
ZARZl\DZENIE Nr ~9l).1 NIIJ16 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia10 lutego 2016 r. 

w sprawie rozpatrzenia wnioskow zlozonych w zwhlzku z ogloszeniem 0 przyst~pieniu 

do sporz~dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czltsci 
obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic: Brzezinskiej i Jugoslowianskiej -

zachodniej czltsci osiedla Nowosolna. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym 
(Dz. U. z 2015 r. 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 XLVIIU979112 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 12 wrzesnia 2012 r. w sprawie przyst'lpienia do sporz'ldzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla czysci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie 
ulic: Brzeziilskiej i Jugoslowiailskiej - zachodniej czysci osiedla Nowosolna 

zarz~dzam, co nastltPuje: 

§ 1. Rozpatrujy wnioski zlozone w zwi'lzku z ogloszeniem 0 przyst'lpieniu 
do sporz'ldzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czysci obszaru 
miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic: Brzeziilskiej i Jugoslowiailskiej - zachodniej czysci 
osiedla Nowosolna, zgodnie z rozstrzygniyciem, stanowi'lcym za1'lcznik do zarz'ldzenia. 

§ 2. Wykonanie zarz'ldzenia powlerzam Dyrektorowi Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej w Lodzi. 

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

Hanna ZDANOWSKA 



Zalqcznik 
do zarzqdzenia NrZS21 IVIII16 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 19 lutego 2016 r. 

Rozstrzygni~cie 0 sposobie rozpatrzenia wnioskow ztozonych w zwi~zkow z ogtoszeniem 
o przyst~pieniu do sporz~dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla cz~sci obszaru miasta Lodzi potozonej w rejonie ulic: Brzeziiiskiej i Jugostowiaiiskiej 
- zachodniej cz~sci osiedla Nowosolna. 

W okresie przewidzianym w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym w dniach od 16 paidziernika 2012 r. 
do 16 listopada 2012 r. wplyne!o dziewiec wnioskow. 

Po okresie przewidzianym na skladanie wnioskow do ww. planu miejscowego 
tj. po 161istopada 2012 r. wplynely cztery wnioski. 

Wniosek nr 1 

- wplynql 13 listopada 2012 r., 

- zlozony przez Paniq Heleny Grabinskq oraz mieszkancow ulicy Brzezinskiej, 

- dotyczy dzialek polozonych przy ui. Brzezinskiej 0 numerach ewidencyjnych: 325/5, 32411, 
323/6, 328/1, 32711, 326/1, 32211, 32118, 321110, 32119, 320/4, 320/5, 320/6, 62612, 625/3, 
31911,62411,318/3,315/55 w obrybie W-45. 

Wnioskodawcy wnoszq 0 uwzglydnienie nastypujqcych wnioskow: 
1. Rekultywacjy wysypiska przy ui. Brzezinskiej i ui. Iglastej (dzialki nr: 325/5, 32411, 

323/6). 

2. Przeznaczenie ww. dzialek pod zabudowy jednorodzinnq do wysokosci budynkow 
I piytra wraz z poddaszem uzytkowym. 

3. Zmniejszenia na ww. dzialkach terenu zielonego do granic istniejqcego koryta 
wyschniytego cieku wodnego polozonego na granicy obrybow W-47 i W-lO oraz 
granicy istniejqcych lasow iglasto-lisciastych polozonych na styku dzialek polozonych 
przy ui. Jugoslowianskiej i ui. Brzezinskiej. 

4. Zaniechanie lokalizacji na ww. dzialkach poludniowej obwodnicy Nowosolnej 
ze wzglydu na brak ostatecznej decyzji srodowiskowej wskazujqcej przebieg drogi, 
brak rekultywacji wysypiska i terenow przyleglych do wysypiska oraz wyznaczenia 
strefy ochronnej dla wysypiska, bliskosci zabudowy mieszkalnej i negatywnego 
oddzialywania inwestycji w zakresie emisji halasu, spalin, oraz zanieczyszczen gruntu 
przez odprowadzanie wod opadowych z drogi do gruntu oraz negatywne 
oddziatywanie drogi na przedmiotowe dzialki poprzez negatywno-ekonomiczny 
podzial dzialek oraz koniecznosc wysiedlenia 5 gospodarstw pozostawiajqc wiykszosc 
ich nieruchomosci bez jakiejkolwiek zabudowy mieszkalno-gospodarczej oraz 
lokaJizacji skrzyzowania w bardzo bliskiej odleglosci 6 gospodarstw. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowit wniosku nie uwzgl~dnic. 



Wyjasnienia: 

ad 1. Na podstawie "Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Lodzi - PGO - Lodz, na lata 
2009-2011 z perspektyw~ na lata 2012-2020" (zal~cznik do uchwaly Nr LIII996/09 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 marca 2009 r.) stwierdzono, iz skladowisko 
wymienione we wniosku zostalo zrekultywowane a monitoring zostal zakonczony 
w 2007 roku. Wniosek w tym zakresie nie moze bye formalnie uwzglttdniony. 

ad 2 i 3. Zgodnie z obowi~zuj~cym Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi nieruchomosci wskazane we wniosku zaliczone 
s~ czttsciowo do: 
- terenow oznaczonych symbolem MN - terenow 0 przewadze zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, gdzie dopuszczony jest rowniez program uslug 
Iokalnych, a takze dzialalnose gospodarcza pod warunkiem braku kolizji z funkcj~ 
mieszkaniow~, 

- terenow oznaczonych symbolem ZN - tereny zieleni naturalnej i dolin rzecznych -
obejmuj~cych obszary zwi~zane z obnizeniami dolinnymi, zwlaszcza obszarami den 
dolinnych, korytarzami ekologicznymi oraz terenami otwartymi, gdzie wystttpuje 
zakaz lokalizacji na tym terenie zabudowy, z wyl~czeniem urz~dzen obslugi tych 
terenow i infrastruktury technicznej. 
W projekcie planu miejscowego dla nieruchomosci wskazanych we wniosku istnieje 
mozliwose przeznaczenia pod zabudowtt jednorodzinn~. Jednakze, zasittg terenow 
przewidzianych do urbanizacji bttdzie ograniczony z uwagi na przyszle negatywne 
oddzialywanie obwodnicy Nowosolnej (halas, zanieczyszczenia). Dla zabudowy bttd~ 
wyznaczone parametry uwzglttdniaj~ce istniej~ce zagospodarowanie, tj. budynki 
parterowe z poddaszem uzytkowym. Wyznaczenie terenow budowlanych pod 
zabudowtt mieszkaniow~ jednorodzinn~ na calosci przedmiotowych nieruchomosci 
oraz zmniejszenie zasittgu terenow zieleni naturalnej w tak duzym stopniu byloby 
sprzeczne z ustaleniami Studium, dlatego wniosek w tym zakresie nie moze bye 
uwzglttdniony. 

ad 4. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym "prezydent miasta sporz~dza projekt planu 
miejscowego ( ... ) zgodnie z zapisami studium oraz przepisami odrttbnymi, 
odnosz~cymi sitt do obszaru objtttego planem". Studium ustala realizacjtt obwodnicy 
Nowosolnej po poludniowej stronie osiedla, jednoczesnie dopuszcza sitt odcinkow~ 
zmiantt korytarza komunikacyjnego w ramach wskazanego wariantu, jezeli wynikae 
to bttdzie z opracowan szczegolowych i zapewni wszelkie relacje z pozostalymi 
elementami ukladu komunikacyjnego. Wniosek nie moze bye uwzglttdniony. Nalezy 
nadmienic, ze obowi~zuj~ce przepisy prawa (m.in. ustawa z dnia 3 pazdziernika 
2008 r. 0 udostttpnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko -
Dz. U. z 2013 r. poz. 1235,1238, z 2014 r. poz. 587, 822, 850,1101 i 1133 oraz 
z 2015 1'. poz. 200, 277, 774, 1045, 1211, 1223, 1265, 1434, 1590, 1642, 1688 i 1936) 
wymuszaj~ przeprowadzenie oceny oddzialywania zamierzenia inwestycyjnego 
na srodowisko. To postttpowanie ocenia m.in. wplyw planowanego przedsittwzittcia 
na zdrowie ludzi. 

Wniosek nr 2 

- wplyn~1131istopada 2012 r., 
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- zlozony przez Panie Anntt Mazurek i Wieslawtt Mazurek oraz Panow Mariusza Mazurka 
i Boleslawa Mazurka, 

- dotyczy dzialek polozonych przy ul. Brzezinskiej 0 numerach ewidencyjnych: 62611, 62511, 
62612,625/3 w obrttbie W-47. 

Wnioskodawcy wnOSZq 0 uwzglttdnienie nastttpujqcych wnioskow: 
l. Przeznaczenie ww. dzialek pod zabudowtt jednorodzinnq do wysokosci budynkow 

I pitttra wraz z poddaszem uzytkowym. 

2. Zmniejszenie na ww. dzialkach terenu zielonego do granic istllleJqcego koryta 
wyschnitttego cieku wodnego polozonego na granicy obrttbow W-47 i W-lO oraz 
granicy istniejqcych lasow iglasto-lisciastych polozonych na styku dzialek polozonych 
przy ul. lugoslowianskiej i ul. Brzezinskiej. 

3. Zaniechanie lokalizacji na ww. dzialkach poludniowej obwodnicy Nowosolnej 
ze wzglttdu na brak ostatecznej decyzji srodowiskowej wskazujqcej przebieg drogi, 
brak rekultywacji wysypiska i terenow przyleglych do wysypiska oraz wyznaczenia 
strefy ochronnej dla wysypiska, bliskosci zabudowy mieszkalnej i negatywnego 
oddzialywania inwestycji w zakresie emisji halasu, spalin, oraz zanieczyszczen gruntu 
przez odprowadzanie wod opadowych z drogi do gruntu oraz negatywne 
oddzialywanie drogi na przedmiotowe dzialki poprzez negatywno-ekonomiczny 
podzial dzialek oraz koniecznosc wysiedlenia 5 gospodarstw pozostawiajqc wittkszosc 
ich nieruchomosci bez jakiejkolwiek zabudowy mieszkalno-gospodarczej oraz 
lokalizacji skrzyzowania w bardzo bliskiej odleglosci 6 gospodarstw. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosku nie uwzghtdnic. 

Wyjasnienia: 

ad 1. i 2. Zgodnie z obowiqzujqcym Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi nieruchomosci wskazane we wniosku zaliczone 
Sq czttsciowo do: 
- terenow oznaczonych symbolem MN - terenow 0 przewadze zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, gdzie dopuszczony jest rowniez program uslug 
lokainych, a takZe dzialalnosc gospodarcza pod warunkiem braku kolizji z funkcjq 
mieszkaniowq, 
- terenow oznaczonych symbolem ZN - tereny zieleni naturaInej i dolin rzecznych -
obejmujqcych obszary zwiqzane z obnizeniami dolinnymi, zwlaszcza obszarami den 
dolinnych, korytarzami ekologicznymi oraz terenami otwartymi, gdzie wystttplije 
zakaz lokalizacji na tym terenie zablldowy, z wylqczeniem urzqdzen obslugi tych 
terenow i infrastruktury technicznej. 
W projekcie pIanli miejscowego dia nieruchomosci wskazanych we wnioskll istnieje 
mozliwosc przeznaczenia pod zabudowtt jednorodzinnq. lednakZe, zasittg tcrenow 
przewidzianych do urbanizacji bttdzie ograniczony z uwagi na przyszle negatywnc 
oddzialywanie obwodnicy NowosoInej (halas, zanieczyszczenia). Dia zablldowy bttdq 
wyznaczone parametry uwzgIttdniajqce istniejqce zagospodarowanie, tj. blldynki 
parterowe z poddaszem uzytkowym. Wyznaczenie tercnow blldowlanych pod 
zablldowy mieszkaniowq jednorodzinnq na calosci przedmiotowych nieruchomosci 
oraz zmnicjszenie zasiygu terenow zieleni naturaInej w tak duzym stopniu byloby 
sprzeczne z lIstaleniami Stlldillm, dlatego wniosek w tym zakrcsie nie moze bye 
uwzgIyc\niony. 
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ad 3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym "prezydent miasta sporz'ldza projekt planu 
miejscowego ( ... ) zgodnie z zapisami studium oraz przepisami odr((bnymi, 
odnosz'lcymi si(( do obszaru obj((tego planem". Studium ustala realizacj(( obwodnicy 
Nowosolnej po poludniowej stronie osiedla, jednoczesnie dopuszcza si(( odcinkow'l 
zmian(( korytarza komunikacyjnego w ramach wskazanego wariantu, jezeli wynikae 
to b((dzie z opracowan szczegolowych i zapewni wszelkie relacje z pozostalymi 
elementami ukladu komunikacyjnego. Wniosek nie moze bye uwzgl((dniony. Nalezy 
nadmienie, ze obowiqzujqce przepisy prawa (m.in. ustawa z dnia 3 pazdziernika 
2008 r. 0 udost((pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko) 
wymuszajq przeprowadzenie oceny oddzialywania zamierzenia inwestycyjnego 
na srodowisko. To post((powanie ocenia m.in. wplyw planowanego przedsi((wzi((cia 
na zdrowie ludzi. 

Wniosek nr 3 

- wplynql l3 listopada 2012 r., 

- zlozony przez Panow Mariusza Mazurka i Boleslawa Mazurka 

- dotyczy dzialki polozonej przy ul. Brzezinskiej 0 numerze ewidencyjnym 315121 w obr((bie 
W-47. 

Wnioskodawcy wnOSZq 0 uwzgl((dnienie nast((pujqcych wnioskow: 
1. Przeznaczenie ww. dzialek pod zabudow(( jednorodzinn'l do wysokosci budynkow 

I pi((tra wraz z poddaszem uzytkowym. Dla dzialek sqsiednich wydano decyzje 
o warunkach zabudowy z ww. parametrami technicznymi budynk6w. 

2. Zmniejszenie na ww. dzialkach terenu zielonego do granic istniejqcego koryta 
wyschni((tego cieku wodnego polozonego na granicy obr((b6w W-47 i W-lO oraz 
granicy istniejqcych las6w iglasto-lisciastych polozonych na styku dzialek polozonych 
przy ul. Jugoslowianskiej i ul. Brzezinskiej. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowH wniosek czcrsciowo uwzglcrdnic. 

Wyjasnienia: 

ad 1. Zgodnie z obowiqzujqcym Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi nieruchomose wskazana we wniosku zostala zaliczona 
do tercn6w oznaczonych symbolem MN - teren6w 0 przewadze zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, gdzie dopuszczony jest r6wniez program uslug 
lokalnych, a tabe dzialalnose gospodarcza pod warunkiem braku kolizji z funkcjq 
mieszkaniowq. W projekcie planu miejscowego dla nicruchomosci wskazanych 
we wniosku istnieje mozliwose przeznaczenia pod zabudow(( jednorodzinnq. Dla 
zabuclowy b((dq wyznaczone parametry uwzg\ydniajqce istniejqce zagospodarowanie 
tj. budynki parte rowe z poddaszem uzytkowym. Wniosek nie moze bye jednak 
lIwzgl((clniony w catosci z uwagi na polozenie nieruchomosci w bliskim sqsiedztwie 
planowanej ohwoclnicy Nowosolnej. Cz((se dziatki w sqsiedztwie planowanej 
obwodnicy Nowosolnej zostanie przeznaczona pod tereny zieleni 0 charakterze 
naturalnym. Ograniczenie mozliwosci inwestycji podyktowane jest przyszlym 
negatywnym oddzialywaniem obwodnicy Nowosolnej na tereny zabuclowy 
mieszkaniowcj (halas, zanieczyszczenia). Przeznaczenie czysci terenu pod zielen 
o charaktcrze naturalnym rna stanowie stref(( buforowq pomiyclzy drog'l a terenami 
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zabudowy mieszkaniowej, ktora to strefa bydzie ograniczala niekorzystne 
oddzialywanie drogi (obwodnicy Nowosolnej). Reasumujl:!c, czyse nieruchomosci 
w projekcie planu miejscowego bydzie przeznaczona pod zabudowy mieszkaniowl:! 
jednorodzinnl:! oraz pod zielen 0 charakterze naturalnym, zatem wniosek nalezy uznae 
za czysciowo uwzglydniony. 

ad 2. Nieruchomose wskazana we wniosku jest polozona poza "korytem wyschniytego cieku 
wodnego polozonego na granicy obrybow W -4 7 i W -10 oraz granicy istniejl:!cych 
lasow iglasto-lisciastych". Natomiast z uwagi na polozenie nieruchomosci w bliskim 
sl:!siedztwie planowanej obwodnicy Nowosolnej czyse dzialki wzdluz obwodnicy 
zostanie przeznaczona pod tereny zieleni 0 charakterze naturalnym. Wobec 
powyzszego wniosek w tym zakresie nie moze bye formalnie uwzglydniony. 

Wniosek nr 4 

- wplynl:!l 13 listopada 2012 r., 

- zlozony przez Panil:! Teresy Zapart, 

- dotyczy dzialek polozonych przy ul. Brzezinskiej 0 numerach ewidencyjnych: 32411, 32811, 
32611 w obrybie W-47. 

Wnioskodawca wnosi 0 uwzglydnienie nastypujl:!cych wnioskow: 
1. Przeznaczenie ww. dzialek pod zabudowy jednorodzinnl:! do wysokosci budynkow 

I piytra wraz z poddaszem uzytkowym. 
2. Zmniejszenie na ww. dzialkach terenu zielonego do granic istniejl:!cego koryta 

wyschniytego cieku wodnego polozonego na granicy obrybow W-47 i W-lO oraz 
granicy istniejl:!cych lasow iglasto-lisciastych polozonych na styku dzialek polozonych 
przy ul. Jugoslowianskiej i ul. Brzezinskiej. 

3. Zaniechanie lokalizacji na ww. dzialkach poludniowej obwodnicy Nowosolnej 
ze wzglydu na brak ostatecznej decyzji srodowiskowej wskazujl:!cej przebieg drogi, 
brak rekultywacji wysypiska i terenow przyleglych do wysypiska oraz wyznaczenia 
strefy ochronnej dla wysypiska, bliskosci zabudowy mieszkalnej i negatywnego 
oddzialywania inwestycji w zakresie emisji halasu, spalin, oraz zanieczyszczen gruntu 
przez odprowadzanie wod opadowych z drogi do gruntu oraz negatywne 
oddzialywanie drogi na przedmiotowe dzialki poprzez negatywno-ekonomiczny 
podzial dzialek oraz koniecznose wysiedlenia 5 gospodarstw pozostawiajl:!c wiykszose 
ich nieruchomosci bez jakiejkolwiek zabudowy mieszkalno-gospodarczej. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowit wniosku nie uwzgl"dnic. 

Wyjasnienia: 

ad 1. i 2. Zgodnie z obowil:!zujl:!cym Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania 
przestrzenncgo miasta Lodzi nieruchomosci wskazane we wniosku zaliczone 
sl:! czysciowo do: 
- terenow oznaczonych symbolem MN - terenow 0 przewac\ze zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, gdzie dopuszczony jest r6wniez program llslug 
lokalnych, a takZe c\zialalnose gospodarcza pod warunkiem braku kolizji z funkcjl:! 
mieszkaniowl:!, 
- tercn6w oznaczonych symbol em ZN - tereny zieleni naturalnej i dolin rzecznych -
obejmujqcych obszary zwiqzane z obnizeniami dolinnymi, zwlaszcza obszarami den 
dolinnych, korytarzami ekologicznymi oraz terenami otwartymi, gc\zic wystypuje 
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zakaz lokalizacji na tym terenie zabudowy, z wylqczeniem urzqdzen obslugi tych 
terenow i infrastruktury technicznej. 
W projekcie planu miejscowego dla nieruchomosci wskazanych we wniosku istnieje 
mozliwose przeznaczenia pod zabudowy jednorodzinnq. Jednakze, zasiyg terenow 
przewidzianych do urbanizacji bydzie ograniczony z uwagi na przyszle negatywne 
oddzialywanie obwodnicy Nowosolnej (halas, zanieczyszczenia). Dla zabudowy bydq 
wyznaczone parametry uwzglydniajqce istniejqce zagospodarowanie, tj. budynki 
parterowe z poddaszem uzytkowym. Wyznaczenie terenow budowlanych pod 
zabudowy mieszkaniowq jednorodzinnq na calosci przedmiotowych nieruchomosci 
oraz zmniejszenie zasiygu terenow zieleni naturalnej w tak duzym stopniu byloby 
sprzeczne z ustaleniami Studium, dlatego wniosek w tym zakresie nie moze bye 
uwzglydniony. 

ad 3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym "prezydent miasta sporzqdza projekt planu 
miejscowego ( ... ) zgodnie z zapisami studium oraz przepisami odrybnymi, 
odnoszqcymi siy do obszaru objytego planem". Studium ustala realizacjy obwodnicy 
Nowosolnej po poludniowej stronie osiedla, jednoczesnie dopuszcza siy odcinkowq 
zmiany korytarza komunikacyjnego w ramach wskazanego wariantu, jezeli wynikae 
to bydzie z opracowan szczegolowych i zapewni wszelkie relacje z pozostalymi 
elementami ukladu komunikacyjnego. Wniosek nie moze bye uwzglydniony. Nalezy 
nadmienie, ze obowiqzujqce przepisy prawa (m.in. ustawa z dnia 3 pazdziernika 
2008 r. 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko) 
wymuszajq przeprowadzenie oceny oddzialywania zamierzenia inwestycyjnego 
na srodowisko. To postypowanie ocenia m.in. wplyw planowanego przedsiywziycia 
na zdrowie ludzi. 

Wniosek nr 5 

- wplynql 13 listopada 2012 r., 

- zlozony przez Paniq Teresy Prychodko, 

- dotyczy dzialek polozonych przy ul. Brzezinskiej 0 numerach ewidencyjnych: 319/1, 62612, 
625/3 w obrybie W-47. 

Wnioskodawca wnosi 0 uwzglydnieni nastypujqcych wnioskow: 
I. Przeznaczenie ww. dzialek pod zabudowy jednorodzinnq do wysokosci blldynkow 

1 piytra wraz z poddaszem uzytkowym. 
2. Zmniejszenie na ww. dzialkach terenll zielonego do granic istniejqcego koryta 

wyschniytego cieku wodnego polozonego na granicy obrybow W-47 i W-lO oraz 
granicy istniejqcych lasow iglasto-lisciastych polozonych na styku dzialek polozonych 
przy ul. J ugoslowianskiej i ul. Brzezinskiej. 

3. Zaniechanie lokalizacji na ww. dzialkach poludniowej obwodnicy Nowosolnej 
ze wzglydu na brak ostatecznej decyzji srodowiskowej wskazujqcej przebieg drogi, 
brak rekliltywacji wysypiska i terenow przyleglych do wysypiska oraz wyznaczenia 
strefy ochronnej dla wysypiska, bliskosci zablldowy mieszkalnej i negatywnego 
oddzialywania inwestycji w zakresie emisji halasll, spalin, oraz zanieczyszczen gruntll 
przez oc\prowac\zanie wod opadowych z drogi do gruntll oraz negatywne 
odc\ziatywanie drogi na przedmiotowe c\zialki poprzez negatywno-ekonomiczny 
poc\zial c1zialck oraz koniecznose wysiedlenia 5 gospodarstw pozostawiajqc wiykszose 
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ich nieruchomosci bez jakiejkolwiek zabudowy mieszkalno-gospodarczej oraz 
lokalizacji skrzyzowania w bardzo bliskiej odleglosci 6 gospodarstw. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosku nie uwzglf(dnic. 

Wyjasnienia: 

ad 1. i 2. Zgodnie z obowiq.zujq.cym Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi nieruchomosci wskazane we wniosku zaliczone 
sq. czysciowo do: 
- terenow oznaczonych symbolem MN - terenow 0 przewadze zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, gdzie dopuszczony jest rowniez program uslug 
lokalnych, a takze dzialalnose gospodarcza pod warunkiem braku kolizji z funkcjq. 
mieszkaniowq., 
- terenow oznaczonych symbolem ZN - tereny zieleni naturalnej i dolin rzecznych -
obejmujq.cych obszary zwiq.zane z obnizeniami dolinnymi, zwlaszcza obszarami den 
dolinnych, korytarzami ekologicznymi oraz terenami otwartymi, gdzie wystypuje 
zakaz lokalizacji na tym terenie zabudowy, z wylq.czeniem urzq.dzen obslugi tych 
terenow i infrastruktury technicznej. 
W projekcie planu miejscowego dla nieruchomosci wskazanych we wniosku istnieje 
mozliwose przeznaczenia pod zabudowy jednorodzinnq.. Jednakze, zasiyg terenow 
przewidzianych do urbanizacji bydzie ograniczony z uwagi na przyszle negatywne 
oddzialywanie obwodnicy Nowosolnej (halas, zanieczyszczenia). Dla zabudowy bydq. 
wyznaczone parametry uwzglydniajq.ce istniejq.ce zagospodarowanie, tj. budynki 
parterowe z poddaszem uzytkowym. Wyznaczenie terenow budowlanych pod 
zabudowy mieszkaniowq. jednorodzinnq. na calosci przedmiotowych nieruchomosci 
oraz zmniejszenie zasiygu terenow zieleni naturalnej w tak duzym stopniu byloby 
sprzeczne z ustaleniami Studium, dlatego wniosek w tym zakresie nie moze bye 
uwzglydniony. 

ad 3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym "prezydent miasta sporzq.dza projekt planu 
miejscowego ( ... ) zgodnie z zapisami studium oraz przepisami odrybnymi, 
odnoszq.cymi siy do obszaru objytego planem". Studium ustala realizacjy obwodnicy 
Nowosolnej po poludniowej stronie osiedla, jednoczeSnie dopuszcza siy odcinkowq. 
zmiany korytarza komunikacyjnego w ramach wskazanego wariantu, jezeli wynikae 
to bydzie z opracowan szczegolowych i zapewni wszelkie relacje z pozostalymi 
elementami ukladu komunikacyjnego. Wniosek nie moze bye uwzglydniony. Nalezy 
nadmienie, ze obowiq.zujq.ce przepisy prawa (m.in. ustawa z dnia 3 pazdziernika 
2008 r. 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko) 
wymuszajq. przeprowadzenie oceny oddzialywania zamierzenia inwestycyjnego 
na srodowisko. To postypowanie ocenia m.in. wplyw planowanego przedsiywziycia 
na zdrowie ludzi. 

Wniosek nr 6 

- wplynq.l 13 I istopacla 2012 r., 

- zlozony przez Paniq. Heleny Graclzinskq. i Pan a Leszka Gradzinskiego, 

- clotyczy clzialek polozonych przy ui. Brzezinskiej 0 numerach ewiclencyjnych: 320/5, 62612, 
625/3 w obrybie W-47. 
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Wnioskodawca wnosi 0 uwzgltrdnieni nasttrpujqcych wnioskow: 
1. Przeznaczenie ww. dzialek pod zabudowtr jednorodzinnq do wysokosci budynkow 

I pitrtra wraz z poddaszem uzytkowym. 
2. Zmniejszenie na ww. dzialkach terenu zielonego do granic istniejqcego koryta 

wyschnitrtego cieku wodnego polozonego na granicy obrtrbow W -4 7 i W -10 oraz 
granicy istniejqcych lasow iglasto-lisciastych polozonych na styku dzialek polozonych 
przy lII. Jugoslowianskiej i lII. Brzezinskiej. 

3. Zaniechanie lokalizacji na ww. dzialkach poludniowej obwodnicy Nowosolnej 
ze wzgltrdll na brak ostatecznej decyzji srodowiskowej wskazujqcej przebieg drogi, 
brak rekultywacji wysypiska i terenow przyleglych do wysypiska oraz wyznaczenia 
strefy ochronnej dla wysypiska, bliskosci zabudowy mieszkalnej i negatywnego 
oddzialywania inwestycji w zakresie emisji halasu, spalin, oraz zanieczyszczen gruntu 
przez odprowadzanie wod opadowych z drogi do gruntu oraz negatywne 
oddzialywanie drogi na przedmiotowe dzialki poprzez negatywno-ekonomiczny 
podzial dzialek oraz koniecznose wysiedlenia 5 gospodarstw pozostawiajqc witrkszose 
ich nieruchomosci bez jakiejkolwiek zabudowy mieszkalno-gospodarczej oraz 
lokalizacji skrzyzowania w bardzo bliskiej odleglosci 6 gospodarstw. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowH wniosku nie uwzgl~dnic. 

Wyjasnienia: 

ad 1. i 2. Zgodnie z obowiqzujqcym Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi nieruchomosci wskazane we wniosku zaliczone 
Sq cztrsciowo do: 
- terenow oznaczonych symbolem MN - terenow 0 przewadze zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, gdzie dopuszczony jest rowniez program uslug 
lokalnych, a takze dzialalnose gospodarcza pod warunkiem braku kolizji z funkcjq 
mieszkaniowq, 
- terenow oznaczonych symbolem ZN - tereny zieleni naturalnej i dolin rzecznych -
obejmujqcych obszary zwiqzane z obnizeniami dolinnymi, zwlaszcza obszarami den 
dolinnych, korytarzami ekologicznymi oraz terenami otwartymi, gdzie wysttrpuje 
zakaz lokalizacji na tym terenie zabudowy, z wylqczeniem urzqdzen obslugi tych 
terenow i infrastruktury technicznej. 
W projekcie planu miejscowego dla nieruchomosci wskazanych we wniosku istnieje 
mozliwose przeznaczenia pod zabudowtr jednorodzinnq. JednakZe, zasitrg terenow 
przewidzianych do urbanizacji btrdzie ograniczony z uwagi na przyszle negatywne 
oddzialywanie obwodnicy Nowosolnej (halas, zanieczyszczenia). Dla zabudowy btrdq 
wyznaczone parametry uwzgltrdniajqce istniejqce zagospodarowanie, tj. budynki 
parterowe z poddaszem uzytkowym. Wyznaczenie terenow budowlanych pod 
zabudowtr mieszkaniow,! jednorodzinnq na calosci przedmiotowych nierllchomosci 
oraz zmniejszenie zasitrgu terenow zieleni naturalnej w tak duzym stopnill byloby 
sprzeczne z ustaleniami Studillm, dlatcgo wniosck w tym zakrcsic nie moze bye 
uwzglydniony. 

ad 3. Zgodnie z art. 15 liSt. I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przcstrzennym "prezydent miasta sporzqdza projekt planu 
micjscowego ( ... ) zgodnie z zapisami studium oraz przepisami odrtrbnymi, 
odnoszqcymi siy do obszaru objytego planem". Studium ustala realizacjy obwodnicy 
Nowosolnej po poludniowej stronic osiedla, jednoczesnic dopuszcza siy odcinkowq 
zmiany korytarza komunikacyjnego w ramach wskazanego wariantu, jezeli wynikae 
to bt;dzic z opracowan szczegolowych i zapewni wszclkic rclacje z pozostaiymi 
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elementami ukladu komunikacyjnego. Wniosek nie moze bye uwzglttdniony. Nalezy 
nadmienie, ze obowi,!zuj,!ce przepisy prawa (m.in. ustawa z dnia 3 pazdziernika 
2008 r. 0 udostttpnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko) 
wymuszaj,! przeprowadzenie oceny oddzialywania zamierzenia inwestycyjnego 
na srodowisko. To postttpowanie ocenia m.in. wplyw planowanego przedsittwzittcia 
na zdrowie ludzi. 

Wniosek nr 7 

- wplyn,!l 14listopada 2012 r., 

- zlozony przez Pani,! Terestt Zych, 

- dotyczy dzialki polozonej przy ui. Brzezinskiej 0 numerze ewidencyjnym 321/10 w obrttbie 
W-47. 

Wnioskodawca wnosi 0 przekwalifikowanie grunt6w rolnych na grunty budowlane 
o zabudowie jednorodzinnej. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosku nie uwzgl«tdnic. 

Wyjasnienia: 

Zgodnie z obowi,!zuj,!cym Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi nieruchomose wskazana we wniosku zaliczona zostala 
czttsciowo do: 
- teren6w oznaczonych symbolem MN - teren6w 0 przewadze zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, gdzie dopuszczony jest r6wniez program uslug lokalnych, a takze dzialalnose 
gospodarcza pod warunkiem braku kolizji z funkcj,! mieszkaniow,!, 
- teren6w oznaczonych symbolem ZN - tereny zieleni naturalnej i dolin rzecznych -
obejmuj,!cych obszary zwi,!zane z obnizeniami dolinnymi, zwlaszcza obszarami den 
dolinnych, korytarzami ekologicznymi oraz terenami otwartymi, gdzie wystttpuje zakaz 
lokalizacji na tym terenie zabudowy, z wyl,!czeniem urz'!dzen obslugi tych teren6w 
i infrastruktury technicznej. 

Studium wskazuje r6wniez przebieg korytarza obwodnicy osiedla Nowosolna przez 
przedmiotow'! nieruchomosc. 

W projekcie planu miejscowego dla nieruchomosci wskazanej we wniosku niema 
mozliwosc przeznaczenia pod zabudowtt jednorodzinn,!. Nieruchomosc z uwagi na bliskie 
s,!siedztwo obwodnicy Nowosolnej nie jest predysponowana do urbanizacji ze wzglttdu 
na przyszle negatywne oddzialywanie obwodnicy Nowosolnej (halas, zanieczyszczenia). 

Wniosek nr 8 

- wplyn,!l 16 listopada 2012 r., 

- zlozony przez Pana Marka Cesarza, 

- dotyczy dzialki polozonej przy LIt. Brzezinskiej 0 numerze ewidencyjnym 32014 w obrttbie 
W-47. 

Wnioskodawca wnosi 0 uwzglttdnieni nastttpuj'!cych wniosk6w: 
I. Przcznaczenie ww. dzialki pod zabudowtt jednorodzinn,! do wysokosci budynk6w 

I piytra wraz z poddaszem uzytkowym. 
2. Zmnicjszenic na ww. dzialkach terenu zielonego do granic istniej,!cego koryta 

wyschnitrtego cicku wodnego polozonego na granicy obntb6w W-47 i W-lO oraz 

9 



granicy istniejqcych lasow iglasto-lisciastych polozonych na styku dzialek polozonych 
przy ul. Jugoslowianskiej i ul. Brzezinskiej. 

3. Zaniechanie lokalizacji na ww. dzialkach poludniowej obwodnicy Nowosolnej 
ze wzglydu na brak ostatecznej decyzji srodowiskowej wskazujqcej przebieg drogi, 
brak rekultywacji wysypiska i terenow przyleglych do wysypiska oraz wyznaczenia 
strefy ochronnej dla wysypiska, bliskosci zabudowy mieszkalnej i negatywnego 
oddzialywania inwestycji w zakresie emisji halasu, spalin, oraz zanieczyszczen gruntu 
przez odprowadzanie wod opadowych z drogi do gruntu oraz negatywne 
oddzialywanie drogi na przedmiotowe dzialki poprzez negatywno-ekonomiczny 
podzial dzialki. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowH wniosku nie uwzgl~dnic. 

Wyjasnienia: 

ad 1. i 2. Zgodnie z obowiqzujqcym Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi nieruchomosci wskazane we wniosku zaliczone 
Sq czysciowo do: 
- terenow oznaczonych symbolem MN - terenow 0 przewadze zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, gdzie dopuszczony jest rowniez program uslug 
lokalnych, a takZe dzialalnose gospodarcza pod warunkiem braku kolizji z funkcjq 
mieszkaniowq, 
- terenow oznaczonych symbolem ZN - tereny zieleni naturalnej i dolin rzecznych -
obejmujqcych obszary zwiqzane z obnizeniami dolinnymi, zwlaszcza obszarami den 
dolinnych, korytarzami ekologicznymi oraz terenami otwartymi, gdzie wystypuje 
zakaz lokalizacji na tym terenie zabudowy, z wylqczeniem urzqdzen obslugi tych 
terenow i infrastruktury technicznej. 
W projekcie planu miejscowego dla nieruchomosci wskazanej we wniosku istnieje 
mozliwose przeznaczenia pod zabudowy jednorodzinnq. Jednakze, zasiyg terenow 
przewidzianych do urbanizacji bydzie ograniczony z uwagi na przyszle negatywne 
oddzialywanie obwodnicy Nowosolnej (halas, zanieczyszczenia). Dla zabudowy bydq 
wyznaczone parametry uwzglydniajqce istniejqce zagospodarowanie, tj. budynki 
parterowe z poddaszem uzytkowym. Wyznaczenie terenow budowlanych pod 
zabudowy mieszkaniowq jednorodzinnq na calosci przedmiotowych nieruchomosci 
oraz zmniejszenie zasiygu terenow zieleni naturalnej w tak duzym stopniu byloby 
sprzeczne z ustaleniami Studium, dlatego wniosek w tym zakresie nie moze bye 
uwzglydniony. 

ad 3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym "prezydent miasta sporzqdza projekt planu 
micjscowego ( ... ) zgodnie z zapisami studium oraz przepisami odrybnymi, 
odnosz,!cymi siy do obszaru objytego planem". Studium ustala rcalizacjy obwodnicy 
Nowosolnej po poludniowej stronie osiedla, jednoczesnie dopuszcza siy odcinkowq 
zmiany korytarza komunikacyjnego w ramach wskazanego wariantu, jezeli wynikae 
to bydzie z opracowan szczcgolowych i zapewni wszelkie relacje z pozostalymi 
elementami ukladu komunikacyjnego. Wniosek nie moze bye uwzglyclniony. Nalczy 
naclmienie, zc obowiqzujqce przepisy prawa (m.in. ustawa z dnia 3 pazdziernika 
2008 1'. 0 uclostypnianiu in formacji 0 srodowisku i jcgo ochronie, uclziale 
spoleczenstwa w ochronic sroclowiska oraz 0 ocenach ocldzialywania na srodowisko) 
wymuszajq przcprowadzcnie occny oddzialywania zamicrzenia inwestycyj nego 
na srodowisko. To postypowanie ocenia m.in. wplyw planowancgo przcdsiywziycia 
na zdrowie luclzi. 
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Wniosek nr 9 

- wplynql 16 lis topada 2012 r., 

- zlozony przez Stowarzyszenie Przyjazna Komunikacja dla Nowosolnej z siedzibq w Lodzi 
przy ul. Jugoslowianskiej 23 

- dotyczy calego obszaru objytego planem. 

Wnioskodawca wnioskuje 0: 
1. Wprowadzenie zapisu w Planie mleJscowym zagospodarowania przestrzennego 

wysypiska odpadow komunalnego "Olkuska" (kwatery 0 pow. 6000 m2 

zlokalizowanej przy ul. Iglastej na wysokosci ul. Brzezinska nr 133-137 dawniej 
ul. Lodzka 31, Nowosolna po poludniowej stronie ulicy Brzezinskiej - dzialki 
nr 325/5, 324/1, 323/6,) jako niezrekultywowanego zgodnie z zapisem w Studium 
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi oraz 
z zarzqdzeniem Nr 4440/V/l0 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 21 czerwca 2010 r. 
w sprawie rozpatrzenia uwag zgloszonych do wylozonego do publicznego wglqdu 
projektu "Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lodzi wraz z Prognozq oddzialywania na srodowisko". 

2. Wprowadzenie zapisu rekultywacji wysypiska i terenow przyleglych do wysypiska 
oraz wyznaczenia strefy ochronnej dla wysypiska i oznaczenia tabliczkami 
informacyjnymi. 

3. Wykonanie strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko dla tej cZysci obszarow 
miasta Lodzi w zwiqzku z wystypowaniem w tym rejonie niezrekultywowanego 
wysypiska i terenow zrodlowych rzeki Miazgi oraz 0 przeznaczenie w miejscowym 
planie tego terenu do wlasciwej rekultywacji i nowych funkcji rekreacyjnych 
i turystycznych zgodnie z uchwalq Nr XIII467/07 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
5 grudnia 2007 r w sprawie Wieloletnich Programow Inwestycyjnych Miasta Lodzi 
(Zalqcznik do uchwaly - Program IV Zrownowazony rozwoj gospodarki Komunalnej. 
Podprogram IV I pkt. 3 .,Zakres rzeczowy podprogramu pkt.3). 

4. Wprowadzenie zapisu i wyrysowanie doliny rzeki Miazgi na dzialkach 335/3 i 367/9 
zgodnie z: 
- Ogolnym Planem Zagospodarowania z 1993 r., 
- zal. Nr II ze Studium uwarunkowan i kierunkow rozwoju zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Lodzi z dnia 27 pazdziernika 2010 r., 
- Mapq geologicznq z 1987 r (zal. Nr 1), 
- Mapq z zasobow wojskowych historycznq z 1937 r. (zal. Nr 2). 

5. Wprowadzenie zapisu w planie miejscowym doliny rzeki Miazgi wraz z enklawq ldnq 
przy ul. Jugoslowianskiej (dziatki 335/3 i 367/9) jako lokalnego korytarza 
ekologicznego i objycie tego obszaru ochronq krajobrazowq zgodnie z zarzqdzeniem 
Nr 4440/V/1O Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 21 czerwca 2010 1'. W sprawie 
rozpatrzenia uwag zgloszonych do wylozonego do publicznego wglqdu projektu 
Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi 
"Teren ten tqczy siy z suchq dolinq Miazgi i razem z niq stanowi istotny element 
uktadu przyrodniczego, nie tylko Nowosolnej ale calego Miasta". 

6. Przeprowadzenie inwentaryzacji w terenie w dolinach i dnach rzcki Miazgi i Cieku 
Zachodniego spod Sikawy - identyfikujqcej stopien przeobrazen tych terenow, 
np. zasypywania. wyrownywania i grodzenia itp. w celu podjycia dziaian naprawczych 
zgodnic z zapisem w Studium str. 237. 

7. Wprowadzenic zapisu w Planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego 
ochrony krajobrazowej doliny rzcki Miazgi, doliny Zachodnicgo Cieku spoLl Sikawy 
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wraz z lasem przy Jugoslowianskiej i oczek wodnych w sqsiedztwie lasu, ktore 
stanowiq kluczowe elementy dla zachowania roznorodnosci biologicznej drobnej 
enklawy przyrodniczej zgodnie z Opracowaniem ekofizjograficznym sporzqdzonym 
na potrzeby Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lodzi. 

8. Ochrony tych terenow w stopniu takim jak tereny Parku Krajobrazowego Wzniesien 
Lodzkich. Wg. J. Kandrackiego, J. Ostrowskiego, teren ten pod wzglydem 
morfologicznym to obszar Wzniesien Lodzkich wchodzqcych w sklad Wzniesien 
Poludniowo-Mazowieckich. Krajobrazowo tereny te nie odbiegajq od terenow Parku, 
biorqc pod uwagy obecne zurbanizowanie Parku Krajobrazowego na poludniowych 
terenach gminy Nowosolnej Sq one porownywalne. lednoczesnie jest to teren 
polozony w bliskim sqsiedztwie terenow 0 wysokim zurbanizowaniu miejskim, oraz 
posiada uzbrojenie i dostypnosc polqczen komunikacyjnych, a takZe nasycenie 
uslugami. Z tych powodow stanowi atrakcyjny teren polozony na obrzezach Lodzi 
o wysokich walorach krajobrazowych, dziyki czemu moze stanowic enklawy 
mieszkalnictwa rezydencjonalnego bez koniecznosci budowania przez miasto 
infrastruktury. Atrakcyjnosc tego terenu miasto moze wykorzystac jako oferty dla 
osob, dla ktorych tereny polozone w niewielkiej odleglosci do Warszawy oraz 
konkurencyjne koszty w porownaniu z terenami wokol stolicy Sq atrakcyjne, 
co pozwoli na zatrzymywanie w miescie mlodych, przedsiybiorczych osob, a takze 
pozwoli zatrzymac Mieszkancow Lodzi, ktorzy obecnie budujq swoje domy poza 
granicami administracyjnymi Lodzi np. w gminie Nowosolna. 

9. Objycie ulicy Jugoslowianskiej ochronq konserwatorskq zgodnie z rozstrzygniyciem 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 pazdziernika 2010 w sprawie rozpatrzenia 
nieuwzglydnionych i CZySClOWO nieuwzglydnionych uwag wniesionych 
do wykladanego do publicznego wglqdu projektu Studium uwarunkowan i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi" uwzglydniony wniosek 
Stowarzyszenia 0 uzupetnienie na str. 188 w wykazie ulic 8 ciqgow droznych 0 ulicy 
Jugoslowianskq. 

10. Wprowadzenie zapisu w Planie zagrozen wod podziemnych w kontekscie 
uwarunkowan ekologicznych wskazujqcych na duze zagrozenie dla uzytkowania wod 
podziemnych na kierunku odplywu wod do leja depresyjnego w dawnym obszarze 
zrodlowym rzeki Miazgi. 

11. Wstrzymanie siy z lokalizacjq w planie obwodnicy Nowosolnej do rozstrzygniycia 
wyboru najkorzystniejszego wariantu w decyzji srodowiskowej w ramach przetargu 
realizowanego przez Transprojekt Gdanski. 

12. Lokalizacjy wyzla "Brzeziny" na autostradzie Ali obwodnicy po tej samej stronie 
ulicy Brzezinskiej, w celu unikniycia przenikania ruchu z autostrady i dodatkowego 
obciqzenia ukladu komunikacyjnego miasta. 

13. Rozwiqzanie komunikacyjne, zabezpieczajqce przenikanie ruchu zewnytrznego 
na drogi wewnqtrzosiedlowe. 

14. Rozwiqzanie problemu komunikacji osiedla w sposob minimalizujqcy uciqzliwosci 
komunikacyjne wynikajqce z historycznego ukladu osiedla i bezposredniej bliskosci 
wyzta "Brzeziny" na autostradzie AI. 

15. Sprecyzowanie w planie, jakq funkcjy majq petnic tereny zielone (ZN), ktore 
w Studium zajmujq ok. 40% powierzchni osiedla Nowosolna, a nie Sq to tereny Idne, 
parkowe ani pod zabudowy rezydencjonalnq. 

16. Przeznaczenie terenow zielonych (ZN) pod zabudowy rezydcncjonalnq 0 niskim 
stopniu intensywnosci zabudowy. 
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17. Zapewnienie spojnej polityki przestrzennej dla osiedla Nowosolna, ktora zapewni jej 
rozwoj, a nie tylko pozwoli na uzytkowanie terenow. 

18. Zaproponowanie w planie kierunku rewitalizacji osiedla w zwiqzku z 
w Studium 0 objt(ciu calego obszaru osiedla Nowosolna strefq 
konserwatorskiej (K19 - ochrony krajobrazu). 

zaplsem 
ochrony 

19. Stworzenie koncepcji rozwoju osiedla i konsekwentnej ochrony calego osiedla 
Nowosolna w sposob bardziej szczegolowy 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 wariantow poludniowej obwodnicy Nowosolnej jest niezasadne, poniewaz 
lokalizacja uslug pomit(dzy autostradq a drogq szybkiego ruchu ogranicza do nich 
dostt(p i wowczas rozwoj osiedla bylby krotkoterminowy - do wysycenia terenu 
funkcjq. Projekt planu powinien wskazac mozliwosci przeksztaken terenowych 
w przyszlosci po to, aby uregulowac to, co jest naturalnq praktykq przenikania 
i rozlewania sit( funkcji uslugowych w przypadku ograniczenia terenow. Nowosolna, 
lezqc na granicy zblizonej do Warszawy oraz bezposrednio w sqsiedztwie AI, a tabe 
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( degradowac. 

20. Przywrocenie historycznego charakteru centrum (Rynek w Nowosolnej) jako centrum 
kulturalno-uslugowe osiedla. 

21. W zapisach Studium zlokalizowano na osiedlu Nowosolna tereny przemyslowe, ktore 
w sposob naturalny dla swojej funkcji bt(dq degradowac pozostaly teren osiedla, 
co jest sprzeczne z zasadami zrownowazonego rozwoju - wnosimy 0 usunit(cie tej 
sprzecznosci tym bardziej, ze osiedle Nowosolna nie posiada na tyle duzych rezerw 
terenowych, zeby moglo przeniesc cit(zar funkcji przemyslowej, tabe ze wzglt(du 
na swoje uksztaltowanie i wrazliwosc terenu pod wzglt(dem hydrologicznym. 

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

Wyjasnienia: 

ad 1 i 2. Na podstawie "Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Lodzi - PGO - Lodz, na lata 
2009-2011 z pcrspektywq na lata 2012-2020" (zal'lcznik do uchwaly Nr LIII996/09 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie przyjt(cia "Planu 
gospodarki odpadami dla miasta Lodzi - PGO - Lodz") stwierdzono, iz skladowisko 
wymienione we wniosku zostalo zrekultywowane a monitoring zostal zakonczony 
w 2007 roku. Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Oz. U. Nr 164 poz. 1587) oznaczcnic tcrenu 
wysypiska oraz terenow przyleglych tablicami informacyjnymi wykracza poza 
zakres ustalen planu miejscowego -- wniosek w tym zakresie nie moze bye formalnie 
uwzglt(elniony. 

ael 3. Zgodnie Z uslawq Z elnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostt(pnianiu informacji 
o srodowisku i jcgo ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 
o occnach ocldzialywania na srodowisko projekty dokumcntow z zakrcsu 
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zagospodarowania przestrzennego, a wiyc projekt mteJscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego jest przedmiotem przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddzialywania na srodowisko. Tym samym obowi'lzujqce przepisy prawa 
wymuszajq przeprowadzenie takiej oceny dla projektu planu miejscowego. 
Na podstawie "Planu Oospodarki Odpadami dla miasta Lodzi - POO - L6dz, na lata 
2009-2011 z perspektywq na lata 2012-2020" (zalqcznik do uchwaly Nr LIII996/09 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie przyjycia "Planu gospodarki 
odpadami dla miasta Lodzi - POO - L6dz") stwierdzono, iz skladowisko wymienione 
we wniosku zostalo zrekultywowane a monitoring zostal zakonczony 
w 2007 roku. 
Zgodnie z obowiqzujqcym Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi teren bylego wysypiska zaliczony jest do teren6w 
oznaczonych symbolem ZN - tereny zieleni naturalnej i dolin rzecznych -
obejmujqcych obszary zwiqzane z obnizeniami dolinnymi, zwlaszcza obszarami den 
dolinnych, korytarzami ekologicznymi oraz terenami otwartymi, gdzie wystypuje 
zakaz lokalizacji na tym terenie zabudowy, z wylqczeniem urzqdzen obslugi tych 
teren6w i infrastruktury technicznej. Wniosek w powyzszym zakresie nie zostal 
uwzglydniony. 

ad 4. Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. 
w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, wnioskowany zapis i wrysowanie doliny rzeki Miazgi wykracza poza 
zakres ustalen planu miejscowego. Niemniej obnizenie dolinne rzeki Miazgi, jak 
i doplywu spod Sikawy jest chronione przez odpowiednie ustalenia projektu planu 
miejscowego. Zasiyg oraz przebieg doliny zostanie wprowadzony na rysunek planu 
zgodnie ze stanem faktycznym. Wniosek w tym zakresie nie zostal uwzglydniony. 

ad 5. Dolina rzeki Miazgi oraz kompleks leSny na dzialce 0 nr 367/9 Sq objyte ochronq 
w ramach przeznaczenia terenu w projekcie planu miejscowego pod funkcjy zieleni 
naturalnej, kt6re (zgodnie z zapisami Studium) obejmujq obszary zwiqzane 
z obnizeniami dolinnymi, zwlaszcza obszarami den dolinnych, korytarzami 
ekologicznymi oraz terenami otwartymi, gdzie wystypuje zakaz lokalizacji zabudowy, 
z wylqczeniem urzqdzen obslugi tych teren6w i infrastruktury technicznej. Wniosek 
jest czysciowo uwzglydniony. 

ad 6. Sporzqdzenie opracowania ekofizjograficznego oraz projektu planu miejscowego bylo 
poprzedzone inwentaryzacjq terenu, z kt6rej niezbydne informacje byly wykorzystane 
przy opracowywaniu ww. dokument6w. Ustalenia projektu planu miejscowego bydq 
chronily doliny rzeczne przed niekorzystnymi dzialaniami, niemniej jednak plan 
miejscowy jest jedynie podstawq do dzialan inwestycyjnych polegajqcych 
na ochronie obszarow cennych przyrodniczo. Wniosek w tym zakresie nie zostal 
uwzglydniony. 

ad 7. Ustalenia projektu planu miejscowego bydq ktadly duzy nacisk na ochrony obszarow 
cennych pod wzglydem przyrodniczym czy krajobrazowym m.in. doliny rzeki Miazgi 
czy doliny doplywu spod Sikawy - wniosek w tym zakresie zostal uwzglydniony. 

ad 8. Osiedle Nowosolna nie znajduje si~ w granicach Parku Krajobrazowego Wzniesien 
Lodzkich. Na przedmiotowym terenie nie obowiqzujq ustalenia planu ochrony Parku 
Krajobrazowego Wzniesien L6dzkich. Wniosek w tym zakresie nie moze bye 
formalnie uwzglydniony. 

ad 9. Zgodnie z zapisami Studium, ktore teren osiedla wtqczajq do obszar6w wymagajqcych 
szczeg61nej ochrony konserwatorskiej (obszar Nr 49 - Nowosolna - centrum), osiedle 
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zostalo w projekcie planu mleJSCowego objyte ochronq jako historyczny uklad 
przestrzenny. 

ad 10. Ustalenia projektu planu bydq chronily zasoby wod podziemnych, poprzez 
odpowiednie ustalenia m.in. pod wzglydem przeznaczenia terenu czy infrastruktury 
technicznej. W zwiqzku z tym wniosek w tym wzglydzie nie moze bye formalnie 
uwzglydniony. 

ad 11 i 12. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym "prezydent miasta sporzqdza projekt planu 
miejscowego ( ... ) zgodnie z zapisami studium oraz przepisami odrybnymi, 
odnoszqcymi siy do obszaru objytego planem". Studium ustala realizacjy obwodnicy 
Nowosolnej po poludniowej stronie osiedla, jednoczeSnie dopuszcza siy odcinkowq 
zmiany korytarza komunikacyjnego w ramach wskazanego wariantu, jezeli wynikae 
to bydzie z opracowan szczegolowych i zapewni wszelkie relacje z pozostalymi 
elementami ukladu komunikacyjnego. Realizacja wyzla "Brzeziny" wynika 
z wydanego pozwolenia na budowy autostrady Al na odcinku Strykow - Tuszyn. 
Wniosek nie moze bye uwzglydniony. 

ad 13. i 14. 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 Lodzi okresla kierunki rozwoju systemu komunikacyjnego 
miasta, w ktorych wskazuje siee drog klasy glownej ruchu przyspieszonego, glownej 
i zbiorczej, obslugujqcych ruch tranzytowy przez Nowosolnq, odsuwajqc uciqzliwosci 
z nim zwiqzane od osiedli mieszkaniowych. Kierunki rozwoju systemu 
komunikacyjnego miasta okreslone w Studium majq na celu rozwiqzanie problemow 
i zminimalizowanie uciqzliwosci komunikacyjnych. Wniosek w tym zakresie bydzie 
w planie uwzglydniony. 

ad 15. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
ustala w § 4 pkt 1 wymog okreslenia przeznaczenia poszczegolnych terenow Iub zasad 
ich zagospodarowania - funkcja terenow okreslonych w Studium symbolami "ZN" jest 
w planie sprecyzowana. Wniosek w tym zakresie jest w planie uwzglydniony. 

ad 16. Zgodnie z ustawq z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym miejscowy plan zagospodarowania przestrzcnnego nie moze naruszae 
ustalen studium LlwarunkowaI1 i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lodzi. Obowiqzujqce Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego miasta definillje przeznaczenie terenow oznaczonych symbolem "ZN" 
jako tereny zieleni naturalnej i dolin rzecznych, obejmuj'lcych obszary zwi'lzane 
z obnizeniami dolinnymi, zwlaszcza obszarami den dolinnych, korytarzami 
ekologicznymi oraz terenami otwartymi. Studillm zakazlIje lokalizacji na tym terenie 
zabudowy, z wylqczeniem urz'ldzen obslugi tych terenow i infrastruktury tcchnicznej. 
Wyznaczenie terenow budowlanych pod zabudowy mieszkaniow'l rezydencjonaln'l 
byloby sprzeczne z ustaleniami Studium. Wniosek w tym zakresie nie bydzie w planic 
uwzglydniony. 

ad 17. Plan miejscowy jest przetozeniem kierunkow rozwojll zawartych w polityce 

przcstrzennej miasta wyrazonej w Studium uwarunkowan i kierunk6w 
zagospodarowania przeslrzennego miasta Lodzi. Zgodnie z obowiqzuje}cymi 
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przepisami zakres planu mIeJscowego nie moze wykraczae poza zakres ustalony 

w stlldillm. Wniosek w tym zakresie bttdzie w planie uwzglttdniony. 

ad 18. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz 
z rozporz~dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
daj~ jedynie mozliwose okreslenia w projekcie planu ustalen dotycz~cych wyl~cznie 
rehabilitacji zablldowy i infrastruktury technicznej. Nie daj~ mozliwosci okreslenia 
proceslI przemian w aspekcie spolecznym i ekonomicznym, czyli pelnego procesu 
rewitalizacji. Zgodnie z zapisami Studium, kt6re teren osiedla wl~czaj~ do obszar6w 
wymagaj~cych szczeg61nej ochrony konserwatorskiej (obszar Nr 49 - Nowosolna -
centrum), osiedle zostanie objyte ochron~ jako historyczny uklad przestrzenny 
(wiejski). Wniosek w tym zakresie nie moze bye formalnie uwzglydniony. 

ad 19. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym projekt planu bydzie zawieral obowi~zkowe 
ustalenia dotycz~ce m. in. przeznaczenia teren6w, zasad ochrony i ksztaltowania ladu 
przestrzennego, zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zasad 
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w. Tereny s~siedztwa autostrady Al oraz 
zwi~zanych z nimi uslug polozone s~ poza granicami obszaru objytego przyst~pieniem 
do sporz~dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czttsci 
obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic: Brzezinskiej i Jugoslowianskiej -
zachodniej cZysci obszaru osiedla Nowosolna - wniosek w tym zakresie nie moze bye 
formalnie uwzglttdniony. 

ad 20. Rynek w Nowosolnej polozony jest poza granicami obszaru objytego przyst~pieniem 
do sporz~dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czttsci 
obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic: Brzezinskiej i Jugoslowiailskiej -
zachodniej czysci osiedla Nowosolna - wniosek w tym zakresie nie moze bye 
formalnie uwzglydniony. 

ad 21. Obszary przeznaczone w studium pod zabudowtt przemyslow~ s~ polozone poza 
granicami obszaru objtttego przyst~pieniem do sporz~dzania miejscowego planll 
zagospodarowania przestrzennego dla czysci obszaru miasta Lodzi polozonej 
w rejonie ulic: Brzezinskiej i Jugoslowianskiej - zachodniej czysci osiedla 
Nowosolna - wniosek w tym zakresie nie moze bye formalnie uwzglttdniony. 

W niosek nr 10 

- wptyn~t 4 stycznia 2013 r. (wniosek po terminie), 

- zlozony przez Panie Marzeny Witkowskq oraz Joanny Kwasnicwskq, 

- dotyczy dzialek polozonych przy 1I1. Brzezinskiej 0 nllmerach ewidencyjnych: 315133, 
315/34,315/38,315/40,315/41, 315142, 315/46, 315/47, 315143, 3\5/44, 315/45, 315/48, 
315/31,315/30,315/29,315/28,315/27,315126, 315/25, 315/52, 315/51, 315/32, 315/19 
w obrybic W-47. 

Wnioskodawca wnioskuje 0 przeznaczenic nierllchomosci pod zabudowy 
jednorodzinnq, a dzialek 315/32 i 315/19 pod drogy dojazdowq. 

Prezydent lVIiasta Lodzi postanowH wniosek czt(sciowo uwzgJt(dnic. 

Wyjasnienia: 
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Zgodnie z obowiqzujqcym Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi nieruchomosci wskazane we wniosku zaliczone 
Sq czysciowo do: 
- teren6w oznaczonych symbolem MN - teren6w 0 przewadze zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, gdzie dopuszczony jest r6wniez program uslug lokalnych, a takze dzialalnose 
gospodarcza pod warunkiem braku kolizji z funkcjq mieszkaniowq, 
- teren6w oznaczonych symbolem ZN - tereny zieleni naturalnej i dolin rzecznych -
obejmujqcych obszary zwiqzane z obnizeniami dolinnymi, zwlaszcza obszarami den 
dolinnych, korytarzami ekologicznymi oraz terenami otwartymi, gdzie wystypuje zakaz 
lokalizacji na tym terenie zabudowy, z wylqczeniem urzqdzen obslugi tych teren6w 
i infrastruktury technicznej. 
Studium wskazuje r6wniez przebieg korytarza obwodnicy osiedla Nowosolna przez 
przedmiotowq nieruchomose. 
W projekcie planu miejscowego dla nieruchomosci wskazanych we wniosku istnieje 
mozliwose przeznaczenia pod zabudowy jednorodzinnq. Jednakze, zasiyg teren6w 
przewidzianych do urbanizacji bydzie ograniczony z uwagi na przyszle negatywne 
oddzialywanie obwodnicy Nowosolnej (halas, zanieczyszczenia). Plan bydzie wyznaczal 
r6wniez drogi dojazdowe do obslugi dzialek budowlanych. Wyznaczenie teren6w 
budowlanych pod zabudowy mieszkaniowq jednorodzinnq na wszystkich dzialkach byloby 
sprzeczne z ustaleniami Studium, dlatego wniosek w tym zakresie nie moze bye 
uwzglydniony. 

Wniosek nr 11 

- wplynql 07 stycznia 2013 r. (wniosek po terminie), 

- zlozony przez Paniq Anny Szarek i Pan a Mariusza Szarka, 

- dotyczy dzialki polozonej przy ul. Brzezinskiej 0 numerze ewidencyjnym 315/39 w obrybie 
W-47. 

Wnioskodawca wnioskuje 0 uznanie nieruchomosci jako dzialki budowlanej. 

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

Wyjasnienia: 

Nieruchomose wskazana we wniosku w obowiqzujqcym Stlldium zostala przeznaczona 
pod funkcje teren6w 0 przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, kt6re obejmujq 
tereny zablldowy jednorodzinnej w r6znych formach i intensywnosciach. Tereny, 
te w zaIeznosci od wielkosci obejmujq r6wniez program uslug IokaInych w zakresie obsillgi 
czy rekreacji. lone elementy programu, jak dziaialnose gospodarcza, dopuszcza siy pod 
warunkiem braku koIizji z funkcja podstawowq. 

W projekcie planu miejscowego dla nieruchomosci wskazanej we wnioskll istnieje 
mozliwose przeznaczenia pod zabudowy mieszkaniowqjednorodzinnq. 

Wniosek nr 12 

- wplynq129 kwietnia 2013 r. (wniosek po terminie), 

- ztozony przez Pana Lukasza Pieczonko, 

- dotyczy dziatki potozonej przy ul. Brzezinskiej 169 0 numerze ewidencyjnym 315/37 
W obrybie W-47. 

Wnioskodawca wnioskllje 0 przeksztalcenie nieruchomosci na dzialky budowlanq. 
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Prezydent Miasta Lodzi postanowH wniosek uwzgl~dnic. 

Wyjasnienia: 

Nieruchomosc wskazana we wniosku w obowi'lzuj'lcym Studium zostala przeznaczona 
pod funkcje terenow 0 przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ktore obejmuj'l 
tereny zabudowy jednorodzinnej w roznych formach i intensywnosciach. Tereny, 
te w zaleznosci od wielkosci obejmuj'l rowniez program uslug lokalnych w zakresie obslugi 
czy rekreacji. lone elementy programu, jak dzialalnosc gospodarcza, dopuszcza siy pod 
warunkiem braku kolizji z funkcja podstawow'l. 

W projekcie planu miejscowego dla nieruchomosci wskazanej we wniosku istnieje 
mozliwosc przeznaczenia pod zabudowy mieszkaniow'l jednorodzinn'l. 

Wniosek nr 13 

- wplyn'l121listopada 2013 r. (wniosek po terminie), 

- zlozony przez Pana Mieczyslawa Szczepanskiego, 

- dotyczy dzialek polozonych przy ui. Jugoslowianskiej 21 a 0 numerach ewidencyjnych 
od 951 do 982 w obrybie W-47. 

Wnioskodawca wnosi 0 przeznaczenie obszaru wskazanego we wniosku pod zabudowy 
jednorodzinn'l. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowH wniosku nie uwzgl~dnic. 

Wyjasnienia: 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym zgodnie, z ktorym "prezydent miasta sporz'ldza projekt 
planu miejscowego ( ... ) zgodnie z zapisami studium oraz przepisami odrybnymi, 
odnosz'lcymi silt do obszaru objytego planem". Nieruchomosci wskazane we wniosku 
w obowi'lzuj'lcym Studium zostaly przeznaczone pod funkcje terenow zieleni naturalnej 
i dolin rzecznych, ktore obejmuj'l obszary zwi'lzane z obnizeniami dolinnymi, zwlaszcza den 
dolinnych, korytarzami ekologicznymi oraz terenami otwartymi. Dla wspomnianych terenow 
obowi'lzuje zakaz zabudowy, z wy1'lczeniem urz'ldzen obslugi tych terenow i infrastruktury 
technicznej. Wyznaczenie terenow zabudowy jednorodzinnej na przedmiotowych 
nieruchomosciach byloby sprzeczne z ustaleniami Studium. 

PREZYDENT MIASTA 

-==:J~d 
Hanna ZDANOWSKA 
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