscowego zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odr((bnymi, odnosz'!cymi si((
do obszaru obj((tego planem. W obowi,!zuj,!cym Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi uchwalonym uchwal,! Nr LXIX/1753/18
Rady Miejskiej wLodzi z dnia 28 marca 2018 r. zmienion,! uchwal,! Nr VI/215/19 z dnia
6 marca 2019 r. dzialka wskazana we wniosku jest usytuowana na terenach oznaczonych
symbolem ,,0" przeznaczonych w studium na tereny aktywne przyrodniczo, w tym
uzytkowane rolniczo wyl'!czone spod zabudowy. S'! to obszary wyrozniaj,!ce si(( walorami
przyrodniczo-krajobrazowymi, polozone w granicach otuliny Parku Krajobrazowego
Wzniesien Lodzkich. W terenach tych nie przewiduje si(( wyznaczania nowych terenow
przeznaczonych pod zabudow((.
Przeznaczenie w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzialki
wskazanej we wniosku na dzialk(( usrugow,! oraz mieszkaniow,!, poza granicami struktur
zabudowy okreslonymi w studium, byloby niezgodne z polityk,! przestrzennego rozwoju
miasta zawart'! w studium.
Wniosek nr 3
- data wplywu wniosku: 20 si
- wnioskodawca:
- dotyczy: nieruchomosci przy ul. Strykowskiej 140, dzialka nr 1113, obr((b B-60.
Wnioskodawca wnosi 0 przeznaczenie dzialki pod budownictwo
jednorodzinne z mozliwosci,! podziaru na kilka dzialek budowlanych.
Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie

uwzgl~dnic

mieszkaniowe

wniosku:

Wyjasnienie:
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ustalenia studium s,! wi,!z,!ce dla organow gminy przy sporz,!dzaniu planow
miejscowych, jednoczesnie art. 15 ust. 1 mowi, iz prezydent miasta sporz'!dza projekt planu
miejscowego zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odr((bnymi, odnosz~cymi si((
do obszaru obj((tego planem. W obowi~zuj~cym Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi uchwalonym uchwal~ Nr LXIXl1753/18
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienion~ uchwal~ Nr VII215/19 z dnia 6
marca 2019 r. CZ((SC dzialki wskazanej we wniosku bezposrednio przylegaj~ca do ulicy
Strykowskiej jest usytuowana na terenach oznaczonych symbolem "PM" przeznaczonych
w studium na tereny zabudowy mieszkaniowej w ukladach ulicowych z dopuszczeniem
zabudowy uslugowej. Pozostala CZ((SC tej dzialki jest polozona na terenach oznaczonych
symbolem ,,0" przeznaczonych w Studium na tereny aktywne przyrodniczo, w ,tym
uzytkowane rolniczo wyl~czone spod zabudowy. S~ to obszary wyrozniaj~ce si(( walorami
przyrodniczo-krajobrazowymi, polo zone w granicach Parku Krajobrazowego Wzniesien
3

L6dzkich. W terenach oznaczonych symbolem ,,0" nie przewiduje si y wyznaczania nowych
teren6w przeznaczonych pod zabudowy.
Przeznaczenie w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego calej dzialki
wskazanej we wniosku pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne byloby niezgodne
z polityk'l przestrzennego rozwoju miasta zawart'l w studium.
W projekcie planu miejscowego czyse dzialki nr 11/3 przylegaj'lca do ul. Strykowskiej moze
bye przeznaczana pod budownictwo jednorodzinne.
Szczeg610we ustalenia projektu planu miejscowego dotycz'lce mozliwosci podzialu dzialek,
zostan'l doprecyzowane w trakcie dalszych prac projektowych wynikaj'lcych z kolejnych
etap6w procedury planistycznej.

Wniosek nr 4
- data wplywu wn~8 r.,
wnioskodawca: _
- dotyczy: nieruchomosci przy ul. Jana i Cecylii, dzialka nr 76/3 obryb B-60.
Wnioskodawca wnosi 0 mozliwose budowy siedliska.
Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzglerdnic wniosku:
Wyjasnienie:
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ustalenia studium S'l wi'lz'lce dla organ6w gminy przy sporz'ldzaniu plan6w
miejscowych, jednoczesnie art. 15 ust. 1 m6wi, iz prezydent miasta sporz'ldza projekt planu
miejscowego zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami o drybnymi , odnosz'lcymi
siy do obszaru objytego planem. W obowi'lzuj'lcym Studium uwarunkowan i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi uchwalonym uchwal'l Nr LXIXl1753/18
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r. zmienion'l uchwal'l Nr VII215/19 z dnia
6 marc a 2019 r. dzialka wskazana we wniosku jest usytuowana na terenach oznaczonych
symbolem ,,0" przeznaczonych w studium na tereny aktywne przyrodniczo, w tym
uzytkowane rolniczo wy1'lczone spod zabudowy z dopuszczeniem teren6w zabudowy
zwi'lzanej z produkcj'l roln'l wy1'lcznie w zakresie obiekt6w istniej'lcych w granicach
istniej'lcego zainwestowania. Ponadto S'l to obszary wyr6zniaj'lce siy walorami przyrodniczokrajobrazowymi, polozone w granicach otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesien L6dzkich.
W terenach tych nie przewiduje siy wyznaczania nowych teren6w przeznaczonych pod
zabudowy.
Przeznaczenie w projekcie planu miejscowego ww. dzialki pod budowy, poza granicami
struktur zabudowy okreslonymi w studium, byloby niezgodne z polityk'l przestrzennego
rozwoju miasta zawart'l w studium.
Wniosek nr 5
- datawplywuwn~r.,
wnioskodawca:_
- dotyczy: nieruchomosci przy ul. Balsamowej, dzialki nr 36/1, 36/2, 36/3, 36/4 i 36/5,
obryb W-l.
Wnioskodawca wnosi 0: cyt: "kwalifikac}? w/w dzialek }ako rezydenc}onalne."
Prezydent Miasta Lodzi postanowil czersciowo uwzglerdnic wniosek.
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Wyjasnienie:
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ustalenia studium sq. wiq.zq.ce dla organow gminy przy sporzq.dzaniu planow
miejscowych, jednoczesnie art. 15 ust. 1 mowi, iz prezydent miasta sporzq.dza projekt planu
miej scowego zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrybnymi, odnoszq.cymi si y
do obszaru objytego planem. W obowiq.zujq.cym Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi uchwalonym uchwalq. Nr LXIX/1753/18
Rady Miejskiej wLodzi z dnia 28 marca 2018 r. zmienionq. uchwalq. Nr VII215/19 z dnia
6 marca 2019 r. dzialki wskazane we wniosku sq. usytuowane na terenach oznaczonych
symbolem "M4" przeznaczonych w studium na tereny zabudowy mieszkaniowej na duzych
dzialkach.
W planie miejscowym mozliwe jest wyznaczenie na dzialkach wskazanych we wniosku
terenow zabudowy mieszkaniowej. Szczegolowe ustalenia projektu planu miejscowego
dotyczq.ce wyznaczenia granic terenow przeznaczonych pod zabudowy mieszkaniowq.
oraz niezbydnego ukladu komunikacyjnego, w tym ulicy Strykowskiej zostanq.
doprecyzowane w trakcie dalszych prac projektowych wynikajq.cych z kolejnych etapow
procedury planistycznej.
Wniosek nr 6
- datawplywuw~18r.,
wnioskodawca: _
- dotyczy: nieruchomosci przy ul. Jana i Cecylii, dzialka nr 57/2 obryb B-60.
Wnioskodawca
j ednorodzinne.

wnOSl

0

przeznaczenle

dzialek

pod

budownictwo

mieszkaniowe

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzgl~dnic wniosku.
Wyjasnienie:
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ustalenia studium sq. wiq.zq.ce dla organow gminy przy sporzq.dzaniu planow
miejscowych, jednoczesnie art. 15 ust. 1 mowi, iz prezydent miasta sporzq.dza projekt planu
miejscowego zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrybnymi, odnoszq.cymi siy
do obszaru objytego planem. W obowiq.zujq.cym Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi uchwalonym uchwalq. Nr LXIXl1753/18
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r. zmienionq. uchwalq. Nr VV215/19 z dnia
6 marca 2019 r. dzialka wskazana we wniosku jest usytuowana na terenach oznaczonych
symbolem ,,0" przeznaczonych w studium na tereny aktywne przyrodniczo, w ,tym
uzytkowane rolniczo wylq.czone spod zabudowy. Sq. to obszary wyrozniajq.ce siy walorami
przyrodniczo-krajobrazowymi, polozone w granicach otuliny Parku Krajobrazowego
Wzniesien Lodzkich. W terenach oznaczonych symbolem ,,0" nie przewiduje siy
wyznaczania nowych terenow przeznaczonych pod zabudowy.
Przeznaczenie w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzialki
wskazanej we wniosku pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, poza granicami
struktur zabudowy okreslonymi w studium, byloby niezgodne z politykq. przestrzennego
rozwoju miasta zawartq. w Studium.
Wnioseknr 7
- datawplywuwn~r.,
wnioskodawca:_
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-

dotyczy: nieruchomosci przy ul. Strykowskiej 199, dzialka nr 100/6 obr«b B-59.

Wnioskodawca wnosi 0 cyt.: " ... przeksztalcenie dzialki
jednorodzinnych domow mieszkalnych lub na tereny inwestycyjne."

100/6

pod

zabudowf

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzgl-rdnic wniosku.
Wyjasnienie:
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ustalenia studium S,! wi,!z,!ce dla organ ow gminy przy sporz,!dzaniu planow
miejscowych, jednoczesnie art. 15 ust. 1 mowi, iz prezydent miasta sporz'!dza projekt planu
miejscowego zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odr«bnymi, odnosz'!cymi si«
do obszaru obj«tego planem. W obowi,!zuj,!cym Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi uchwalonym uchwal,! Nr LXIXI1753118
Rady Miejskiej wLodzi z dnia 28 marca 2018 r. zmienion,! uchwal,! Nr VII215119 z dnia
6 marca 2019 r. cz«se dzialki wskazanej we wniosku jest usytuowana na terenach
oznaczonych symbolem "PM" przeznaczonych w studium na tereny zabudowy
mieszkaniowej w ukladach ulicowych z dopuszczeniem zabudowy usrugowej. Pozostala
cz«se dzialki jest usytuowana na terenach oznaczonych symbolem ,,0" przeznaczonych
w studium na tereny aktywne przyrodniczo, w tym uzytkowane rolniczo wyl'!czone spod
zabudowy. S'! to obszary wyrozniaj,!ce si« walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, polozone
w granicach otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesien Lodzkich. W terenach oznaczonych
symbolem ,,0" nie przewiduje si« wyznaczania nowych terenow przeznaczonych pod
zabudow«.
Przeznaczenie w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego calej dzialki
wskazanej we wniosku na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub na teren
inwestycyjny byloby niezgodne z polityk,! przestrzennego rozwoju miasta zawart'! w studium.
W projekcie planu miejscowego cz«se dzialki nr 100/6 moze bye przeznaczana pod zabudow«
mieszkaniow,! j ednorodzinn,!.
Wniosek nr 8
- data wplywu wnio
- wnioskodawca:
- dotyczy: nieruchomosci przy ul. Aksamitnej 6, dzialka nr 4511 obr«b B-60.
Wnioskodawca wnosi 0 cyt.: "przeznaczenie dzialki 45/1 w planowanym Miejscowym Planie
zagospodarowania pod zabudowf domkow jednorodzinnych, gdyi zamierzam przeksztalcic
nieruchomosc na osiedle zabudowane. "
Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzgl-rdnic wniosku.
Wyjasnienie:
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ustalenia studium S,! wi,!z,!ce dla organow gminy przy sporz,!dzaniu planow
miejscowych, jednoczesnie art. 15 ust. 1 mowi, iz prezydent miasta sporz'!dza projekt planu
miejscowego zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odr«bnymi, odnosz'!cymi si«
do obszaru obj«tego planem. W obowi,!zuj,!cym Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi uchwalonym uchwal,! Nr LXIXl1753/18
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r. zmienion,! uchwal,! Nr VII215/19 z dnia
6 marca 2019 r. cz«se dzialki wskazanej we wniosku jest usytuowana na terenach
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oznaczonych symbolem "PM" przeznaczonych w Studium na tereny zabudowy
mieszkaniowej w ukladach ulicowych z dopuszczeniem zabudowy uslugowej. Pozostala
czyse dzialki jest usytuowana na terenach oznaczonych symbolem ,,0" przeznaczonych
w Studium na tereny aktywne przyrodniczo, w tym uzytkowane rolniczo wyl'!czone spod
zabudowy. S'! to obszary wyrozniaj,!ce siy walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, polo zone
w granicach otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesien Lodzkich. W terenach oznaczonych
symbolem ,,0" nie przewiduje siy wyznaczania nowych terenow przeznaczonych pod
zabudowy.
Przeznaczenie w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego calej dzialki
wskazanej we wniosku pod zabudowy domkow jednorodzinnych byloby niezgodne z polityk,!
przestrzennego rozwoju miasta zawart'! w Studium.
W projekcie planu miejscowego czyse dzialki nr 45/1 moze bye przeznaczana pod zabudow y
domkow jednorodzinnych.

Wniosek nr 9
- data wplywu wn~ r.,
wnioskodawca:_
- dotyczy: nieruchomosci przy ul. Balsamowej 5, dzialka nr 22 obryb W-l
oraz nieruchomosci przy ul. Balsamowej 2, dzialka nr 31 obryb W -1.
Wnioskodawca wnosi 0 przeznaczenie dzialek objytych wnioskiem pod zabudow y
jednorodzinn,! lub rezydencjonaln,!.
Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie

uwzgl~dnic

wniosku.

Wyjasnienie:
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ustalenia studium S,! wi,!z,!ce dla organow gminy przy sporz,!dzaniu planow
miejscowych, jednoczesnie art. 15 ust. 1 mowi, iz prezydent miasta sporz'!dza projekt planu
miejscowego zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrybnymi, odnosz'!cymi siy
do obszaru objytego planem. W obowi,!zuj,!cym Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi uchwalonym uchwal,! Nr LXIX/1753/18
Rady Miejskiej wLodzi z dnia 28 marca 2018 r. zmienion,! uchwal,! Nr VII215/19 z dnia
6 marca 2019 r. dzialka nr 31 jest usytuowana na terenach oznaczonych symbolem "M4"
przeznaczonych w studium na tereny zabudowy mieszkaniowej na duzych dzialkach. CZyse
dzialki nr 22 (obecnie dzialki nr 22/1, 22/2, 22/3 i 22/4) jest usytuowana na terenach
oznaczonych symbolem "PM" przeznaczonych w studium na tereny zabudowy
mieszkaniowej w ukladach ulicowych z dopuszczeniem zabudowy uslugowej. Pozostala
czyse dzialki nr 22 jest zlokalizowana na terenach oznaczonych symbolem ,,0"
przeznaczonych w studium na tereny aktywne przyrodniczo, w tym uzytkowane rolniczo
wyl'!czone spod zabudowy. S'! to obszary wyrozniaj,!ce siy walorami przyrodniczokrajobrazowymi, polozone w granicach otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesien Lodzkich.
W terenach oznaczonych symbolem ,,0" nie przewiduje siy wyznaczania nowych teren6w
przeznaczonych pod zabudowy.
Przeznaczenie w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego calej dzialki
nr 22 na tereny zabudowy mieszkaniowej byloby niezgodne z polityk,! przestrzennego
rozwoju miasta zawart'! w studium.
W planie miejscowym mozliwe jest wyznaczenie na dzialce nr 31 i cZysci dzialki nr 22
terenow zabudowy jednorodzinnej. Szczegolowe ustalenia projektu planu miejscowego
dotycz'!ce wyznaczenia granic terenow przeznaczonych pod zabudowy mieszkaniow,!
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oraz niezbttdnego ukladu komunikacyjnego, w tym ulicy Strykowskiej zostanq,
doprecyzowane w trakcie dalszych prac projektowych wynikajq,cych z kolejnych etapow
procedury planistycznej.

Wniosek nr 10
- data wplywu wniosku: 21 s·
- wnioskodawca:
- dotyczy: nieruchomosci przy ul. Strykowskiej 126, dzialka nr 82/2, obryb B-18
oraz nieruchomosci przy ul. Strykowskiej 157A, dzialka nr 21, obrttb W -1.
Wnioskodawca wnosi 0 przeznaczenie dzialek wskazanych we wniosku pod zabudowtt
jednorodzinna lub rezydencjonalnq,.
Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie

uwzgl~dnic

wniosku.

Wyjasnienie:
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ustalenia studium sq, wiq,zq,ce dla organow gminy przy sporzq,dzaniu planow
miejscowych, jednoczesnie art. 15 ust. 1 mowi, iz prezydent miasta sporzq,dza projekt planu
miej scowego zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrybnymi, odnoszq,cymi siy
do obszaru objtttego planem. W obowiq,zujq,cym Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi uchwalonym uchwalq, Nr LXIXl1753/18
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r. zmienionq, uchwalq, Nr VII215/19 z dnia
6 marca 2019 r. dzialka nr 82/2, obrttb B-18 usytuowana jest na terenach oznaczonych
symbolem "M4" przeznaczonych w studium na tereny zabudowy mieszkaniowej na duzych
dzialkach. CzttSC dzialki nr 21 jest usytuowana na terenach oznaczonych symbolem "PM"
przeznaczonych w studium na tereny zabudowy mieszkaniowej w ukladach ulicowych
z dopuszczeniem zabudowy uslugowej. Pozostala czttsc dzialki nr 21, obrttb W-l
zlokalizowana jest na terenach oznaczonych symbolem ,,0" przeznaczonych w studium na
tereny aktywne przyrodniczo, w tym uzytkowane rolniczo wylq,czone spod zabudowy. Sq, to
obszary wyrozniajq,ce sitt walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, polozone w granicach
otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesien Lodzkich. W terenach oznaczonych symbolem ,,0"
nie przewiduje sitt wyznaczania nowych terenow przeznaczonych pod zabudowtt.
Przeznaczenie w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego calej dzialki
nr 21 na tereny zabudowy mieszkaniowej byloby niezgodne z politykq, przestrzennego
rozwoju miasta zawartq, w Studium.
W planie miejscowym mozliwe jest wyznaczenie na dzialce nr 82/2 i czttsci dzialki nr 21
terenow zabudowy mieszkaniowej. Szczegolowe ustalenia projektu planu miejscowego
dotyczq,ce wyznaczenia granic terenow przeznaczonych pod zabudowtt mieszkaniowq,
oraz niezbttdnego ukladu komunikacyjnego, w tym ulicy Strykowskiej zostanq,
doprecyzowane w trakcie dalszych prac projektowych wynikajq,cych z kolejnych etapow
procedury pI ani stycznej .
Wniosek nr 11
data wplywu wn~18 r.,
wnioskodawca: _
dotyczy: dzialki nr 23/2, obrttb W -1 zlokalizowanej przy ulicy Balsamowej 7
oraz dzialki nr 73, obrttb W -1 zlokalizowanej poza granicami obszaru, dla ktorego
sporzq,dzany jest przedmiotowy plan miejscowy.
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Wnioskodawca wni6sl 0 rozpatrzenie i przeksztalcenie dzialki nr 73 z dzialki rolniczej
na dzialk~ budowlan(!. ,,Dzialka nr 73 przy ul. Zascianek Bohatyrowicze poloiona jest
na bardzo malowniczym terenie, Jakim sq Wzniesienia L6dzkie, z przepir-knym widokiem
na Las Lagiewnicki. Produkcja rolnicza na ww. dzialce jest malo oplacalna ze wzglr-du
na niskq klas? ziemi (IVa i IVb). Pragn? nadmienic, ie sqsiednia dzialka nr 74 (W-l) jest
zabudowana domem jednorodzinnym, natomiast z drugiej strony dzialka 53 (W-l) jest
przeznaczona do zabudowy jednorodzinnej, wlasciciel otrzymal zgod? na budow?
o podobnych walorach jest dzialka nr 23/2. W zwiqzku z czym prosz? 0 rozpatrzenie
i przeksztalcenie ww. dzialek rolniczych na dzialki budowlane."
Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie

uwzgl~dnic

wniosku.

Wyjasnienie:
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ustalenia studium s(! wi(!z(!ce dla organ6w gminy przy sporz(!dzaniu plan6w
miejscowych, jednoczesnie art. 15 ust. 1 m6wi, iz prezydent miasta sporz(!dza projekt planu
miej scowego zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odr~bnymi, odnosz(!cymi si~
do obszaru obj~tego planem. W obowi(!zuj£!cym Studium uwarunkowan i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi uchwalonym uchwal£! Nr LXIX/1753/18
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r. zmienion£! uchwal(! Nr VII215/19 z dnia
6 marca 2019 r. p6lnocna cz~se dzialki nr 23/2 jest usytuowana na terenach oznaczonych
symbolem "PM" przeznaczonych w studium na tereny zabudowy mieszkaniowej w ukladach
ulicowych z dopuszczeniem zabudowy uslugowej. Poludniowa cz~se dzialki jest polo zona na
terenach oznaczonych symbolem ,,0" przeznaczonych w studium na tereny aktywne
przyrodniczo, w tym uzytkowane rolniczo wyl(!czone spod zabudowy. S(! to obszary
wyr6zniaj(!ce si~ walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, polo zone w granicach otuliny
Parku Krajobrazowego Wzniesien L6dzkich. W terenach tych nie przewiduje si~ wyznaczania
nowych teren6w przeznaczonych pod zabudow~. Przeznaczenie w projekcie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego calej dzialki nr 23/2 na tereny budowlane byloby
niezgodne z polityk(! przestrzennego rozwoju miasta zawart(! w studium.
W projekcie planu miejscowego cz~se dzialki nr 23/2 przylegaj(!ca do ul. Balsamowej moze
bye przeznaczana pod zabudow~.
Wniosek w zakresie dzialki nr 73, obr~b W -1 polozonej przy ulicy Zascianek Bohatyrowicze
nie moze bye rozpatrzony z przyczyn formalnych. Dzialka nr 73 znajduje si~ w terenie
s(!siednim, poza granicami obszaru, dla kt6rego opracowywany jest miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla cz~sci obszaru miasta Lodzi polozonej na osi ulicy
Strykowskiej w rejonie ulic: Bursztynowej, Zascianek Bohatyrowicze, Lodzianka, Ok6lnej,
Jana i Cecylii i Aksamitnej oraz wschodniej granicy miasta.
Wniosek nr 12
- data wplywu wn~18 r.,
wnioskodawca: _
dotyczy: dzialki nr 23/1, obr~b W -1 zlokalizowanej przy ulicy Balsamowej 7A
oraz dzialki nr 73, obr~b W -1 zlokalizowanej poza granicami obszaru, dla kt6rego
sporz(!dzany jest przedmiotowy plan miejscowy.
Wnioskodawca wni6sl 0 przeksztalcenie dzialek nr 73 oraz 23/1 z dzialek rolniczych
na dzialki budowlane. ,,Dzialka nr 73 przy ul. Zascianek Bohatyrowicze poloiona jest
na bardzo malowniczym terenie, Jakim sq Wzniesienia L6dzkie, z przepir-knym widokiem
na Las Lagiewnicki. Produkcja rolnicza na ww. dzialce jest malo oplacalna ze wzgl?du
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na niskq klasf ziemi (IVa i IVb). Pragnf nadmienic, ie sqsiednia dzialka nr 74 jest
zabudowana domemjednorodzinnym, natomiast dzialka nr 53 jest przeznaczona do zabudowy
domami jednorodzinnymi, wlasciciel otrzymal zgodf na budoWf. a podobnych walorach jest
dzialka nr 23/1. W zwiqzku z powyiszym proszf 0 rozpatrzenie i przeksztalcenie ww. dzialek
rolniczych na dzialki budowlane."

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzgl~dnic wniosku.
Wyjasnienie:
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ustalenia studium S,! wi,!z,!ce dla organow gminy przy sporz,!dzaniu planow
miejscowych, jednoczesnie art. 15 ust. 1 mowi, iz prezydent miasta sporz'!dza projekt planu
miejscowego zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrybnymi, odnosz'!cymi siy
do obszaru objytego planem. W obowi,!zuj,!cym Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi uchwalonym uchwal,! Nr LXIXl1753/18
Rady Miejskiej wLodzi z dnia 28 marca 2018 r. zmienion,! uchwal,! Nr VI/215119 z dnia
6 marca 2019 r. p6lnocna czyse dzialki nr 2311 jest usytuowana na terenach oznaczonych
symbolem "PM" przeznaczonych w studium na tereny zabudowy mieszkaniowej w ukladach
ulicowych z dopuszczeniem zabudowy uslugowej. Poludniowa czyse dzialki jest polozona na
terenach oznaczonych symbolem ,,0" przeznaczonych w studium na tereny aktywne
przyrodniczo, w tym uzytkowane rolniczo wyl'!czone spod zabudowy. S'! to obszary
wyr6zniaj,!ce siy walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, polozone w granicach otuliny
Parku Krajobrazowego Wzniesien L6dzkich. W terenach tych nie przewiduje siy wyznaczania
nowych teren6w przeznaczonych pod zabudowy.
Przeznaczenie w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego calej dzialki
nr 2311 na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej byloby niezgodne z polityk,!
przestrzennego rozwoju miasta zawart'! w studium.
W projekcie planu miejscowego czyse dzialki nr 2311 przylegaj,!ca do ul. Balsamowej moze
bye przeznaczana pod zabudowy.
Wniosek w zakresie dzialki nr 73, obryb W -1 polozonej przy ulicy Zascianek Bohatyrowicze
nie moze bye rozpatrzony z przyczyn formalnych. Dzialka nr 73 znajduje siy w terenie
s,!siednim, poza granicami obszaru, dla ktorego opracowywany jest miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla czysci obszaru miasta Lodzi polozonej na osi ulicy
Strykowskiej w rejonie ulic: Bursztynowej, Zascianek Bohatyrowicze, Lodzianka, Okolnej,
Jana i Cecylii i Aksamitnej oraz wschodniej granicy miasta
.
Wniosek nr 13
- data wplywu wniosku: 27 sierpnia 2018 r. (wniosek nadano listem poleconym w dniu
22 sierpnia 201
- wnioskodawca:
- dotyczy: nieruchomosci przy ul. Strykowskiej 138, dzialka nr 7/2, obryb B-60.
Wnioskodawca wnosi 0 cyt.: "
1) dopuszczenie zabudowy magazynowej,'
2) moiliwosc odbudowy budynku istniejqcego 0 powierzchni zabudowy wifkszej nii J000 m
kw., powierzchni sprzedaiy w przypadku zdarzen losowych np. poiar;
3) dofinansowanie do budowy odnawialnych iradel energii, wiatraki, nowe piece na paliwo
ekologiczne, paneli Jotowoltanicznych (OZE),'
4) budowa kanalizacji wodnosciekowej i gazowej (media)."
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Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie

uwzgl~dnic

wniosku.

Wyjasnienie:
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ustalenia studium s'}. wi~'}.ce dla organow gminy przy sporz'}.dzaniu planow
miejscowych, jednoczesnie art. 15 ust. 1 mowi, iz prezydent miasta sporz'}.dza projekt planu
miejscowego zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odr((bnymi, odnosz'}.cymi si((
do obszaru obj((tego planem. W obowi'}.Zuj'}.cym Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi uchwalonym uchwal'}. Nr LXIXl1753/18
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r. zmienion'}. uchwal'}. Nr VII215/19 z dnia
6 marca 2019 r. dzialka wskazana we wniosku jest usytuowana na terenach oznaczonych
symbolem "PM" przeznaczonych w studium na tereny zabudowy mieszkaniowej w ukladach
ulicowych z dopuszczeniem zabudowy uslugowej. Wprowadzenie na tym terenie funkcji
magazynowo-skladowej pozostawaloby w sprzecznosci z ustaleniami obowi'}.Zuj'}.cego
studium.
Szczegolowe ustalenia projektu planu miejscowego dotycz'}.ce mozliwosci funkcjonowania
istniej'}.cej zabudowy, a takze lokalizowania infrastruktury technicznej i mediow zostan'}.
doprecyzowane w trakcie dalszych prac projektowych wynikaj'}.cych z kolejnych etapow
procedury planistycznej.
Kwestie zwi'}.Zane z dofinasowaniem budowy infrastruktury technicznej nie s'}. przedmiotem
rozstrzygni((c zapisow uchwaly w sprawie uchwalenia miej scowego planu zagospodarowana
zagospodarowania przestrzennego.

d~
Hanna ZDANOWSKA
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