
ZARZl\DZENIE Nr60gS NIII/20 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia ~9 gvlAdni~ 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia wnioskow zlozonych w zwi~zku z ogloszeniem 0 przyst~pieniu 

do sporz~dzenia zmiany "Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi" w zakresie dotycz~cym okreslenia obszarow przestrzeni 

publicznej - projektowanych drog oraz 0 rozpocz~ciu strategicznej oceny oddzialywania 
na srodowisko. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 11 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378) 
oraz art. 42 pkt 1 w zwi'lZku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. 
o udostt(pnianiu informacji 0 srodowisku i j ego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 
322, 471 i 1378), w wykonaniu uchwaly Nr XIXl735/20 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
29 stycznia 2020 r. w sprawie przyst,!pienia do sporz,!dzenia zmiany "Studium uwarunkowan 
i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi" w zakresie dotycz'!cym 
okreslenia obszarow przestrzeni publicznej - projektowanych drog 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Rozpatrujt( wnioski zlozone w zwi'lZku z ogloszeniem 0 przyst,!pieniu 
do sporz,!dzenia zmiany "Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi" w zakresie dotycz'!cym okreslenia obszarow przestrzeni 
publicznej - projektowanych drog oraz 0 rozpoczt(ciu strategicznej oceny oddzialywania 
na srodowisko, zgodnie z rozstrzygnit(ciami, stanowi,!cymi zal,!czniki Nr 1-3 do zarz,!dzenia. 

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

§ 3. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Zal,!cznik N r 1 
do zarz,!dzenia Nr NIIII20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 2020 r. 

Rozstrzygni~cie 0 sposobie rozpatrzenia wnioskow zlozonych w zwhlzku z ogloszeniem 
o przyst~pieniu do sporz~dzenia zmiany "Studium uwarunkowan i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi" w zakresie dotycz~cym okreslenia 
obszarow przestrzeni publicznej - projektowanych drog oraz 0 rozpocz~ciu 

strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko (zwanego dalej projektem zmiany 
Studium), zlozonych przez osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne 
nieposiadaj~ce osobowosci prawnej. 

W wyznaczonym terminie skladania wnioskow do projektu zmiany Studium 
tj. do dnia 16 marca 2020 r. wplyn~lo 18 wnioskow zlozonych przez osoby prawne 
i flZyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadaj~ce osobowosci prawnej. Zlozone 
wnioski zostaly ponumerowane w celu ulatwienia ich identyfikacji. 

W zwi,!zku z ogloszeniem na terenie Polski od dnia 14 marca 2020 r. stanu zagrozenia 
epidemicznego (§ 1 rozporz'!dzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie 
ogloszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrozenia epidemicznego -
Dz. U. poz. 433, 441, 461 i 478), ktory od dnia 20 marca 2020 r. zostal zast,!piony nadal 
obowi,!zuj ,!cym stanem epidemii (§ 1 rozporz'!dzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 
2020 r. w sprawie ogloszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii -
Dz. U. poz. 491, 522, 531 i 565), termin skladania wnioskow zostal zawieszony na mocy 
art. 15zzs ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 0 szczegolnych rozwi,!zaniach 
zwi'!zanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob 
zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695, 875, 
1086, 1106, 1422, 1423, 1478, 1493 i 1639). Dalszy bieg terminu skladania wnioskow 
rozpocz'!l siy w dniu 24 maja 2020 r. w oparciu 0 art. 68 ust. 7 w zwi,!zku z art. 46 pkt 20 
ustawy z dnia 14 maja 2020 r. 0 zmianie niektorych ustaw w zakresie dzialan oslonowych 
w zwi,!zku z rozprzestrzenianiem siy wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875 i 1086) 
i zakonczyl siy w dniu 26 maja 2020 r. W okresie ustawowego zawieszenia biegu terminu i po 
wznowieniujego biegu, tj. do 26 maja 2020 r. do projektu wplyn,!l 1 wniosek. 

Wniosek nr 1 

wplyn,!l 21 lute 
zlozony przez 
dotyczy projektowanej ulicy "Wojska Polski ego" oraz dzialek nr 2/13 2114, 
w obrybie P-5, polozonych przy ul. Kwiatowej 42. 

Wnioskodawca wnosi 0 to, by ww. dzialki "zostaly ominiyte przy planowanej Trasie Wojska 
Polskiego oraz ostatecznie i definitywne zwolnione z takiego zapisu w Studium 
po aktualizacji". 



Wnioskodawca proponuje lokalizacj~ drogi "na s,!siaduj,!cym terenie (dzialki B43 - 55/2 
i B43 - 55/3) obj~tym juz Planem Zagospodarowania nr 34 - z zapisem 0 wspomnianej 
Trasie. W znacznym stopniu ulatwiloby to wladzom naszego miasta blokowanie w tym 
miejscu zabudowy na kolejne kilkadziesi'!t lat". 
Skladaj,!ca wniosek podkresla, iz przy "precyzyjnym trasowaniu dro . 
uwag~ decyzj~ 0 pozwoleniu na budow~ wydan,! tinnie 
_ Dodaje, ze "inwestycja ta b~dzie zlokalizowana na dzialkach, ktore S,! w bardzo 
bliskim s,!siedztwie sklepu sieci Biedronka. Ci~zko sobie wyobrazic zburzenie Biedronki 
i zrobienie takiej trasy przed oknami tych blokow". 
Ponadto wniosek zawiera prosb~, aby w przypadku wskazania przebiegu trasy drogi przez 
dzialki nr 2113 i 2/14 ustalono w jakiej fonnie przewiduje si~ rekompensaty dla wlascicieli 
dzialek polozonych przy ul. Kwiatowej 42. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowH wniosku nie uwzgl~dnic. 

Wyjasnienie: 
Struktura elementow systemu komunikacyjnego Lodzi zostala okreslona w obowi,!zuj,!cym 
Studium uwarunkowafl i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, 
uchwalonym uchwal,! Nr LXIX/1753118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., 
zmienion,! uchwal,! Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r. lako istotny 
elementy tej struktury zostala wskazana trasa "Wojska Polskiego" maj,!ca stanowic 
pol,!czenie obwodnicy zewn~trznej (oka1aj,!cej obszar miasta w granicach kolei obwodowej) 
z drog,! ekspresow'! S14. Przedmiotowe nieruchomosci - dzialki nr 2/13 i 2114 - znajduj,! si~ 
w zasi~gu terenow wskazywanych w obowi'!zuj'!cym Studium dla przebiegu drogi "Wojska 
Polskiego". Dotychczasowe analizy uwzgl~dniaj,!ce m.in. stan zainwestowania 
poszczegolnych dzialek, wykonane na potrzeby procedowanej obecnie zmiany Studium, 
wykazaly koniecznosc uwzgl~dnienia obu ww. dzialek przy trasowaniu korytarza drogowego 
tej ulicy. Ostateczny przebieg trasowanego korytarza i zwi'!zane z tym prawdopodobienstwo 
zaj~cia na ten cel przedmiotowych nieruchomosci zostan,! ustalone w trakcie dalszych prac 
projektowych wynikaj,!cych z kolejnych etap6w procedury planistycznej zmiany Studium. 
Nalezy podkreslic, ze faktyczny zasi~g pasa drogowego i potrzeby w zakresie pozyskania 
poszczeg6lnych dzialek b~d,! nast~pnie podlegaly doprecyzowaniu w trakcie sporz,!dzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a nast~pnie w stosownej decyzji 
administracyjnej zezwalaj,!cej na realizacj~ drogi. 
Zawarta we wniosku prosba 0 ustalenie zasad rekompensaty dla wlascicieli dzialek zaj~tych 
pod wyznaczone w Studium korytarze drogowe projektowanych ulic wykracza poza zakres 
merytoryczny tego dokumentu. 

Wniosek nr 2 

wplyn,!l 23 lute 
zlozony przez 
dotyczy projektowanej ulicy "Wojska Polskiego" oraz dzialki nr 33/5, w obr~bie P-1, 
polozonej przy ul. Cieplamianej. 

Wnioskodawca wnosi 0 wytyczenie wjazdu do dzialki od projektowanej ulicy "Wojska 
Polskiego" . 
Wnioskodawca infonnuje, iz dzialka nr 33/5 nie posiada drogi koniecznej, a planowana ulica 
"Wojska Polskiego" ma przebiegac wzdluz poludniowej granicy dzialki. 



Prezydent Miasta Lodzi postanowH wniosku nie uwzgl~dnic. 

Wyj asnienie: 
Okreslanie lokalizacji wjazd6w na teren poszczeg61nych nieruchomosci nie odpowiada 
szczeg610wosci Studium i pozostaje poza zakresem przedmiotowym tego dokumentu (ma on 
charakter strategiczny i kierunkowy). 

Wniosek nr 3 

wplyn,!13 marca 2020 r., 
zlozony przez L6dzki Bank Sp61dzielczy, 
dotyczy projektowanej ulicy "Wojska Polskiego" oraz dzialki nr 55/2, w obrybie B-43, 
polozonej przy ul. Kwiatowej 44. 

Wnioskodawca wnosi 0 "zachowanie granic pierwotnych tj. zgodnie z uchwal,! 
Nr LXXVII/1793/02 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 3 kwietnia 2002 r. planowanej inwestycji 
tj. budowy ul. Wojska Polskiego, kt6ra mialaby w nieznacznym stopniu przechodzic przez 
teren dzialki nr 55/2, w obrybie B-43" oraz wnosi 0 zmiany klasyfikacji terenu z "tereny 
zielone" na "tereny komunikacyjne - parkingi". 

Prezydent Miasta Lodzi postanowH wniosku nie uwzgl~dnic. 

Wyjasnienie: 
W przywolanym przez Wnioskodawcy Studium uwarunkowan i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, przyjytym uchwal,! Nr LXXVII11793/02 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 3 kwietnia 2002 r., przebieg korytarza projektowanej ulicy 
"Wojska Polski ego" zostal wrysowany schematycznie, nie zawiera dokladnych przes'!dzen 
w zakresie potrzeb zajytosci na ten cel przedmiotowej nieruchomosci - dzialki nr 55/2. 
Uscislenie przebiegu projektowanej drogi nast,!pilo w sporz'!dzanym z uwzglydnieniem 
ustalen ww. Studium miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym 
uchwal,! Nr XL VIII/853/05 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 maja 2005 r. 
(Dz. Urz. Wojew6dztwa L6dzkiego Nr 202 poz. 2086 z dnia 30 czerwca 2005 r.). W planie 
tym ponad polowa powierzchni dzialki nr 55/2 znajduje siy w zasiygu teren6w wskazywanych 
dla potrzeb realizacji projektowanej ulicy "Wojska Polskiego". Dotychczasowe analizy 
uwzglydniaj,!ce m.in. stan zainwestowania poszczeg61nych dzialek, wykonane na potrzeby 
procedowanej obecnie zmiany Studium, r6wniez wykazaly koniecznosc uwzglydnienia 
ww. dzialki przy trasowaniu korytarza drogowego ulicy "Wojska Polskiego". 
Faktyczny zasiyg pasa drogowego bydzie podlegal doprecyzowaniu w trakcie sporz,!dzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a nastypnie w stosownej decyzji 
administracyjnej zezwalaj,!cej na realizacjy drogi. 
Wniosek w czysci dotycz'!cej zmiany klasyfikacji terenu z "tereny zielone" na "tereny 
komunikacyjne - parkingi" nie dotyczy zakresu zmiany Studium okreslonego 
w procedowanej obecnie Uchwale Nr XIX/735/20 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
29 stycznia 2020 r. w sprawie przyst,!pienia do sporz,!dzenia zmiany "Studium uwarunkowan 
i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi" w zakresie dotycz'!cym 
okreslenia obszar6w przestrzeni publicznej - projektowanych dr6g. 



Wniosek nr 4 

wplyn'll8 marca 2020 r., 
zlozony przez 
dotyczy projektowanej ulicy "Konstytucyjnej" oraz dzialek nr 66 67, w obrybie 
W-30, polozonych przy ul. Zapadlej 4 i 4a. 

Wnioskodawca wnosi protest "przeciwko zabraniu ww. dzialek pod budowy drogi 
"Konstytucyjnej" . 
Skladaj'lca wniosek informuje, iz jest to "teren pelen zieleni, byd'lcy siedliskiem roznych 
gatunkow ptakow. Cala dzialka obsadzona jest kilkunastometrowymi iglakami, a na jej 
terenie znajduje siy kilka starych i bardzo wysokich swierkow oraz piykna, rozlozysta brzoza. 
Poza tym rosn'l tam drzewa owocowe i duzo kwitn'lcych krzewow." Dodaje, ze dzialka byla 
kupiona w bardzo zlym stanie; "budynek mieszkalny wymagal kapitalnego remontu, a teren 
byl pelen smieci i dolow z gruzem oraz wymagal nawiezienia kilkunastu wywrotek ziemi. 
Poczynilismy zatem znaczne inwestycje finansowe, aby uprz'ltn'lc dzialky i posadzic nowe 
rosliny". Podkresla, ze dzialka rna duz'l wartosc sentymentaln'l i jest miejscem odpoczynku 
dla calej rodziny. Dodaje: "Mysl, ze ta oaza zieleni i siedlisko ptakow zostanie zniszczone 
i zabetonowane przeraza nie tylko mnie i moj'l rodziny, ale rowniez s'lsiadow, zwlaszcza 
mieszkaj'lcych w najblizszych blokach. Nie wyobrazaj'l oni sobie, ze zamiast zieleni byd'l 
widziec pydz'lce samochody i byd'l wdychac spaliny". 
Do wniosku dol'lczono: 
- mapy polozenia dzialek nr 66 i 67, 
- zdjycie swierkow na dzialkach. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosku nie uwzglftdnic. 

Wyjasnienie: 
Dotychczasowe analizy uwzglydniaj'lce m.in. stan zainwestowania poszczegolnych dzialek, 
wykonane na potrzeby procedowanej obecnie zmiany Studium, wykazaly koniecznosc 
uwzglydnienia dzialek nr 66 i 67 przy trasowaniu korytarza drogowego projektowanej ulicy 
"Konstytucyjnej". Ostateczny przebieg trasowanego korytarza i zwi'lzane z tym 
prawdopodobienstwo zajycia na ten cel przedmiotowych nieruchomosci zostan'l ustalone 
w trakcie dalszych prac projektowych wynikaj'lcych z kolejnych etapow procedury 
planistycznej zmiany Studium. 
N alezy podkreslic, ze faktyczny zasiyg pasa drogowego i potrzeby w zakresie pozyskania 
poszczegolnych dzialek byd'l nastypnie podlegaly doprecyzowaniu w trakcie sporz'ldzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a nastypnie w stosownej decyzji 
administracyjnej zezwalaj'lcej na realizacjy drogi. 

Wniosek nr 5 

wplyn'll 16 marca 2020 r. 
zlozony przez 
dotyczy projektowanej ulicy "lana Karskiego" na odcinku od ul. Ogrodowej 
do ul. Andrzeja Struga. 

Wnioskodawca wnosi 0 wskazanie ulicy "lana Karskiego" jako "obszaru przestrzeni 
publicznej i jednoczesnie wyl'lczenie z korytarza drogowego". 



Wnioskodawca infonnuje, iz: "Wlqczenie do korytarza drogowego projektowanej ulicy "lana 
Karskiego", kt6ra stanowilaby (w planowanym ksztalcie) "obwodnicy wewnytrznq" 
w OWRSW (s.107 Studium ... ) obslugujqcq tranzyt miydzydzielnicowy i aglomeracyjny, 
ze wzglydu na spodziewany wzrost natyzenia ruchu kolowego, a co za tym idzie wzrost 
natyzenia halasu, styzenia zanieczyszczen, obnizenia komfortu bezpieczenstwa uzytkowania 
przez pieszych, stoi w sprzecznosci ze wskazaniem projektowanej ulicy "lana Karskiego" 
jako obszaru przestrzeni publicznej, rozumianej jako obszar 0 szczeg61nym znaczeniu 
dla zaspokojenia potrzeb mieszkanc6w, poprawy jakosci ich zycia i sprzyjajqcy 
nawiqzywaniu kontakt6w spolecznych ze wzglydu na jego polozenie oraz cechy 
funkcjonalno-przestrzenne (art. 2, ust. 6) Ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ... ). 
Wobec przebiegu w sqsiedztwie (w odleglosci od 750 do 1250 m) al. W16kniarzy, stanowiqcej 
odcinek obwodnicy zewnytrznej w OWRSW, oraz wobec ub6stwa lub braku r6wnoleglych 
ulic pomiydzy odcinkami planowanej obwodnicy wewnytrznej (korytarzem drogowym 
projektowanej ulicy "lana Karskiego") i obwodnicy zewnytrznej (al. W16kniarzy) realizacja 
ulicy "lana Karskiego" jako korytarza drogowego - odcinka obwodnicy wewnytrznej poglybi 
degradacjy funkcjonalno-przestrzennq obszaru polozonego pomiydzy obecnq 
ul. Zeligowskiego a al. W16kniarzy, skladajqcego siy z dlugich na 700-760 m kwarta16w 
niepoprzecinanych przestrzeniami publicznymi w relacji p61noc-poludnie, oraz stworzy 
bariery przestrzennq oddzielajqcq ten obszar od reszty strefy wielkomiejskiej, tym samym 
wyznaczaj qc przesuniytq, zachodniq granicy tej strefy". 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosek uwzglftdnic cZftsciowo. 

Wyj asnienie: 
Wniosek uwzglydniony w zakresie wskazania projektowanego korytarza ulicy "lana 
Karskiego" jako obszaru przestrzeni publicznej. 
Wniosek nieuwzglydniony w zakresie wylqczenia projektowanego korytarza ulicy "lana 
Karskiego" z korytarza drogowego. Struktura element6w systemu komunikacyjnego Lodzi 
zostala okreslona w obowiqzujqcym Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi, uchwalonym uchwalq Nr LXIXl1753118 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienionC} uchwalC} Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 6 marca 2019 r. lako istotny elementy tej struktury zostala wskazana trasa "lana 
Karskiego" majqca stanowic fragment wewnytrznej obwodnicy w granicach kolei 
obwodowej. Kwestia zmiany polityki ksztaltowania ukladu drogowego Lodzi i ewentualnego 
zrezygnowania z wyznaczania korytarza drogowego ulicy "lana Karskiego" nie dotyczy 
zakresu zmiany Studium okreslonego w procedowanej obecnie Uchwale Nr XIXl735/20 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia zmiany 
"Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi" 
w zakresie dotyczqcym okreslenia obszar6w przestrzeni publicznej - projektowanych dr6g. 

Wniosek nr 6 

wplynql14 marca 2020 r. 
zlozony przez 
dotyczy projektowanej ulicy "Konstytucyjnej". 

Wnioskodawca wnosi 0: 

"budowy trasy Konstytucyjnej z wykorzystaniem korytarza ulicy Puszkina". 



Wnioskodawca informuje, iz "w latach 2012-2014 zebrano ponad 7000 podpisow przeciwko 
budowie ulicy Konstytucyjnej na odcinku od ulicy Strykowskiej do skrzyzowania z Tras'} 
Gom£! etap II oraz zostala podjyta Uchwala Rady Miasta, a nadal podtrzymywany jest pomysl 
budowy tej trasy, ktora oznaczalaby m.in. zniszczenie parku Baden-Powella oraz rozdzielenie 
go od parku 3 Maja (wpisanego w roku 2014 do rejestru zabytkow). Park 3 Maja oraz Baden
Powella stanowi£! jeden kompleks rekreacyjny, z ktorego nie tylko korzystaj'} mieszkancy 
okolicznych osiedli, ale tez innych dzielnic oraz uczestnicy licznych imprez sportowych. 
Lodz jest na swiatowej liscie najbardziej zanieczyszczonych miast pod wzglydem jakosci 
powietrza. Powstanie tej trasy spowoduje nie tylko zajycie cennych przyrodniczo terenow, jak 
czyse obszaru Parku Baden-Powella, ale takze rozciycie tkanki miejskiej itd. Miasto powinno 
bye plaszczyzn£!, na ktorej mieszkancy mog'} bezpiecznie i w dobrych warunkach 
srodowiskowych, bez zbydnego transportu, halasu i zanieczyszczenia funkcjonowae. 
W roku 2013 byla mowa 0 nowym wariancie przebiegu trasy Konstytucyjnej 
z wykorzystaniem istniej,}cego korytarza ulicy Puszkina. Wariant ten zostal zaakceptowany 
przez wiykszose osob, ktore zlozyly protest. 
Nie chodzi wiyc 0 to, zeby zaprzestac budowy tras w Lodzi, ale zeby dostosowae rozbudowy 
tras do potrzeb mieszkanc6w bez niszczenia obszarow zielonych i nie upierae siy przy 
planach z lat 50-tych, 70-tych czy 80-tych, ktore juz wtedy budzily sprzeciw mieszkancow. 
Miasto musi siy rozwijae z uwzglydnieniem potrzeb mieszkancow i juz istniej'}cej 
zabudowy" . 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosku nie uwzgl~dnic. 

Wyjasnienie: 
Struktura elementow systemu komunikacyjnego Lodzi zostala okreslona w obowi'}zuj'}cym 
Studium uwarunkowan i kierunkow 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 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r. Jako istotne 
elementy tej struktury zostaly wskazane zarowno: ulica "Konstytucyjna" (wskazywana jako 
wschodni odcinek "zewnytrznej obwodnicy" okalaj'}cej obszar miasta wewn'}trz kolei 
obwodowej), jak i zlokalizowana dalej na wschod ul. Aleksandra Puszkina (przewidziana 
do przedluzenia w kierunku polnocnym i poludniowym, w celu usprawnienia ruchu 
miydzydzielnicowego poza obszarem kolei obwodowej). Kwestia zmiany polityki 
ksztaltowania ukladu drogowego Lodzi i ewentualnego zrezygnowania z wyznaczania 
korytarza drogowego ulicy "Konstytucyjnej" nie dotyczy zakresu zmiany Studium 
okreslonego w procedowanej obecnie Uchwale Nr XIXl735/20 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przyst,}pienia do sporz'}dzenia zmiany "Studium 
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi" w zakresie 
dotycz'}cym okreslenia obszarow przestrzeni publicznej - projektowanych drog. 
Nalezy dodac, ze faktyczny zasiyg pasa drogowego projektowanej ulicy "Konstytucyjnej" 
oraz wyb6r rozwi'}zan techniczno-organizacyjnych ograniczaj'}cych negatywny wplyw 
projektowanej drogi na srodowisko przyrodnicze bydzie podlegal doprecyzowaniu w trakcie 
sporz'}dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a nastypnie w stosownej 
decyzji administracyjnej zezwalaj'}cej na realizacjy drogi. 

Wniosek nr 7 

wplyn'}114 marca 2020 r. 
zlozony przez 
dotyczy projektowanej ulicy"Konstytucyjnej". 



Wnioskodawca wnosi 0 "nie kontynuowanie prac w kierunku rozwoju ulicy Konstytucyjnej 
na odcinku od ulicy Strykowskiej do skrzyzowania z Tras,! G6ma ( ... ) ze wzglydu na plan 
rozdzielenia park6w 3 Maja oraz Baden-Powella, kt6re powinny zostac pol'!czone w ramach 
jednego zielonego obszaru, a nie przeciyte ruchliw,! arteri,! komunikacyjn,!. Zwlaszcza, 
ze L6dz i tak jest malo zielonym miastem i zanieczyszczonym miastem, i nie mozna dopuscic 
do rozpadu tych park6w w ten spos6b". 
Wnioskodawca uwaza, iz "miasto powinno pomyslec 0 budowie ulicy odsuniytej bardziej 
na wsch6d w kierunku wykorzystania korytarza w strony ulicy Puszkina", co zachowa 
"nleprzerwany pas zieleni, kt6rym mogliby cieszyc siy obecni jak i przyszli mieszkancy 
miasta". 

Prezydent Miasta Lodzi postanowH wniosku nie uwzgh;dnic. 

Wyj asnienie: 
Struktura element6w systemu komunikacyjnego Lodzi zostala okreslona 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 VI/215/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r. Jako istotne 
elementy tej struktury zostaly wskazane zar6wno: ulica "Konstytucyjna" (wskazywana jako 
wschodni odcinek "zewnytrznej obwodnicy" okalaj,!cej obszar miasta wewn'!trz kolei 
obwodowej), jak i zlokalizowana dalej na wsch6d ul. Aleksandra Puszkina (przewidziana 
do przedluzenia w kierunku p6lnocnym i poludniowym, w celu usprawnienia ruchu 
miydzydzielnicowego poza obszarem kolei obwodowej). Kwestia zmiany polityki 
ksztaltowania ukladu drogowego Lodzi i ewentualnego zrezygnowania z wyznaczania 
korytarza drogowego ulicy "Konstytucyjnej" nie dotyczy zakresu zmiany Studium 
okreslonego w procedowanej obecnie Uchwale Nr XIX/735/20 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przyst,!pienia do sporz,!dzenia zmiany "Studium 
uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi" w zakresie 
dotycz'!cym okreslenia obszar6w przestrzeni publicznej - projektowanych dr6g. 
Nalezy dodac, ze faktyczny zasiyg pasa drogowego projektowanej ulicy "Konstytucyjnej" 
oraz wyb6r rozwi,!zan techniczno-organizacyjnych ograniczaj,!cych negatywny wplyw 
projektowanej drogi na srodowisko przyrodnicze bydzie podlegal doprecyzowaniu w trakcie 
sporz,!dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a nastypnie w stosownej 
decyzji administracyjnej zezwalaj,!cej na realizacjy drogi. 

Wniosek nr 8 

wplyn,!l 15 marca 2020 r., 
zlozony przez 
dotyczy projektowanej ulicy "Wojska Polskiego" w poblizu ul. Szczecinskiej 
oraz dzialki nr 495/1 w obrybie B-40, polozonej przy ul. prof. Eugeniusza Romera 36. 

Wnioskodawcy wnosz'! sprzeciw dla realizacji projektowanej ulicy "Wojska Polskiego" 
na odcinku od ul. Szczecinskiej do ul. Traktorowej. 
Wnioskodawcy informuj,!, iz: 
"zalozony w Studium ( ... ) projektowany przebieg ulicy Wojska Polskiego w poblizu ulicy 
Szczecinskiej jest praktycznie styczny z istniej,!cym tu osiedlem mieszkaniowym pomiydzy 
ulicami Kotarbinskiego a ulic,! Rojn,!. Jest to wybudowane w latach 90-tych osiedle domk6w, 
o bardzo niskim natyzeniu ruchu samochodowego, gdzie przewagy maj,! piesi. Gl6wn,! arteri,! 



komunikacyjn,! dla naszego osiedla jest ulica Rojna, na ktorej skupia sit( ruch samochodowy. 
Czynniki te decyduj,! 0 charakterze mieszkaniowym naszego osiedla. 
Wyznaczenie tak blisko drogi maj,!cej bye pol,!czeniem z drogami ekspresowymi oznacza 
nie tylko dramatyczny wzrost zanieczyszczen i halasu, i to w miejscu, gdzie smog 
i zanieczyszczenia w powietrzu S,! juz bardzo podwyzszone, ale spowoduje rowniez zmiany 
w natt(zeniu ruchu samochodowego na uliczkach dojazdowych, a osobami kieruj,!cymi bt(d,! 
nie tylko kierowcy, ktorzy znaj,! to osiedle i wiedz,! jak,! nalezy zachowae ostroznose 
na uliczkach osiedlowych glownie wobec pieszych. 
lednoczesnie nalezy zauwazyc, ze w tej okolicy, w bardzo niewielkiej odleglosci 
od planowanej trasy i rownolegle do niej, przebiega juz istniej,!ca ulica R,!bienska, ktora pelni 
rolt( pol,!czenia ulicy Szczecinskiej z centrum miasta. Wydaje sit( zatem, ze budowanie 
w planowanym miejscu arterii jest calkowicie niezgodne z istniej,!c,! zabudow,! i jako osoby 
mieszkaj,!ce tuz przy planowanym przebiegu ul. Wojska Polskiego wszyscy S,! przeciwni tak 
wytyczonym planom". 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosku nie uwzgl-rdnic. 

Wyjasnienie: 
Struktura elementow systemu komunikacyjnego Lodzi zostala okreslona w obowi,!zuj,!cym 
Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, 
uchwalonym uchwal,! Nr LXIXI1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., 
zmienion,! uchwal,! Nr VII215119 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r. lako istotny 
elementy tej struktury zostala wskazana trasa "Wojska Polskiego" maj,!ca stanowie 
pol,!czenie obwodnicy zewnt(trznej (okalaj,!cej obszar miasta w granicach kolei obwodowej) 
z drog,! ekspresow,! S 14. Kwestia zmiany polityki ksztaltowania ukladu drogowego L~dzi 
i ewentualnego zrezygnowania z wyznaczania korytarza drogowego ulicy "Wojska 
Polskiego" nie dotyczy zakresu zmiany Studium okreslonego w procedowanej obecnie 
Uchwale Nr XIX/735/20 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie 
przyst,!pienia do sporz,!dzenia zmiany "Studium uwarunkowan i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi" w zakresie dotycz'!cym okreslenia obszarow 
przestrzeni publicznej - projektowanych drog. 
Nalezy dodae, ze faktyczny zasit(g pasa drogowego projektowanej ulicy "Wojska Polskiego" 
oraz wybor rozwi,!zan techniczno-organizacyjnych ograniczaj,!cych negatywny wplyw 
projektowanej drogi na srodowisko przyrodnicze bt(dzie podlegal doprecyzowaniu w trakcie 
sporz,!dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a nastt(pnie w stosownej 
decyzji administracyjnej zezwalaj,!cej na realizacjt( drogi. 

Wniosek nr 9 

wplyn,!l 15 marca 2020 r. 
zlozony przez 
dotyczy projektowanej ulicy "Konstytucyjnej" oraz dzialki nr 110 w obrt(bie W -26, 
polozonej przy ul. Paryskiej. 

Wnioskodawcy wnosz'! "sprzeciw przeciwko budowie trasy "Konstytucyjna", ktora mialaby 
przebiegae przez zieleniec przy ulicy Paryskiej i dalej przez park "Nad lasieniem". 
Wnioskodawcy infonnuj,!, iz: "Kazdy teren zielony jest na wagy zlota w dobie walki miasta 
ze smogiem, infonnujt(, iz tereny te S,! elementami "pillc miasta". Obok przebiegaj,! jedne 
z glownych tras w Lodzi - Pilsudskiego i Rydza-Smiglego, co sprawia ze wspomniane tereny 
zielone stanowi,! dla mieszkancow ulicy Paryskiej oraz okolicznych malych ulic miejsce 



dla odpoczynku, rekreacji oraz poprawiaj(! jakose powietrza w okolicy. Stanowi(! one miejsce 
gdzie mieszkancy spydzaj(! czas ze swoimi dzieemi. ( ... ) Nie jest tez trudno domyslie siy jak 
pogorszy siy zdrowie naszych dzieci, kt6re byd(! musialy wychowywae siy w zgrupowaniu 
wielkich ulic Pilsudskiego, Rydza-Smiglego i nowej trasy "Konstytucyjna". Wnioskodawcy 
dodaj(! "Nie mozna planowae wielopasmowej drogi w sytuacji, kiedy g16wne ulice Lodzi s(! 
remontowane (np. ulica Rydza-Smiglego). Dopiero po zakonczeniu remont6w tych g16wnych 
arterii bydzie wiadomo, czy taka droga jest potrzebna. ( ... ) Lodzi potrzebne S(! obwodnice 
a nie kolejne drogi tranzytowe poprowadzone przez osiedla mieszkaniowe i parki. Planowana 
droga spowoduje zwiykszenie ruchu w Centrum miasta, a chyba ruch drogowy, zwlaszcza 
tranzytowy powinien bye wyprowadzany poza miasto, a nie prowadzony przez miasto. 
Ponadto Wnioskodawcy infonnuj(!, iz: 

"dojdzie do zniszczenia Parku 3 Maja i Parku Baden-Powella, 
niepotrzebna kolejna wielopasmowa droga r6wnolegla do juz istniej(!cej w poblizu ulicy 
Kopcinskiego dla wyludniaj(!cego siy miasta jakim staje siy L6dz, 
kolejne ulice nie spowoduj(! ani zmniejszenia ruchu ani jego uspokojenia. Temu sluz(! inne 
narzydzia. 

Przyklady z calego swiata pokazuj(!, ze budowanie kolejnych kilometr6w dr6g powoduje 
pojawienie siy nowych samochod6w, poniewaz polepszaj(!c ty gal(!z transportu zachycamy 
do poruszania siy nimi". 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosku nie uwzgl~dnic. 

Wyjasnienie: 
Struktura elementow systemu komunikacyjnego Lodzi zostala okreslona 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 VV215/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r. Jako istotne 
elementy tej struktury zostala wskazana ulica "Konstytucyjna" - wschodni odcinek 
"zewnytrznej obwodnicy" okalaj,!cej obszar miasta wewn'!trz kolei obwodowej. Kwestia 
zmiany polityki ksztaltowania ukladu drogowego Lodzi i ewentualnego zrezygnowania 
z wyznaczania korytarza drogowego ulicy "Konstytucyjnej" nie dotyczy zakresu zmiany 
Studium okreslonego w procedowanej obecnie Uchwale Nr XIXl735/20 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przyst,!pienia do sporz,!dzenia zmiany "Studium 
uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi" w zakresie 
dotycz,!cym okreslenia obszar6w przestrzeni publicznej - projektowanych dr6g. 
Nalezy dodae, ze faktyczny zasiyg pasa drogowego projektowanej ulicy "Konstytucyjnej" 
oraz wyb6r rozwi,!zan techniczno-organizacyjnych ograniczaj,!cych negatywny wplyw 
projektowanej drogi na srodowisko przyrodnicze bydzie podlegal doprecyzowaniu w trakcie 
sporz,!dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a nastypnie w stosownej 
decyzji administracyjnej zezwalaj,!cej na realizacjy drogi. 

Woiosek Dr 10 

wplyn(!l 15 marca 2020 r., 
zlozony przez 
dotyczy projektowanej ulicy "Konstytucyjnej". 

Woioskodawca wnosi 0 zaniechanie prac nad "projektowaniem i ewentualn(! realizacj(! 
ul. Konstytucyjnej". Dodaje, iz "trasa zwiykszy natyzenie ruchu samochodow w centrum 
Lodzi (w tym transportu ciyzkiego) zwiykszaj,!c tym samym poziom zanieczyszczen 



powietrza i halasu, zniszczeniu ulegn,! tereny zielone. Trasa przebiega w bliskim s,!siedztwie 
osiedli mieszkaniowych (ekrany przeciwakustyczne niszcz,! wygl,!d miasta). Rozwi,!zanie 
bylo anachronizmem 40 lat temu (altematyw'! byla ulica Puszkina). Koszty realizacji 
s,! nieproporcjonalne do w'!tpliwych efektow". 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosku nie uwzgl~dnic. 

Wyjasnienie: 
Struktura elementow systemu komunikacyjnego Lodzi zostala okreslona w obowi,!zuj,!cym 
Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, 
uchwalonym uchwal,! Nr LXIXI1753118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., 
zmienion,! uchwal,! Nr VII215119 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r. lako istotne 
elementy tej struktury zostaly wskazane zarowno: ulica "Konstytucyjna" (wskazywana jako 
wschodni odcinek "zewn((trznej obwodnicy" okalaj,!cej obszar miasta wewn'!trz kolei 
obwodowej), jak i zlokalizowana dalej na wschod ul. Aleksandra Puszkina (przewidziana 
do przedluzenia w kierunku p6lnocnym i poludniowym, w celu usprawnienia ruchu 
mi((dzydzielnicowego poza obszarem kolei obwodowej). K westia zmiany polityki 
ksztaltowania ukladu drogowego Lodzi i ewentualnego zrezygnowania z wyznaczania 
korytarza drogowego ulicy "Konstytucyjnej" nie dotyczy zakresu zmiany Studium 
okreslonego w procedowanej obecnie Uchwale Nr XIX/735/20 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przyst,!pienia do sporz,!dzenia zmiany "Studium 
uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi" w zakresie 
dotycz'!cym okreslenia obszarow przestrzeni publicznej - projektowanych drog. 
Nalezy dodac, ze faktyczny zasi((g pasa drogowego projektowanej ulicy "Konstytucyjnej" 
oraz wyb6r rozwi,!zan techniczno-organizacyjnych ograniczaj,!cych negatywny wplyw 
projektowanej drogi na srodowisko przyrodnicze b((dzie podlegal doprecyzowaniu w trakcie 
sporz,!dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a nast((pnie w stosownej 
decyzji administracyjnej zezwalaj,!cej na realizacj(( drogi. 

Wniosek nr 11 

wplyn,!ll6 marca 2020 r. 
zlozony przez 
dotyczy proj ektowanej ulicy "Konstytucyjnej", dzialek nr 241120, 241121, 241/23, 
70113, 242/8, 242110 i 242/3 w obr((bie B-52 oraz ul. Smutnej pomi((dzy ul. Doly 
a lini,! PKP. 

Wnioskodawcy wnosz'! 0: 
1. "takie zaplanowanie przebiegu planowanej ul. Konstytucyjnej pomi((dzy ul. Smutn,! 

a Wojska Polskiego, kt6re by uwzgl((dnialo realizacj(( inwestycji polegaj,!cej na budowie 
Zespolu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych z garazami wraz z ukladem 
komunikacyjnym, ukladem zieleni i miejscem rekreacji w Lodzi przy ul. Smutnej 
na dzialkach 0 nr ew. 241120, 241121, 241122, 241/6, 24117, 241/9, 241/23, 241114, 
241117,241118,242/9,241115 i 241116, obr((b B-52; 

2. zapewnienie przejazdu w obydwu kierunkach dla ul. Smutnej przez planowan'! 
ul. Konstytucyjn,! na odcinku: tory PKP (pomi((dzy ul. Smutn,! a ul. Stokowsk,!) a ul. Doly 
wraz z montazem sygnalizacj i swietlnej na skrzyzowaniu Smutna/Konstytucyjna; 

3. montaz ekran6w dzwi((kochlonnych wzdluz planowanej ul. Konstytucyjnej pomi((dzy 
ul. Smutn,! a ul. Wojska Polskiego od strony bl. Smutna 26 i 26a w Lodzi oraz 



od ul. Smutnej wzdluz planowanej ul. Konstytucyjnej na dlugosci budynk6w Aresztu 
Sledczego przy ul. Smutnej 21". ' 

Skladaj,!cy wniosek informuj,!, ze: "Bliski przebieg (ponizej odleglosci wskazanych 
w Ustawie 0 drogach publicznych ( ... ) uniemozliwi realizacjy przedsiywziycia wskazanego 
w pkt. 1, dla kt6rego wyst,!piono 0 wydanie warunk6w srodowiskowych zgodnie 
z Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Lodzi z 14.01.2020 DEK-OSR-I.6220.60.2019. 
Wsp6lnota mieszkaniowa jest zywo zainteresowana pozytywn,! realizacj,! przedsiywziycia 
wskazanego w pkt. 1 z uwagi na planowan,! rozbudowy sieci cieplnej w poblizu blok6w 
Smutna 26 i 26a (Pismo z VEOLIA z dnia 02.10.2019 r. znak HN/PFI13067/2019 w Lodzi 
w sprawie zasilania obiektu w energiy ciepln,! z miejskiej sieci cieplnej- dokument w aktach 
dotycz,!cych DEK-OSR 1.6220.60.2019). Rozbudowa miejskiej sieci cieplnej umozliwi 
zaplanowanie podl,!czenia w/w blok6w w celu ograniczenia emisji C02, pyl6w PM 1 0 
z lokalnej kotlowni gazowej oraz umozliwi ograniczenie koszt6w ogrzewania. 
W szczeg6lnosci prosimy 0 wziycie pod uwagy aspekt6w srodowiskowych, gdyz pomimo 
wykonania termomodemizacji budynk6w to emisja dla dw6ch blok6w z kotlowni gazowej 
wynosi: C02 na poziomie 174 MgC02/rok, PM10 0,9 kg PM10/rok. Obecnie z uwagi na brak 
wiykszej ilosci odbiorc6w nie jest mozliwe rozbudowa miejskiej sieci cieplnej w rejonie 
blok6w Smutna 26 i 26a w Lodzi ( ... ). 
W celu zapewnienia dojazdu do nieruchomosci Smutna 26 i 26a w Lodzi, w szczeg6lnosci 
szybkiego dojazdu sluzb ratunkowych, wnosimy 0 realizacjy przejazdu w obydwu kierunkach 
dla ul. Smutnej przez planowan(! ul. Konstytucyjn(! na odcinku tory PKP (pomiydzy 
ul. Smutn,! a ul. Stokowsk'!) a ul. Doly zgodnie z pkt. 2. Z uwagi, ze przedstawiona mapa jest 
w wielu aspektach malo przejrzysta trudno jednoznacznie wskazac czy takowe skrzyzowanie 
SmutnaiKonstytucyjna jest zaplanowane. Ponadto wnosimy, aby skrzyzowanie bylo 
wyposazone w sygnalizacjy swietln(! dla kazdego kierunku ruchu pojazd6w oraz pieszych. 
Planowana ul. Konstytucyjna rna na celu miydzy innymi odci(!zenie ruchu ul. Palki oraz rna 
umozliwic pol,!czenie ul. Inflanck(!, Strykowsk,! z miydzy innymi ul. Rzgowsk,!, 
Alej(! Wladyslawa Bartoszewskiego i Kolumny itd,. Przebieg trasy wskazuje, ze duza czysc 
ruchu kier. p6Inoc/poludnie, poludnie/p6lnoc odbywac siy bydzie z pominiyciem centrum 
miasta Lodzi, a tym samym wystypowac bydzie wzdluz trasy nasilenie halasu. 
Prosimy 0 uwzglydnienie wniosku odnosnie montazu barier dzwiykochlonnych zgodnie 
z pkt. 3". 

Prezydent Miasta Lodzi postanowH wniosek uwzgl~dnic cz~sciowo. 

Wyjasnienie: 
Ad. 1. Dotychczasowe analizy uwzglydniaj(!ce m.in. stan zainwestowania poszczeg6lnych 
dzialek, wykonane na potrzeby procedowanej obecnie zmiany Studium, wykazaly 
koniecznosc uwzglydnienia wymienionych we wniosku nieruchomosci przy trasowaniu 
korytarza drogowego projektowanej ulicy "Konstytucyjnej". Ostateczny przebieg 
trasowanego korytarza i zwi(!zane z tym prawdopodobienstwo zajycia na ten cel 
przedmiotowych dzialek zostan,! ustalone w trakcie dalszych prac projektowych 
wynikaj(!cych z kolejnych etap6w procedury planistycznej zmiany Studium. 
N alezy podkreslic, ze faktyczny zasiyg pasa drogowego i potrzeby w zakresie pozyskania 
poszczeg6lnych dzialek byd(! nastypnie podlegaly doprecyzowaniu w trakcie sporz(!dzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a nastypnie w stosownej decyzji 
administracyjnej zezwalaj,!cej na realizacjy drogi. 
Ad. 2. Wniosek uwzglydniony w zakresie zapewnienie przejazdu w obydwu kierunkach 
dla ul. Smutnej przez planowan(! ulicy"Konstytucyjn,!". Kwestia organizacji ruchu 
i zasadnosci montazu sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniach nle odpowiada 



szczeg610wosci Studium i pozostaje poza zakresem przedmiotowym tego dokumentu (rna on 
charakter strategiczny i kierunkowy). 
Ad. 3. Kwestia montazu ekran6w dzwiykochlonnych wzdluz planowanej tilicy 
"Konstytucyjnej" nie odpowiada szczeg610wosci Studium i pozostaje poza zakresem 
przedmiotowym tego dokumentu (rna on charakter strategiczny i kierunkowy). 

Wniosek nr 12 

wplyn,!116 marca 2020 r., 
zlozony przez 
dotyczy projektowanej ulicy "Wojska Polskiego" na odcinku od ul. Szczecinskiej 
do ul. Traktorowej oraz dzialki nr 21 w obrybie P 1, zlokalizowanej przy 
ul. Cieplarnianej 32. 

Wnioskodawcy wnosz'! sprzeciw dla realizacji projektowanej ulicy "Wojska Polskiego" 
na odcinku od ul. Szczecinskiej do ul. Traktorowej. 
Wnioskodawcy informuj,!, iz: 
"zalozony w Studium ( ... ) projektowany przebieg ulicy Wojska Polskiego w poblizu ulicy 
Szczecinskiej jest praktycznie styczny z istniej,!cym tu osiedlem mieszkaniowym pomiydzy 
ulicami Kotarbinskiego a ulic,! Rojn,!. lest to wybudowane w latach 90-tych osiedle domk6w, 
o bardzo niskim natyzeniu ruchu samochodowego, gdzie przewagy maj,! piesi. G16wn,! arteri,! 
komunikacyjn,! dla naszego osiedla jest ulica Rojna, na kt6rej skupia siy ruch samochodowy. 
Czynniki te decyduj,! 0 charakterze mieszkaniowym naszego osiedla. 
Wyznaczenie tak blisko drogi maj,!cej bye pol,!czeniem z drogami ekspresowymi oznacza 
nie tylko dramatyczny wzrost zanieczyszczen i halasu, i to w miej scu, gdzie smog 
i zanieczyszczenia w powietrzu S,! juz bardzo podwyzszone, ale spowoduje r6wniez zmiany 
w natyzeniu ruchu samochodowego na uliczkach dojazdowych, a osobami kieruj,!cymi byd,! 
nie tylko kierowcy, kt6rzy znaj,! to osiedle i wiedz,! jak,! nalezy zachowae ostroznose 
na uliczkach osiedlowych g16wnie wobec pieszych. 
lednoczesnie nalezy zauwazye, ze w tej okolicy, w bardzo niewielkiej odleglosci 
od planowanej trasy i r6wnolegle do niej, przebiega juz istniej,!ca ulica R,!bienska, kt6ra pelni 
roly pol,!czenia ulicy Szczecinskiej z centrum miasta. Wydaje siy zatem, ze budowanie 
w planowanym miejscu arterii jest calkowicie niezgodne z istniej,!c,! zabudow,! i jako osoby 
mieszkaj,!ce tuz przy planowanym przebiegu ul. Wojska Polskiego wszyscy S,! przeciwni tak 
wytyczonym planom". 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosku nie uwzgl~dnic. 

Wyjasnienie: 
Struktura element6w systemu komunikacyjnego Lodzi zostala okreslona w obowi,!zuj,!cym 
Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, 
uchwalonym uchwal,! Nr LXIX/1753118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., 
zmienion,! uchwal,! Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r. lako istotny 
elementy tej struktury zostala wskazana trasa "Wojska Polski ego" maj,!ca stanowic 
pol,!czenie obwodnicy zewnytrznej (okalaj,!cej obszar miasta w granicach kolei obwodowej) 
z drog,! ekspresow'! S14. Kwestia zmiany polityki ksztaltowania ukladu drogowego Lodzi 
i ewentualnego zrezygnowania z wyznaczania korytarza drogowego ulicy "Wojska 
Polskiego" nie dotyczy zakresu zmiany Studium okreslonego w procedowanej obecnie 
Uchwale Nr XIXl735/20 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 29 stycznia 2020 r. w spraWle 
przyst,!pienia do sporz,!dzenia zmlany "Studium uwarunkowan i kierunk6w 



zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi" w zakresie dotycz~cym okreslenia obszarow 
przestrzeni publicznej - projektowanych drog. 
Nalezy dodae, ze faktyczny zasi((g pasa drogowego projektowanej ulicy "Wojska Polskiego" 
oraz wybor rozwi~zan techniczno-organizacyjnych ograniczaj~cych negatywny wplyw 
projektowanej drogi na srodowisko przyrodnicze b((dzie podlegal doprecyzowaniu w trakcie 
sporz~dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a nast((pnie w stosownej 
decyzji administracyjnej zezwalaj~cej na realizacj(( drogi. 

Wniosek nr 13 

wplyn~116 marca 2020 r., 
zlozony przez Pani~ 
dotyczy projektowanej ulicy "Wojska Polskiego" na odcinku od ul. Szczecinskiej 
do ul. Traktorowej oraz dzialki nr 1122, obr((b P-l, polozonej przy ul. Lansjerow 11. 

Wnioskodawca wnosi sprzeciw dla realizacji projektowanej ul. Wojska Polskiego na odcinku 
od ul. Szczecinskiej do ul. Traktorowej. 
Wnioskodawca informuje, ze "zalozony w Studium ( ... ) projektowany przebieg ulicy Wojska 
Polskiego w poblizu ulicy Szczecinskiej jest praktycznie styczny z istniej~cym tu osiedlem 
mieszkaniowym pomi((dzy ulicami Kotarbinskiego a ulic~ Rojn~. lest to wybudowane 
w latach 90-tych osiedle domk6w, 0 bardzo niskim nat((zeniu ruchu samochodowego, gdzie 
przewag(( maj~ piesi. G16wn~ arteri~ komunikacyjn~ dla naszego osiedla jest ulica Rojna, 
na ktorej skupia si(( ruch samochodowy. Czynniki te decyduj ~ 0 charakterze mieszkaniowym 
naszego osiedla. 
Wyznaczenie tak blisko drogi maj~cej bye pol~czeniem z drogami ekspresowymi oznacza 
nie tylko dramatyczny wzrost zanieczyszczen i halasu, i to w miej scu, gdzie smog 
i zanieczyszczenia w powietrzu s~ juz bardzo podwyzszone, ale spowoduje r6wniez zmiany 
w nat((zeniu ruchu samochodowego na uliczkach dojazdowych, a osobami kieruj~cymi b((d~ 
nie tylko kierowcy, kt6rzy znaj~ to osiedle i wiedz~ jak~ nalezy zachowae ostroznose 
na uliczkach osiedlowych glownie wobec pieszych. 
lednoczesnie nalezy zauwazye, ze w tej okolicy, w bardzo niewielkiej odleglosci 
od planowanej trasy i rownolegle do niej, przebiega juz istniej~ca ulica R~bienska, ktora pelni 
rol(( pol~czenia ulicy Szczecinskiej z centrum miasta. Wydaje si(( zatem, ze budowanie 
w planowanym miejscu arterii jest calkowicie niezgodne z istniej~c~ zabudow~ i jako osoby 
mieszkaj~ce tuz przy planowanym przebiegu ul. Wojska Polskiego wszyscy s~ przeciwni tak 
wytyczonym planom". 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosku nie uwzgl~dnic. 

Wyjasnienie: 
Struktura elementow systemu komunikacyjnego Lodzi zostala okreslona w obowi~zuj~cym 
Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, 
uchwalonym uchwal~ Nr LXIX/1753118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., 
zmienion~ uchwal~ Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r. lako istotny 
elementy tej struktury zostala wskazana trasa "Wojska Polskiego" maj~ca stanowie 
pol~czenie obwodnicy zewn((trznej (okalaj~cej obszar miasta w granicach kolei obwodowej) 
z drog~ ekspresow~ S14. Kwestia zmiany polityki ksztaltowania ukladu drogowego Lodzi 
i ewentualnego zrezygnowania z wyznaczania korytarza drogowego ulicy "Wojska 
Polskiego" nie dotyczy zakresu zmiany Studium okreslonego w procedowanej obecnie 
Uchwale Nr XIXl735/20 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie 



przyst,!pienia do sporz,!dzenia zmiany "Studium uwarunkowan i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi" w zakresie dotycz'!cym okreslenia obszarow 
przestrzeni publicznej - projektowanych drog. 
Nalezy dodae, ze faktyczny zasiyg pasa drogowego projektowanej ulicy "Wojska Polskiego" 
oraz wybor rozwi,!zan techniczno-organizacyjnych ograniczaj,!cych negatywny wplyw 
projektowanej drogi na srodowisko przyrodnicze bydzie podlegal doprecyzowaniu w trakcie 
sporz,!dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a nastypnie w stosownej 
decyzji administracyjnej zezwalaj,!cej na realizacjy drogi. 

Wniosek nr 14 

wplyn,!116 marca 2020 r. 
zlozony przez 
dotyczy projektowanej ulicy "Konstytucyjnej" oraz dzialki nr 68 w obrybie W -30, 
polozonej przy ul. Zapadlej 6. 

Wnioskodawca wnosi 0 "przeprowadzenie trasy Konstytucyjnej omijaj,!c moj,! dzialky przy 
ul. Zapadlej (oo .)". Informuje, ze: "osobiscie uwazam iz trasa Konstytucyjna jest stanowczo 
za szeroka ( ... ). ( ... ) nie rna potrzeby wykonywae pasa zieleni posrodku trasy miydzy 
jezdniami (chyba ze bylyby tam posadzone drzewa, i rezygnuj,!c z szerokiego pasa zieleni 
przy chodniku), jezdnie powinny bye pol'!czone ze sob,! ewentualnie przedzielone w,!skim 
pasem 50 cm z kostki brukowej (z ewentualn'! barierk,! metalow,!, nie betonow'!) nie jest 
to autostrada i samochody byd,! siy poruszae z mniejsz,! prydkosci,! (bez ekranow 
dzwiykochlonnych mieszkamy w miescie). ( .. :) nie rna potrzeby wykonywae po dwoch 
stronach trasy sciezki rowerowej, powinna bye po jednej stronie, to mamowanie funduszy 
oraz niepotrzebnie zabieranie ziemi pod tak szerok,! trasy. Ziemia jest cenna i powinno siy 
projektowae w miary mozliwosci jak najwyzsze ulice jako calose, co automatycznie potani 
wykonanie calej trasy 0 20-30%. Zastanawiaj,!ce jest rowniez czy aby na pewno 
od ul. Przybyszewskiego do ul. Rzgowskiej jest potrzebna trasa dwupasmowa w jednym 
kierunku, ruch wedlug mnie bydzie mniejszy na tym odcinku w przeciwienstwie do odcinka 
za ul. Pilsudskiego do ul. Pomorskiej. Uwazam rowniez, iz powinna bye mozliwose budowy 
przy chodniku, trasa jest w miescie, a nie poza nim, na calym swiecie w miescie S,! budynki 
przy chodniku ewentualnie z w'!skim pasem zieleni; uwazam iz trasa Konstytucyjna 
jest projektowana w zbyt bliskiej odleglosci od ul. Smiglego Rydza, trasa ta powinna bye 
zbudowana blizej Widzewa (oo.) przy torach kolejowych (przed lub zatorami) co rozwi,!zalo 
by problem glosnosci i bliskiej odleglosci od ul. Smiglego Rydza. Odleglose przy 
ul. Przybyszewskiego projektowanej trasy Konstytucyjnej do ul. Smiglego Rydza to tylko 840 
m a odleglose od ul. Smiglego Rydza do ul. Jan Pawla II to 3400 m. Nalezaloby siy 
zastanowie czy nie lepiej byloby zbudowae trasy Konstytucyjn,! przy torach kolejowych 
i przebudowae skrzyzowania ul. Smiglego R ydza od ul. Broniewskiego do ul. Woj ska 
Polskiego jako bezkolizyjne, jest to trasa trzypasmowa i ta powinna bye zachowana jako 
g16wna trasa przez L6dz". 
Do wniosku dol'!czono: 
- mapy z naniesionym proponowanym przebiegiem trasy Konstytucyjnej przy torach, 
- zdjycie ulicy dwupasmowej w jednym kierunku w Dubaju. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosku nie uwzgl~dnic. 



Wyjasnienie: 
Struktura elementow systemu komunikacyjnego Lodzi zostala okreslona w obowi'lzuj'lcym 
Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, 
uchwalonym uchwal'l Nr LXIXI1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., 
zmienion'l uchwal'l Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r. Jako istotny 
elementy tej struktury zostala wskazana ulica "Konstytucyjna" - wschodni odcinek 
"zewnt;trznej obwodnicy" okalaj,!cej obszar miasta wewn'ltrz kolei obwodowej. Kwestia 
zmiany polityki ksztaltowania ukladu drogowego Lodzi i ewentualnego zrezygnowania 
z wyznaczania korytarza drogowego ulicy "Konstytucyjnej" nie dotyczy zakresu zmiany 
Studium okreslonego w procedowanej obecnie Uchwale Nr XIXl735/20 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przyst'lpienia do sporz,!dzenia zmiany "Studium 
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi" w zakresie 
dotycz'lcym okreslenia obszarow przestrzeni publicznej - projektowanych drog. 
Dotychczasowe analizy uwzglt;dniaj'lce m.in. stan zainwestowania poszczegolnych dzialek, 
wykonane na potrzeby procedowanej obecnie zmiany Studium, wykazaly koniecznosc 
uwzglt;dnienia dzialki nr 68 przy trasowaniu korytarza drogowego projektowanej ulicy 
"Konstytucyjnej". Ostateczny przebieg trasowanego korytarza i zwi'lzane z tym 
prawdopodobienstwo zajt;cia na ten cel przedmiotowej nieruchomosci zostan'l ustalone 
w trakcie dalszych prac projektowych wynikaj,!cych z kolejnych etapow procedury 
planistycznej zmiany Studium. Nalezy podkreslic, ze faktyczny zasit;g pasa drogowego 
i potrzeby w zakresie pozyskania poszczegolnych dzialek bt;d'l nastt;pnie podlegaly 
doprecyzowaniu w trakcie sporz'ldzania mleJscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, a nastt;pnie w stosownej decyzji administracyjnej zezwalaj'lcej na realizacjt; 
drogi. 
Szczegolowe postulaty dotycz'!ce zagospodarowania pasa drogowego wykraczaj'l poza zakres 
merytoryczny Studium. 

Wniosek nr 15 

wplyn'll 16 marca 2020 r., 
zlozony przez 
dotyczy projektowanej ulicy "Konstytucyjnej" oraz dzialki nr 5/9 w obrt;bie W-15. 

Wnioskodawca opisuje "szczegolne warunki prowadzenia inwestycji w korytarzach 
drogowych". Informuje, ze: "Korytarze drogowe nie powinny naruszac spojnosci blt;kitno
zielonej infrastruktury miejskiej (sieci terenow zielonych i dolin rzecznych), ani powodowac 
zwit;kszenia rozprzestrzeniania sit; i generowania wit;kszych ilosci zanieczyszczen 
komunikacyjnych do powietrza, powierzchni ziemi i wod. 
Wnioskodawca informuje: 
1. "Jednym z cennych terenow zielonych jest zespol parkow Park 3 Maja - Park im. Boden

Powella. Korytarz drogowy "Konstytucyjna" mialby przeci'lc go na pol. Jedyne 
akceptowalne rozwi'lzanie to poprowadzenie tego odcinka na estakadzie z zapewnieniem 
rozwi'lzan przechwytuj'lcych zanieczyszczenia (m.in. filtry roslinne rosliny 
przechwytuj,!ce zanieczyszczenia oraz trumi'lce halas), wkomponowanie roslinnosci 
cienioznosnej pod estakad,! i doprowadzenie tam oczyszczonych wod deszczowych 
z estakady, a takZe zaplanowanie bezkolizyjnego skrzyzowania z l'lcznikiem z u1ic'l 
Rodziny Grohmanow (redukcja zatrzyman i ruszania pojazdow), 0 ile jest w perspektywie 
planowane pol'lczenie z ni'l. 

2. Zarowno w poblizu obszarow mieszkalnych na calej dlugosci oraz ogrodkow dzialkowych 
i obszarow czynnych biologicznie nalezy zagwarantowac budowt; przezroczystych 



lub polprzezroczystych ekranow akustycznych pohtczonych z roslinnosci'l oslonow'l 
i 0 funkcj i estetycznej. 

3. Przy sporz'ldzaniu Oceny Oddzialywania na Srodowisko (lub przed ni'l) nalezy 
bezwzglydnie przeprowadzic modelowanie generowania zanieczyszczen 
komunikacyjnych przez calkowit'l Slec drogow'l miejsk'l w scenariuszu bez 
i z proponowanymi korytarzami drogowymi; model zanieczyszczen powinien bazowac na 
modelu prognostycznym (0 budowie rozproszonej) ruchu pojazdow przynajmniej w ujyciu 
czasowym rocznym, polrocznym (zimowe i letnie) i dziennym, oraz umozliwiac oceny 
proponowanych dzialan mitygacyjnych. 

4. Przy realizacji inwestycji nie moze dojsc do trwalego obnizenia poziomu wod 
gruntowych, a w trakcie prac roslinnosc zabezpieczona przed zamieraniem". 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosku nie uwzgl~dnic. 

Wyj asnienie: 
Struktura elementow systemu komunikacyjnego Lodzi zostala okreslona w obowi'lzuj'lcym 
Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, 
uchwalonym uchwal'l Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 f., 

zmienion'l uchwal'l Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r. lako istotny 
elementy tej struktury zostala wskazana ulica "Konstytucyjna" - wschodni odcinek 
"zewnytrznej obwodnicy" okalaj'lcej obszar miasta wewn'ltrz kolei obwodowej. Kwestia 
zmiany polityki ksztaltowania ukladu drogowego Lodzi i ewentualnego zrezygnowania 
z wyznaczania korytarza drogowego ulicy "Konstytucyjnej" nie dotyczy zakresu zmiany 
Studium okreslonego w procedowanej obecnie Uchwale Nr XIXl735/20 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przyst'lpienia do sporz'ldzenia zmiany "Studium 
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi" w zakresie 
dotycz'lcym okreslenia obszarow przestrzeni publicznej - projektowanych drog. 
Dotychczasowe analizy uwzglydniaj'lce m.in. stan zainwestowania poszczegolnych dzialek, 
wykonane na potrzeby procedowanej obecnie zmiany Studium, wykazaly koniecznosc 
uwzglydnienia dzialki nr 5/9 przy trasowaniu korytarza drogowego projektowanej ulicy 
"Konstytucyjnej". Ostateczny przebieg trasowanego korytarza i zwi'lzane z tym 
prawdopodobienstwo zajycia na ten cel przedmiotowej nieruchomosci zostan'l ustalone 
w trakcie dalszych prac projektowych wynikaj'lcych z kolejnych etapow procedury 
planistycznej zmiany Studium. Nalezy dodac, ze faktyczny zasiyg pasa drogowego 
projektowanej ulicy "Konstytucyjnej" oraz wybor rozwi'lzan techniczno-organizacyjnych 
ograniczaj'lcych negatywny wplyw projektowanej drogi na srodowisko bydzie podlegal 
doprecyzowaniu w trakcie sporz'ldzania mleJscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, a nastypnie w stosownej decyzji administracyjnej zezwalaj'lcej na realizacjy 
drogi. 
Kwestia montazu ekranow dzwiykochlonnych wzdluz planowanej ulicy "Konstytucyjnej" 
oraz zasad prowadzenia prac budowlanych sluz'lcych ograniczeniu wplywu na srodowisko 
przyrodnicze nie odpowiada szczegolowosci Studium i pozostaje poza zakresem 
przedmiotowym tego dokumentu (rna on charakter strategiczny i kierunkowy). 
Projekt zmiany Studium podlega procedurze strategicznej oceny oddzialywania 
na srodowisko, w ramach ktorej zostanie opracowana prognoza oddzialywania na srodowisko. 
Zawarty we wniosku postulat "przeprowadzenia modelowania generowania zanieczyszczen 
komunikacyjnych przez calkowit'l siec drogow'l miejsk'l" wykracza poza zakres 
przedmiotowy i stopien szczegolowosci prognozy okreslony w przepisach odrybnych 
z zakresu ocen oddzialywania na srodowisko oraz przez wlasciwe organy (Regionalnego 



Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi oraz Panstwowego Wojew6dzkiego Inspektora 
Sanitamego w Lodzi). 

Wniosek nr 16 

wplyn'}.l 26 I 
zlozony przez 
dotyczy projektowanej ulicy "Konstytucyjnej". 

Wnioskodawcy wnosz'}. 0 nie wyznaczanie projektowanej ulicy "Konstytucyjnej". Infonnuj'}., 
ze "przedstawiony projekt pochodzi sprzed 40 lat, kiedy na terenach trasy byly sady, l'}.ki 
i pasly siy krowy. Obecnie stoj'}. tam olbrzymie osiedla rnieszkaniowe: DClbrowa, Zarzew, 
Zbaraska, osiedle Majowa, Plejada, parki Podolski, Nad Jasieniern i 3 Maja ( ... ) wiedz'}.c, 
ze rna bye taka trasa ktos w urzydzie wydal zezwolenie na budowy osiedla Plejada czy 
Majowe ( ... )." 
Wnioskodawcy proponuj'}., aby przebieg projektowanej ulicy "Konstytucyjnej" wyznaczye 
w sladzie polozonej 1,5 km dalej ul. Puszkina (,,3 pasrna w jedn'}. i 3 pasrna w drug'}. strony"), 
od kt6rej bloki mieszkalne odsuniyte s'}. 0 300 rn, a "polowa dlugosci ulicy to s'}. zaklady 
przernyslowe i crnentarz". Dodaj'}., ze: "ulica Puszkina na poludnie konczy siy l'}.karni, a na 
p61noc l'}.czy z przebudowywan'}. tras'}. WZ. ( ... ) szczeg6lnie w nowych osiedlach takich jak: 
Majowe czy Plejada 99% stanowi'}. ludzie mlodzi z rnalymi dzieemi. Proszy sobie tylko 
wyobrazie w jakich warunkach te dzieci byd'}. siy bawie czy przebywac na balkonach 
czy przed blokami ( ... )". 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosku nie uwzgl~dnic. 

Wyjasnienie: 
Struktura elernent6w systemu kornunikacyjnego Lodzi zostala okreslona w obowi'}.zuj'}.cyrn 
Studiurn uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego rniasta Lodzi, 
uchwalonym uchwal'}. Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., 
zrnienion'}. uchwal'}. Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 rnarca 2019 r. Jako istotne 
elernenty tej struktury zostaly wskazane zar6wno: ulica "Konstytucyjna" (wskazywana jako 
wschodni odcinek "zewnytrznej obwodnicy" okalaj'}.cej obszar rniasta wewn'}.trz kolei 
obwodowej), jak i zlokalizowana dalej na wsch6d ul. Aleksandra Puszkina (przewidziana do 
przedluzenia w kierunku p6lnocnym i poludniowym, w celu usprawnienia ruchu 
rniydzydzielnicowego poza obszarern kolei obwodowej). Kwestia zrniany polityki 
ksztaltowania ukladu drogowego Lodzi i ewentualnego zrezygnowania z wyznaczania 
korytarza drogowego ulicy "Konstytucyjnej" nie dotyczy zakresu zrniany Studiurn 
okreslonego w procedowanej obecnie Uchwale Nr XIX/735/20 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przyst'}.pienia do sporz'}.dzenia zrniany "Studium 
uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego rniasta Lodzi" w zakresie 
dotycz'}.cym okreslenia obszar6w przestrzeni publicznej - projektowanych drag. 

Wniosek nr 17 

wplyn'}.l 16 rnarca 2020 f., 

zlozony przez 
dotyczy projektowanej ulicy "Wojska Polskiego" na odcinku od ul. Szczecinskiej 
do ul. Traktorowej oraz dzialki nr 1/14, obryb P-l, polozonej przy ul. Lansjer6w 3 .. 



Wnioskodawcy wnoszq sprzeciw dla realizacji projektowanej ulicy "Wojska Polskiego" 
na odcinku od ul. Szczecinskiej do ul. Traktorowej. 
Wnioskodawcy informujq, iz: 
"zalozony w Studium ( ... ) projektowany przebieg ulicy Wojska Polskiego w poblizu ulicy 
Szczecinskiej jest praktycznie styczny z istniejqcym tu osiedlem mieszkaniowym pomi~dzy 
ulicami Kotarbinskiego a ulicq Rojnq. Jest to wybudowane w latach 90-tych osiedle domkow, 
o bardzo niskim natyzeniu ruchu samochodowego, gdzie przewagy majq piesi. Glownq arteriq 
komunikacyjnq dla naszego osiedla jest ulica Rojna, na ktorej skupia siy ruch samochodowy. 
Czynniki te decydujq 0 charakterze mieszkaniowym naszego osiedla. 
Wyznaczenie tak blisko drogi majqcej bye polqczeniem z drogami ekspresowymi oznacza 
nie tylko dramatyczny wzrost zanieczyszczen i halasu, i to w miejscu, gdzie smog 
i zanieczyszczenia w powietrzu sq juz bardzo podwyzszone, ale spowoduje rowniez zmiany 
w natyzeniu ruchu samochodowego na uliczkach dojazdowych, a osobami kierujqcymi bydq 
nie tylko kierowcy, kt6rzy znajq to osiedle i wiedzq jakq nalezy zachowae ostroznose 
na uliczkach osiedlowych g16wnie wobec pieszych. 
lednoczesnie nalezy zauwazye, ze w tej okolicy, w bardzo niewielkiej odleglosci 
od planowanej trasy i rownolegle do niej, przebiega juz istniejqca ulica Rqbieilska, kt6ra pelni 
roly polqczenia ulicy Szczecinskiej z centrum miasta. Wydaje siy zatem, ze budowanie 
w planowanym miejscu arterii jest calkowicie niezgodne z istniej'lcq zabudowq i jako osoby 
mieszkaj'lce tuz przy planowanym przebiegu ul. Wojska Polskiego wszyscy sq przeciwni tak 
wytyczonym planom". 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosku nie uwzgl~dnic. 

Wyjasnienie: 
Struktura elementow systemu komunikacyjnego Lodzi zostala okreslona w obowiqzujqcym 
Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, 
uchwalonym uchwalq Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., 
zmienion'l uchwalq Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r. Jako istotny 
elementy tej struktury zostala wskazana trasa "Wojska Polskiego" majqca stanowie 
polqczenie obwodnicy zewnytrznej (okalajqcej obszar miasta w granicach kolei obwodowej) 
z drog'l ekspresowq S14. Kwestia zmiany polityki ksztaltowania ukladu drogowego Lodzi 
i ewentualnego zrezygnowania z wyznaczania korytarza drogowego ulicy "Wojska 
Polskiego" nie dotyczy zakresu zmiany Studium okreslonego w procedowanej obecnie 
Uchwale Nr XIXl73S/20 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie 
przystqpienia do sporzqdzenia zmiany "Studium uwarunkowail i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi" w zakresie dotyczqcym okreslenia obszarow 
przestrzeni publicznej - projektowanych drog. 
Nalezy dodae, ze faktyczny zasiyg pasa drogowego projektowanej ulicy "Wojska Polskiego" 
oraz wyb6r rozwiqzan techniczno-organizacyjnych ograniczajqcych negatywny wplyw 
projektowanej drogi na srodowisko przyrodnicze bydzie podlegal doprecyzowaniu w trakcie 
sporzqdzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a nastypnie w stosownej 
decyzji administracyjnej zezwalajqcej na realizacj~ drogi. 

Wniosek nr 18 

wplynql 11 marca 2020 r. 
zlozony przez 
dotyczy projektowanej ulicy "Konstytucyjnej" w rejonie ul. Rolniczej (okolice 
S'lsiedzkiej). 



Wnioskodawca zglasza sprzeciw dla budowy "ulicy Konstytucyjnej projektowanej 
na odcinku od ul. Sl,!skiej do II etapu trasy Goma w fonnie mostu-wiaduktu-estakady, a takze 
drogi dwupasmowej wzdluz obecnie przewidzianej rezerwy, miydzy ulicami: Ideowa 
a S,!siedzka. Estakada tej drogi bylaby bowiem na poziomie pierwszego lub drugiego piytra 
budynkow osiedla Chojny Park oraz blokow osiedla na ulicy Lotnej. Rezerwapod 
tyestakady/drogy stwarzalaby zagrozenie halasem komunikacyjnym i ogromnym 
zanieczyszczeniem powietrza spalinami, co spowoduje znacz'!ce pogorszenie komfortu zycia 
mieszkancow osiedla Chojny ( ... ). W dobie coraz wiykszego zanieczyszczenia powietrza 
w Lodzi przyda siy wiycej parkow i zieleni, niepotrzebne S,! nowe KDG miydzy osiedlami 
zamkniytymi. Taka droga powinna powstae w miejscu oddalonym od zamieszkania ( ... )". 
Wnioskodawca zauwaza, iz "ulica Konstytucyjna, stanowi,!ca zewnytrzny ring 
komunikacyjny dla centrum miasta, zaprojektowany w Studium, moglaby bye zrealizowana 
jako droga glowna biegn,!ca z polnocy tunelem rozpoczynaj,!cym siy od ulicy 
Gojawiczytlskiej, a koncz'!cym siy przy ul. Kolumny lub przy nowej drodze l,!cz,!cej ulicy 
Przyj acielsk,! z III etapem Trasy Goma, co jest zapisane w studium z 2018 r." 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosku nie uwzgl-rdnic. 

Wyjasnienie: 
Struktura elementow systemu komunikacyjnego Lodzi zostala okreslona w obowi,!zuj,!cym 
Studium uwarunkowan i kierunkow 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 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r. Jako istotne 
elementy tej struktury zostala wskazana ulica "Konstytucyjna" - wschodni odcinek 
"zewnytrznej obwodnicy" okalaj,!cej obszar miasta wewn'!trz kolei obwodowej. Kwestia 
zmiany polityki ksztaltowania ukladu drogowego Lodzi i ewentualnego zrezygnowania 
z wyznaczania korytarza drogowego ulicy "Konstytucyjnej" nie dotyczy zakresu zmiany 
Studium okreslonego w procedowanej obecnie Uchwale Nr XIXl735/20 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przyst,!pienia do sporz,!dzenia zmiany "Studium 
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi" w zakresie 
dotycz'!cym okreslenia obszarow przestrzeni publicznej - projektowanych drog. 
Ostateczny przebieg trasowanego korytarza ulicy "Konstytucyjnej" zostanie ustalony 
w trakcie dalszych prac projektowych wynikaj,!cych z kolejnych etapow procedury 
planistycznej zmiany Studium. 
Nalezy dodae, ze faktyczny zasiyg pasa drogowego projektowanej ulicy "Konstytucyjnej" 
oraz wybor rozwi,!zan techniczno-organizacyjnych ograniczaj,!cych negatywny wplyw 
projektowanej drogi na srodowisko bydzie podlegal doprecyzowaniu w trakcie sporz,!dzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a nastypnie w stosownej decyzji 
administracyjnej zezwalaj,!cej na realizacjy drogi. 

Wniosek nr 19 

wplyn,!l 19 marca 2020 r., 
zlozony przez Polsk,! Spolky Gazownictwa sp. z 0.0., Oddzial Zaklad Gazowniczy 
wLodzi, 
dotyczy warunkow posadowienia sieci gazowej oraz ograniczen w mozliwosci 
uzytkowania terenow wokol gazoci'!gow. 



Wnioskodawca wnosi, aby w planowanych w projekcie zmiany Studium "nowych ukladach 
drogowych byla mozliwose posadowienia sieci gazowej sredniego oraz niskiego cisnienia, 
z zachowaniem 0,5 m stref na kazd'l strony sladu gazoci'lgu. Dla gazoci'lgu wysokiego 
cisnienia mozliwose jego posadowienia z zachowaniem stref kontrolowanych wynikaj'lcych 
z przepisow odrybnych. Warunki techniczne, jakim winny odpowiadae sieci gazowe okresla 
Rozporz'ldzenie Ministra Gospodarki z 26.04.2013 r. ( ... ). W przypadku zmiany powyzszego 
rozporz'ldzenia warunki techniczne, jakim powinny odpowiadae sieci gazowe, musz'l bye 
zgodne z aktualnie obowi'lzuj'lcymi przepisami. W miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego/ studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego nalezy 
wprost uwzglydnie ograniczenia w mozliwosci uzytkowania terenow wokol gazoci'lgow, 
ktore wynikaj'l z postanowien § 10 rozporz'ldzenia technicznego i wskazane zostaly powyzej. 
Postanowienia takie mog'l przybrae postae wyraznego przytoczenia wspomnianych powyzej 
zakazow, z okresleniem szerokosci strefy kontrolowanej, b'ldz tez takiego okreslenia 
przeznaczenia obszaru na danym terenie wchodz'lcego w sklad strefy kontrolowanej 
gazoci'lgu, ktory pozostanie w zgodzie z tymi zakazami. Z tych wzglydow proponujemy, 
aby w sporz'ldzanych planach zagospodarowania przestrzennego/ studium uwarunkowan 
i kierunkow zagospodarowania przestrzennego dotycz'lcych terenow, na ktorych 
zlokalizowane S'l lub maj'l bye zlokalizowane dystrybucyjne sieci gazowe, w szczegolnosci 
gazoci'lgi wysokiego cisnienia ustalae ze: 
1) w obszarze strefy kontrolowanej nalezy planowae zielen miejsk'l, izolacyjn'l, 

itp. 0 szerokosci odpowiadaj'lcej ograniczeniom w budowie obiektow, sadzeniu drzew 
i w prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej nad gazoci'lgami wynikaj'lcymi ze strefy 
kontrolowanej; 

2) w przypadkach, kiedy miasto/gmina nie moze przeznaczye pasa gruntu nad gazoci'lgami 
na zielen miejsk'l, izolacyjn'l lub nie moze zmienie dotychczasowego przeznaczenia pasa 
gruntu zagospodarowanego w sposob, ktory jest dopuszczalny w strefie kontrolowanej, 
sugerujemy aby ujmowae w postanowieniach miejscowych planow zagospodarowania 
przestrzennego informacje 0: 

wystypuj'lcych ograniczeniach w zabudowie i zagospodarowaniu danej 
nieruchomosci oraz obowi'lzku zachowania wymaganych szerokosci stref 
kontrolowanych dla gazoci'lgow wysokiego, sredniego i niskiego cisnienia, 
zgodnie z § 10 Rozporz'ldzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. 
w sprawie warunkow technicznych, jakim odpowiadae powinny sieci gazowe i ich 
usytuowanie oraz przepisami Prawa budowlanego, 
w strefie kontrolowanej mog'l bye podejmowane dzialania ograniczaj'lce prawa 
wlasnosci nieruchomosci poprzez ustanowienie sruzebnosci przesyru 
gwarantuj'lcej dostyp do infrastruktury gazowej dla sruzb eksploatacyjnych 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego". 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosek uwzglftdnic czftsciowo. 

Wyjasnienie: 
Zgodnie z obowi'lzuj'lcymi przepisami z zakresu planowania przestrzennego przy 
sporz'ldzaniu dokumentow planistycznych, w tym studium uwarunkowan i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta, uwzglydnia siy potrzeby w zakresie rozwoju 
infrastruktury technicznej. 
Zapisy projektu Studium nie wykluczaj'l mozliwosci lokalizacji elementow sieci 
infrastruktury technicznej, w tym gazowej, w obrybie wyznaczanych w projekcie zmiany 
Studium korytarzy drogowych. Nie jest jednak mozliwe wyprzedzaj'lce w stosunku 
do faktycznych potrzeb zabezpieczenie na calej drugosci wszystkich projektowanych 



korytarzy drogowych odpowiednio szerokich rezerw terenow dla realizacji sieci gazowych, 
szczegolnie wysokiego cisnienia. 



Zal,!cznik Nr 2 
do zarz,!dzenia Nr 6c>9S NIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia2!3 ~tA.d~ 2020 r. 

Rozstrzygni~cie 0 sposobie rozpatrzenia wniosku zlozonego w zwi~zku z ogloszeniem 
o przyst~pieniu do sporz~dzenia zmiany "Studium uwarunkowan i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi" w zakresie dotycz~cym okreslenia 
obszarow przestrzeni publicznej - projektowanych drog oraz 0 rozpocz~ciu 

strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko (zwanego dalej projektem zmiany 
Studium), zlozonego przez jednostk~ pomocnicz~ miasta Lodzi (osiedle). 

W wyznaczonym terminie skladania wniosk6w do projektu zmiany Studium 
tj. w terminie 21 dni od otrzymania zawiadomienia, wplyn~1 1 wniosek zlozony przez 
jednostk~ pomocnicz~ miasta Lodzi (osiedle). 

Wniosek nr 1 

wplyn,!lll marca 2020 r., 
zlozony przez Rady Osiedla Stary Widzew, 
dotyczy projektowanej ulicy "Konstytucyjnej" w granicy dzialania Rady. 

Wnioskodawca negatywnie ocenia przebieg kanalu drogowego ulicy "Konstytucyjnej" 
w granicy dzialania Rady. Informuje: "Powyzsze podyktowane jest tym, iz prowadzony kanal 
drogowy przebiega przez duze skupisko budynk6w mieszkalnych - wielorodzinnych 
(Paryska, Zbiorcza, AI. Pilsudskiego). Zostanie zniszczona okoliczna zielen jak r6wniez 
nast,!pi ingerencja w trzy parki (Nad lasieniem, 3-Maja i Baden-Powella). Nast,!pi duZe 
natyzenie ruchu transferowego przez tereny mieszkalne. Przy zmianie nalezy rozwazyc 
mozliwosc przesuniycia kanalu drogowego w kierunku wschodnim od ul. Paryskiej 
i ul. Zbiorczej". 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosku nie uwzgl~dnic. 

Wyjasnienia: 
Struktura element6w systemu komunikacyjnego Lodzi zostala okreslona w obowi'!Zuj,!cym 
Studium uwarunkowail i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, 
uchwalonym uchwal,! Nr LXIXl1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., 
zmienion,! uchwal,! Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r. lako istotne 
elementy tej struktury zostaly wskazane zar6wno: ulica "Konstytucyjna" (wskazywana jako 
wschodni odcinek "zewnytrznej obwodnicy" okalaj,!cej obszar miasta wewn'!trz kolei 
obwodowej), jak i zlokalizowana dalej na wsch6d ul. Aleksandra Puszkina (przewidziana 
do przedluzenia w kierunku p61nocnym i poludniowym, w celu usprawnienia ruchu 
miydzydzielnicowego poza obszarem kolei obwodowej). K westia zmiany polityki 
ksztahowania ukladu drogowego Lodzi i ewentualnego zrezygnowania z wyznaczania 



korytarza drogowego ulicy "Konstytucyjnej" nie dotyczy problematyki zakresu zmiany 
Studium okreslonej w procedowanej obecnie Uchwale Nr XIXl735/20 Rady Miejskiej 
·w Lodzi z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przyst,!pienia do sporz,!dzenia zmiany "Studium 
uwarunkowaii i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi" w zakresie 
dotycz'!cym okreslenia obszarow przestrzeni publicznej - projektowanych drog. 
Nalezy dodac, ze faktyczny zasiyg pasa drogowego projektowanej ulicy "Konstytucyjnej" 
oraz wybor rozwi(!Zaii techniczno-organizacyjnych ograniczaj,!cych negatywny wplyw 
projektowanej drogi na srodowisko przyrodnicze bydzie podlegal doprecyzowaniu w trakcie 
sporz,!dzania miej scowego planu zagospodarowania przestrzennego, a nastypnie w stosownej 
decyzji administracyjnej zezwalaj,!cej na realizacjy drogi. 

Hanna ZDANOWSKA 



Zal,!cznik Nr 3 
do zarz,!dzenia Nr6098 NlIIf20 
Prezydenta Mias~a Lodzi 
z dnia ~ ~lAd~ 2020 r. 

Rozstrzygni~cie 0 sposobie rozpatrzenia wnioskow zlozonych w zwhlzku z ogloszeniem 
o przystqpieniu do sporzqdzenia zmiany "Studium uwarunkowan i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi" w zakresie dotyczqcym okreslenia 
obszarow przestrzeni publicznej - projektowanych drog oraz 0 rozpocz~ciu strategicznej 
oceny oddzialywania na srodowisko (zwanego dalej projektem zmiany Studium), 
zlozonych przez instytucje i organy wlasciwe do uzgadniania i opiniowania projektu. 

W wyznaczonym terminie skladania wniosk6w do projektu zmiany Studium wplyn~lo 
12 wnioskow zlozonych przez instytucje i organy wlasciwe do uzgadniania i opiniowania 
projektu. Zlozone wnioski zostaly ponumerowane w celu ulatwienia ich identyfikacji. 

W zwi'lZku z ogloszeniem na terenie Polski od dnia 14 marca 2020 r. stanu zagrozenia 
epidemicznego (§ 1 rozporz,!dzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marc a 2020 r. w sprawie 
ogloszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrozenia epidemicznego -
Dz. U. poz. 433, 441, 461 i 478), kt6ry od dnia 20 marca 2020 r. zostal zast,!piony nadal 
obowi'lZuj,!cym stanem epidemii (§ 1 rozporz'!dzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. 
w sprawie ogloszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - Dz. U. poz. 491, 
522, 531 i 565), termin skladania wniosk6w zostal zawieszony na mocy art. 15zzs ust. 1 pkt 10 
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 0 szczeg6lnych rozwi'lZaniach zwi'lZanych z zapobieganiem, 
przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chor6b zakainych oraz wywolanych 
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478, 
1493 i 1639). Dalszy bieg terminu skladania wniosk6w rozpocz'!l si~ w dniu 24 maja 2020 r. 
w oparciu 0 art. 68 ust. 7 w zwi'lZku z art. 46 pkt 20 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. 0 zmianie 
niekt6rych ustaw w zakresie dzialait oslonowych w zwi'lZku z rozprzestrzenianiem si~ wirusa 
SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875 i 1086). W okresie ustawowego zawieszenia biegu terminu 
i po wznowieniu jego biegu do projektu nie wplyn,!l zaden wniosek. 

Wniosek nr 1 

wplyn,!12 marca 2020 r., 
zlozony przez Zarz'!d Wojew6dztwa L6dzkiego za posrednictwem Biura Planowania 
Przestrzennego Woj ew6dztwa L6dzkiego, 
dotyczy calego obszaru miasta Lodzi. 

Wnioskodawca informuje, ze "projekt zmiany Studium ( ... ) winien uwzgl~dniac, zgodnie 
z przepisami art. 9 ust. 2 ustawy, ustalenia zawarte w "Strategii rozwoju wojew6dztwa 
16dzkiego 2020" przyj~tej Uchwal,! Nr XXXIII/644f13 Sejmiku Wojew6dztwa L6dzkiego 
z dnia 26 lute go 2013 r. (Dziennik Urz~dowy Wojew6dztwa L6dzkiego poz. 1881 z dnia 
04.04.2013 r.) i w "Planie zagospodarowania przestrzennego wojew6dztwa 16dzkiego" oraz 
"Planie zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Lodzi", 



przyjytym Uchwal'l Nr LV/679/2018 Sejmiku Wojew6dztwa L6dzkiego z dnia 28 sierpnia 
2018 r. (Dziennik Urzydowy Wojew6dztwa L6dzkiego z 2018 r. poz. 4915). 
Podstawy uzgodnienia studi6w uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego 
gmin stanowi'l ustalenia wi'l2'lce "Planu ... ": 
1) inwestycje celu publicznego 0 znaczeniu ponadlokalnym, kt6re zostaly ustalone 

w dokumentach przyjytych przez Sejm RP, Rady Ministr6w, wlasciwego ministra 
lub sejmik wojew6dztwa; 

2) zasady zagospodarowania i ksztahowania przestrzeni okreslone dla obszar6w 
funkcjonalnych 0 znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym. 

Nalezy jednoznacznie wskazac sposoby uwzglydnienia w/w zasad w kierunkach przyjytych 
w projekcie studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy. 
Ponadto, dziaIaj'lc w trybie przepis6w art. 23 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w zwi'lZku z przepisami art. 10 ust. I pkt 4a oraz art. 38b ust. 1, wprowadzonymi 
przepisami art. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r, 0 zmianie niekt6rych ustaw w zwi'lZku 
ze wzmocnieniem narzydzi ochrony krajobrazu (Dz.U. z 2015 r. poz. 774) Zarz'ld 
Wojew6dztwa L6dzkiego informuje, ze prace nad projektem audytu krajobrazowego dla 
woj ew6dztwa I6dzkiego zostaly rozpoczyte i nadal trwaj 'l". 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosek uwzgl~dnic. 

Wyjasnienie: 
Projekt zmiany Studium jest sporz'ldzany z uwzglydnieniem obowi'lZuj'lcych przepis6w oraz 
w dostosowaniu do zakresu zmiany Studium okreslonego w procedowanej obecnie Uchwale 
Nr XIX/735/20 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przyst'lPienia do 
sporz'ldzenia zmiany "Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lodzi" w zakresie dotycz'lcym okreslenia obszar6w przestrzeni publicznej -
projektowanych dr6g. 

Wniosek nr 2 

wpIyn'll 5 marca 2020 r., 
zlozony przez Wojewody L6dzkiego, 
dotyczy calego obszaru miasta Lodzi. 

Wnioskodawca informuje, ze: 
"na obszarze miasta Lodzi nie wystypuj'l zadania rZ'ldowe, sluz'lce realizacji inwestycji celu 
publicznego 0 znaczeniu krajowym", 

SkIadaj'lcy wniosek postuluje, aby projekt zmiany Studium uwzglydnial ponizsze kwestie: 
1) "kolejna edycja studium powinna zawierac peIne ustalenia uwarunkowan i kierunk6w 

zagospodarowania przestrzennego gminy przedstawione w jednolitym tekscie i rysunku, 
zgodnie z ustaw'l 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 293) dalej ustawa pzp oraz rozporz'ldzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 
2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233); 

2) konieczne jest uwzglydnienie ustalen aktualnego "Planu zagospodarowania przestrzennego 
wojew6dztwa I6dzkiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego Miejskiego obszaru 
Funkcjonalnego Lodzi", uchwalonego przez Sejmik Wojew6dztwa L6dzkiego uchwal'l 
nr LV/679/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r.; 



3) w projekcie nalezy uwzgl~dnic aktualne obszary udokumentowanych z16z kopalin i tereny 
g6micze (art. 10 ust. 1 pkt 11 i 12 ustawy pzp). Zgodnie z art. 11 pkt 5 lit. fi g ustawy pzp 
nalezy wyst,!pic 0 opinie dotycz'!ce rozwi,!zan przyj~tych w projekcie studium 
w ww. zakresie, do wlasciwych organ6w administracji geologicznej (Ministra Srodowiska, 
Marszalka Wojew6dztwa L6dzkiego, wlasciwego starosty) oraz organu nadzoru 
g6miczego; 

4) bilans teren6w przeznaczonych pod zabudow~, 0 kt6rym mowa w art. 10 ust. 5 ustawy pzp 
nalezy sporz,!dzic, dla calego obszaru gminy, w podziale na wszystkie funkcje zabudowy 
wyst~puj,!ce na terenie gminy, gdyz na jego podstawie powinno formulowac si~ ustalenia 
studium, 0 kt6rych mowa wart. 10 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy oraz wykazac, ze przedmiotowa 
zmiana studium jest uzasadniona wobec aktualnych potrzeb i mozliwosci rozwoju gminy; 

5) z dniem 1 stycznia 2018 r. weszla w zycie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 31 z p6in. zm.), wprowadzaj,!ca zmiany m.in. w ustawie pzp. Zgodnie 
z art. 11 pkt. 5 zmienionej ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt 
studium wymaga uzgodnienia z Pailstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 
w zakresie dotycz'!cym zabudowy i zagospodarowania terenu polozonego na obszarach 
szczeg6lnego zagrozenia powodzi,!. Zgodnie z art. 14. ust. 6 pkt 1. ww. ustawy Prawo 
Wodne organem wlasciwym w sprawach decyzji 0 uzgodnieniu projektu studium jest 
dyrektor regionalnego zarz'!du gospodarki wodnej W 6d Polskich; 

6) zgodnie z art. 11 pkt 5 lit. d ustawy pzp nalezy wyst,!pic 0 opinie dotycz'!ce rozwi(!Zail 
przyj~tych w projekcie studium do wlasciwych organ6w wojskowych, ochrony granic oraz 
bezpieczenstwa panstwa, w tym, m.in. do N adwislailskiego Oddzialu StraZy Granicznej; 

7) w zwi(!Zku z zapisami ustawy z dnia 20 maja 2016 r. 0 inwestycjach w zakresie elektrowni 
wiatrowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 654 z p6in. zm.), przeanalizowania wymaga, czy na 
terenie gminy nie znajduj,! si~ strefy zwi(!Zane z ograniczeniami w zabudowie 
od istniej,!cych elektrowni wiatrowych, w tym znajduj,!cych si~ na terenach s,!siednich 
gmln; 

8) z dniem 1 stycznia 2017 r. weszla w zycie ustawa z dnia 9 pafdziemika 2015 r. 0 zmianie 
ustawy 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa 
w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko oraz niekt6rych 
innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1936). Powyzsza regulacja prawna wprowadzila 
do ustawy z dnia 3 pafdziemika 2008 r. 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego 
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania 
na srodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z p6in. zm.) zmiany, polegaj,!ce na dodaniu 
art. 74a, kt6ry okresla nowe wymogi wobec autor6w sporz,!dzaj,!cych prognozy 
oddzialywania na srodowisko. Jednym z powyzszych wymog6w jest koniecznosc 
zal,!czenia do prognozy oddzialywania na srodowisko oswiadczenia autora 0 posiadaniu 
wymaganych, zgodnie z ustaw,!, uprawnien do sporz,!dzenia ww. opracowania, 
pod rygorem odpowiedzialnosci kamej; 

9) w zwi(!Zku z wyst~puj,!cymi na terenie gminy obszarami chronionymi przyrodniczo projekt 
studium wymaga uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony srodowiska na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55); 

10)w dniu 20 wrzesnia 2019 r. weszla w zycie ustawa z dnia 19lipca 2019 r. 0 zapewnianiu 
dost~pnosci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696 z p6in. zm.). Powyzsza 
ustawa wprowadzila zmiany do ustawy pzp, polegaj,!ce m.in. na nadaniu nowego brzmienia 
art. 10 ust. 1 pkt 5, tj. "W studium uwzgl~dnia si~ uwarunkowania wynikaj,!ce 
w szczeg6lnosci z ( ... ) warunk6w ijakosci zycia mieszkailc6w w tym ochrony ich zdrowia, 
oraz zapewnienia dost~pnosci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami, 0 kt6rych mowa 
w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zapewnianiu dost~pnosci osobom ze szczeg6lnymi 
potrzebami, zgodnie z uniwersalnym projektowaniem". Istotnym jest, ze zgodnie z art. 67 



ww. ustawy zmiany powyzszego przepisu nalezy stosowac do studi6w uwarunkowan 
i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gmin, kt6rych sporz,!dzenie alba zmiany 
rozpocznie siy po uplywie 6 miesiycy od dnia wejscia w zycie ww. ustawy (tj. po dniu 20 
marca 2020 r.); 
ustawa 0 zapewnieniu dostypnosci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami dodala w art. 30 
ustawy pzp. ustyp 1a cyt.: "Osoba ze szczeg6lnymi potrzebami, 0 kt6rej mowa w ustawie 
z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zapewnieniu dostypnosci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami" 
ma prawo do zapoznania siy z tresci,! studium w zrozumialy dla niej spos6b w terminie 14 
dni od dnia zgloszenia wniosku 0 udostypnienie tresci studium" w szczeg6lnosci 
z wykorzystaniem srodk6w wspieraj,!cych komunikowanie siy, 0 kt6rych mowa wart. 3 pkt 
5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. 0 jyzyku migowym i innych srodkach komunikowania 
siy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824)". 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosek uwzgl~dnic. 

Wyjasnienie: 
Ad. 5, 6, 9. Projekt zmiany Studium, zgodnie z obowiClZuj,!cymi przepisami z zakresu 
planowania przestrzennego, zostanie poddany opiniowaniu i uzgodnieniom wlasciwych 
organ6w. 
Ad. 1, 2, 3, 4, 7 i 10. Projekt zmiany Studium jest sporz'!dzany i poddany procedurom 
udostypnienia zainteresowanym osobom z uwzglydnieniem obowi,!zuj,!cych przepis6w 
oraz w dostosowaniu do zakresu zmiany Studium okreslonego w procedowanej obecnie 
Uchwale Nr XIXl735/20 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie 
przyst,!pienia do sporz,!dzenia zmiany "Studium uwarunkowail i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi" w zakresie dotycz'!cym okreslenia obszar6w przestrzeni 
publicznej - projektowanych dr6g. 
Ad. 8. Do prognozy oddzialywania na srodowisko sporz,!dzonej na potrzeby procedowanej 
zmiany Studium zostanie zal'!czone oswiadczenie autora 0 posiadaniu wymaganych zgodnie 
z obowiClZuj,!cymi przepisami uprawnien do jej sporz,!dzenia. 

Wnioseknr3 

wplyn,!110 marca 2020 r., 
zlozony przez Pailstwowe Gospodarstwo Wodne W ody Polskie Regionalny Zarz'!d 
Gospodarki W odnej w Poznaniu, 
dotyczy calego obszaru miasta Lodzi. 

Wnioskodawca informuje, ze "zgodnie z tresci,! art. 166 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 
2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm. - dalej Prawo wodne), w celu 
zapewnienia ochrony ludnosci i mienia przed powodzi,!, obszary szczeg6lnego zagrozenia 
powodzi,! uwzglydnia siy m.in. w studium uwarunkowail i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego gminy. 
lednoczesnie art. 166 ust. 2 oraz ust. 5 Prawa wodnego informuje, iz projekty m.in. studium 
uwarunkowail i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy wymagaj,! uzgodnienia 
z organem wlasciwym W6d Polskich (tj. zgodnie z art. 14 ust. 6 pkt 1 Prawa wodnego 
z dyrektorem regionalnego zarz'!du gospodarki wodnej W 6d Polskich) w zakresie dotycz'!cym 
zabudowy i zagospodarowania terenu polozonego na obszarach szczeg6lnego zagrozenia 
powodzi,!, a uzgodnienia, 0 kt6rym mowa wyzej, dokonuje siy w drodze decyzji. 
Analogiczny obowiClZek uzgodnienia projektu studium uwarunkowail i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego gminy z dyrektorem regionalnego zarz'!du gospodarki 



wodnej W od Pol skich, w zakresie dotyczq.cym zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, 
na obszarach szczegolnego zagrozenia powodziq., wynika z tresci art. 11. ust. 5 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293). 
Przywolane powyzej przepisy prawa jasno formulujq. zakres uzgodnien, odnoszq.cy siy 
wylq.cznie do obszarow szczegolnego zagrozenia powodziq., w rozumieniu art.6 pkt 34 Prawa 
wodnego, tj. obszarow na ktorych prawdopodobienstwo wystq.pienia powodzi jest srednie 
i wynosi raz na 100 lat (p=1 %), obszarow, na ktorych prawdopodobienstwo wystq.pienia 
powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (p=10%) obszarow miydzy liniq. brzegu a walem 
przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w ktory wbudowano wal 
przeciwpowodziowy, a takze wysp i przymulisk (0 ktorych mowa w art. 224 ww. ustawy), 
stanowiq.cych dzialki ewidencyjne oraz pasa technicznego. 
Na podstawie map zagrozenia powodziowego, zawierajq.cych miydzy innymi granice zasiygu 
obszarow szczegolnego zagrozenia powodziq. 0 prawdopodobienstwie wystq.pienia p= 1 % 
(tj. srednio raz na 100 lat) oraz p=10% (tj. srednio raz na 10 lat) ustalono, ze teren objyty 
przedmiotowq. zmianq. studium uwarunkowail i kierunkow zagospodarowania przestrzennego, 
przedstawiony na Zalq.czniku do Uchwaly Nr XIXl735/20 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
29 stycznia 2020 r. znajduje siy: 

poza obszarem szczegolnego zagrozenia powodziq., w rozumieniu art. 16 pkt 34 lit. a Prawa 
wodnego, tj. obszarem, na ktorym prawdopodobienstwo wystq.pienia powodzi jest srednie 
i wynosi raz na 100 lat (p= 1 %), 
poza obszarem szczegolnego zagrozenia powodziq., w rozumieniu art. 16 pkt 34 lit. b Prawa 
wodnego, tj. obszarem, na ktorym prawdopodobienstwo wystq.pienia powodzi jest wysokie 
i wynosi raz na 10 lat (p=10%). 

Na podstawie map zagrozenia powodziowego ustalono rowniez, ze teren objyty przedmiotowq. 
zmianq. znajduje siy poza obszarem, na ktorym prawdopodobienstwo wystq.pienia powodzi jest 
niskie i wynosi raz na 500 lat (p=0,2%) oraz poza obszarem naraZonym na zalanie w przypadku 
zniszczenia lub uszkodzenia walu przeciwpowodziowego. 
Majq.c powyzsze na uwadze informujy, ze projekt zmiany "Studium uwarunkowail i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi" w zakresie dotyczq.cym okreslenia obszarow 
przestrzeni publicznej - projektowanych drog nie bydzie podlegal uzgodnieniu z Dyrektorem 
Regionalnego Zarzq.du Gospodarki Wodnej W od Pol skich w Poznaniu w zakresie zabudowy 
i zagospodarowania terenu polozonego na obszarze szczegolnego zagrozenia powodziq.. 
Ponadto informujy, ze zapisy studium uwarunkowail i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego winny bye zgodne z zakazami, nakazami i ograniczeniami obowiq.zujq.cymi 
z mocy aktow prawa miejscowego w tym m.in. rozporzq.dzen ustanawiajq.cych strefy ochronne 
ujye wod podziemnych 0 ile na danym obszarze ww. zostaly ustanowione. 
Dalej informujy, ze w poblizu terenu objytego zmianq. studium uwarunkowail i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego, przeplywa rzeka Olechowka, ktora zgodnie z wykazem 
obszarow narazonych na niebezpieczenstwo powodzi wskazanych w aktualizacji wstypnej 
oceny ryzyka powodziowego ( ... ) zostala zakwalifikowana do opracowania map zagrozenia 
i ryzyka powodziowego w II cyklu planistycznym. 
Wobec powyzszego nalezy uwzglydnie mozliwose wystq.pienia negatywnego oddzialywana 
wod na tym terenie i zwrocie szczegolnq. uwagy na odpowiednie zabezpieczenie 
nowoproj ektowanych inwestycj i." 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosek uwzgl~dnic cz~sciowo. 

Wyjasnienie: 
Projekt zmiany Studium jest sporzq.dzany z uwzglydnieniem obowiq.zujq.cych przepisow oraz 
w dostosowaniu do zakresu zmiany Studium okreslonego w procedowanej obecnie Uchwale 



Nr XIXl735/20 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przyst~pienia 
do sporz~dzenia zmiany "Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi" w zakresie dotycz~cym okreslenia obszar6w przestrzeni 
publicznej - projektowanych dr6g. 
Zawarta we wniosku kwestia "zabezpieczenia nowoprojektowanych inwestycji" przed 
wplywem negatywnego oddzialywania w6d powodziowych nie odpowiada szczeg610wosci 
Studium i pozostaje poza zakresem przedmiotowym tego dokumentu (ma on charakter 
strategiczny i kierunkowy). 

Woiosek or 4 

wplyn~l 27 lutego 2020 r., 
zlozony przez W 6jta Gminy Andrespol, 
dotyczy obszaru miasta Lodzi granicz~cego z gmin~ Andrespol. 

Woioskodawca wnosi 0 sp6jnosc "przeznaczenia obszaru opracowania w projekcie zmiany 
studium ze studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Andrespol (Uchwala Rady Gminy Nr XVII152115 z dnia 16 listopada 2015 r.) oraz 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrespol (Uchwala Rady 
Gminy Nr XXXII/340/05 z dnia 12 kwietnia 2005 r.)". 

Prezydeot Miasta Lodzi postaoowil woiosku oie uwzgl~doic. 

Wyjasoieoie: 
Zgodnie z zakresem zmiany Studium okreslonym w procedowanej obecnie Uchwale 
Nr XIXl735/20 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przyst~pienia 
do sporz~dzenia zmiany "Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi" przedmiotem zmiany s~ obj~te projektowane korytarze drogowe 
ulic: "Wojska Polskiego", "lana Karskiego" i "Konstytucyjnej". Drogi te nie granicz~ 
z obszarem gminy Andrespol. 

Woiosek or 5 

wplyn~19 marca 2020 r., 
zlozony przez Burmistrza Konstantynowa L6dzkiego, 
dotyczy pol~czen drogowych z miastem Konstantyn6w L6dzki. 

Woioskodawca wnioskuje 0: 
"utrzymanie drogi klasy G, kt6ra docelowo bt;dzie l~czyc wt;zel "Konstantyn6w", 
zlokalizowany na drodze ekspresowej S 14 z projektowan~ obwodnic~ l~cz~c~ 

ul. Popieluszki z ul. Kaczencow~ w Lodzi. Przedmiotowa droga klasy G stanowi~ca 
odejscie od wt;zla na wsch6d w kierunku Lodzi znajduje swoje odzwierciedlenie 
w dokumentach planistycznych tj. miej scowym planie zagospodarowania przestrzennego 
zatwierdzonym Uchwal~ Nr XXVII/218/12 Rady Miejskiej w Konstantynowie L6dzkim 
z dnia 29 listopada 2012 roku, ogloszon~ w Dzienniku Urzt;dowym Wojew6dztwa 
L6dzkiego z dnia 19 lutego 2013 r., poz. 913 fragmentu obszaru Konstantynowa L6dzkiego 
oraz w dokumencie "Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Konstantyn6w L6dzki" zatwierdzonym Uchwal~ nr XXXVI/293/17 
Rady Miej skiej w Konstantynowie L6dzkim z dnia 7 wrzesnia 2017 roku; 



wprowadzenie w rejonie Stare Zlotno kontynuacji - po terenie miasta Lodzi - istniej,!cej 
w Konstantynowie L6dzkim drogi zbiorczej KDZ - ui. Sp61dzielczej w projektowan,! drogy 
kategorii G kt6ra jest planowanym pol,!czeniem z wyzlem "Konstantyn6w" na drodze 
ekspresowej S14 oraz drog,! krajow,! Nr 71 (ui. Zgierskiej w Konstantynowie L6dzkim)". 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosku nie uwzgl~dnic. 

Wyjasnienie: 
Wymienione przez Wnioskodawcy drogi nie stanowi,! element6w ukladu komunikacyjnego 
miasta wskazanych do objycia zakresem zmiany Studium okreslonym w procedowanej obecnie 
Uchwale Nr XIXl735/20 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie 
przyst,!pienia do sporz,!dzenia zmiany "Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi" w zakresie dotycz'!cym okreslenia obszaru przestrzeni publicznej 
- projektowanych dr6g. 

Wnioseknr6 

wplyn,!l 5 marca 2020 r., 
zlozony przez L6dzkiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w, 
dotyczy calego obszaru miasta Lodzi. 

Wnioskodawca informuje, ze "przy projektowaniu przestrzeni publicznych w obrybie 
wyznaczonych w w/w uchwale dr6g, nalezy wzi,!c, pod uwagy fakt, iz przebiegaj,! one przy 
terenach i obiektach objytych ochron,! konserwatorsk,!. 
Projekt zmiany studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego zgodnie 
z zapisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tj. Dz. U. 2020 r. poz. 28) podlega zaopiniowaniu przez Wojew6dzkiego Konserwatora 
Zabytk6w" . 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosek uwzgl~dnic. 

Wyjasnienie: 
Projekt zmiany Studium jest sporz,!dzany z uwzglydnieniem obowi,!zuj,!cych przeplSOW 
oraz w dostosowaniu do zakresu zmiany Studium okreslonego w procedowanej obecnie 
Uchwale Nr XIXl735/20 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie 
przyst,!pienia do sporz,!dzenia zmiany "Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi" w zakresie dotycz'!cym okreslenia obszaru przestrzeni publicznej 
- projektowanych dr6g. 
Projekt zmiany Studium zostanie poddany opiniowaniu i uzgodnieniom wlasciwych organ6w, 
w tym Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w. 

Wnioseknr 7 

wplyn,!l 3 marca 2020 r., 
zlozony przez Ministra Obrony Narodowej, 
dotyczy calego obszaru miasta Lodzi. 

Wnioskodawca informuje, ze "organami wlasciwymi do uzgadniania i oplnlowania 
dokument6w planistycznych S,! szefowie wojew6dzkich sztab6w wojskowych, do kt6rych 
zadan nalezy udzial w planowaniu przestrzennego zagospodarowania, ze wzglydu na potrzeby 



obronnosci i bezpieczenstwa panstwa oraz pelnienie roli wlasciwego organu wojskowego, 
w rozumieniu przepisow 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z art. 14 
ust. 1 i ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 0 powszechnym obowhlzku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1459) oraz §4 pkt 12 RozporzCldzenia Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wojewodzkich sztabow wojskowych 
i wojewodzkich komend uzupelnien (Dz. U. z 2019 r., poz.74). 
PrzedstawiajClc powyzsze informujy, ze przedmiotowe zawiadomienie, zgodnie z art. 17 pkt 6 
lit. b tiret czwarte ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nalezy opiniowac 
z wlasciwym organem wojskowym w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, 
tj. z Wojewodzkim Sztabem Wojskowym w Lodzi". 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosek uwzgl~dnic. 

Wyjasnienie: 
Projekt zmiany Studium zostanie poddany opiniowaniu i uzgodnieniom wlasciwych organow, 
w tym Wojewodzkiego Sztabu Wojskowego w Lodzi. 

Wnioseknr8 

wplynCll 2 marca 2020 r., 
zlozony przez Szefa Wojewodzkiego Sztabu Wojskowego w Lodzi, 
dotyczy calego obszaru miasta Lodzi. 

Wnioskodawca wnioskuje ,,0 zachowanie wlasciwych parametrow techniczno-obronnych 
projektowanych drog, ktore sCl okreslone w ZarzCldzeniu Nr 2 Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wdraZania wymagan techniczno
obronnych w zakresie projektowania i uzytkowania drog i obiektow inzynierskich 
oraz w RozporzCldzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich 
usytuowanie. 
Ponadto nalezy przyjClc, ze obiekty inzynierskie na etapie prac projektowych powinny miec 
wyznaczonCl klasy MLC zgodnie z ZarzCldzeniem nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 
paidziemika 2010 r. w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji obci~enia obiektow 
mostowych usytuowanych w ciClgach drog publicznych oraz spelniac warunki techniczne 
okreslone w RozporzCldzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty 
inzynierskie i ich usytuowanie". 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosek uwzgl~dnic cz~sciowo. 

Wyjasnienie: 
Projekt zmiany Studiumjest sporzCldzany z uwzglydnieniem obowi~ujClcych przepisow, w tym 
wymienionych w przedmiotowym Wniosku. 
K westia dotyczClca wyznaczenia klasy technicznej obiektow inZynierskich nie odpowiada 
szczegolowosci Studium i pozostaje poza zakresem przedmiotowym tego dokumentu (ma on 
charakter strategiczny i kierunkowy). 

Wnioseknr 9 

wplynCl127 lutego 2020 r., 



zlozony przez OddzialObrony Cywilnej Lodzkiego Urz~du Wojewodzkiego, 
dotyczy calego obszaru miasta Lodzi. 

Wnioskodawca wnioskuje 0 ,,0 uwzgl~dnienie ponizszych uwag: 
1) sprecyzowanie poszczegolnych fragmentow rozpatrywanych obszarow, wskazanie 

ewentualnych zagrozen ludnosci i srodowiska wynikaj,!cych ze specyfiki planowanych 
inwestycji; 

2) zapewnienie odpowiednich wjazdow na teren projektowanej zabudowy, z mozliwosci,! 
wykorzystania ich dla celow p. poz.; 

3) zapewnienie ochrony sanitarnej w strefach istniej,!cych uj~e wody oraz ich hermetycznosci, 
oslony przed skaZeniami oraz niezawodnosci funkcjonowania; 

4) nakazuje si~ ochron~ rowow i naturalnych ciekow sluz'!cych odprowadzaniu wod 
opadowych; 

5) rozbudowa sieci wodoci,!gowych i kanalizacyjnych powinna bye zrealizowana 
wyprzedzaj'!co w stosunku do zabudowy kubaturowej; 

6) ksztaltowanie powierzchni dzialek w sposob zabezpieczaj,!cy s,!siednie tereny przed 
splywem powierzchniowym wod opadowych na teren poza granicami wlasnosci; 

7) zainstalowanie separatorow na odplywach wod opadowych ze szczelnie utwardzonych 
placow postojowych, manewrowych oraz parkingow; 

8) w przypadku przeznaczenia terenow pod dzialalnose produkcyjn,! i uslugow,! okreslenie 
stopnia jej szkodliwosci dla otoczenia i zalecenie odpowiedniego zabezpieczenia 
zamieszkuj,!cej w s,!siedztwie ludnosci; 

9) zalecenie zakazu sadzenia pod liniami drzew i krzewow tych gatunkow ktorych naturalna 
wysokose moze przekraczae 3 m oraz nakazu przycinania krzewow i drzew rosn'!cych pod 
liniami energetycznymi; 

10) utrzymanie korytarzy wolnych od zabudowy jako strefy oddzialywania pol 
elektromagnetycznych dwustronnie od osi poszczegolnych linii energetycznych; 

11) koniecznose zachowania stref ochronnych wzdluz glownych sieci uzbrojenia terenu". 
Wnioskodawca informuje z jakich uregulowan prawnych wynikaj,! wymogi w aspekcie 
ochrony ludnosci i obrony cywilnej. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosek uwzgl~dnic cz~sciowo. 

Wyjasnienie: 
Ad. 1. Poszczegolne korytarze drogowe projektowanych ulic zostan,! wskazane na zal,!cznikach 
graficznych w sposob pozwalaj,!cy na czyteln,! i precyzyjn,! identyfikacj~ ich przebiegu. 
Projekt zmiany Studium podlega procedurze strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko, 
w ramach ktorej zostanie opracowania prognoza oddzialywania na srodowisko. W tresci 
prognozy zostan,! poruszone kwestie wskazane we Wniosku "wskazania ewentualnych 
zagrozen ludnosci i srodowiska". 
Ad. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11. Projekt zmiany Studium jest sporz,!dzany z uwzgl~dnieniem 
obowi'!Zuj,!cych przepisow oraz w dostosowaniu do zakresu zmiany Studium okreslonego 
w procedowanej obecnie Uchwale Nr XIXl735/20 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
29 stycznia 2020 r. w sprawie przyst,!pienia do sporz,!dzenia zmiany "Studium uwarunkowan 
i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi" w zakresie dotycz'!cym 
okreslenia obszarow przestrzeni publicznej - projektowanych drog. Poruszone we Wniosku 
kwestie nie odpowiadaj,! szczegolowosci Studium i pozostaj,! poza zakresem przedmiotowym 
tego dokumentu (rna on charakter strategiczny i kierunkowy). 



Wniosek nr 10 

wplyn,!127 lutego 2020 r., 
zlozony przez Departament Rolnictwa 
Marszalkowskiego w Lodzi, 
dotyczy calego obszaru miasta Lodzi. 

Wnioskodawca informuje, ze: 

Ochrony Srodowiska Urzt(du 

1) "zgodnie z art. 95 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i g6micze 
(Dz. U. 2019 r. poz. 868 z p6in. zm.) udokumentowane zloza kopalin oraz 
udokumentowane wody podziemne, w granicach projektowanych stref ochronnych ujt(c 
oraz obszar6w ochronnych zbiomik6w w6d podziemnych, a takze udokumentowane 
kompleksy podziemnego skladowania dwutlenku wt(gla, w celu ich ochrony ujawnia sit( 
w studiach uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gmin, 
miej scowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz planach zagospodarowania 
wojew6dztwa; 

2) zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i g6micze, obszary i tereny g6micze 
uwzglt(dnia sit( w studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego 
gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego". 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosek uwzgl~dnic. 

Wyjasnienie: 
Projekt zmiany Studium jest sporz'!dzany z uwzglt(dnieniem obowi'!Zuj,!cych przepis6w oraz 
w dostosowaniu do zakresu zmiany Studium okreslonego w procedowanej obecnie Uchwale 
Nr XIXl735/20 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przyst,!pienia 
do sporz,!dzenia zmiany "Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi" w zakresie dotycz'!cym okreslenia obszaru przestrzeni publicznej 
- projektowanych dr6g. 

Wniosek nr 11 

wplyn,!l 25 lutego 2020 r., 
zlozony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi, 
dotyczy calego obszaru miasta Lodzi. 

Wnioskodawca informuje, ze Studium powinno: 
1) "ustalac program racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi, w tym na terenach 

eksploatacji zl6z kopalin i racjonalnego gospodarowania gruntami; 
2) uwzglt(dniac obszary wystt(powania zl6z kopalin oraz obecnych i przyszlych potrzeb 

eksploatacji tych zl6z; 
3) zapewniac kompleksowe rozwi'!Zania problem6w zabudowy miast i wsi, ze szczeg6lnym 

uwzglt(dnieniem gospodarki wodnej, odprowadzania sciek6w, gospodarki odpadami, 
system6w transportowych i komunikacji publicznej oraz urz,!dzania i ksztahowania 
teren6w zieleni; 

4) zapewniac wlasciw,! ochront( zasob6w wodnych w6d podziemnych poprzez wprowadzenie 
ograniczenia odprowadzania w6d opadowych i roztopowych do kanalizacji oraz ciek6w 
wodnych; 

5) uwzglt(dniac koniecznosc ochrony w6d, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem; 
6) zapewniac ochront( walor6w krajobrazowych srodowiska i warunk6w klimatycznych; 



7) okreslae sposab zagospodarowania obszaraw zdegradowanych w wyniku dzialalnosci 
czlowieka oraz kl~sk zywiolowych; 

8) uwzgl~dniae inne potrzeby w zakresie ochrony powietrza, wad, gleby, ziemi, ochrony przed 
halasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi; 

9) uwzgl~dniae ograniczenia wynikaj~ce z ustanowienia form ochrony przyrody oraz ich 
otulin; 

10) planowanie do wyznaczenia w zmianie studium drogi winny bye zaprojektowane 
z zachowaniem ochrony i poprawy jakosci srodowiska oraz bezpieczenstwa ekologicznego; 

11) wyznaczaj~c w projekcie dokumentu nowe drogi uwzgl~dnie potencjalne zagrozenia i pola 
konfliktaw czlowiek -srodowisko; 

12) proj ekt studium uwarunkOWatl i kierunkaw zagospodarowania przestrzennego wraz 
z prognoz~ oddzialywania na srodowisko nale.'ly poddae opiniowaniu przez wlasciwe 
organy w trybie art. 54 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udost~pnianiu informacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach 
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283)". 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosek uwzgl~dnic cz~sciowo. 

Wyjasnienie: 
Ad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Projekt zmiany Studium jest sporz~dzany z uwzgl~dnieniem 
obowi~uj~cych przepisaw oraz w dostosowaniu do zakresu zmiany Studium okreslonego w 
procedowanej obecnie Uchwale Nr XIXl735/20 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
29 stycznia 2020 r. w sprawie przyst~pienia do sporz~dzenia zmiany "Studium uwarunkowatl 
i kierunkaw zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi" w zakresie dotycz~cym 

okreslenia obszaru przestrzeni publicznej - projektowanych drag. 
Ad. 10, 11. Struktura elementaw systemu komunikacyjnego Lodzi zostala okreslona 
w obowi~uj~cym Studium uwarunkOWatl i kierunkaw zagospodarowania przestrzennego 
miastaLodzi, uchwalonym uchwal~ Nr LXIXl1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 
2018 r., zmienion~ uchwal~ Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marc a 2019 r. 
K westia zmiany polityki ksztahowania ukladu drogowego Lodzi nie dotyczy zakresu zmiany 
Studium okreslonego w procedowanej obecnie Uchwale Nr XIXl735/20 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przyst~pienia do sporz~dzenia zmiany "Studium 
uwarunkOWatl i kierunkaw zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi" w zakresie 
dotycz~cym okreslenia obszaru przestrzeni publicznej - projektowanych drag. Nalezy dodae, 
ze wybar rozwi~atl techniczno-organizacyjnych ograniczaj~cych negatywny wplyw 
projektowanych drag na srodowisko przyrodnicze b~dzie podlegal doprecyzowaniu w trakcie 
sporz~dzania miej scowego planu zagospodarowania przestrzennego, a nast~pnie w stosownej 
decyzji administracyjnej zezwalaj~cej na realizacj~ drogi. 
Ad. 12. Projekt zmiany Studium, zgodnie z obowi~uj~cymi przepisami z zakresu planowania 
przestrzennego, zostanie poddany opiniowaniu i uzgodnieniom wlasciwych organaw, w tym 
organaw wskazanych wart. 54 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udost~pnianiu informacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach 
oddzialywania na srodowisko. 

Wniosek nr 12 

wplyn~119 marca 2020 r., 
zlozony przez Prezesa Urz~du Lotnictwa Cywilnego, 
dotyczy calego obszaru miasta Lodzi. 



Wnioskodawca informuje, ze: 
1) "dla obszaru obj~tego studium minister wlasciwy do spraw transportu zatwierdzil plan 

generalny lotniska L6dz; 
2) cz~se obszaru obj~tego studium znajduje si~ w zasi~gu powierzchni ograniczaj,!cych 

przeszkody dla lotniska L6dz; 
3) obiekty naturalne i sztuczne, w tym obiekty budowlane, polozone w granicach powierzchni 

ograniczaj,!cych przeszkody nie mog,! bye wyzsze niz wysokosci okreslone przez te 
powierzchnie; 

4) przy obliczaniu wysokosci obiektu, 0 kt6rym mowa wyzej, uwzgl~dnia si~ takZe 
umieszczone na nim kominy, reklamy, anteny oraz inne urz,!dzenia a w przypadku dr6g 
lub linii kolejowych r6wniez i skrajnie; 

5) na obszarze obj~tym studium zabrania si~ budowy lub rozbudowy obiekt6w budowlanych 
sprzyjaj,!cych wyst~powaniu zwierz'!t stwarzaj'!cych zagrozenie dla ruchu statk6w 
powietrznych. 

Podstaw~ prawn,! do powyzszych wniosk6w stanowi ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo 
lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 z p6zn. zm.). Map~ z naniesionymi powierzchniami 
ograniczaj,!cymi przeszkody udost~pnia Zarz'!dzaj'!cy lotniskiem, tj. Port Lotniczy L6dz 
im. W. Reymonta Sp. z 0.0." 

Dodatkowo Prezes Urz~du Lotnictwa Cywilnego informuje, iz analizowany obszar znajduje si~ 
w "powierzchniach ograniczaj,!cych zabudow~ (powierzchnie BRA) od lotniczych urz'!dzeil 
naziemnych, kt6re nalezy uwzgl~dnie przy ksztaltowaniu ladu przestrzennego. ( ... ) 
Prosz~ miee na uwadze, iz lotnicze urz,!dzenia naziemne to obiekty: 

kt6rych budowa i eksploatacja jest celem publicznym w rozumieniu art. 6 pkt 1 b ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65), 
kt6rym zapewnia si~ odpowiednie srodki ochrony, aby zabezpieczyeje przed uszkodzeniem 
lub zakl6ceniami w ich dzialaniu zgodnie z przepisem 1.3.4. zal,!cznika VII rozporz,!dzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie 
wsp6lnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii". 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosek uwzgl~dnic. 

Wyjasnienie: 
Projekt zmiany Studium jest sporz'!dzany z uwzgl~dnieniem obowi'lZuj,!cych przepis6w oraz 
w dostosowaniu do zakresu zmiany Studium okreslonego w procedowanej obecnie Uchwale 
Nr XIXl735/20 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przyst,!pienia do 
sporz,!dzenia zmiany "Studium uwarunkowail i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lodzi" w zakresie dotycz'!cym okreslenia obszaru przestrzeni publicznej -
projektowanych dr6g. 

c~~~ 
Hanna ZDANOWSKA 


