
ZARZi\DZENIE Nr 2,550NII/15 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia .t.A grudnia 2015 r. 

w sprawie rozpatrzenia uwag zlozonyeh do wylozonego do publieznego wgl~du projektu 
miejseowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ez~sci obszaru miasta Lodzi 

polozonej w rejonie ulie: Przyjacielskiej, Zygmunta, Baltyekiej, Lotnej, S~siedzkiej, 
do terenow kolejowych. 

Na podstawie art. 30 Ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199,443,774, 1265, 
1434, 1713, 1777, 1830 i 1890), w wykonaniu uchwaly Nr XXIV/392111 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 5 paidziernika 2011 r. w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla czysci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie 
ulic: Przyjacielskiej, Zygmunta, Baityckiej, Lotnej, Sqsiedzkiej, do terenow kolejowych 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ l. Rozpatrujy uwagl zlozone do wylozonego do publicznego wglqdu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czysci obszaru 
miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Zygmunta, Baityckiej, Lotnej, 
Sqsiedzkiej, do terenow kolejowych, zgodnie z rozstrzygniyciem, stanowiqcym zalqcznik 
do niniejszego zarzqdzenia. 

§ 2. Wykonanie zarzqdzenia powlerzam Dyrektorowi Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej w Lodzi. 

§ 3. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 

Hanna ZDANOWSKA 



Zalqcznik 
do zarzqdzenia N r ~5 50 lVII/IS 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia .zA grudnia 2015 r. 

Rozstrzygni~cie 0 sposobie rozpatrzenia uwag zlozonych do wytozonego do publicznego 
wgl~du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz~sci 

obszaru miasta Lodzi potozonej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Zygmunta, Battyckiej, 
Lotnej, S~siedzkiej, do terenow kolejowych 

Uwaga nr 1 

- wplynyla dnia 17 listopada 2015 L, 

- dotyczy dzialki 228/3, w obrybie 0-30. 

Pan Mariusz Leszczynski w uwadze: 
I) nie wyraza zgody na przeznaczenie nieruchomosci na teren ZN - zieleni naturalnej 

i informuje 0 wydanej decyzji 0 warunkach zabudowy na realizacjy osiedla do mow 
jednorodzinnych; 

2) nie zgadza siy przejycie pod ulicy Jydrzejowskq fragmentu dzialki, bydqcej jego 
wlasnosciq. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowit: 

W zakresie pkt 1 uwagi nie uwzgl~dnic. 
Wyjasnienie: 
Przeznaczenie terenu pod innq funkcjy niz tereny zieleni naturalnej nie jest mozliwe, z uwagi 
na wymog art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, zgodnie z ktorym "Prezydent miasta sporzqdza projekt planu miejscowego 
zgodnie z zapisami studium oraz przepisami odrybnymi". Ponadto, stosownie do art. 9 Ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym "ustalenia 
studium Sq wiqzqce dla organow gminy przy sporzqdzaniu planow miejscowych". Zgodnie 
z ustaleniami obowiqzujqcego Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Lodzi nieruchomosc wskazana w uwadze przeznaczona jest na teren 
zieleni naturalnej i dolin rzecznych, ktory obejmuje obszary zwiqzane z obnizeniami 
dolinnymi, zwlaszcza z obszarami den dolinnych, korytarzami ekologicznymi oraz terenami 
otwartymi. Zatem dopuszczenie innego przeznaczenia zgodnie z tresciq uwagi jest niezgoc\nc 
z lIstaleniami Studillm. 

W zakresie pkt 2 uwagi nie uwzgh;dnic. 
Wyjasnienic: 
Wcdlug projektll planu fragment dzialki 228/3 zostal przeznaezony pod przebudow<; ulicy 
J\:(drzejowskiej oznaczonej na rysllnkll planu symbolcll1 6 KOL. Minimalm! szerokosc drog, 
w tym drag lokalnych okrcSla rozporzqclzenic MinisLra Transportu i Oospodarki Morskiej 
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawic warunkow tcclmicznych, Jakim powinny odpowiadac drogi 
pllbliczne i ieh usytuowanie (Oz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430, z 2010 r. Nr 65 poz. 407, 
z 2012 r. poz. 560, z 2013 r. pOZ. 181, Z 2014 r. p07. 186 i 856 oral Z 2015 r. poz. 329) 
Zgodnic z rozporz,,!clzcniem szcrokosc drogi w liniaeh rozgraniczajqeych powinna zapewniac 
mozliwosc llmieszczenia clement6w clrogi i urzqdzen z niq zwiqzanych wynikajqcych 
! llstalonych docclowych transportowyeh i illnych funkcji clrogi oraz uwarunkowaJl 



terenowych. W celu sprawnego funkcjonowania ukladu komunikacyjnego, zaproponowano 
ulicy Jydrzejowskq 0 szerokosci wynoszqcej okolo 13 m. Ze wzglydu na sqsiedztwo 
zainwestowanych teren6w kolejowych brak jest alternatywnych rozwiqzan dla 
przeprowadzenia korytarza ulicy Jydrzejowskiej. 

Uwaga nr 2 

- wplynyla dnia 25 listopada 2015 r., 
- dotyczy dzialek: 631,452/3,436/9, w obrybie G-30. 

Bonobo Development Sp. z 0.0. reprezentowana przez Pan a Kamila Mierzejewskiego 
w uwadze: 
1) informuje, ze dla dzialek 631, 452/3 i 436/9 (obryb G-30), wydana zostala decyzja 

o pozwoleniu na budowy dla inwestycji polegajqcej na budowie 6 budynk6w w zabudowie 
szcregowej. W zwiqzku z tym, ze czyse dzialki 631 i 436/8 plan przeznacza pod zabudowy 
uslugowq, wnosi 0 korekty w zakresie przeznaczenia teren6w; 

2) nie wyraza zgody na umieszczanie w projekcie miejscowego planu oraz projektowanym 
Studium Uwarunkowan i Kierunk6w Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lodzi 
projektowanej ulicy Konstytucyjnej. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowH: 

W zakresie pkt 1 uwag~ uwzgl~dnic. 
Wyjasnienie: W zwiqzku z korektq w zakresie przeznaczenia teren6w, teren uslugowy 
1 U w calosci zostanie przeznaczony pod teren MN/u - zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z uslugami. 

W zakresie pkt 2 uwagi nie uwzgl~dnic. 
Wyjasnienie: Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia zawarte w Studium uwarunkowan i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi Sq wiqzqce dla sporzqdzenia plan6w 
miejscowych. Zatem opracowywany projekt planu jest realizowany w oparciu 0 aktualne 
Studium Miasta Lodzi, kt6re ksztaltuje uklad komunikacyjny miasta, poprzez m. in. 
obwodnice miasta. Ulica Konstytucyjna tworzy wraz z innymi ulicami 0 przewazajqcej klasie 
G - g16wne - obwodnicy zcwnytrznq miasta. 

Uwaga nr 3 

- wplynyta clnia 8 grudnia 2015 L, 

- dotyczy clzialek: 623/2, 62]13, 623/9, 623112, 623113, 623114, 625113, 588, 589, 627, 628, 
w obrybie G-30. 

Hutchinson Poland Sp. Z 0.0. "Zaklad L6di 1" reprczentowana pl'zez Prokurenta 
Marka Borowskiego w uwaclze wnosi 0: 

I) doclanie w tckscic projcktu planu kolor6w odpowiadaj<lcych logo firmy Hutchinson; 
2) dopuszczenie coko16w cia OgrodZCll lercn6w przcmyslowych oraz 

slup6w betonowychlZelbetowych, motywujtiC to wzglyclami eksploatacyjnymi 
- ogroclzenia z paneli stalowych ulcgajq przyspieszonej korozji od slrony gruntu, jdli 
nie s<1 zabczpieczone cokolami. Cokoly sq elcl11cntami syslcmowymi, podobnie jak slupki 
oraz panele wypelniajqcc. W lIwaclzc zawarl tahc prosbt( 0 wprowadzenie zapisu 



,,0 lqcznej powierzchni otwor6w i przeswit6w na powierzchni jednego przysla z 70% 
do 30%; 

3) usuniecie parametru minimalnej intensywnosci zabudowy dzialki; 
4) dopuszczenie wysokosci czysci budynku oraz innych obiekt6w budowlanych do 20 m, jesli 

wymagajq tego procesy technologiczne; 
5) korekty nieprzekraczalnej linii zabudowy z przesuniyciem jej 0 1,5 m w kierunku 

zachodnim na dzialce 623/2; 
6) likwidacjy pasa ochronnego dla fragmentu sieci cieplowniczej, przebiegajqcej przez nasze 

dzialki, tym bardziej ze obecny przebieg sieci nie zostal prawnie usankcjonowany; 
7) likwidacjy pas a ochronnego instalacji kanalizacji deszczowej, przebiegajqcej przez dzialki, 

kt6rych lIzytkownikiem wieczystym jest Hutchinson Poland; 
8) zmiany klasy drogi 6KDL na wYZSZq lub co najmniej takie poszerzenie pas a drogowego, 

kt6re umozliwi realizacje ulicy Jydrzejowskiej jako docelowej dla ruchu ciyzarowego 
do zakladu Hutchinson Poland od strony p6lnocnej; 

9) przesuniecie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem IE w strony wschodniq 
w rejon istniejqcego kabla I5kV oraz 0 rozwazenie zmiany lokalizacji terenu 2E; 

10) ponowne przeanalizowanie szerokosci ulicy Jydrzejowskiej, tak aby na calym odcinku 
miala takq samq szerokosc. W uwadze wskazal, ze linia zabudowy wprowadzona 
na rysunku planu koliduje z istniejqcym ogrodzeniem. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowH: 

W zakresie pkt 1 uwager uwzglerdnic. 
Wyjasnienie: Zapisy dotyczqce kolorystyki obiekt6w i ogrodzen zostanq uzupelnione 
w spos6b umozliwiajqcy stosowanie kolor6w charakterystycznych dla znak6w firmowych 
przedsiybiorstw. 

W zakresie pkt 2 uwager czersciowo uwzglerdnic. 
Wyjasnienie: Uwaga zostala uwzglydniona w zakresie wyeliminowania meJasnoscl 
w zapisach dotyczqcych cokol6w, co bydzie mialo wplyw na zmniejszenie wielkosci 
przeSwit6w przysla. 
Uwaga nie zostaia uwzglydniona w zakresie zmniejszenia wielkosci przeSwit6w przysla 
do 30% na odcinkach sqsiadujqcych z terenami zabudowy mieszkaniowej. 

W zakresie pkt 3 uwagi nie uwzglerdnic. 
Wyjasnienie: Usuniycie minimalnej intensywnosci zabudowy, jako jednego ze wskaznik6w 
zagospodarowania terenu jest niemozliwe, gdyz art. 15 liSt. 2 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. 0 planowanill i zagospodarowaniu przestrzennym okresla elementy, kt6re plan 
miejscowy rna okreSlac obowiqzkowo. Jednym z nich jest minimalna intensywnosc 
zabudowy. Nalezy zwr6cic uwagy, ze w rozumieniu przepisll art. 2 pkt 12 ww. ustawy dzialka 
budowlana jest to "nieruchomosc gruntowa lub c1zialka gruntu, kt6rej wielkos6, ccchy 
geometryczne, dosterp do drogi publicznej oraz wyposazcnic w urzqdzenia infrastruktury 
technicznej spelni(~j<} wymogi realizacji obickt6w budowlanych wynikaj<}ce z odrerbnych 
przepis6w i akt6w prawa micjscowego". Zatem c1ziatka buclowalna nic jest tozsarna z dzialkq 
geodezyj n<}. 

W zakresie pkt ,~ uwag,( uwzglerdnic. 
vYyjasnienie: Maksymaina wysokosc zabudowy zostanie skorygowana do 14 01, 

Z dopuszczeniem 10kalnych przewyzszen wynikajqcych z potrzeb technologicznych. 



W zakresie pkt 5 uwagi nie uwzgl-:dnic. 
Wyjasnienie: Teren 2W jest terenem niezbtrdnym do eksploatacji i konserwacji 
magistralnych sieci wodoci~gowych. Wielkosc terenu okreslona zostala w projekcie planu 
jedynie w ustaleniach informacyjnych na rysunku planll, nie zas w normatywnych ustaleniach 
obowi~zuj~cych. Zasady sytuowania sieci wodoci~gowych, w tym szerokosci pasa 
ochronnego okreSla uchwala Nr XIX1239103 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 24 wrzesnia 
2002 r. sprawie wprowadzenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciek6w 
na terenie miasta Lodzi" (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2003 r. Nr 300 poz. 2593). Z tych 
powod6w przyblizenie sitr z lini~ zabudowy do sieci jest niemozliwe. 
Wyznaczona w projekcie planu linia zabudowy nie dotyczy ogrodzen. 

W zakresie pkt 6 i 7 uwag-: uwzgl-:dnic. 
Wyjasnienie: Ze wzgltrdu na to, ze odcinki liniowych urz~dzen cieplowniczych oraz 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej s~ indywidualnymi przyl~czami zasilaj~cymi Hutchinson 
Poland Sp. z 0.0. Zaklad L6dz i s~siedni~ dzialktr ewidencyjn~ - nr 623116, nie btrd~ one 
wskazywane na rysunku planu miejscowego. 

W zakresie pkt 8 uwag-: cz-:sciowo uwzgl-:dnic. 
Wyjasnienie: Uwaga zostala uwzgltrdniona w zakresie poszerzenia pas a drogowego 
i umieszczenia go w calosci w granicach obszaru objytego planem. 
Uwaga nie zostala uwzglydniona w zakresie zmiany klasy lllicy Jtrdrzejowskiej. Ulica 
Jydrzejowska zostala zaprojektowana jako ulica obsluguj~ca tereny przylegle. Z tego wzglydu 
jest ona drog~ lokaln~, zatem niemaj~cq ograniczen zjazd6w na tereny przylegle. 
Zakwalifikowanie lllicy Jydrzejowskiej jako zbiorczej, maj~cej charakter tranzytowy, 
utrudnialoby bezposredni~ obslugy teren6w. 

W zakresie pkt 9 uwagi nie uwzgl-:dnic. 
Wyjasnienie: Uwaga nie zostala uwzglydniona w zakresie zmiany lokalizacji trafostacji. 
W projekcie planu wprowadzona zostanie korekta dotycz~ca wyznaczania odrybnych teren6w 
pod stacje transformatorowe. Zasady lokalizacji tego typu obiekt6w zostan~ doprecyzowane 
w czysci tekstowej, dotycz~cej poszczeg6lnych teren6w. 

W zakresie pkt 10 uwag-: uwzgl-:dnic. 
Wyjasnienie: Szerokosc ulicy Jydrzejowskiej zostanie skorygowana tak, aby na calym 
odcinku zlokalizowanym w granicach obszaru objytego projektem planu miala podobn~ 
wartosc. Wyznaczane na rysllnku planll linie zablldowy dotycz~ lokalizacji budynk6w, 
a nie ogrodzen. W momencie przyst~pienia do realizacji ulicy Jydrzejowskiej, ogrodzenia 
nieruehomosci byd~ musialy ulee przesllniyeiu do linii rozgraniczaj'lcej pas drogowy. 

Uwaga nr 4 

- wplym;la dnia 9 grudnia 20 IS r., 
- dotyczy dzialki 40911, w obrybie G-30. 

Pani Jadwiga Matczak w lIwadze wskazuje, ze zapis "zakaz rozblldowy i nadblldowy 
istniej'1cych blldynk6w mieszkalnych zlokalizowanych w odleglosci wiykszej niz 15 m 
oel frontu dziatki budowlancj" i wskazywanie linii zabudowy tylko w pasach elzialek 
polozonych przy drogaeh pllblicznych nastrycza wtascicielom lltrudnien. 

Prczydent Miasta Lodzi postanowil uwag«; tlwzglc;dnic. 



Wyjasnienie: Z ustalen dotycz<lcych "zakazu rozbudowy i nadbudowy istniej<lcych 
budynkow mieszkalnych zlokalizowanych w odlegtosci wiykszej niz 15 m od frontu dzialki 
budowlanej" zostanie wyl<lczony teren oznaczony na rysunku planu symbolem 6 MN/U. 

Uwaga nr 5 
- wplynyla dnia 9 grudnia 2015 1"., 

- dotyczy dziatki 40911, w obrybie G-30. 

Pan Ryszard Matczak w uwadze wskazuje, ze zapis "zakaz rozbudowy i nadbudowy 
istniej<lcych budynkow mieszkalnych zlokalizowanych w odleglosci wiykszej niz 15 m 
od frontu dzialki budowlanej" i wskazywanie linii zabudowy tylko w pasach dzialek 
polozonych przy drogach publicznych nastrycza wlascicielom utrudnien. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowH uwager uwzglerdnic. 
Wyjasnienie: Z ustalen dotycz<lcych "zakazu rozbudowy i nadbudowy istniej<lcych 
budynkow mieszkalnych zlokalizowanych w odleglosci wiykszej niz 15 m od frontu dzialki 
budowlanej" zostanie wyl<lczony teren oznaczony na rysunku planu symbolem 6 MN/U . 
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