
ZARZ1\DZENIE Nr ag!2,O NIII16 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia A'3 lute go 2016 r. 

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

do sporz~dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz((sci 
obszaru miasta Lodzi potozonej w rejonie ulic: Brzeziriskiej, Pomorskiej, 

Jugoslowiariskiej, Wi~czyriskiej, J. Kasprowicza, Grabiriskiej i Byszewskiej - obszaru 
centrum osiedla Nowosolna. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 2015 1'. poz. 1515 i 1890) oraz art. 17 pkt 4 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 XLVIIII977112 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 12 wrzesnia 20121'. w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla czysci obszaru miasta Lodzi, polozonej w rejonie 
ulic: Brzezinskiej, Pomorskiej, Jugoslowianskiej, Wiqczynskiej, J. Kasprowicza, Grabinskiej 
i Byszewskiej - obszaru centrum osiedla Nowosolna 

zarz~dzam, co nast((puje: 

§ 1. Rozpatrujy wnioski zlozone w zwiqzku z ogloszeniem 0 przystqpieniu 
do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dia czysci obszaru 
miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic: Brzezinskiej, Pomorskiej, Jugoslowianskiej, 
Wiqczynskiej, J. Kasprowicza, Grabinskiej i Byszewskiej - obszaru centrum osiedla 
Nowosolna, zgodnie z rozstrzygniyciem, stanowiqcym zalqcznik do zarzqdzenia. 

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

§ 3. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Zal'lcznik 
do zarz'ldzenia Nr 2qlo /VIII16 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia ;19 lutego 2016 r. 

Rozstrzygni~cie 0 sposobie rozpatrzenia wnioskow zlozonych w zwi~zku z ogloszeniem 
o przyst~pieniu do sporz~dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla cz~sci obszaru miasta Lodzi potozonej w rejonie ulic: Brzezinskiej, Pomorskiej, 
Jugoslowianskiej, Wi~czynskiej, J. Kasprowicza, Grabinskiej i Byszewskiej - obszaru 
centrum osiedla Nowosolna. 

W okresie przewidzianym w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. w dniach od 16 paidziernika 2012 r. do 16 listopada 
2012 r. wplynql jeden wniosek. 

Po okresie przewidzianym na skladanie wnioskow do ww. miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, tj. po 16 listopada 2012 r. wptynelo pier wnioskow. 

Wniosek nr 1 

- wplyn'll: 16 listopada 2012 r., 

zlozony przez Stowarzyszenie "Przyjazna Komunikacja dla Nowosolnej", 

- dotyczy calego obszaru objytego planem. 

Wnioskodawca wnosi 0: 

1. Lokalizacjy wyzla "Brzeziny" na autostradzie Al i obwodnicy po tej samej stronie 

ulicy Brzeziilskiej, w celu unikniycia przenikania ruchu z autostrady i dodatkowego 

obci<j.zenia ukladu komunikacyjnego miasta. 

2. Rozwi<j.zanie komunikacyjne, zabezpieczaj<j.ce przenikanie ruchu zewnytrznego 

na drogi wcwn<j.trzosiedlowe. 

3. Rozwi<j.zanie problemu komunikacji osicdla w sposob minimalizuj<j.cy uci<j.zliwosci 

komunikacyjne wynikaj<j.ce z historycznego ukladu osiedla i bezposredniej bliskosci 

wyzla "Brzezin y" na autostradzie A 1. 

4. Sprecyzowanie w planie, jak<j. funkcj~ maJq petnic tereny zielone (ZN), ktore 

w Studium zajmuj<j. ok. 40% powicrzchni osiedla Nowosolna, a nie s<j. to tereny ldne, 

parkowe ani pod zahudowy rezydencjonaln<j.. 

5. Przcznaczenie terenow ziclonych (ZN) pod zabudowy rezydencjonalnq 0 niskirn 

stopniu intensywnosci zabllciowy. 

6. Zapcwnicnic sp6jnej polityki przestrzcflllcj ella osiedla Nowosolna, ktora zapcwni jej 

rozwoj, a nie tylko pozwoli na L1zytkowanic Lercnow. 

7. Zapropol1owanie w planie kicrllnku rewitalizacji osiedla w zwiqzku z zaplscm 

w ~;tlleliLim 0 ohjycill catcgo obszaru osiedla Nowosolna strefq ochrony 

konserwatorskicj (K 19 - ochrony krajobnl/ll). 



8. Stworzenie koncepcji rozwoju osiedla i konsekwentnej ochrony calego osiedla 
Nowosolna w spos6b bardziej szczeg610wy i bezposrednio zwiqzany z osiedlem i jego 
mieszkancami w aspekcie lokalizacji w bezposrednim sqsiedztwie AI. Zalozenia 
Studium nie zachowujq kontekstu urbanistycznego i historycznego osiedla 
Nowosolna, rozbijajqc strukturt( uslugowq osiedla, przenoszqc uslugi winny rejon 
(na skraj osiedla przy autostradzie AI), co w przypadku powstania jednego 
z wariant6w poludniowej obwodnicy Nowosolnej jest niezasadne, poniewaz 
lokalizacja uslug pomit(dzy alltostradq a drogq szybkiego ruchu ogranicza do nich 
dostt(p i w6wczas rozw6j osiedla bylby kr6tkoterminowy - do wysycenia terenll 
funkcjq. Projekt planu powinien wskazae mozliwosci przeksztalcen terenowych 
w przyszlosci po to, aby uregulowae to, co jest naturalnq praktykq przenikania 
i rozlewania sit( funkcji uslugowych w przypadku ograniczenia teren6w. Nowosolna, 
lezqc na granicy zblizonej do Warszawy oraz bezposrednio w sqsiedztwie AI, a takZe 
niedalekim dystansie do A2, stanie sit( w przyszlosci terenem strategicznym lub 
calkowicie zdegradowanym. Jak pokazujq tego typu przyklady na swiecie, 
w przypadku braku mozliwosci dalszego rozwoju, tereny takie po poczqtkowym 
boomie, zaczynajq sit( degradowae. 

9. Przywr6cenie historycznego charakteru centrum (Rynek w Nowosolnej) jako centrum 
kulturalno-uslugowego osiedla. 

10. Usunit(cie sprzecznosci wynikajqcej z lokalizacji w zapisach Studium teren6w 
przemyslowych na osiedlu Nowosolna, kt6re bt(dq degradowae pozostaly teren 
osiedla, co jest sprzeczne z zasadami zr6wnowazonego rozwoju. Osiedle Nowosolna 
nie posiada na tyle duzych rezerw terenowych, by moglo przeniese cit(zar funkcji 
przemyslowej - takze ze wzglt(du na swoje uksztaltowanie i wrazliwose terenu pod 
wzglt(dem hydrogeologicznym. 

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

Wyjasnienia: 
ad 1. Wt(zel "Brzeziny" oraz korytarz obwodnicy Nowosolnej polozone Sq poza granicami 

obszaru objytego przystqpieniem do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla czt(sci obszarll miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic: Brzezinskiej, 
Pomorskiej, Jugoslowianskiej, Wiqczynskiej, J. Kasprowicza, Grabinskiej i Byszewskiej -
obszaru centrum osiedla Nowosolna - wniosek w tym zakresie nie moze bye formalnic 
uwzglt(dniony. 

ad 2. Zgodnie z ustawq z dnia 27 malTa 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowanill 
przcstrzennym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie moze naruszae 
lIstalcI1 studillm uwarllnkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lodzi. ObowiqZlljqce Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi przyjyte lIchwalq Nr XC1XIl 8261 10 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 27 pazclziernika 2010 r. okrdla kierllnki rozwoju systcmu komllnikacyjnego 
miasta, w ktarych wskazlIjc siee drag klasy g16wnej ruchu przyspieszonego, gl6wnej 
i zbiorczej, obslugujqcych ruch tranzytowy przez Nowosolm1, odsuwajqc uciqzliwosci 
z nim zwiqzanc od osicdli mieszkaniowych. Wniosek w tym zakresie bydzie w planie 

lIwzglydniony. 



ad 3. Podobnie jak w pkt. 2 - kierunki rozwoju systemu komunikacyjnego miasta okreslone 
w Studium majq na celu rozwiqzanie problemow i zminimalizowanie uciqzliwosci 
komunikacyjnych. Wniosek w tym zakresie bydzie w planie uwzgl((dniony. 

ad 4. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Oz. U. Nr 164, 
poz. 1587) ustala w § 4 pkt 1 wymog okreslenia przeznaczenia poszczegolnych terenow 
lub zasad ich zagospodarowania - funkcja terenow okreslonych w Studium symbolami 
"ZN" zostanie w planie sprecyzowana. Wniosek w tym zakresie bydzie w planie 
uwzglydniony. 

ad 5. Zgodnie z ustawq z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie moze naruszae 
ustalen studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lodzi. Obowiqzujqce Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego miasta definiuje przeznaczenie terenow oznaczonych symbolem "ZN" 
jako tereny zieleni naturalnej i dolin rzecznych, obejmujqcych obszary zwiqzane 
z obnizeniami dolinnymi, zwlaszcza obszarami den dolinnych, korytarzami 
ekologicznymi oraz terenami otwartymi. Studium zakazuje lokalizacji na tym terenie 
zabudowy, z wylqczeniem urzqdzen obslugi tych terenow i infrastruktury technicznej. 
Wyznaczenie terenow budowlanych pod zabudowy mieszkaniowq rezydencjonalnq 
byloby sprzeczne z ustaleniami Studium. Wniosek w tym zakresie nie bydzie W planie 
uwzglydniony. 

ad 6. Podstawowym celem regulacji zawartych w planie jest okreslenie zasad rozwoju 
w granicach urbanizacji okreslonych w studium. Art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym okresla zakres obowiqzkowych 
ustalen projektu tekstu planu miejscowego. Obok przeznaczenia terenow, nakazuje 
rowniez m. in. okreslie zasady ksztaltowania ladu przestrzennego (uwzglydniajqce m. in. 
uwarunkowania i wymagania funkcjonale oraz spoleczno-gospodarcze) oraz zasady 
modernizacji i budowy systemow komunikacji i infrastruktury technicznej. Wniosek 
w tym zakresie bydzie w planie uwzgl~dniony. 

ad 7. Wniosek formalnie nie moze bye uwzglydniony. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z rozporzqdzeniem Ministra 
Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projcktu mleJscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dajq mozliwose okreslenia w projekcie planu jedynie 
ustalen dotyczqcych rehabilitacji zabucJowy i infrastruktury technicznej. Nie cJajq 
mozliwosci okreSlenia ustale6 dla procesu przemian w aspekcic spotecznym 
i ekonomic7nym, czyli pdnego procesll rewitalizacji. Zgodnie z zapisami Studium, ktore 
teren osiedla wlqczaj(~ do obszarow wymagajclcych szczeg6lnej ochrony konserwatorskiej 
(obszar Nr 49 - Nowosolna - centrum) oraz w konsckwencji wpisu ukladu przestrzennego 
wsi Nowosolna do gminnej cwidel1cji zabytk6w, osiecJle zostanie objltte ochronq jako 
historyczny uktad przcslrzcnny (wicjski). 

ad~. Tcreny sqsiedztwa autostrady AI, obwodnicy Nowosolnej oraz zwiqzanych z llirni ustug 
poio7:onc Sq poza granicami obszarll objytcgo przystqpieniem do sporzqc!zcnia 
micjscowcgo planll zagospocJarowania przcsl!"zenncgo ella cZysci obszaru miasta Lodzi 
pOfozonej w rejonie uric: Brzczillskicj, PoruOl'skiej, .lugoslowia6skiej, Wiqczynskicj, 
J. Kasprowicza, Crabil1skiej i Byszcwskiej -- obszaru centrUTll osiedla Nowosolna -
wniosek w tym zakresie nie moze bye Furrnalnie uwzglydniuny. 



ad 9. Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi 

wskazuje obszar Nowosolnej do objttcia ochron'l jako historycznego ukladu 
przestrzennego i nakazuje d'lzenie do ochrony unikatowego rozplanowania wsi. 
W zlozonym do projektu planu wniosku, Wojewodzki Konserwator Zabytkow postuluje 
dqzenie do zgeometryzowania formy rynku zgodnie z zasadami okreslonymi 
w pierwotnym planie wsi z 1802 r. oraz dqzenie do uporzqdkowania terenu rynku, poprzez 
eliminacjtt przypadkowych form Iub neutralizowanie ich. W zakresie przeznaczenia 
Studium wskazuje tereny przylegle do rynku pod funkcjtt przewaznie mieszkaniowq 
jednorodzinnq z programem uslug lokalnych w zakresie obslugi i rekreacji. Dopuszcza 
rowniez mozliwosc prowadzenia dzialalnosci gospodarczej pod warunkiem braku kolizji 

z funkcjq mieszkaniowq. Wniosek w tym zakresie bttdzie w planie uwzglydniony. 
ad 10. Zgodnie z ustawq z dnia 27 marc a 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie moze naruszac 
ustalen studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lodzi. Obowiqzujqce Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego miasta definiuje przeznaczenie terenow oznaczonych symbolem "PU" jako 
tereny przemysiowo-uslugowe 0 przenikajqcych sitt funkcjach produkcyjnych, 
magazynowych lub wydzielonych terenow uslugowych, z dopuszczeniem funkcji 
mieszkaniowej jako uzupelniajqcej pod warunkiem spelnienia wymogow wynikajqcych 
z przepisow odrttbnych. Przeznaczenie terenow pod innq funkcjy byloby sprzeczne 
z ustaleniami Studium - wniosek w tym zakresie nie bttdzie wittc w planie uwzgIydniony. 
Niemniej jednak - jak wymieniono powyzej - Studium daje mozliwosc wprowadzenia 
usIug, jako funkcji mniej uciqzliwej niz przemysl. 

Wniosek nr 2 

- wpIynql: 9 sierpnia 2013 r., 
- zlozony przez Stowarzyszenie Ochrony Przyrody Nowosolna, 

- dotyczy dzialek nr: 84712,84812,848/3, 849Jl, 873Jl, 951 i 952 w obrybie W-46. 

Wnioskodawca wnosi 0 zachowanie lesnego charakteru dzialek oraz przewidzenie miejsca na 
plac zabaw dla dzieci mieszkancow (wskazana dzialka nr 952). 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosek czt(sciowo uwzglt(dnic. 

Wyjasnienia: 
Zgollnie z ustaw'! z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym miejscowy plan zagospoclarowania przestrzennego nie moze naruszac ustalen 
studium uwarunkowan i kicrunk6w zagospodarowania przestrzenncgo miasta Lodzi. 
Obowi,!zujqce Studium uwarunkowall i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lodzi zalicza przedmiotowe nicruchollloSci do terenow oznaczonych symbolem MR - tercny 
zabudowy jcdnorocJzinnej wolnostoj'}cej rezydcncjonalnej, tj. zablldowy wolnostoj,!cej na 
duzych dziatkach, nawiqzujqcych do istnicj'Icych uktad6w przestrzennych luh tworzqce nowe 
zcspory 0 atrakcyjnym porozcniu, nawiqzujqce do tercn()w otwartych, rolnych Illb lesnych. 
Przcznaczenie tyeh tcren6w pod funkcj(( Idnq by toby sprzeezne z ustaleniami Studium. 
Niemnicj jednak, majqc na lIwadzc aktualne zagospoc1arowanie tcrenll, czyse dzialek zostanie 
rrzezn<lczona poel funkcjy zielcni urf.<!dwncj, w eelll un10zliwienia 0I1~an:zacji osicdlowych 
Illicj'ic rekreacji. 



Wniosek nr 3 

wplyn,!l: 29 pazdziernika 2013 r., 
zlozony przez Pani,! Mariy Pelc-Gonery, 

dotyczy dzialki nr 161/2 w obrybie W-48. 

Wnioskodawca wnosi 0 przeznaczenie dzialki pod zabudowy uslugowo-handlow,! - zgodnie 
z wydan,! decyzj,! 0 warunkach zabudowy (DR-UA-III.485.2011 z dnia 8 wrzeSnia 2011 r.). 

Prezydent Miasta Lodzi postanowit wniosek uwzgll(dnic. 

Wyjasnienia: 
Obowi,!zuj,!ce Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego 

miasta Lodzi zalicza przedmiotow'! nieruchomosc do teren6w oznaczonych symbolem MN -
teren6w 0 przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na terenach tych 
dopuszczony jest r6wniez program uslug lokalnych, a takze dzialalnosc gospodarcza pod 
warunkiem braku kolizji z funkcj,! mieszkaniow,!. Z uwagi na polozenie nieruchomosci 
w scislym centrum osiedla i obecne zagospodarowanie s'!siedztwa, nieruchomosc zostanie 
przeznaczona pod zabudowy uslugow,! z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

Wniosek nr 4 

wplyn,!l: 4 listopada 2013 r., 
zlozony przez Pani,! Sylwiy Sumery, 

dotyczy dzialek nr: 353/57, 353/58, 353/59, 353/60, 353/61, 353/62, 353/63, 353/64, 
353/65,353/66,353/67 i 353/69 w obrybie W-47. 

Wnioskodawca wnosi 0 przeznaczenie dzialek na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowit wniosku nie uwzgll(dnic. 

Wyjasnienia: 
Zgodnie Z obowi,!zuj,!cym Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 

przcstrzennego miasta Lodzi nieruchomosci zaliczone S,! do teren6w oznaczonych symbolem 
ZN - tereny zieleni naturalnej i dolin rzecznych - obejmuj,!cych obszary zwi,!zanc 
z obnizeniami dolinnymi, zwlaszcza obszarami den dolinnych, korytarzami ekologicznymi 
oraz tercnami otwartymi. Studillm zakazujc lokalizacji na tym tcrenie zablldowy, 
z wytg.czeniem urz'!dzen obstllgi tych tcrenow i infrastruktury technicznej. Zgodnie z llstaw'-1 
z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowanill przestrzennym miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego nie moze naruszac llstalell studillm llwarunkowan 
i kierllnkow zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi. Wyznaczenie Lerenow 
hllc\owlanych pod zabllc\owy micszkaniowg. jednorodzinn,! na przedmiotowych 
nicrllchomosciach by toby sprzecznc /, llstaleniami Stlldium. 

Wniosek nr 5 

wptyn'!t: 29 maja 2014 1'., 

- ztozony przez Pan a Lccha Stobicckiego, 

- dotyczy dziatki nr 86 J w obrybie W -46 oraz tcrenow przy ul. Oliwkowej (prawa 
strona). 



Wnioskodawca wnosi 0 przeznaczenie dzialki i terenow pod zabudowt(. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowit wniosek uwzgl~dnic. 

Wyjasnienia: 
Obowi~zuj~ce Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego 

miasta Lodzi zalicza przedmiotowe nieruchomosci do terenow oznaczonych symbolem MR -
tereny zabudowy jednorodzinnej wolnostoj~cej rezydencjonalnej, tj. zabudowy wolnostoj~cej 
na duzych dzialkach, nawi~zuj~cych do istniej~cych ukladow przestrzennych lub tworz~ce 
nowe zespoly 0 atrakcyjnym polozeniu, nawi~zuj~ce do terenow otwartych, rolnych lub 
lesnych. Projekt planu miejscowego ustali przeznaczenie dla tych nieruchomosci zgodnie 
ze wskazaniami studium. 

Wniosek nr 6 

- wplyn~l: 16 czerwca 2014 r., 
- zlozony przez Pana Lecha Stobieckiego, 

- dotyczy dzialek nr 84217, 849/1, 861, 873/1, 951, 952 w obrt(bie W -46. 

Wnioskodawca wnosi 0 przeznaczenie dzialek pod zabudowt( mieszkaniow~. 

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

Wyjasnienia: 
Obowi~zuj~ce Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego 

miasta Lodzi zalicza przedmiotowe nieruchomosci do terenow oznaczonych symbolem MR -
tereny zabudowy jednorodzinnej wolnostoj~cej rezydencjonalnej, tj. zabudowy wolnostoj~cej 
na duzych dzialkach, nawi~zuj~cych do istniej~cych ukladow przestrzennych lub tworz~ce 
no we zespoly 0 atrakcyjnym poiozeniu, nawi~zuj~ce do terenow otwartych, rolnych lub 
lesnych. Projekt planu miejscowego ustali przeznaczenie dla tych nieruchomosci zgodnie 
ze wskazaniami studium. Niemnicj jednak, maj~c na uwadze aktualne zagospodarowanie 
terenu, czt(sc dzialek zostanie przeznaczona pod funkcjt( zieleni urz~dzonej, w celu 
umozliwienia organizacji osiedlowych miejsc rekreacji. 

~ 
Hanna ZDANOWSKA 


