
ZARZqDZENlE Nr 4904 NIIl16 
PREZYDENTA MIASTA tODZl 

z dnia 28 listopada 2016 r. 

w sprawie rozpatrzenia uwag zloionych do wyloionego do publicznego wglqdu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czqSci obszaru miasta todzi 

poloionej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Zygmunta, Battyckiej, Lotnej, Sqsiedzkiej, 
do terenow kolejowych. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 201 6 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 20 16 r. poz. 778, 904, 96 1, 1250 
i 1579), w wykonaniu uchwaly Nr XXIV/392/11 Rady Miejskiej w todzi  z dnia 
5 paidziernika 201 1 r. w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla czqSci obszaru miasta todzi polozonej w rejonie ulic: 
Przyjacielskiej, Zygmunta, Baltyckiej. Lotnej, Sqsiedzkiej, do terenow kolejowych 

zarzqdzam, co nastqpuje: 

5 1 Rozpatrujq uwagi zlozone do wyloionego do publicznego wglqdu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czqici obszaru miasta Lodzi 
polozonej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Zygmunta, Baltyckiej, Lotnej, Sqsiedzkiej, 
do terenow kolejowych, zgodnie z rozstrzygniqciem. stanowiqcym zalqcznik do niniejszego 
zarzqdzenia. 

tj 2. Wykonanie zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej w todzi. 

5 3. Zarzgdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Zalqczni k 
do zarzqdzenia Nr 4904 NI I1 1 6 
Prezydenta Miasta todzi  
z dnia 28 listopada 20 16 r. 

Rozstrzygniecie o sposobie rozpatmenia uwag zloionych do wyloionego do publicznego 
wglqdu projektu miejscowego planu zagospodarowania pnestrzennego dla czekci 

obszaru miasta todzi potozonej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Zygmunta, Baltyckiej, 
Lotnej, Sqsiedzkiej, do terenow kolejowych. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czqSci obszaru 
miasta todzi poloionej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Zygmunta, Baltyckiej, Lotnej, 
Sqsiedzkiej, do terenow kolejowych zostal wylozony do publicznego wglqdu w okresie 
od 20 wrzeinia 20 16 r. do 19 paidziernika 20 16 r. W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag 
dotyczqcych projektu planu, tj. do dnia 7 listopada 2016 r. wplynqlo 137 uwag. Zlozone 
uwagi zostaly ponumerowane w celu ulatwienia ich identyfikacji. 

Uwaga nr 1 - Pan Marcin Karcz (data wplywu uwagi 17.10.201 6 r.) 

Uwaga dotyczy: dzialek o nr ewid. 57416 (w treici uwagi blqdnie podano nr dzialki 67416) 
i 22618 obrqb G-30. 

Przeznaczenie w projekcie planu: 
- dzialka o nr ewid. 57416 (w treici uwagi blqdnie podano nr dzialki 67416) obreb G-30 

znajduje siq w granicach terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 PIU - 
teren zabudowy produkcyjnej, skladow, magazynow oraz zabudowy uslugowej, 
2 KDL i 4 KDL - tereny drog publicznych - ulice lokalne, 2 KS - teren komunikacji 
kolowej zwiqzany z potrzebami miejskiej komunikacji zbiorowej i 2 ZN - teren 
zieleni naturalnej, 

- dzialka o nr ewid. 22618 obrqb G-30 znajduje siq \v granicach terenu oznaczonego 
symbolem 1 ZN - teren zieleni naturalnej. 

Przedmiot uwaai: 
Cytujq: 
,, Wproponowanym rozwiqzaniu przebieg drdg dojazdowych 2KDL i 4KDL przeprowadzony 
zostal w sposdb ktciry nie szanuje dotychczasowego ukladu drbg i dzialek u nawet nielicznych 
w tym miejscu zabudowuri. Taki sposcib przeproM1adzenia drogi uniemozli~~ia racjonalne 
wykorzystanie przeslrzeni, powoduje tworzenie niepotrzehnego skrzyzowania tuz obok drogi 
przebiegajqcej wzdlui tordw kolejo~ych. D r o p  4KDL przebiega po terenie obecnego 
podwdrka i ogrodu oraz bezpoirednio pod oknami posesji przy ul Jqdrzejowskiej 13. 
Sposdb przeprowudzenia drdg w poprzedniej wersji MPZP hyi znacznie praktyczniejszy. 
Niezrozumiale jest tez przeznrrczenie terenu nu tereny przemysiowe i zieleni naturalnej, 
w okolicy powstaje wiele domow i istnieje tylko jedrn zuklad rdwniei przy prywatnym domu. 
Teren nie nadaje sic nu cele przemysiowe w przeciwieristwie mieszkalnych co potwierdzajq 
obecne inwestycje. " 



Rozstrzygniqcie: 

Prezydent Miasta todzi postanowil uwzglqdnik uwagq nr 1 w czqsci dotyczqcej zmiany 
przebiegu fragmentu drogi 4 KDL. 

Wy-i asnienie: 
Fragment drogi 4 KDL przebiegajqcy przez dzialkq nr ewid. 57416 zostanie przesuniqty 

Prezydent Miasta todzi postanowil nie uwzglqdniC uwagi nr 1 w pozostalej czqSci. 

WyiaSnienie: 
W projekcie planu dla rozwiqzania prawidlowego systemu komunikacyjnego obslugujqcego 
nowe tereny inwestycyjne konieczne jest przedluienie ul. Kurczaki oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 1 KDL i przeprowadzenie korytarza ulicy oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 2 KDL. Projektowana droga bqdzie elementem ukladu lokalnego lqczqcym obszary 
przemyslowe po obu stronach rzeki Olechowki. Bez przedmiotowego fragmentu drogi uklad 
bqdzie wadliwy, a przeznaczone pod zabudowq tereny pozbawione zostanq obslugi 
komunikacyjnej. Konieczne jest rowniez pozostawienie ul. Jqdrzejowskiej w granicy planu 
miejscowego dla zapewnienia obslugi do polnocnej czqsci terenu 1 PIU. Ze wzglqdu na jej 
dzisiejszy przebieg po terenach kolejowych zamkniqtych nastqpila potrzeba skorygowania 
i wyznaczenia j ej na dzialkach przy leglych. W projekcie planu nastqpi zmiana lokalizacj i 
skrzyzowania drog 2 KDL i 4 KDL co czqiciowo zmieni dotychczasowy przebieg 
projektowanej drogi 4 KDL. 
Calkowita rezygnacja z planowanych dr6g 2 KDL i 4 KDL nie jest mozliwa ze wzglqdu na 
obowiqzek wynikajqcy z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ktora 
wskazuje, ze w planie miejscowym okresla siq obowiqzkowo zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemow komunikacji i infrastruktury technicznej. 
Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z poin. zm.) prezydent miasta sporzqdza projekt 
planu miejscowego zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrqbnymi. Studium 
uwarunkowah i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta todzi  przyjqte uchwalq 
Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 paidziernika 2010 r., przewiduje na tym 
obszarze gl6wnie tereny przen~yslowo-uslugowe, ktore obejmujq tereny przenikajqcych siq 
funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenow uslugowych oraz tereny 
zieleni naturalnej i dolin rzecznych. W zwiqzku z powyiszym nie ma mozliwoSci rezygnacji 
z przeznaczenia terenow pod funkcjq przemyslowo-uslugowq i tereny zieleni. 
W projekcie planu w miejscu istniejqcych, uksztaltowanych od lat osiedli mieszkaniowych 
wskazano przeznaczenie MNIU, ktore pozwala na funkcjonowanie zabudowy mieszkaniowej 
i uskugowej. Na pozostalych terenach wskazanych w studium pod tereny przemyslowo- 
uslugowe, gdzie funkcja mieszkaniowa nie wystqpowala lub wystqpowala w postaci 
pojedynczych domow mieszkalnych nie wskazano kontunuowania funkcji mieszkaniowej. 
Ze wzglqdu na preferencjq wskazanq w studium dla zabudowy przemyslowo-uslugowej nie 
wyznaczono nowych terenow mieszkaniowych z uwagi na kolizyjnosc przeznaczen, miqdzy 
kt6rymi moie dochodziC do konfliktbw. 
W zwiqzku z powyiszym przeznaczenie terenow objqtych uwagq na tereny zabudowy 
mieszkaniowej nie jest mozliwe. 



Uwapa nr 2 - Stowarzvszenie ,,Racionalna Konstvtucvina" (data wplywu uwagi 
02.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: dzialki o nr ewid. 3311 , 3411, 9511 3, 9511 4,45813,45812 obrqb G-30. 

Przeznaczenie w projekcie planu: 
- dzialki znajdujq siq w granicach terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami 

I KDG i 2 KDG - tereny drog publicznych - ulice glbwne. 

Przedmiot uwaai: 
Kwestionowanie ustalen planu w zakresie budowy ul. Konstytucyjnej. 

TreSC uwagi wnioskodawca uzasadnia w nastqpujqcy sposob: 

,, Dziaiajyc w imieniu Stowarzyszenicr ,, Rucjonalna Konstytucyjna " z siedzibq 
w Eodzi, pragng poinformowaC, ze kwestionujemy ustalenia prZVjete w projekcie planu 
miejscowego dla czgici obszaru miasta Eodzi poloionej w rejonie ulic: PrWjacielskiej, 
Zygmunta, Baltyckiej, Lotnej, Sqsiedzkiej, do terendw kolejowych. 

Nu wyloionym projekcie planu miej.scowego dla tego obszarzl przewidziano 
pozostawienie koryturza drogowego KDG oznaczonego nuzwq ul. Konstytucyjna. 

Pragniemy przypomnie?, ze forsowanie projektu tej trasy jest niezgodne z opiniq 
mieszkaricow miusta wyrazonej kilkakrotnie pocIczaLs przeprowadzonych przez Prezydenta 
Miasta oraz podlegie jednostki (ZDiT i MPU). 

Rada Miasta w Uchwale LXXXVIII/I815/14 jednoznacznie i jednogloinie prvjgla 
stanowisko w tej sprawie cyt.: 

,,§ 1 .Rada Miejska w todzi sprzeciwia siq budowie projektowanej ul. Konstytucyjnej 
od ul. Strykowskiej do Trasy Lodi-G6rna (etap 1 w wariantach przebiegu 
zaprezentowanych przez Zarzqd Drog i Transportu w trakcie konsultacji spolecznych 
w dniach 29 listopada 201 2 r. - 6 grudnia 201 2 r., a takze w trakcie spotkania konsultacyjnego 
w dniu 9 marca 2013 r., jako inwestycji zbqdnej w systemie komunikacyjnym Lodzi, 
pozbawionej realnych zrodel. finansowania i budzqcej sprzeciw spoleczny. 

§ 2. Zobowiqzuje siq Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Lodzi do przekazania 
niniejszego stanowiska Prezydentowi Miasta L o d ~ i .  

§ 3. Uchwaia wchodzi w iycie z dniem podjqcia." 
W zwiqzku z powtyiszym, iqdumy wprowadzeniu zmian MI projekcie planu dotyczqcym tego 
obszuru i przestrzeganie wspomnianej Uchwuly Rady Miasta takze w pozostatej czgici 
planowanego przebiegu trusy. " 

Rozstrz~gniecie: 
Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzglednit uwagi nr 2. 

Wviasnienie: 
Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z pozn. zm.) prezydent miasta sporzqdza projekt 
planu miejscowego zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrqbnymi. Opracowany 
projekt planu jest realizowany w oparciu o obowiqzujqce Studium uwarunkowan i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi przyjqte uchwalq Nr XCIXl1826110 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 27 paidziernika 2010 r., ktore ksztaltuje uklad komunikacyjny 



miasta, poprzez n~iedzy innymi obwodnice miasta. Ulica Konstytucyjna tworzy wraz z innymi 
ulicami o przewaiajqcej klasie G - ulice glbwne - obwodnicq zewnqtrznq miasta. 
Przytoczona w uwadze uchwala Nr LXXXVIlIl18 1511 4 Rady Miejskiej z dnia 4 czerwca 
2014 r. wyraiajqca stanowisko - sprzeciw wobec budowy ul. Konstytucyjnej - ma charakter 
postulatywny i w mySl przepisow ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 201 6 r. poz. 778 z poin. zm.) nie moze stanowid 
podstawy prawnej w procesie sporzqdzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
W porozumieniu ze sluibami sprawujqcymi zarzqd nad realizacjq inwestycji drogowych 
zostans) podjqte prace w celu zbadania moiliwoSci ograniczenia korytarza komunikacyjnego 
planowanej ul. Konstytucyjnej. 

Uwaga nr 3 - Pani Katarzvna Jodtowska (data wplywu uwagi 02.11.201 6 r.) 

Uwaga dotyczy: dzialki o nr ewid. 22812 obrqb G-30, ul. Przyjacielska 3 1 .  

Przeznaczenie w projekcie planu: 
- dzialka znajduje siq w granicach terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 

1 ZN - teren zieleni naturalnej. 

Przedmiot uwagi: 
1. Sprzeciw wobec powiqkszania przemyslu. 
2. Wniosek o przeznaczenie terenow pod zabudowq mieszkaniowq. 
3.  Obawa o istniejqce studnie glqbinowe w kontekicie planowanego przemyslu. 
4. Obawa o bogactwo flory i fauny, ktore zniknq jak powstanie przemysl. Wniosek 

o przeznaczenie pod zabudowq mieszkaniowq jednorodzinnq. 
5. Wniosek o wstrzymanie procedowania projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego do czasu powstania nowego Studium uwarunkowan i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego. 

6. Skladajqca uwagq wskazuje, i e  mieszkancy poniosq straty rzeczywiste jeSli plan nie 
bqdzie wskazywal przeznaczenia pod budownictwo mieszkaniowe. 

7. Brak zgody na przeznaczenie pod tereny zieleni naturalnej nieruchomoSci objqtej 
uwagq, obawa o utratq wartoSci i bezuiytecznoSC niezagospodarowanego gruntu. 

TreSd uwagi wnioskodawca uzasadnia w nastqpujqcy sposob: 

Cytujq: 
,,I. Jako osoba z~~mieszkulu rejon objqty projektem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego nr. 104 nie zgadzam sif z wszelkim powigkszuniem juz istniejqcego przemyslu, 
ktdry nudto jest dla nus miessku~cdw uciyzliwy i .szkodliwy. 
Dlaczego miejscowj) plan zugospodarowuniu przestrzennego nie uwzglgdniu juz istniejqcych 
zabudowan ? W koncu katdy z nus uzyskai zarowno wlarunki zubudowy juk i ponvolenie na 
budowe wyduwune przez miusto i nie do konca prawdziwe sq .s.lowa 2-cy Dyrektora M. P. U. 
w Lodzi - mgr inz. urch. Dunuty Lipinskiej (spotkanie z dnia 04.10.201 6r w MPU Lodz 
ul. Wilenska 53/55), it  kuzdy z nus kupowal dziulkg nu wlasne ryzyko i odpowiedzialnos'i.. 
Nikt z nas wiedzqc- o zamiurach Miasta nie zdecydo~lalby sig nu zycie ws'rodprzemysiu 
i w skuzonym powietrzu. Dlutego tez uciekliimy z centrum Lodzi nu jej obrzeza, chcqc dalej 
mieszkat i piacii. podalki w tym mies'cie. 



Doskonale rozumienz, i2przemysl rdwniez musi istniet, jak i slirsznq jego lokalizacjq 
sq obrzeia miasta i trakcje kolejowe ,wiqzku z tym czy nie Iepiej go umiejscowii. nu wschdd 
od posesji mieszkalnych ul. Tomaszowskiej (plan 144 - planowany jest dojuzd do autostrady 
wraz z obrqbami: G-32, G-56, G-20 i W-36) gdzie jest trakcju kolejowu bez nasypu, jak 
i istniejq i powstajq firmy (choiby przy sumej al. Ofiar Terrorj~zmu 1 1 Wrzes'nia) a zabudowa 
mieszkaniowa jest znikoma Innq propozycjy moze hyt rejon pogranicza osiedla Radogoszcz 
a Eagiewnik, gdzie trakcja kolejowa jest rdwniei bez nasypu i w obecnym stanie rzeczywistym 
brak jest zabudowari tj. obrqb B-8 i B-I 0. 
2. Jak wyniku z uzasadnienia do II wyiozeniu uplyu, na$nanse publiczne, w tym budzet 
gminy skutki uchwcrlenia [ego planu daje ujemny wynikfinan.sowy przedsigwziqcia nu 
poziomie ok. -9,5 mln. zl.. W zwiqzku z powyzszym czy nie lepiej wyremontowaC obecne ulice, 
a takze stworzyC ulice dojuzdowe do zaistnialych dziatek, doprowadziC komunikacjq miejskq 
i pomjoliC mieszkuricom siq budowad z zuchowaniem pasa ochrony zieleni? Tym samym 
zatrzymacie mieszk~rricciw przed wysiedlaniem do pobliskich miejscowos'ci, u co zu tym idzie 
mieC staly i pewny wplyw z podutkdw ou'gruntbw i nieruchomos'ci. Wiqkszos't ludzi chce zyC 
z dala od zgielku, natlokzr i zanieczyszczeri , a zarazem blisko miasta i miejsca pracy. 
3 .  U zbiegu ulic Przyjacielskiqj i Zygmunta zlokalizowane jest ujqcie wod podziemnych Stare 
Gdrki (3 studnie glgbinowe) jak i nieliczni juz zumieszkali mieszkaricy korzystajq ze studni, 
jak ma siq to do planowanego przemysiu? 
4. Nasz obszar charakteryzuje siq ju2 duzym bogactwemJlory~stycznym tj. powyzej 250 
gatunkdw/km2 jak i zasobami~faunistycznymi, ktdre totalnie zaniknq przy przemys'le. Nie 
lepiej zachowai. to dobro odpowiednimi uwarunkowuniumi zabudowy jednorodzinnej? 
5 .  Wnoszq o wstrzymanie obecnego projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego do czusu powstunia nowego studium utl~arunkotl~ari (studium nr. 2013 - 
gldwny cel tereny mieszkaniowe) i nowych projektdw miejscowych plandw zagospodarowania 
przestrzennego. Juki jest sens obecnych prac, gdy za niedlzdgo bgdq one nieaktualne? 
6.  Zupelnie nie zgudzam siq ze s/owami Z-ca Dj~rektora Miejskiej Pracowni Urhanistycznej 
w Eodzi - mgr ini. arch. Danuty Lipiriskiej (spotkanie z dnia 04.10.201 6r w MPU Lodz 
wl. Wilenska 53/55), iz nie bqdziemy mieli struf rzeczywistych. Kazdy z nus posiada dzialkq 
z konkretnym zamyslem przeznaczenia glotrlnie mieszkuniowym dlatego jes'li zostanie nam 
to uniemozliwione w sposdb godziwy wystcpimy o odszkodowania. 
7 .  Zupelnie nie rozumiem dlaczego tereny, ktdre nie sq obszurem zalewowym (obrqb G-30 
dzialki 228/2 i 228/3), przy samej drodze mujq byi terenami zielonymi podczus gdy po drugiej 
stronie rzeki Olechbwki nu terenach zalewowych ma powstat drogu. Tym bardziej, i i  
zardwno jednu i drirgu dziulka jest wykorzy.~~ywuna nu cele rnie.szkaniowe. Po.siadam doSC 
duzq dzialkq budowluno - rolny nu ktbrej w przyszlos'ci miulu mieszkat cala moja rodzina. 
Miasto poprzez proponowany plan zagospodarowania przestrzennego skutecznie uniemozliwi 
mi dalszq reulizacje plandw i zamierzen Dzicrlkn struci jakqkolwiek wartos't, a 
niezagospodarowuna dotqd czqSt dzialki stanie siq bezuiyteczna. 

Reasumujqc: 

Zwracamy siq z uprzqjmq pros'bq o ponowne rozputrzenie miejscowego plunu 
zagospodarowania przestrzennego obejmujqcego nusz rejon i okolice w oparciu o stun 
rzeczywisty, uwagi i propozycje pod kqtem powstajqcego nowego studium uwarunkowari 
i kierunkbw zago.spodurowaniu przestrzennego miasta Lodzi, majqcego nu celu gldwnie 
tereny mieszkaniowr. Prugniemy nadal w sposdh normalny i ludzki zyC w naszym mies'cie. 
PogodziC stun rzeczywisty z planami i rozwojem miusta. Niech bgdzie to w sposdb logiczny, 
kompromisowy i z dohrem dla ludnos'ci w koricu to my budujemy to miasto. " 



Rozstrzvnniecie: 
Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzglednii uwaei nr 3. 

Wyi aSnienie: 
Ad. 1. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z poin. zm.) prezydent miasta sporzqdza projekt 
planu miej scowego zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrqbnymi. Studium 
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi przyjqte uchwalq 
Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w todzi z dnia 27 paidziernika 2010 r., przewiduje na tym 
obszarze glownie tereny przemyslowo-uslugowe, ktore obejmujq tereny przenikajqcych siq 
funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenow uslugowych. W zwiqzku 
zpowyzszym nie ma moiliwoSci rezygnacji z przeznaczenia terenow pod funkcjq 
przemyslowo-uslugowq. 
Funkcja mieszkaniowa dopuszczona jest w studium jedynie jako uzupelniajqca pod 
warunkiem spelnienia wymogow wynikajqcych z przepisow odrqbnych. 
W projekcie planu w miejscu istniejqcych, uksztaltowanych od lat osiedli mieszkaniowych 
wskazano przeznaczenie MNIU, ktore pozwala na funkcjonowanie zabudowy mieszkaniowej 
i uslugowej. Na pozostalych terenach wskazanych w studium pod tereny przemyslowo- 
uslugowe, gdzie funkcja mieszkaniowa nie wystqpowala lub wystqpowala w postaci 
pojedynczych domow nie wskazano kontunuowania funkcji mieszkaniowej. Ze wzglqdu 
na preferencjq wskazanq w studium dla zabudowy przemyslowo-uslugowej nie wyznaczono 
nowych terenow mieszkaniowych z uwagi na kolizyjnoid przeznaczen. 
Projekt planu opracowywany jest dla obszaru, ktory zostal obwiedziony granicq i tylko w jej 
obrqbie moie ustala6 zasady i ograniczenia. Wskazane w uwadze inne lokalizacje dla 
zabudowy przemyslowej zostanq przeanalizowane, niemniej przedmiotowy projekt planu nie 
moze o nich rozstrzygad poza jego granicami. 
W zakresie ograniczenia uciqzliwoSci terenow przemyslowych projekt planu zawiera liczne 
zapisy majqce na celu zniwelowanie ich w odniesieniu do poszczegolnych elementow 
Srodowiska, w tym r6wniei w stosunku do chronionych funkcji mieszkaniowych. Przede 
wszystkim zakazuje lokalizacji zakladow stwarzajqcych zagroienie wystqpienia powaznej 
awarii oraz przedsiqwziqd mogqcych zawsze znaczqco oddzialywa6 na Srodowisko. Ponadto 
projekt planu zawiera zapisy w zakresie ochrony przed halasem, ochrony wod podziemnych, 
a takie nakaz stosowania r o z w i q z ~  technicznych, technologicznych i organizacyjnych 
zapewniajqcych zachowanie standardow jakoSci Srodowiska okreilnych na podstawie 
przepisow odrqbnych. 

Ad. 2. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. IJ. z 2016 r. poz. 778 z poin. zm.) prezydent miasta sporzqdza projekt 
planu miejscowego zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrqbnymi. Studium 
uwarunkowah i kierunkbw zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi przyjqte uchwalq 
Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 paidziernika 201 0 r., przewiduje na tym 
obszarze glownie tereny przemyslowo-uslugowe, ktore obe-jmujq tereny przenikajqcych siq 
funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenow uslugowych oraz tereny 
zieleni naturalnej i dolin rzecznych. W zwiqzku z powyzszym przeznaczenie terenow 
objqtych uwagq na tereny zabudowy mieszkaniowej nie jest mozliwe. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie rozstrzyga o sprawach dotyczqcych 
biezqcych remontow i poprawy kondycji istniejqcych drog. 
Nadmienid naleky, iz uruchamianie nowych terenow pod zabudowq, czy to przemyslowq 
czy to mieszkaniowq zawsze wiqzad siq bqdzie z wydatkowaniem Srodkow publicznych 
na realizacjq infrastruktury technicznej, w sklad ktorej wchodzq drogi publiczne wraz 
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z chodnikami i oiwietleniem oraz sieci: wodociqgowe, kanalizacyjne, cieplne, energetyczne, 
gazowe i telekomunikacyjne. 

Ad. 3. Doprowadzenie i zaopatrzenie w wodq terenow planowanych pod zabudowq 
przemyslowq odbywad siq bqdzie poprzez kompleksowe dzialania polegajqca na rozbudowie 
istniejqcej sieci wodociqgowej. W projekcie uchwaly, w zapisach rozdzialu 2 dotyczqcych 
ustalen ogolnych dla calego obszaru okreSla siq warunki powiqzan sieci infrastruktury 
technicznej z ukladem zewnqtrznym, w tym w zakresie systemu doprowadzenia wody 
wskazuje siq magistrale wodociqgowe ,,Goma" zlokalizowane wzdlui rzeki Olechowki oraz 
ulic Powtornej i Chlodnikowej jako podstawowy element zaopatrzenia w wodq. 
W zapisach uchwaly ustala siq zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego wynikajqce z potrzeby ochrony Srodowiska w tym w zakresie gospodarki wodnej 
i odprowadzenia Sciekow oraz gospodarki odpadami nakazuje siq stosowanie kompleksowych 
rozwiqzali poprzez: 
a) doprowadzenie sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej do wszystkich terenow 

przeznaczonych na cele zabudowy, 
b) doprowadzenie sieci kanalizacji deszczowej do terenow przeznaczanych na cele 

zabudowy oraz terenow drog, 
c) wlqczanie uruchamianych terenow inwestycyjnych do miejskiego systemu gospodarki 

odpadami na zasadach okreslonych w przepisach odrqbnych. 
Ponadto w zakresie ochrony wod podziemnych wprowadza siq: 
a) nakaz stosowania rozwiqzan technicznych ograniczajqcych moiliwoSC zanieczyszczenia 

wod podziemnych, 
b) nakaz likwidacji potencjalnych ognisk zanieczyszcze~i wod podziemnych w postaci 

nieuiytkowanych studni kopalnych i szamb oraz nielegalnych skladowisk odpadow, 
c) zakaz lokalizacji skladowisk odpadow. 

Ad. 4. Obszar objqty projektem planu nalezy do terenow o doSc ubogich zasobach 
faunistycznych, co jest skutkiem istnienia fizycznych barier, w postaci szlakow kolejowych 
i drogowych, ograniczajqcych mozliwoSd przemieszczania siq zwierzqt. LqcznosC 
z pobliskimi terenami otwartymi zapewnia jedynie korytarz ekologiczny - dolina rzeki 
Olechowki. 
Przeksztalcenie obszaru zgodnie z ustaleniami projektu planu spowoduje negatywne zmiany 
dla florystycznej i faunistycznej bior6znorodnoSci analizowanego obszaru. 
Niemniej jednak projekt planu, zwiqkszajqc strefq do urbanizacji, zawiera liczne zapisy 
majqce na celu zniwelowanie jej uciqzliwoSci w odniesieniu do poszczegolnych elementow 
Srodowiska, w tym rowniez w stosunku do chronionych funkcji mieszkaniowych. Przede 
wszystkim zakazuje lokalizacji zakladow stwarzajqcych zagrozenie wystqpienia powaznej 
awarii oraz przedsiqwziqc mogqcych zawsze znaczqco oddzialywak na Srodowisko. Ponadto 
plan stanie siq podstawq do egzekwowania zapisow dotyczqcych ochrony Srodowiska, 
przyrody, krajobrazu kulturowego oraz zasad zagospodarowania terenow, a takze ich obslugi 
poprzez infrastrukturq technicznq, ktorych celem jest zminimalizowanie negatywnego 
oddzialywania na Srodowisko. 
Ze wzglqdu na preferencjq wskazanq w studium dla zabudowy przemys4owo-uslugowej nie 
wyznaczono nowych terenow mieszkaniowych. Decyzje te podyktowane byly rowniez 
zasadami powszechnie obowiqzujqcymi, ktore mowiq o izolowaniu odmiennych 
przeznaczen terenow, miqdzy ktorymi moie dochodziC do konfliktow. 

Ad. 5. Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta todzi  
przyjqte uchwalq Nr XCIXf1826110 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 paidziernika 201 0 r. 
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jest dokumentenl obowiqzujqcym. Nie istniejq przepisy prawne, ktore dawaly by podstawq 
do odloienia w czasie procedowania przedmiotowego projektu planu do czasu uchwalenia 
nowego studium. Wstrzymywanie prac nad planem jest ekonomicznie nieuzasadnione. 

Ad. 6. Projekt planu zostal sporzqdzony zgodnie z przepisami prawa dotyczqcymi planowania 
i zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z procedurq formalno-prawnq sporzqdzania 
miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego. Do momentu wylozenia 
do publicznego wglqdu dokonano wszelkich uzgodnieti z wlaiciwymi instytucjami 
i organami, w wyniku ktorych uzyskano pozytywne uzgodnienia i opinie umozliwiajqce 
wylozenie planu. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z poin. zm.) ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ksztaltujq, wraz z innymi przepisami, 
sposob wykonywania prawa wlasnoici nieruchomoici, ktore nie jest prawem 
nieograniczonym. Kazda regulacja zawarta w planie miejscowym wprowadzajqca 
ograniczenia korzystania z nieruchomoici, prowadzi w istocie do ograniczenia uprawnien 
wlaicicielskich. Jednakie naruszenie postanowieniami planu miejscowego prawa wlasnoici 
nie polega na tym, i e  uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego ogranicza 
w jakikolwiek sposob to prawo, lecz na tym, ze wplywa na wykonywanie prawa wlasnoici 
sprzecznie z przepisami prawa powszechnie obowiqzujqcego. Majqc na uwadze powyzsze, 
projekt planu miejscowego jest zgodny z prawem i mieSci siq w granicach uprawnien organu, 
nie stanowiqc naduzycia uprawnienia do ksztaltowania polityki przestrzennej na terenie 
gminy. 
Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z poin. zm.) jezeli, w zwiqzku z uchwaleniem planu 
miejscowego albo jego zmianq, korzystanie z nieruchomoici lub je-i czqici w dotychczasowy 
sposob lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stanie siq niemozliwe bqdi istotnie 
ograniczone wlaiciciel lub uzytkownik wieczysty nieruchomoici moze zqdad od gminy 
odszkodowania za poniesiona rzeczywista szkodq albo wykupienia nieruchomoici lub jej 
cz~gci. 

Ad. 7. Decyzja o przeznaczeniu terenow dokonywana jest w studium uwarunkowan 
i kierunkow zagospodarowania przestrzennego, ktorego plan miejscowy jest kontynuacjq. 
W zakresie obszarow zagrozonych zalaniem wodami zgodnie z zapisami projektu planu 
obowiqzuje zakaz lokalizacji obiektow budowlanych z wyjqtkiem drog, infrastruktury 
technicznej i budowli przeciwpowodziowych. Obowiqzujqce studium nie przewiduje w tym 
obszarze rozwoju funkcji mieszkaniowych. 
W zakresie utraty wartoici nieruchornoici aktualne pozostaje wyjainienie przedstawione 
w punkcie Ad. 6. 

Uwapa nr 4 - Pan Marcin Leszcwnski (data wplywu uwagi 02.1 1.20 16 r.) 

Uwaga dotyczy: dzialka o nr ewid. 22813 obrqb G-30, ul. Przyiacielska 14. 

Przeznaczenie w projekcie planu: 
- dzialka zna-jduje siq w granicach terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami 

1 ZN - teren zieleni naturalnej oraz 2 KDL - teren drogi publicznej - ulica lokalna. 



Przedmiot uwagi: 
Zmiana ustalen projektu planu w zakresie przeznaczenia terenow zielonych na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej . 

TreSC uwagi wnioskodawca uzasadnia w nastqpujqcy sposob: 

Cytujq: 
,, Wnoszg o zmianp projektu 104, miejscowego zagospodurowania przestrzennego z terendw 
zielonych nu tereny mieszkaniowe, pod hzrdownictwo jednorodzinne. 
Bgdzie to oczekiwune dlu mieszkaricdtv objqtych tym planem. To tereny idealne dla 
budownictwu jednorodzinnego z dala od miejskiego zgielku a jednoczes'nie doSC blisko 
nu szybki dojazu' do centrum Eodzi w przypudku remontu kilku ulic dqjazdowych (Ireny, 
Jgdrzejowskiej, Przyjucielskiej, Zygmuntu) i przesunipciu zasiggzr komunikacji miejskiej 
o kolejne dwu, trzy przystanki. " 

Rozstrzvqniecie: 
Prezydent Miasta todzi postanowil nie uwzglednik uwagi nr 4. 

WyiaSnienie: 
Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 201 6 r. poz. 778 z pbin. zm.) prezydent miasta sporzqdza projekt 
planu miejscowego zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrqbnymi. Studium 
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta todzi  przyjqte uchwalq 
Nr XCIXII 82611 0 Rady Miejskiej w todzi z dnia 27 paidziernika 201 0 r., przewiduje na tym 
obszarze tereny zieleni naturalnej i dolin rzecznych. W bezposrednim sqsiedztwie dzialki 
objqtej uwagq, po wschodniej stronie ul. Przyjacielskiej, istniejqce tereny zostaly 
przeznaczone pod zabudowq przemyslowq w uchwalonym planie. Wprowadzenie w tym 
obszarze funkcji chronionej mogloby w przyszloici stac siq irodlem konfliktow. 

Uwapa nr 5 - Pan lreneusz Gusta (data wplywu uwagi 02.1 1.201 6 r.) 

Uwaga dotyczy: dzialka o nr ewid. 228 obrqb G-30 (po podziale dzialki nr ewid. 22812 
i 22813) 

Przeznaczenie w projekcie planu: 
- dzialka znajduje siq w granicach terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami 

1 ZN - teren zieleni naturalnej oraz 2 KDL - teren drogi publicznej - ulica lokalna. 

Przedmiot uwagi : 
Zmiana ustalen pro-jektu planu w zakresie przeznaczenia terenow zielonych na tereny 
budowlane. 
Skladajqcy uwagq uzasadnil, ze tereny zielone nie sq terenami zalewowymi. 

Rozstrzygniecie: 
Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzprlednik uwagi nr 5. 

Wyjasnienie: 
Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 nlarca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z poin. zm.) prezydent miasta sporzqdza projekt 
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planu miejscowego zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrqbnymi. 
W obowiqzujqcym studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lodzi priyjqtym uchwalq Nr XCIXl1826110 Rady Miejskiej w todzi z dnia 
27 pazdziernika 201 0 r., dzialki nr ewid. 22812 i 22813 znajdujq siq na granicy terenow 
zielonych i zabudowy przemyslowej. Studium nie przewiduje w tym obszarze teren6w 
budowlanych przeznaczonych pod funkcjq zabudowy mieszkaniowej. Wprowadzenie w tym 
obszarze funkcji chronionej mogloby w przyszlosci staC siq irodlem konfliktow . 

Uwaga nr 6 - Pan Michal Karcz (data wplywu uwagi 04.1 I .2016 r.) 

Uwaga dotyczy: dziaika o nr ewid. 56512 obrqb G-30, ul. Jqdrzejowska 13. 

Przeznaczenie w projekcie planu: 
- dzialka znajduje siq w granicach terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

I PIU - teren zabudowy produkcyjnej, skladow, magazynow oraz zabudowy 
uslugowej, 2 KS - teren komunikacji kolowej zwiqzany z potrzebami miejskiej 
komunikacji zbiorowej oraz 2 KDL - teren drogi publicznej - ulica lokalna. 

Przedmiot uwaai: 
Cytujq: 

,,Przeksztatcenie w/w terenu w tereny zabudowy przemy.slowej kloci sic 
z dotychcza,sowq zahudowq domkdw jednorodzinnych. Dodatkowo IV bezpoirednim 
sqsiedztwie pojuwiujq siq kolejne zabudowy tego typtr oraz plnnowune su kolejne inwestycje 
mieszkaniowe a dotychczas nie bylo tam zabzrdowy przemy.slowej. Sumo przeksztalcenie 
terenu powoduje reulny spadek wartoici samych istniejqcych zubudowah jak i dzialek do nich 
przylegajqcych. 

Kolejnym problemem jest obnijenie komfortu mieszkaricdw poprzez umiejscowienie 
drcig oraz terenciw komunikacji kolowej w bhczpos'rednim sqsiedzltc~ie zabudowaii, co dotyczy 
zwlaszcza planowanych trus I KDD oraz 4 KDL ktcira to przechodzi przez dzialki 565/1-3. 
Takie przeprowadzenie drdg wspcilnie z mozliwymi przyszlos'ci inwestycjami przemyslowo 
ustugowymi spruwi ze iwigks~y siq poziom hulusu, zrrpyleniu i ruchu po droguch lokalnych 
i dojazdowych, natomiast istornie zmniejszy to komfort mieszkuric6w jak i ich 
bezpieczeristwo. " 

Prezydent Miasta l,odzi postanowii uwzglqdnid uwagq nr 6 w czqsci dotyczqcej zmiany 
przebiegu fragmentu drogi 4 KDL. 

Wvi asnienie: 
Fragment drogi 4 KDL przebiegajqcy przez dzialki nr ewid. 5651 1-3 zostanie przesuniqty. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzglqdnik uwagi nr 6 w pozostalej czqSci. 

Wvi asnienie: 
W projekcie planu dla rozwiqzania prawidlowego systemu komunikacyjnego obslugujqcego 
nowe tereny inwestycyjne konieczne jest przedluienie ul. K.urczaki oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 1 KDL i przeprowadzenie korytarza ulicy oznaczonej na rysunku planu 
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symbolem 2 KDL. Projektowana droga bqdzie elementem ukladu lokalnego lqczqcym obszary 
przemyslowe po obi1 stronach rzeki Olechowki. Bez przedmiotowego fragmentu drogi uklad 
bqdzie wadliwy. a przeznaczone pod zabudowq tereny pozbawione zostanq obslugi 
komunikacyjnej. Konieczne jest rowniez pozostawienie ul. Jqdrzejowskiej w granicy planu 
miejscowego dla zapewnienia obslugi do polnocnej czqSci terenu 1 P/U. Ze wzglqdu na jej 
dzisiejszy przebieg po terenach kolejowych nastqpila potrzeba wytyczania jej z dzialek 
przyleglych. W projekcie planu nastqpi zmiana lokalizacji skrzyzowania drog 2 KDL i 4 KDL 
co czqiciowo zmieni dotychczasowy przebieg projektowanych drog 4 KDL i 1 KDD. 
Calkowita rezygnacja z planowanych dr6g nie jest moiliwa ze wzglqdu na obowiqzek 
wynikajqcy z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ktora wskazuje, 
i e  w planie miejscowym okreSla siq obowiqzkowo zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemow komunikacj i i infrastruktury technicznej. 
Zgodnie z art. 1.5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z pozn. zm.) prezydent miasta sporzqdza projekt 
planu miejscowego zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrqbnymi. Studium 
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta todzi  przyjqte uchwalq 
Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w todzi z dnia 27 paidziemika 2010 r., dla dzialki objqtej 
uwagq przewiduje tereny przemyslowo-uslugowe, ktore obejmujq tereny przenikajqcych siq 
funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenow uslugowych. W zwiqzku 
zpowyiszym nie ma mozliwoSci rezygnacji z przeznaczenia terenow pod funkcjq 
przemys~owo-uslugowq. 
W projekcie planu w miejscu istniejqcych, uksztaltowanych od lat osiedli mieszkaniowych 
wskazano przeznaczenie MNIU, ktore pozwala na funkcjonowanie zabudowy mieszkaniowej 
i uslugowej. Na pozostalych terenach wskazanych w studium pod tereny przemyslowo- 
uslugowe, gdzie funkcja mieszkaniowa nie wystqpowala lub wystqpowala w postaci 
pojedynczych domow mieszkalnych nie wskazano kontunuowania funkcji mieszkaniowej. 
Ze wzglqdu na preferencjq wskazanq w studium dla zabudowy przemyslowo-uslugowej nie 
wyznaczono nowych terenbw mieszkaniowych z uwagi na kolizyjnoSC przeznaczen, miqdzy 
ktorymi moze dochodzid do konfliktbw. 
W zwiqzku z powyiszym przeznaczenie terenu objqtego uwagq wylqcznie na teren zabudowy 
mieszkaniowej nie jest mozliwe. 
W zakresie ograniczenia uciqzliwoSci terenow przemys4owych projekt planu zawiera liczne 
zapisy majqce na celu zniwelowanie ich w odniesieniu do poszczegolnych elementow 
irodowiska, w tynl rowniez mieszkancow. Przede wszystkim zakazuje lokalizacji zakladow 
stwarzajqcych zagrozenie wystqpienia powainej awarii oraz przedsiqwziqk mogqcych zawsze 
znaczqco oddzialywac na Srodowisko. Ponadto projekt planu zawiera zapisy w zakresie 
ochrony przed halasem, ochrony wod podziemnych, a takze nakaz stosowania rozwiqzan 
technicznych, technologicznych i organizacyjnych zapewniajqcych zachowanie standardow 
jakoici Srodowiska okreslnych na podstawie przepisow odrqbnych. 

Uwapa nr 7 - Pani Jadwiga Saniecka, Pan Piotr Saniecki, Pani Klaudia Saniecka (data 
wplywu uwagi 04.1 1.20 16 r.) 

Uwaga dotyczy: dziatek o nr ewid. 222 i 22316 obreb G-30, ul. Jqdrzejowska 13a. 

Przeznaczenie w projekcie planu: 
- dzialka o nr ewid. 222 obreb G-30 znajduje siq w granicach terenow oznaczonych 

narysunku planu symbolami I PIU - teren zabudowy produkcyjnej, skladow, 



magazynow oraz zabudowy uslugowej i 4 KDL - teren drogi publicznej - ulica 
lokalna, 

- dzialka o nr ewid. 22316 obrqb G-30 znajduje siq w granicach terenow oznaczonych 
symbolami: 1 P/U, 3 P/U - tereny zabudowy produkcyjnej, skladow, magazynow oraz 
zabudowy uslugowej, 2 KDL, 4 KDL - tereny drag publicznych - ulice lokalne, 
I KDD - teren drogi publicznej - ulica dojazdowa i 2 ZN - teren zieleni naturalnej. 

Przedmiot uwagi: 
1. Sprzeciw wobec powiqkszania przemyslu. 
2. Uwaga do usytuowania skrzyiowania ulic: 2KDL, 4KDL i l K D D ,  

ograniczenia/zmniejszenia zasiqgu terenow zieleni naturalnej na dz. nr ewid. 22316 
oraz co do moiliwoSci kontynuowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
na dz. nr ewid. 222. 

3. Zastrzezenia co do przebiegu drogi 3 KDW i uwaga w zakresie jej przedluzenia 
do drogi 1 KDD. Wniosek o przeznaczenie terenow pod zabudowq mieszkaniowq. 

4. Obawa o istniejqce studnie glqbinowe w kontekicie planowanego przemyslu. 
5. Obawa o bogactwo flory i fauny, ktore zniknq jak powstanie przemysl. Wniosek 

o przeznaczenie pod zabudowq mieszkaniowq jednorodzinnq. 
6. Wniosek o wstrzymanie procedowania projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego do czasu powstania nowego Studium uwarunkowan i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego. 

TreiC uwagi wnioskodawcy uzasadniajq w nastqpujqcy sposob: 

Cytujq: 
I .  Jako osoby zcrmieszkale w rejonie objgtym projektem miejscowego planu 
zagospodarowaniu przestrzennego nr. 104 zgiaszamy uwagi i nie zgudzumy sic z wszelkim 
powi~kszuniem juz istniejqcego przemyslu - t.j usytuowaniem w planie terenow przemyslowo 
uslugowych, ktdry jest dla nas mie,szkuizcdw uciqzliwy i szkodliwy -przykladem niech tu 
bqdzie firrna Hutchinson - wyczuwalny odor i szkodliwe wyziewy powstale podczas 
produkcj i. 
2. Zgfaszamy uwugq do usytuowaniu nu terenie dziafki nr 223/6 skrzyzowania ulic 2KDL 
z 4KDL i 1 KDD, co spowoduje ze suwerenne moje prutllo wlasnos'ci zostanie ograniczone 
z uwugi na projektowane drogi 2 KDL (przeduzenie ul. Kurczciki i ul. Jgdrzejowsku) i 4 KDL 
(ul. Jgdrzejow.ska i ul. Holniczu) a takze poprzez wprowudzenie obrgbu terenu 2 ZN, ktdry by 
rbwniei objql mojq dzialkq o nr ewidenqjnym 223/6. 
Przyjecie powyzszych 1-0-7wiqzan skutko~~ufohy pozhawieniem nus prawa dysponowania 
pruwem wtasnos'ci do dziulki nr 223/6 oruz M I  znucznym stopniu ograniczyloby prawo 
wfusnos'ci i dy.sponowunia nim w z~ikresie dzialki nr 222 poprzez zakaz budowania zabudowy 
jednorodzinnej - projekt planu zaklada tu stworzenie terenow pod budownictwo przemyslowo 
uslugowe (IPIU). OdnoSnie wspomnicrnego skrzyzowanicr wnosimy o stworzenie innego 
ro-7wiqzania polyczenia wspomnianych dr@ w tuki sposdb aby nie pozbawiai nas 
dysponowania wfusny ziemiq oraz wnosimy o zmniejszenie pusu zieleni naturalnej 2ZN 
w obrebie dziafki 223/6 chociazby do takiego poziom~r jak odlegfoici od rzeki olechdwki 
do drogi 1 KDD biegnycqj rdwnolegle do rzeki. 
Dlaczego miej.scowy plun zago.spodaro~unia przestrzennego nie uwzglqdnia ju4 istniejqcych 
zabudowati? W koricir mie.szkumy tu od la/. Nikt nie chce zyi ws'rdd przemyslu i w skazonym 
powietrzu. Doskonule rozumiem, L-e przemysl mtlsi istniei i siq rozwijui. - dlatego u~1aiamy, 
i e  s f usznq jego lokulizacjy sq obrzeia mius tu i bliskos'd trakcji kolejowej. Dlatego lepiej (aki 
teren umiejscowii nu wschdd od posesji mieszkalnych ul. Tomaszowskiej (plan nr 144 - 
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planowany jest dojazd do autostrady wraz z obrghumi: (3-32, (3-56, G-20 i W-36), gdzie 
znajduje sig trakcja kolejowu bez nasypu orle istnigjq i porvstcljq .firmy (choCby przy samej 
Al. Ofiar Terroryzmu 1 1 WrzeSnia). Innq propozycjq moze by6 rejon pogranicza osiedla 
Radogoszcz a Eugiewnik, gdzie trakcja kolejowa jesl rbwniei bez nasypu i w obecnym stanie 
rzeczywistym brcrk jest zabudowan tj. ohrgb B-8 i B-I 0. 
3. Jak wynika z uzasudnienia do II wyloienia planu w p l p  na .finanse publiczne, w tym budjet 
gminy, skutkiem uchwaleniu tego planu bgdzie ujemny wynik finansowy przedsiqwzigcia nu 
poziomie ok. -9,5 mln. zl. W zwiqzku z po~,yiszym lepiej uyremontowaE obecne ulice (np.: ul 
Zygmunta - zwanq potocznie wSrod mieszkancow ,, ulicq 1000 dziur" ), a takze stworzyi ulice 
dojazdowe do istniejqcych domostw i dziutek ( ul. Jqdrzejowska od ul. Rolniczej w kierunku 
ul. Tomaszowskiej ), doprowadziC komz.lnikacjg miejskq i pozwolit mieszkancom nu 
budowanie dombw. Zastrzezenia budzi tez romjiqzanie drogi 3KDW jako drogi Slepej bez 
przejazdu do ulicy klusowej. Z-ca Dyrektora M P. U. w Eodzi - mgr inz. arch. Danuta Lipinsku 
( na spotkaniu z dnia 04.10.2016r w MPU Lodi? ul. Wilenska 53/55 ) stwierdzila, 
izprzedluzenie tej drogi nie jest w interesie miusta. A czy interes mieszkancbw nie jest 
rdwniez interesem miasta? W zwiqzku z potzytszym wskazane byloby, aby droga 3KDW byla 
drogq przelotowcj i lqczyla ul Kurczaki (2KDL) z ul Klaso~vq ( 1 KDD). Takie rozwiqzania 
spowodowalyhy zatrzymanie mieszkancdw przed ucieczkq do innych miejscowos'ci, a co za 
tym idzie daiyhy stuly i pewny wptyw z podatkdw od gruntbw i nieruchomos'ci. Wigkszos'E 
ludzi chce zyi z dalu od zgielku, natloku i zanieczyszczeri , a zarazem blisko miastu i miejsca 
pracy. Takie tereny odznaczajy sig zdecydowunie wigkszq wartos'ciq. 
4. U zbiegu ulic Przyjacielskiej i Zygmuntu zlokalizowune jest ujgcie wdd podziemnych Stare 
Gorki ( 3 studnie glqbinowe ), z kt6rego korzystajq mieszkancy calego miasta, jak ma siq 
to do planowanego przemyslu? 
5. Nasz obszur charakteryzuje sig juz dzrzym hogactwem flory tj. powyzej 250 gatunkdw/km2 
jak i zasobami jiruny, ktdre zuniknq w przypadku gdy obszar zostanie zagospodarowany 
przemyslowo. Nie lepiej zachowai. przyrodg odpowiednimi warunkami zabudowy 
jednorodzinnej? 
6. Wnosimy o wstrzymanie obecnego projektu migj.scowego planu zagospoduro~~ania 
przestrzennego do czasu poulstania nowego studium uwarunkowan (studium nr. 2013 - 
glbwny cel tereny mieszkuniowe) i nowych projekt6w miejscowych plan6w zagospodarowania 
przestrzennego. 

Reasumujqc: 

Zwracamy sig z uprzejmq pros'bq o ponowne rozpatrzenie miejscowego planu 
zagospodarowuniu przestrzennego obejmujqcego nusz rejon i okolice w oparciu o stun 
rzeczywisty, uwugi i propozycje rnieszkaricb~~, ktbrzy jednoglos'nie wnoszq aby w naszym 
rejonie rozwijulo sig tylko i wytqcznie hudownictwo mie.szkuniowe hez przemyslu, u takze pod 
kqtem powstujycego nowego Studium uwarunkowari i kierunkdw zagospodarowania 
przestrzennego miustu Eodzi, gu'zie Radni Rudy Miejskiej wjlbrali jednoglos'nie model B jako 
kierunek dalszych pruc ncrd Studium. Model B zakladu wskazanie rezerw terendw 
mieszkaniowych nu poziomie ekwiwalentu okolo 40 - 60 tyi. mieszkancow. Teren objgty 
przedmiotowym plunem zagospodarowania przestrzennego nr 104 powinien peh i i  role 
lerenciw mieszkanio~ych, co byloby zgodne w wolq zamieszkalych w naszym rejonie osdb. 
Pragniemy nadal w sposbh normulny i ludzki zyi. w naszym mies'cie. PogodziC stan 
rzeczywisty z plnncrmi i rozwojem miusta. Niech bgdzie to M ,  sposbh logiczny, kompromisowy 
i z dobrem dla ludnos'ci. W kohcu miasto lo my mieszkuncy. " 



Prezydent Miasta todzi postanowil uwzglqdnii uwage nr 7 w zakresie punktu 2 w czqSci 
dotyczqcej usytuowania skrzyzowania ulic: 2 KDL, 4 KDL i 1 KDD. 

Prezydent Miasta todzi postanowil nie uwzglqdniC uwagi nr 7 w zakresie punktu 2 
w pozostalej czqSci oraz w zakresie punktow: 1, 3, 4, 5 i 6. 

Wyiasnienie: 
Ad. 1. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z poin. zm.) prezydent miasta sporzqdza projekt 
planu miejscowego zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrqbnymi. Studium 
uwarunkowah i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta todzi  przyjqte uchwalq 
Nr XCIX11826110 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 paidziernika 201 0 r., przewiduje na tym 
obszarze glownie tereny przemyslowo-uslugowe, ktore obe-jmujq tereny przenikajqcych siq 
funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenow uslugowych. W zwiqzku 
zpowyiszym nic ma mozliwoSci rezygnacji z przeznaczenia terenow pod funkcjq 
przemyslowo-uslugowq. 
W zakresie ograniczenia uciqzliwo4ci projekt planu zawiera liczne zapisy majqce na celu 
zniwelowanie ich w odniesieniu do poszczegolnych elementow Srodowiska, w tym rowniez 
mieszkancow. Przede wszystkim zakazuje lokalizacji zakladow stwarzajqcych zagrozenie 
wystqpienia powainej awarii oraz przedsiewziqd mogqcych zawsze znaczqco oddzialywak 
na Srodowisko. Ponadto projekt planu zawiera zapisy w zakresie ochrony przed halasem, 
ochrony wod podziemnych, a takze nakaz stosowania rozwiqzan technicznych, 
technologicznych i organizacyjnych zapewniajqcych zachowanie standardow jakoSci 
Srodowiska okreilnych na podstawie przepisow odrqbnych. 

Ad. 2. W zakresie usytuowania skrzyzowania ulic: 2 KDL, 4 KDL i 1 KDD nastqpi zmiana 
w projekcie planu. 
Zasiqg terenow zielonych po zachodniej stronie rzeki Olechowki podyktowany jest 
koniecznoSciq uwzglqdnienia wskazanych na rysunku planu granic obszarow zagrozonych 
zalaniem. Na tych obszarach zgodnie z zapisami projektu planu obowiqzuje zakaz lokalizacji 
obiektow budowlanych z wyjqtkiem drog, infrastruktury technicznej i budowli 
przeciwpowodziowych. Nie jest moiliwe zmniejszenie zasiqgu terenow zielonych. 
Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi przyjqte 
uchwalq Nr XClX/1826/10 Rady Miejskiej w todzi  z dnia 27 paidziernika 2010 r., dla 
dzialek objqtych uwagq przewiduje glownie tereny przemyslowo-uslugowe, ktore obejmujq 
tereny przenikajqcych siq funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenow 
uslugowych. W zwiqzku z powyzszym przeznaczenie terenu objqtego uwagq wylqcznie 
na teren zabudowy mieszkaniowej nie jest moiliwe. 
Funkcja mieszkaniowa dopuszczona jest w studium jedynie jako uzupelniajqca pod 
warunkiem spelnienia wymogow wynikajqcych z przepisow odrqbnych. 
W projekcie planu w miejscu istniejqcych, ukszta~towanych od lat osiedli mieszkaniowych 
wskazano przeznaczenie MNIU, ktore pozwala na funkcjonowanie zabudowy mieszkaniowej 
i uslugowej. Na pozostalych terenach wskazanych w studium pod tereny przemyslowo- 
uslugowe, gdzie funkcja mieszkaniowa nie wystqpowala lub wystqpowala w postaci 
pojedynczych domow mieszkalnych nie wskazano kontunuowania funkcji mieszkaniowej. 
Ze wzglqdu na preferencjq wskazanq w studium dla zabudowy przemyslowo-uslugowej 
nie wyznaczono nowych terenow mieszkaniowych z uwagi na kolizyjnoid przeznaczen, 
miqdzy ktorymi moie dochodzic do konfliktow. 



Projekt planu opracowywany jest dla obszaru, ktory zostal obwiedziony granicq i tylko w jej 
obrqbie moze ustalac zasady i ograniczenia. Wskazane w uwadze inne lokalizacje dla 
zabudowy przemyslowej zostanq przeanalizowane, niemniej przedmiotowy projekt planu nie 
moze o nich rozstrzygai. poza jego granicami. 

Ad. 3. Uruchamianie nowych terenow pod zabudowq, czy to przemyslowq czy to 
mieszkaniowq zawsze wiqzai. siq bqdzie z wydatkowaniem Srodkow publicznych na realizacjq 
infrastruktury technicznej, w sklad ktorej wchodzq drogi publiczne wraz z chodnikami 
i oswietleniem oraz sieci: wodociqgowe, kanalizacyjne, cieplne, energetyczne, gazowe 
i telekomunikacyjne. 
Droga wewnqtrzna oznaczona na rysunku planu symbolem 3 KDW powstala w wyniku 
potrzeby zabezpieczenia bezpoiredniej obslugi komunikacyjnej dla dzialek poloionych 
wewnqtrz terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3 PIU, ktore takiego dostqpu nie 
posiadaly z drog zaprojektowanych obwodowo oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
1 KDD, 2 KDD i 2KD1,. Niewyznaczenie przedluienia drogi 2 KDW w kierunku ulicy 
Klasowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KDD nie oznacza, ze nie bqdzie mozna 
korzystad z drogi dziS tam funkcjonujqcej. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie rozstrzyga o sprawach dotyczqcych 
biezqcych remontow i poprawy kondycji istniejqcych drog. 

Ad. 4. Doprowadzenie i zaopatrzenie w wodq terenow planowanych pod zabudowq 
przemyslowq odbywat siq bqdzie poprzez kompleksowe dzialania polegajqca na rozbudowie 
istniejqcej sieci wodociqgowej. W projekcie uchwaly, w zapisach rozdzialu 2 dotyczqcych 
ustalen ogolnych dla calego obszaru okreSla siq warunki powiqzan sieci infrastruktury 
technicznej z ukladem zewnqtrznym. W zakresie systemu doprowadzenia wody wskazuje siq 
magistrale wodociqgowe ,,Goma" zlokalizowane wzdlui rzeki Olechowki oraz ulic Powtornej 
i Chlodnikowej jako podstawowy element zaopatrzenia w wodq. 
Ponadto projekt planu zawiera liczne zapisy majqce na celu ochronq wod podziemnych, 
a takie wprowadza zasady, w tym nakazy i zakazy, w zakresie zaopatrzenia w wodq, 
odprowadzenia Sciekow i postqpowania z odpadami. 

Ad. 5. Obszar objqty projektem planu nalezy do terenow o do56 ubogich zasobach 
faunistycznych, co jest skutkiem istnienia fizycznych barier, w postaci szlakow kolejowych 
idrogowych, ograniczajqcych moiliwoSc przemieszczania siq zwierzqt. LqcznoSc 
z pobliskimi terenami otwartymi zapewnia jedynie korytarz ekologiczny - dolina rzeki 
Olechowki. 
Przeksztalcenie obszaru zgodnie z ustaleniami projektu planu spowoduje negatywne zmiany 
dla florystycznej i faunistycznej bioroznorodnoSci analizowanego obszaru. 
Niemniej jednak projekt planu, zwiqkszajqc stref? do urbanizacji, zawiera liczne zapisy 
majqce na celu zniwelowanie jej uciqzliwoSci w odniesieniu do poszczegolnych elementow 
Srodowiska, w tym r6wniez w stosunku do chronionych funkcji mieszkaniowych. Przede 
wszystkim zakazuje lokalizacji zakladow stwarzajqcych zagrozenie wystqpienia powainej 
awarii oraz przedsiqwziqi. mogqcych zawsze znaczqco oddzialywai. na Srodowisko. Ponadto 
plan stanie siq podstawq do egzekwowania zapisow dotyczqcych ochrony Srodowiska, 
przyrody, krajobrazi~ kulturowego oraz zasad zagospodarowania terenow, a takie ich obslugi 
poprzez infrastrukturq technicznq, ktorych celem jest zminimalizowanie negatywnego 
oddzialywania na Srodowisko. 
Ze wzglqdu na preferencjq wskazanq w studium dla zabudowy przemyslowo-uslugowej nie 
wyznaczono nowych terenow mieszkaniowych. Decyzje te podyktowane byly rowniez 



zasadami powszechnie obowiqzujqcymi, ktore mowiq o izolowaniu odmiennych przeznaczen 
terenow, miqdzy ktorymi moze dochodzic do konfliktow. 

Ad. 6. Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi 
przyjqte uchwalq Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 paidziernika 2010 r. 
jest dokumentem obowiqzujqcym. Nie istniejq przepisy pra-wne, ktore dawaly by podstawq 
do odlozenia w czasie procedowania przedmiotowego projektu planu. Wstrzymywanie prac 
nad planem jest ekonomicznie nieuzasadnione. 

Uwapa nr 8 - Pani Aleksandra Prwbvsz (data wplywu uwagi 07.11.201 6 r.) 

Uwaga dotyczy: dzialka o nr ewid. 32411 obrqb G-30, ul. Zygmunta 80. 

Przeznaczenie w projekcie planu: 
- dzialka znajduje siq w granicach terenow oznaczonych symbolami 3 PIU - teren 

zabudowy produkcyjnej, skiadow, magazynow oraz zabudowy uslugowej i 2 KDD - 
teren drogi publicznej - ulica dojazdowa. 

Przedmiot uwagi: 
1. Sprzeciw wobec powiqkszania przemyslu. 
2. Domaganie siqlzqdanie przedluzenia drogi 3 KDW do drogi 1 KDD. Wniosek 

o przeznaczenie terenow pod zabudowq mieszkaniowq. 
3. Obawa o istniejqce studnie glqbinowe w kontekScie planowanego przemyslu. 
4. Obawa o bogactwo flory i fauny, ktore zniknq jak powstanie przemysl. Wniosek 

o przeznaczenie pod zabudowq mieszkaniowq jednorodzinnq. 
5. Wniosek o wstrzymanie procedowania projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego do czasu powstania nowego Studium uwarunkowan i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego. 

6. Skladajqca uwagq wskazuje, ze mieszkancy poniosq straty rzeczywiste jeSli plan nie 
bqdzie ustala1 przeznaczenia pod budownictwo mieszkaniowe. 

TreSC uwagi wnioskodawca uzasadnia w nastqpujqcy sposob: 

Cytujq: 
1 Jako osohcr zamie.szkalu w rejonie ohjgtym projektem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego nr. 104 nie zgadzam siq z wszelkim po~~igkszaniem juz 
istniejqcego przemy.slu, ktciry jest dla nus mie.szkancdw uciqtliwy i szkodliwy ( przykladem 
niech tu bqdzie firma Hutchinson - wyczuwalny odor i szkodliwe wyziewy powstale podczas 
produkcj i ). 
Dlaczego miejscowy plan zagospodurowania przestrzennego nie uwzglgdnia juz istniejqcych 
zabudowah ? W koncu mieszkamy tu od lat, jak r6wniez wielu z mieszkahc6w uzyskaio 
zarciwno warunki zahudo~y juk i pozwolenie nu budowg domow wydawane przez miasto. Nie 
zgadam siq ze slowumi 2-cy Dyrektora M. P. U. w Eodzi - mgr inz. arch. Danuty Lipinskiej 
(spotkanie z dnia 04.10.201 6r w MPU Lodi ul. Wilenska 53/55), iz kazdy z nas budowal dom 
nu wlasne ryzyko i odpowiedzialnos'i.. Nikt z nus wiedzqc o zamiaruch Miasta nie 
zdecydowaiby sig nu zycie ~~s'rcid przemyslu i w skazonym powietrzu. Doskonale rozumiem, 
zeprzemysi musi istniei. i sig rozwijai. -- dlatego uwazam, t e  sizrsznq jego lokalizacjq 
sq obrzeza miastu i hli.skoSC trakcji kolejowej. Dlatego lepiej /aki teren umiejscowii. na 
wschdd od posesji mieszkalnych ul. Tomaszo~~skiej ($Ian 141 - planowany jest dojazd 
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do autostrady wruz z obrqbami: G-32, (3-56, G-20 i W-36), gdzie znajduje sig trakcja 
kolejowu bez nasypzr, oruz istniejq i powstujy .firmy (chocby przy samej Al. Ofiar Terroryzmu 
1 1 WrzeSnia). Inncj propozycjq moie byi. rejon pogranicza osiedlu Radogoszcz a Lagiewnik, 
gdzie trakcja kolejowa jest rdwniez bez ncrsypu i w obecnym stanie rzeczywistym brak jest 
zabudowari t j .  obrqb B-8 i B- 10. 
2. Jak wynika z uzu.sadnienia do II wyloienia planu wp/yw nu Jinanse publiczne, w tym budiet 
gminy, skutkiem zrchwalenia tego planu hqdzie ujemny ~~ynikJinansowy przedsigwziqcia na 
poziomie ok. -9,5 mln. zl. W -wiqzkzr z powyiszym lepiej wyremontowaC obecne zrlice (np.: 
ul. Zygmunta - zwanq potocznie wsrod mieszkancow ,, ulicq 1000 dziur" ), a takze stworzyC 
ulice dojazdowe do istniejqcych domostw i dziaiek ( ul. Jqdrzejowska od ul. Rolniczej 
w kierunku ul. Tomaszowskiej, przedluzyc ul. Kurczaki ), doprowadzii. komunikacjq miejskq 
ipozwolik mieszkuricom nu budowanie domci~~  z zachowaniem pasa ochronnego zieleni? 
Kuriozalne i niedopu.szczalne jest rozwiqzanie drogi 3KD W juko drogi s'lepej bez przejazdu 
do ulicy klasow<j. Z-ca Dyrektora M.P.U. w Eodzi - mgr ini. arch. Danuta Lipiriska 
(spotkanie z dnia 04.10.20 16r w MPU Lodz ul. Wilenska 53/55 ) stwierdzila, iz przediuzenie 
tej drogi nie jest w interesie miasta. A czy interes mieszkaricdw nie jest rciwniei interesem 
miusta? W zwiqzku zpowyiszym domagam sig, uby droga 3KDW byiu drogq przelotowq 
i iqczyia ul Kurczaki (2KDL) z ul Klusowq ( 1KDD). Tukie rozwiqzania spowodowaiyby 
zatrzymanie mie.szkuric6w przed ucieczkq do innych miejscowoici, a co za tym idzie datyby 
sraiy i pewny wpiyw z podatkdw od gruntdw i nieruchomos'ci. WigkszoSC ludzi chce zyC z dula 
od zgieiku, natloku i zanieczyszczeri , a zaruzem hlisko miasta i miejsca pracy. Takie tereny 
odznuczajq siq zdecydowunie w iqkszq wartos'ciy. 
3. U zbiegu ulic Przyjacielskiqj i Zygmunta zlokalizowane jest ujqcie wdd podziemnych Stare 
Gdrki ( 3 studnie glqbinowe ), z ktdrego korzystujq mieszkaricy catego miasta, jak ma siq 
to do planowanego przemys/u.? 
3. Nasz obszar charakteryzuje siq jui dzriym hogactwem jlory tj. powyiej 250 gatunkdw/km2 
jak i zasobami fuuny, ktcire zuniknq w przypadku gdy obszar zostanie zugospodarowany 
przemysiowo. Nie lepiej zuchowai. przyrodq odpowiednimi warunkami zabudowy 
jednorodzinnej? 
5. Wnosimy o ~~strzymanie obecnego projektu miejscowego planu zugospodarowania 
przestrzennego do czusu powstaniu nowego studium uwarunkowari (studium nr. 2013 - 
glhwny cel tereny mieszkuniowe)i nowych projekthw miejscowych plunciw zagospodarowania 
przestrzennego. .Jaki jest sens obecnych pruc, gdy jui wkrbtce mogy byC one niezgodne 
z nowy studium :' 
6. Zupetnie nie zgudzam siq ze siowanzi Z-cu Dyrektora Mityskiej Pracowni Urbanistycznej 
w todzi - mgr inz. urch. Dunuty Lipiriskiqj (spotkanie z dnia 04.10.2016r w MPU t o d z  
ul. Wileliska 53/55) ,  iz nie bqdziemy mieli strut rzeczywistych. Kuzdy z nus posiada dzialkq 
z konkretnym zamyslem przeznuczeniu - gitiwnie mieszkuniowym dlatego jes'li zostanie nam 
to uniemozliwione to zostuniemy zmuszeni do wystqpienin o godziwe odszkodowunia. 

Reasumujcjc: 

Zwracam siq z uprzejmq pros'bq o ponowne roq~atrzenie miejscowego planu 
zagospodarowaniu przestrzennego obejmujqcego nasz rejon i okolice w oparciu o stan 
rzeczywisty, uwclgi i propozycy'e mieszkaricciw u tak3e pod kqtem powstujycego nowego 
studium uwarunkowari i kierunkhw zugo.spodurowania przestrzennego miasta Eodzi, 
majqcego na celu gidwnie tereny mieszkuniowe. Prugniemy nudal w sposdb normalny i llrdzki 
zyC w nuszym mies'cie. Pogodzii. stun rzeczywisty z planumi i rozwojem miasta. Niech bgdzie 
to M' sposdb logiczny, kompromisowy i z u'obrem dlu ludnos'ci. W koricu miasto to my 
mieszkaricy. 
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Uwaiam i e  p o ~ y 2 . s ~ ~  plan jest wykonany nn nieuktualnvch mapach geodezyjnych. Nie 
uwzglgdnia istniejqcych nowouybudowunych domdw mieszkulnych. W zwiqzku zpowyiszym 
nuleiatoby wykonui. inwenturyzucjg w iererzie lub wykorzystaC uaktualnione podklady 
geodezyjne z nowymi naniesieniami. " 

Rozstrzvgniecie: 
Prezydent Miasta todzi postanowil nie uwz~lednif uwagi nr 8. 

WyiaSnienie: 
Ad. 1. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z poin. zm.) prezydent miasta sporzqdza projekt 
planu miejscowego zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrqbnymi. Studium 
uwarunkowah i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi przyjqte uchwalq 
Nr XCIX/1826/10 Rady Miej skiej w todzi z dnia 27 paidziernika 20 10 r., przewiduje na tym 
obszarze glownie tereny przemyslowo-uslugowe, ktore obe.jmujq tereny przenikajqcych siq 
funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenow uslugowych. W zwiqzku 
zpowyzszym nie ma mozliwoSci rezygnacji z przeznaczenia terenow pod funkcjq 
przemyslowo-uslugowq. 
Funkcja mieszkaniowa dopuszczona jest w studium jedynie jako uzupetniajqca pod 
warunkiem spelnienia wymogow wynikajqcych z przepisow odrqbnych. 
W projekcie planu w miejscu istniejqcych, uksztaltowanych od lat osiedli mieszkaniowych 
wskazano przeznaczenie MNIU, ktore pozwala na funkcjonowanie zabudowy mieszkaniowej 
i uslugowej. Na pozostalych terenach wskazanych w studium pod tereny przemyslowo- 
uslugowe, gdzie funkcja mieszkaniowa nie wystqpowala lub wystepowala w postaci 
pojedynczych domow mieszkalnych nie wskazano kontunuowania funkcji mieszkaniowej. 
Ze wzglqdu na preferencje wskazanq w studium dla zabudowy przemyslowo-uslugowej nie 
wyznaczono nowych terenow mieszkaniowych z uwagi na kolizyjnoSC przeznaczen, miqdzy 
ktorymi moie dochodzic do konfliktow. 
Projekt planu opracowywany jest dla obszaru, ktory zostal obwiedziony granicq i tylko w jej 
obrqbie moze ustalac zasady i ograniczenia. Wskazane w uwadze inne lokalizacje dla 
zabudowy przemyslowej zostanq przeanalizowane, niemniej przedmiotowy projekt planu nie 
moie o nich rozstrzygac poza jego granicami. 
W zakresie ograniczenia uciqzliwoSci projekt planu zawiera liczne zapisy majqce na celu 
zniwelowanie ich w odniesieniu do poszczegolnych elementow Srodowiska, w tym rowniez 
w stosunku do chronionych funkcji mieszkaniowych. Przede wszystkim zakazuje lokalizacji 
zakladow stwarzajqcych zagrozenie wystqpienia powaznej awarii oraz przedsiqwziqc 
mogqcych zawsze znaczqco oddzialywac na Srodowisko. Ponadto projekt planu zawiera 
zapisy w zakresie ochrony przed halasem, ochrony wod podziemnych, a takze nakaz 
stosowania rozwiqzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych zapewniajqcych 
zachowanie standardow jakoici Srodowiska okreilnych na podstawie przepisow odrqbnych. 

Ad. 2. Uruchamianie nowych terenow pod zabudowq, czy to przemyslowq czy to 
mieszkaniowq zawsze wiqzac siq bedzie z wydatkowaniem Srodkow publicznych na realizacjq 
infrastruktury technicznej, w sklad ktorej wchodzq drogi publiczne wraz z chodnikami 
i oiwietleniem oraz sieci: wodociqgowe, kanalizacyjne, cieplne, energetyczne, gazowe 
i telekomunikacyjne. 
Droga wewnqtrzna oznaczona na rysunku planu symbolem 3 KDW powstala w wyniku 
potrzeby zabezpieczenia bezpoiredniej obslugi komunikacyjnej dla dzialek polozonych 
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wewnqtrz terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3 PIU, ktore takiego dostqpu nie 
posiadaly z drbg zaprojektowanych obwodowo oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
1 KDD, 2 KDD i 2KDL. Niewyznaczenie przedtuzenia drogi 2 KDW w kierunku ulicy 
Klasowej oznaczonej na rysunku planu symbolem I KDD nie oznacza, ze nie bqdzie mozna 
korzystac z drogi dziS tam funkcjonujqcej. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie rozstrzyga o sprawach dotyczqcych 
bieiqcych remontow i poprawy kondycji istniejqcych drog. 
W zakresie przeznaczenia terenow pod zabudowq mieszkaniowq wyjaSnienie zostalo 
udzielone w punkcie Ad. 1. 

Ad. 3.  Doprowadzenie i zaopatrzenie w wodq terenow planowanych pod zabudowq 
przemyslowq odbywad siq bqdzie poprzez kompleksowe dzialania polegajqca na rozbudowie 
istniejqcej sieci wodociqgowej. W projekcie uchwaly, w zapisach rozdzialu 2, ustalen 
ogolnych dla calego obszaru okreila siq warunki powiqzali sieci infrastruktury technicznej 
z ukladem zewnqtrznym. W zakresie systemu doprowadzenia wody wskazuje siq magistrale 
wodociqgowe ,,Gomaw zlokalizowane wzdluz rzeki Olechowki oraz ulic Powtomej 
i Chiodnikowej jako podstawowy element zaopatrzenia w wodq. 
Ponadto projekt planu zawiera liczne zapisy majqce na celu ochronq w6d podziemnych, 
a takze wprowadza zasady, w tym nakazy i zakazy, w zakresie zaopatrzenia w wodq, 
odprowadzenia Sciekow i postqpowania z odpadami. 

Ad. 4. Obszar objqty projektem planu nalezy do terenow o doSd ubogich zasobach 
faunistycznych, co jest skutkiem istnienia fizycznych barier. w postaci szlakow kolejowych 
i drogowych, ograniczajqcych moiliwoSC przemieszczania siq zwierzqt. LqcznoSC 
z pobliskimi terenami otwartymi zapewnia jedynie korytarz ekologiczny - dolina rzeki 
Olechowki. 
Przeksztalcenie obszaru zgodnie z ustaleniami projektu planu spowoduje negatywne zmiany 
dla florystycznej i faunistycznej bioroznorodnoSci analizowanego obszaru. 
Niemniej jednak pro-jekt planu, zwiqkszajqc strefq do urbanizacji, zawiera liczne zapisy 
majqce na celu zniwelowanie jej uciqzliwoSci w odniesieniu do poszczegolnych elementow 
Srodowiska, w tym rdwniei w stosunku do chronionych funkcji mieszkaniowych. Przede 
wszystkim zakazuje lokalizacji zakladow stwarzajqcych zagroienie wystqpienia powaznej 
awarii oraz przedsiqwziqd mogqcych zawsze znaczqco oddziatywad na Srodowisko. Ponadto 
plan stanie siq podstawq do egzekwowania zapisow dotyczqcych ochrony Srodowiska, 
przyrody. krajobrazu kulturowego oraz zasad zagospodarowania terenow, a takze ich obslugi 
poprzez infrastrukturq technicznq, ktorych celem jest zminimalizowanie negatywnego 
oddzialywania na Srodowisko. 
Ze wzglqdu na prcferencjq wskazanq w studium dla zabudowy przemyslowo-uslugowej nie 
wyznaczono nowych terenow mieszkaniowych. Decyzje te podyktowane byly r6wniei 
zasadami powszechnie obowiqzujqcymi, ktore mowiq o izolowaniu odmiennych przeznaczen 
terenow, miqdzy ktorymi moie dochodzic do konfliktow. 

Ad. 5. Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta todzi 
przyjqte uchwalq Nr XCIXl1826110 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 paidziemika 2010 r. 
jest dokumentem obowiqzujqcym. Nie istniejq przepisy prawne, ktore dawaly by podstawq 
do odlozenia w czasie procedowania przedmiotowego projektu planu. Wstrzymywanie prac 
nad planem jest ekonomicznie nieuzasadnione. Zadaniem planu miejscowego jest 
uregulowanie wzajemnych relacji przestrzennych, okreSlenie czytelnych zasad 
zagospodarowania i powstrzymanie niepoiqdanych zjawisk wystqpujqcych w wyniku braku 
miejscowego planu. 
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Ad. 6. Projekt planu zostal sporzqdzony zgodnie z przepisami prawa dotyczqcymi planowania 
i zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z procedurq formalno-prawnq sporzqdzania 
miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego. Do momentu wyloienia 
dopublicznego wglqdu dokonano wszelkich uzgodnien z wlaiciwymi instytucjami 
i organami, w wyniku ktorych uzyskano pozytywne uzgodnienia i opinie umozliwiajqce 
wyloienie planu. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2.7 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z poin. zm.) ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ksztaltujq, wraz z innymi przepisami, 
sposob wykonywania prawa wlasnoici nieruchomoici, ktore nie jest prawem 
nieograniczonym. Kazda regulacja zawarta w planie miejscowym wprowadzajqca 
ograniczenia korzystania z nieruchomoici, prowadzi w istocie do ograniczenia uprawnien 
wlaScicielskich. Jednakze naruszenie postanowieniami planu miejscowego prawa wlasnoici 
nie polega na tym, ze uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego ogranicza 
w jakikolwiek sposob to prawo, lecz na tym, i e  wplywa na wykonywanie prawa wlasnoici 
sprzecznie z przepisami prawa powszechnie obowiqzujqcego. Majqc na uwadze powyzsze, 
projekt planu miejscowego jest zgodny z prawem i mieici sig w granicach uprawnien organu, 
nie stanowiqc naduzycia uprawnienia do ksztaltowania polityki przestrzennej na terenie 
gminy. 
Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z poin. zm.) jezeli, w zwiqzku z uchwaleniem planu 
miejscowego albo jego zmianq, korzystanie z nieruchornoici lub jej czeici w dotychczasowy 
sposob lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stanie siq niemozliwe bqdi istotnie 
ograniczone wlaiciciel lub u2ytkownik wieczysty nieruchornoici moie zqdaC od gminy 
odszkodowania za poniesiona rzeczywista szkodq albo wykupienia nieruchomoici lub 
jej czqici. 

Wyiainienie dotyczace aktualnoici mapy. 
Materialy planistyczne, w tym opracowania geodezyjno-kartograficzne sporzqdzane 
na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie 
przepisow odrqbnych, zgodnie z $10 ust. 2 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
26 sierpnia 2003 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) w sprawie wymaganego zakresu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, powinny by6 aktualne na dzien 
przystqpienia do sporzqdzenia tego projektu. W projekcie planu uwzglqdniany jest aktualny 
stan zainwestowania terenow. 

Ponusze uwagi o numerach 9 i 10 posiadajq taka samq treSC i zostaly rozpatrzone 
w sp6lnie. 

Uwapa nr 9 - Pani Joanna Flis (data wplywu uwagi 04.1 1.2016 r.) 
Uwaga dotyczy: Zygmunta, Przyjacielskiej, Baltyckiej, Lotnej, Sqsiedzkiej. 

Przeznaczenie w projekcie planu: 
- tereny oznaczone na rysunku planu symbolami P/U -- zabudowa produkcyjna, sklady, 

magazyny oraz zabudowa uslugowa, 
- teren oznaczony na rysunku planu symbolem MW - zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna, 
- tereny oznaczone na rysunku planu symbolami MNIU - zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna oraz zabudowa ustugowa, 



- tereny oznaczone na rysunku planu symbolami KIIG. KDL, KDD, KDZ - drogi 
publiczne, 

- tereny oznaczone na rysunku planu symbolami KDW - drogi wewnqtrzne, 
- tereny oznaczone na rysunku planu symbolami ZN - zielen naturalna, 
- teren oznaczony na rysunku planu symbolem ZD - ogrody dzialkowe, 
- tereny oznaczone na rysunku planu symbolami W - urzqdzenia wodociqgowe, 
- teren oznaczony na rysunku planu symbolem WS - wody powierzchniowe, 
- tereny oznaczone na rysunku planu symbolami KT - infrastruktura techniczna, 
- tereny oznaczone na rysunku planu symbolami KS - komunikacja kolowa. 

U w a ~ a  nr 10 - Pan Slawomir Flis (data wplywu uwagi 04.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Jedwabnicza. 

Przeznaczenie w projekcie planu: 
- ulica mieSci siq poza granicq opracowania projektu planu. 

Przedmiot uwaa: 
Sprzeciw wobec powiqkszania przemyslu. Przeznaczenie terenow pod zabudowq 
mieszkaniowq. 

TresC uwag wnioskodawcy uzasadniajq w nastqpujqcy sposbb: 

Cytujq: 
,,I. My mieszkuncy rcjonu objgtego projektem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego nr.104 nie zgadzamy sig z wszelkim powiqkszaniem jui istniejqcego 
przemysiu, ktdry nadto jest dlu nus uciqzliwy i szkodliwy. 
Dlaczego miejscowy plan zagospodarowanicr przestrzennego nie uwzglgdnia juz istniejqcych 
zabudowari ? W koncu kaidy z nus uzyskul zurdwno warunki zabudowy jak i pozwolenie nu 
budowg wydawane przez miasto i nie do konca prawdziwe sq  siowa Z-cy Dyrektora M. P. U. 
w todzi - mgr in8 arch. Danuty Lipiriskiej, i? kuidy z nus kzq~owui dziaikq nu wiasne ryzyko i 
odpowiedzialnos'i.. Nikt z nus wiedzqc o zamiarach Miasta nie zdecydowaiby sig nu zycie 
wirdd przemysiu i w skuzonym powietrzu. Dlatego tei ucieklis'my z centrum Eodzi nu jej 
obrzeza, chcqc dalej mieszkat i piacit podutki w tym mieicie. 
Doskonale rozumiemy, iiprzemysl rdwniez musi istniei., juk i siusznq jego lokalizacjq 
sq obrzeza miasta i trakcje kolejowe zwiqzku z tym czy nie lepiej go umiejscowiC nu wschdd 
od posesji mieszkalnych ul. Tomaszowskiej k lun 143 - planowany jest dojazd do autostrady 
wraz z ohrgbami: G-32, G-56, G-20 i W-36), gdzie jest trakcja kolejowa bez nasypu, jak i 
istniejq i powstujq firmy (chocby przy samej al. Ofiar Terroryzmu 11 WrzeSnia) a zabudowa 
mieszkaniowa jest znikoma. Innq propozycjq moie hyC rejon pogrunicza osiedla Radogoszcz,, 

Rozstrzynniecie: 
Prezydent Miasta todzi  postanowil nie uwz~lednid uwae: o numerach 9 i 10. 

Wyi ainienie: 
Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 201 6 r. poz. 778 z poin. zm.) prezydent miasta sporzqdza projekt 
planu miejscowego zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrqbnymi. Studium 
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta todzi  przyjqte uchwalq 



Nr XCIXII 82611 0 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 paidziernika 3010 r., przewiduje na tym 
obszarze tereny przemyslowo-uslugowe, ktore obejmujq tereny przenikajqcych siq funkcji 
produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenow uslugowych oraz tereny zieleni 
naturalnej i dolin rzecznych. W zwiqzku z powyzszym nie ma moiliwoSci rezygnacji 
z przeznaczenia terenow pod funkcjq przemyslowo-uslugowq. 
W projekcie planu w miejscu istniejqcych, uksztaltowanych od lat osiedli mieszkaniowych 
wskazano przeznaczenie MNIU, ktore pozwala na funkcjonowanie zabudowy mieszkaniowej 
i uslugowej. Na pozostalych terenach wskazanych w stuclium pod tereny przemyslowo- 
uslugowe, gdzie funkcja mieszkaniowa nie wystqpowala lub wystqpowala w postaci 
pojedynczych domow mieszkalnych nie wskazano kontunuowania funkcji mieszkaniowej. 
Ze wzglqdu na preferencjq wskazanq w studium dla zabudowy przemyslowo-uslugowej nie 
wyznaczono nowych terenow mieszkaniowych z uwagi na kolizyjnoid przeznaczen, miqdzy 
ktorymi moie dochodzid do konfliktow. 
Projekt planu opracowywany jest dla obszaru, ktory zostal obwiedziony granicq i tylko w jej 
obrqbie moze ustalad zasady i ograniczenia. Wskazane w uwadze inne lokalizacje dla 
zabudowy przemyslowej zostanq przeanalizowane, niemniej przedmiotowy projekt planu nie 
moie o nich rozstrzygad poza jego granicami. 
W zakresie ograniczenia uciqzliwoSci projekt planu zawiera liczne zapisy majqce na celu 
zniwelowanie ich w odniesieniu do poszczegolnych elementow Srodowiska, w tym rowniei 
w stosunku do chronionych funkcji mieszkaniowych. Przede wszystkim zakazuje lokalizacji 
zakladow stwarzajqcych zagrozenie wystqpienia powaznej awarii oraz przedsiqwziqd 
mogqcych zawsze znaczqco oddzialywad na Srodowisko. Ponadto projekt planu zawiera 
zapisy w zakresie ochrony przed halasem, ochrony wod podziemnych, a takie nakaz 
stosowania rozwiqzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych zapewniajqcych 
zachowanie standardow jakoSci Srodowiska okreilnych na podstawie przepisow odrqbnych. 

Poniisze uwagi o numerach 1 1  i 12 posiadajq taka samq treSC. i zostaly rozpatnone 
wspolnie. 

U w a ~ a  nr 11 - Pan Piotr Pietrzak (data wplywu uwagi 04.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Kurczaki 122, obrqb G-30 wszystkich dzialek o przeznaczeniu PU. 

U w a ~ a  nr 12 - Pani Maleorzata Matusiak (data wplywu uwagi 04.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: rejon ulic Przyjacielskiej, Zygmunta, Baltyckiej, Lotnej, Sqsiedzkiej 
do terenow kolejowych. 

Przeznaczenie w projekcie planu: 
- tereny oznaczone na rysunku planu symbolami P/U - zabudowa produkcyjna, sklady, 

magazyny oraz zabudowa uslugowa, 
- teren oznaczony na rysunku planu symbolem MW - zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna, 
- tereny oznaczone na rysunku planu symbolami MNIU - zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna oraz zabudowa uslugowa, 
- tereny oznaczone na rysunku planu symbolami KDG, KDL, KDD, KDZ - drogi 

publiczne, 
- tereny oznaczone na rysunku planu symbolami KDW -- drogi wewnqtrzne, 
- tereny oznaczone na rysunku planu symbolami ZN - zielen naturalna, 
- teren oznaczony na rysunku planu symbolem ZD - ogrody dzialkowe, 



- tereny oznaczone na rysunku planu symbolami W - urzqdzenia wodociqgowe, 
- teren oznaczony na rysunku planu symbolem WS - wody powierzchniowe, 
- tereny oznaczone na rysunku planu symbolami KT - infrastruktura techniczna, 
- tereny oznaczone na rysunku planu symbolami KS - komunikacja kolowa. 

Przedmiot uwaa: 
Sprzeciw wobec powiekszania przemyslu. Przeznaczenie terenow pod zabudowq 
mieszkaniowq. 

TreSC uwag wnioskodawcy uzasadniajq w nastqpujqcy sposob: 
Cytujq: 
,, Jako osoba zamie.szkala w rejonie objgtym projektem miej.scowego plunu zagospodarowania 
przestrzennego nr. 104 nie zgadzam sig z wszelkim powigkszuniem juj istniejqcego przemyslu, 
ktdry jest dla nus mieszkaricdw uciqiliwy i szkodliwy ( przykladem niech tu bedzie firma 
Hutchinson - wyczuwalny odor i szkodliwe wyziewy powstale podczas produkcji). 
Dlaczego miejscowy plan zagospodarowaniu przestrzennego nie uwzglqdnia jui istniejqcych 
zabudowari ? W koricu mieszkamy tu od lat, jak rdwnie2 wielu z mieszkaricdw uzyskalo 
zarowno warunki zahudowy juk i pozwolenie nu budowg dorndw wydawane przez miasto. Nie 
zgadam siq ze siowrcmi Z-cy Dyrektoru M. P. U. MI Eodzi - mgr ini. arch. Danuty Lipiriskiej 
(spotkanie z dnia 04.10.201 6r w MPU Lodi ul. Wilenska 53/55), iz kaidy z nus budowai dom 
nu wlasne ryzyko i odpowiedzialnoiC. Nikt z nus wietlzqc o zamiarach Miasta nie 
zdecydowatby sig ncr iycie wirdd przemysiu i u1 skaionym powietrzu. Doskonale rozumiem, 
i e  przemysi musi istnieC i sig rozwijat - dlulego uwuzam, =e stusznq jego lokalizacjq 
sq obrzeda miastcr i hliskoSC trakqji kol<jijowej. Dlatego lepiej taki teren umiejscowiC nu 
wschdd od posesji mieszkalnych ul. Tomuszowskiej (plan 144 - planowany jest dojazd 
do autostrady wruz z ohrghami: G-32, G-56, G-20 i W-36), gdzie 
ul. Wilenska 53/55), iz nie bgdziemy mieli strut rzeczjwistych. Ka=dy z nus posiada dziatkg 
z konkretnym zumy.stem przeznaczenia - gldwnie mieszkaniowym dlatego jes'li zostanie nam 
to uniemozliwione to zostaniemy zmuszeni do wystqpieniu o godziwe odszkodowania. 

Reasumujqc: 

Zwracam siq z uprzejmq proibq o ponowne rozpatrzenie miejscowego planu 
zag~~spodarowanicr przestrzennego obejmujqcego nusz rejon i okolice w oparciu o stun 
rzeczywisty, u w q i  i propozyqje mieszkrrricdw cr takze pod kqtem powstajqcego nowego 
studium uwarunkowuri i kierunkdw zago.spodcrrowania przestrzennego miasta Eodzi, 
majqcego nu celtr gldwnie tereny mieszkuniowe. Pragniemy nadal MI sposdb normalny i ludzki 
zyC w naszym mieicie. PogodziC stun rzeczywisty z planumi i rozwojem miasta. Niech bgdzie 
to w sposdb logiczny, kompromisowy i z u'obrem dla ludnos'ci. W koricu miasto to my 
mieszkaricy. " 

Rozstrzvaniecie: 
Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzglednie uwag o numerach 1 1  i 12. 

WyiaSnienie: 
Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z poin. zm.) prezydent miasta sporzqdza projekt 
planu miejscowego zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrqbnymi. Studium 
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uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi przyjqte uchwalq 
Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 paidziernika 201 0 r., przewiduje na tym 
obszarze tereny przemyslowo-uslugowe, ktore obejmijq tereny przenikajqcych siq funkcji 
produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenow uslugowych oraz tereny zieleni 
naturalnej i dolin rzecznych. W zwiqzku z powyzszym nie ma mozliwoSci rezygnacji 
z przeznaczenia terenow pod funkcjq przemyslowo-uslugowq. 
W projekcie planu w miejscu istniejqcych. uksztaltowanych od lat osiedli mieszkaniowych 
wskazano przeznaczenie MNJU, ktore pozwala na funkcjonowanie zabudowy mieszkaniowej 
i uslugowej. Na pozostalych terenach wskazanych w studium pod tereny przemyslowo- 
uslugowe, gdzie funkcja mieszkaniowa nie wystqpowala lub wystqpowala w postaci 
pojedynczych domow mieszkalnych nie wskazano kontunuowania funkcji mieszkaniowej. 
Ze wzgledu na preferencjq wskazanq w studium dla zabudowy przemyslowo-uslugowej nie 
wyznaczono nowych terenow mieszkaniowych z uwagi na kolizyjnoS6 przeznaczen, miedzy 
ktorymi moze dochodzi do konfliktow. 
Projekt planu opracowywany jest dla obszaru, ktory zostal obwiedziony granicq i tylko w jej 
obrqbie moze ustala6 zasady i ograniczenia. Wskazane w uwadze inne lokalizacje dla 
zabudowy przemyslowej zostanq przeanalizowane, niemniej przedmiotowy projekt planu nie 
moze o nich rozstrzygak poza jego granicami. 
W zakresie ograniczenia uciqiliwoSci projekt planu zawiera liczne zapisy majqce na celu 
zniwelowanie ich w odniesieniu do poszczegolnych elementow Srodowiska, w tym rowniez 
w stosunku do chronionych funkcji mieszkaniowych. Przede wszystkim zakazuje lokalizacji 
zakladow stwarzajqcych zagroienie wystqpienia powazrlej awarii oraz przedsiqwziqk 
mogqcych zawsze znaczqco oddzialywa6 na Srodowisko. Ponadto projekt planu zawiera 
zapisy w zakresie ochrony przed halasem, ochrony wod podziemnych, a takie nakaz 
stosowania rozwiqzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych zapewniajqcych 
zachowanie standardow jakoSci Srodowiska okreilnych na podstawie przepisow odrqbnych. 

Poniisze uwagi o numerach od 13 do 16 posiadajq taka samq treS6 i zostaly rozpatrzone 
wspcilnie. 

U w a ~ a  nr 13 - Pani Ma~dalena Bednarska (data wplywu uwagi 07.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Klasowa, dz. nr 261, obrqb G-30 

Uwaga nr 14 - Pani Katarwna Roiek (data wplywu uwagi 07.1 1.2016 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Klasowa, dz. nr 260, obrqb G-30 

Uwapa nr 15 - Pan J6zef Trzuskowski (data wplywu uwagi 07.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: dz. nr 612 obrqb G-48 i dz. nr 259 obrqb G-30 

Uwaga nr 16 - Pan Tomasz Trzuskowski (data wplywu uwagi 07.1 1.2016 r.) 
Uwaga dotyczy: dz. nr 612 obrqb G-48 i dz. nr 259 obrqb G-30 

Przeznaczenie w pro-jekcie planu: 
- tereny oznaczone na rysunku planu symbolami P/U - zabudowa produkcyjna, sklady, 

magazyny oraz zabudowa uslugowa, 
- tereny oznaczone na rysunku planu symbolami KDG, KDL, KDD, KDZ - drogi 

publiczne, 
- tereny oznaczone na rysunku planu symbolami ZN - zielen naturalna. 



Przedmiot uwag 
1. Sprzeciw wobec powiqkszania przemyslu. 
2. Domaganie siqlzqdanie przedluzenia drogi 3 KDW do drogi 1 KDD. Wniosek 

o przeznaczenie terenow pod zabudowq mieszkaniowq. 
3. Obawa o istniejqce studnie glqbinowe w kontekscie planowanego przemyslu. 
4. Obawa o bogactwo flory i fauny, ktore zniknq jak powstanie przemysl. Wniosek 

o przeznaczenie pod zabudowq mieszkaniowq jednorodzinnq. 
5. Wniosek o wstrzymanie procedowania projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego do czasu powstania nowego Studium uwarunkowan i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego. 

6. Skladajqcy uwagi wskazujq, ze mieszkancy poniosq straty rzeczywiste jeSli plan nie 
bqdzie ustalal przeznaczenia pod budownictwo mieszkaniowe. 

TreSc uwag wnioskodawcy uzasadniajq w nastqpujqcy sposoh: 

Cytujq: 
1 . Jako osohu zamieszkala w rejonie objetym projektem miej.scowego planu 
zagospodarowaniu przestrzennego nr. 104 nie zgadzum sig z wszelkim powiekszaniem jui 
istniejqcego przemysin, ktdry nadto jest dla nus uciqiliwy i szkodli~ly ( przykladem niech 
tu bqdzie firrna Hutchinson - wyczuwalny odor i szkodliwe wyziewy powstale podczas 
produkcj i ). 
Dlaczego miejscowy plan zagospodarowaniu przestrzennego nie uwzglqdnia jui istniejqcych 
zabudowari? W koricu mieszkumy tu od lat juk rowniei wielu z mieszkaricdw uzyskaio zardwno 
wurunki zabudowy jnk i pozwolenie nu bua'owg wyduwune przez miasto. Nie zgadam siq ze 
siowami Z-cy Dyrekrora M. P. U. M) Eodzi - mgr inz. arch. Danuty Lipiriskiej (spotkanie z dnia 
04.10.2016r w MPlJ 1,odi ul. Wilenska 53/55), i i  kazdy z nus budowal dom na wlasne ryzyko 
i odpowiedzialnos'i.. Nikr z nus wiedzqc o zamiurach Miasttr nie zdecydowalhy siq nu iycie 
wSr6d przemyslu i MI skuionym powietrzu. Doskonule rozurniem, i2przemysl rdwniez musi 
istniei i sig rozwijui. - tilutego uwazum, ze slusznq ,jego lokulizacjq sq obrzeia miasta 
i bliskoii trakcji kolejowej. Dlulego lepiej tuki teren umit~scowii nu wschdd od posesji 
mieszkalnych ul. Tomaszowskiej @1un 144 - planowany jest dqjazd do autostrady wraz 
z obrqbami: G-32, (;-56, G-20 i W-36), gdzie znajduje siq trakcja kolejowa bez nasypu, jak 
i istniejy i powstt!j!jq ,firmy (choCby przy samej al. Ofiar I'erroryzmu 1 1  WrzeSnia). Innq 
propozycjq moze byC rejon pogranicza osiedlillr R~rdogoszcz a t agiew nik, gdzie trakcja 
kolejowa jest rriwniei hez nasypzc i MI ohecnym stunie rzec.zj/wistym hrak jest zabudowari tj. 
obreb B-8 i B- 1 0. 
2. Jak wyniku z uza.strdnienia do 11 ~ylo,"eniu plunu wpiyw nu,finanse publiczne, w tym budzet 
gminy, skutkiem uchwuleniu rego planu hqdzie ujemny w-vnik .jinunsowy przedsiewziecia 
na poziomie ok. -9,5 rnln. zl. W zwiyzku z powyzszym lepiej uyremontowai obecne ulice (np.: 
ul. Zygmunta - zwanq potocznie wSrod mieszkancow ,. ulicq 1000 dziur" ), u takie stworzyC 
ulice dojazdowe do istniejqcych domo.sh.1~ i u'ziulek ( ul. Jqdrzejowska od ul. Rolniczej 
w kierunku ul. Tomaszowskiej, przedluzyC ul. Kurczaki ), u'oprowadzii komunikacjq miejskq 
ipozwolii mieszkuricom na budowunie domow z zachowarziem pasa ochronnego zieleni? 
Kuriozalne i niedopu.szczulne jest rozwiqzanie drogi 3KDW-jako drogi Slepej bez przejazdu 
do ul. K1asowt.J'. Z-cu Dyrektorcr M. P. U. w Eodzi - mgr inz. arch. Danuta Lipiriska (spotkanie 
z dnia 04.10.201 6r w MPU t o d i  ul. Wilenska 53/55 ) stwierdzilu, i i  przedluienie tej drogi 
nie jest w interesie miastu. A czy interes mieszkaricdw nie jest rowniez interesem miasta? 
W zwiqzku z po~yi~szyrn domagamy sic, uhy drog~r 3KD W hyla drogq przelotowq i iqczyia 
ul. Kurczaki (2KL)IJ z ul. Kla.sowq ( IKDD). Takie romfiqzania spowodowaiyby zatrzymanie 
mieszkaricdw przed ucieczkq do innych miej.scowos'ci, a co zu tym idzie dalyby staly i pewny 
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wplyw zpodatk(jw od gruntdw i nieruchomoici. WigkszoSC ludzi chce iyC z dala od zgielku, 
nattoku i zanieczyszczen, a zurazem blisko miastu i miejsca pracy. Takie tereny odznuczajq sig 
zdecydowanie wigkszq wartos'ciq. 
3. U zbiegu ulic Przyjacielskiej i Zygmunta zlokalizowane jest ujgcie wdd podziemnych Stare 
Gdrki ( 3 studnie glqbinowe ), z ktdrego korzystajq mieszkaricy calego miasta, jak ma s i ~  
to do planowanego przemyslu? 
4. Nasz obszar charakteryzuje sie jui duiym bogactwem flory tj. powyiej 250 gatunkdw/km2 
jak i zasobami fauny, ktdre zaniknq w przypadku gdy obszar zostanie zagospodarowany 
przemyslowo. Nie lepiej zachowaC przyrodg odpowiednimi warunkami zabudowy 
jednorodzinnej? 
5. Wnoszg o wstrzymanie obecnego projektu miejscotvego planu zagospodarowania 
przestrzennego do czasu powslania nowego studiltm uwarunkowari (studium nr. 2013 - 
gldwny cel tereny mieszkanio we) i nowych proje ktdw miejscowych plandwl zagospodarowania 
przestrzennego. Jaki jest sens obecnych prac, gdy jui wkrdtce mogq byC one niezgodne 
z nowy studium zagospodarowania? 
6. Zupelnie nie zgadzum sif ze slowami Z-ca Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 
w Eodzi - mgr ini. arch. Danuty Lipiriskiej, i i  nie bgdziemy mieli strut rzeczywistych. Kazdy 
z nus posiada dzialke z konkretnym zamyslem przeznaczenia gldwnie mieszkaniowym dlatego 
jes'li zostanie nam to uniemoiliwione to zostaniemy zmuszeni do wystqpienia o godziwe 
odszkodowania. 

Reasumujqc: 

Zwracum sig z uprzejmq pros'bq o ponowne rozpatrzenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmujcljcego nasz rejon i okolice w oparciu o stun 
rzeczywisty, uwagi i propozycje pod kqtem pow.stajqcego nowego studium uwarunkowari 
i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, majqcego nu celu glownie 
tereny mieszkaniowe. Prczgniemy nadal w sposdh normalny i ludzki iyC wt nuszym mies'cie. 
PogodziC stun rzeczywisty z planami i romlojem miasta. Niech hedzie to w sposbb logiczny, 
kompromisowy i z dobrem dla ludnos'ci. W koricu miasto to my mieszkancy. " 

Rozstrzynniecie: 
Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzplednit uwag o numerach: 13.14, 15 i 16. 

WyiaSnienie: 
Ad. 1. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z poin. zm.) prezydent miasta sporzqdza projekt 
planu miejscowego zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrqbnymi. Studium 
uwarunkowah i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi przyjqte uchwalq 
Nr XCIXl1826110 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 paidziernika 2010 r., przewiduje na tym 
obszarze gl6wnie tereny przemyslowo-uslugowe, ktore obejmujq tereny przenikajqcych siq 
funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenow uslugowych. W zwiqzku 
z powyzszym nie ma mozliwosci rezygnacji z przeznaczenia terenow pod funkcjq 
przemyslowo-uslugowq. 
Funkcja mieszkaniowa dopuszczona jest w studium jedynie jako uzupelniajqca pod 
warunkiem spelnienia wymogow wynikajqcych z przepisow odrqbnych. 
W projekcie planu w miejscu istniejqcych, uksztaltowanych od lat osiedli mieszkaniowych 
wskazano przeznaczenie MNIU, ktore pozwala na funkcjonowanie zabudowy mieszkaniowej 
i uslugowej. Na pozostalych terenach wskazanych w studium pod tereny przemyslowo- 
uslugowe, gdzie funkcja mieszkaniowa nie wystqpowala lub wystqpowala w postaci 
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pojedynczych doniow mieszkalnych nie wskazano kontunuowania funkcji mieszkaniowej. 
Ze wzglqdu na preferencjq wskazanq w studium dla zabudowy przemyslowo-uslugowej nie 
wyznaczono nowych terenow mieszkaniowych z uwagi na kolizyjnoSC przeznaczen, miqdzy 
ktorymi moie dochodzic do konfliktow. 
Projekt planu opracowywany jest dla obszaru, ktory zostal obwiedziony granicq i tylko w jej 
obrqbie moze ustalaC zasady i ograniczenia. Wskazane w uwadze inne lokalizacje dla 
zabudowy przemyslowej zostanq przeanalizowane, niemniej przedmiotowy projekt planu nie 
moze o nich rozstrzygac poza jego granicami. 
W zakresie ograniczenia uciqzliwosci projekt planu zawiera liczne zapisy majqce na celu 
zniwelowanie ich w odniesieniu do poszczegolnych elementow Srodowiska, w tym r6wniei 
w stosunku do chronionych funkcji mieszkaniowych. Przede wszystkim zakazuje lokalizacji 
zakladow stwarzajqcych zagrozenie wystqpienia powazrlej awarii oraz przedsiqwzieC 
mogqcych zawsze znaczqco oddzialywat na Srodowisko. Ponadto projekt planu zawiera 
zapisy w zakresie ochrony przed halasem, ochrony wod podziemnych, a takze nakaz 
stosowania rozwiqzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych zapewniajqcych 
zachowanie standardow jakoSci Srodowiska okreilnych na podstawie przepisow odrqbnych. 

Ad. 2. Uruchamianie nowych terenow pod zabudowq. czy to przemyslowq czyto 
mieszkaniowq zawsze wiqzaC siq bqdzie z wydatkowaniem Srodkow publicznych na realizacjq 
infrastruktury technicznej, w sklad ktorej wchodzq drogi publiczne wraz z chodnikami 
i oiwietleniem oraz sieci: wodociqgowe, kanalizacyjne, cieplne, energetyczne, gazowe 
i telekomunikacyj ne. 
Droga wewnqtrzna oznaczona na rysunku planu symbolern 3 KDW powstala w wyniku 
potrzeby zabezpieczenia bezpoiredniej obslugi komunikacyjnej dla dzialek polozonych 
wewnqtrz terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3 P N ,  ktore takiego dostqpu nie 
posiadaly z drog zaprojektowanych obwodowo oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
1 KDD, 2 KDD i 2KDL. Niewyznaczenie przedluzenia drogi 2 KDW w kierunku ulicy 
Klasowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KDD nie oznacza, ze nie bqdzie mozna 
korzystak z drogi dziS tam funkcjonujqcej. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie rozstrzyga o sprawach dotyczqcych 
biezqcych remontow i poprawy kondycji istniejqcych drog. 
W zakresie przeznaczenia terenow pod zabudowq mieszkaniowq wyjasnienie zostalo 
udzielone w punkcie Ad. I .  

Ad. 3. Doprowadzenie i zaopatrzenie w wodq terenow planowanych pod zabudowq 
przemyslowq odbywac siq bqdzie poprzez kompleksowe dzialania polegajqca na rozbudowie 
istniejqcej sieci wodociqgowej. W projekcie uchwaly, w zapisach rozdzialu 2, ustaleli 
ogolnych dla calego obszaru okresla siq warunki powiqzan sieci infrastruktury technicznej 
z ukladem zewnqtrznym. W zakresie systemu doprowadzenia wody wskazuje siq magistrale 
wodociqgowe ,,Goma" zlokalizowane wzdluz rzeki Olechowki oraz ulic Powtornej 
i Chlodnikowej jako podstawowy element zaopatrzenia w wodq. 
Ponadto projekt planu zawiera liczne zapisy tnajqce na celu ochronq wod podziemnych, 
a takze wprowadza zasady, w tym nakazy i zakazy, w zakresie zaopatrzenia w wodq, 
odprowadzenia Sciekow i postqpowania z odpadami. 

Ad. 4. Obszar objqty projektem planu nalezy do terentjw o doSc ubogich zasobach 
faunistycznych, co jest skutkiem istnienia fizycznych barier, w postaci szlakow kolejowych 
idrogowych, ograniczajqcych mozliwoSc przemieszczania siq zwierzqt. LqcznoSk 
z pobliskimi terenami otwartymi zapewnia jedynie korytarz ekologiczny - dolina rzeki 
Olechowki. 
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Przeksztalcenie obszaru zgodnie z ustaleniami projektu planu spowoduje negatywne zmiany 
dla florystycznej i faunistycznej bioroznorodnoSci analizowanego obszaru. 
Niemniej jednak projekt planu, zwiqkszajqc strefq do urbanizacji, zawiera liczne zapisy 
majqce na celu zniwelowanie jej uciqiliwoSci w odniesieniu do poszczegolnych elementow 
irodowiska, w tym rowniei w stosunku do chronionych Sunkcji mieszkaniowych. Przede 
wszystkim zakazuje lokalizacji zakladow stwarzajqcych zagrozenie wystqpienia powainej 
awarii oraz przedsiqwziqk mogqcych zawsze znaczqco oddzialywak na Srodowisko. Ponadto 
plan stanie siq podstawq do egzekwowania zapisow dotyczqcych ochrony Srodowiska, 
przyrody, krajobrazu kulturowego oraz zasad zagospodarowania terenow, a takze ich obslugi 
poprzez infrastrukturq technicznq, ktorych celem jest zminimalizowanie negatywnego 
oddzialywania na Srodowisko. 
Ze wzglqdu na preferencjq wskazanq w studium dla zabudowy przemyslowo-uslugowej nie 
wyznaczono nowych terenow mieszkaniowych. Decyzje te podyktowane byly rowniez 
zasadami powszechnie obowiqzujqcymi, ktore mowiq o izolowaniu odmiennych przeznaczen 
terenow, miqdzy ktorymi moie dochodzik do konfliktow. 

Ad. 5. Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta todzi 
przyjqte uchwalq Nr XCIXl1826l10 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 paidziernika 2010 r. 
jest dokumentem obowiqzujqcym. Nie istniejq przepisy prawne, ktore dawaly by podstawq 
do odlozenia w czasie procedowania przedmiotowego projektu planu. Wstrzymywanie prac 
nad planem jest ekonomicznie nieuzasadnione. Zadaniem planu miejscowego jest 
uregulowanie wzajemnych relacji przestrzennych, okreilenie czytelnych zasad 
zagospodarowania i powstrzymanie niepoiqdanych zjawisk wystqpujqcych w wyniku braku 
miejscowego planu. 

Ad. 6. Projekt planu zostal sporzqdzony zgodnie z przepisami prawa dotyczqcymi planowania 
i zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z procedurq formalno-prawnq sporzqdzania 
miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego. Do momentu wylozenia 
do publicznego wglqdu dokonano wszelkich uzgodnien z wlaiciwymi instytucjami 
i organami, w wyniku ktorych uzyskano pozytywne uzgodnienia i opinie umoiliwiajqce 
wyloienie planu. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z poin. zm.) ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ksztaltujq, wraz z innymi przepisami, 
sposob wykonywania prawa wlasnosci nieruchomoSci, ktore nie jest prawem 
nieograniczonym. Kazda regulacja zawarta w planie miejscowym wprowadzajqca 
ograniczenia korzystania z nieruchomoSci, prowadzi w istocie do ograniczenia uprawnien 
wlaScicielskich. Jednakie naruszenie postanowieniami planu miejscowego prawa wlasnoSci 
nie polega na tym, i e  uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego ogranicza 
w jakikolwiek sposob to prawo, lecz na tym, i e  wplywa na wykonywanie prawa wlasnoSci 
sprzecznie z przepisami prawa powszechnie obowiqzujqcego. Majqc na uwadze powyisze, 
projekt planu miejscowego jest zgodny z prawem i mieici siq w granicach uprawnien organu, 
nie stanowiqc naduiycia uprawnienia do ksztaltowania polityki przestrzennej na terenie 
gminy. 
Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennynl (Dz. U. z 201 6 r. poz. 778 z poin. zm.) jezeli, w zwiqzku z uchwaleniem planu 
miejscowego albo jego zmianq, korzystanie z nieruchomosci lub jej czqici w dotychczasowy 
sposob lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stanie siq niemozliwe bqdi istotnie 
ograniczone wlaiciciel lub uiytkownik wieczysty nieruchomoSci moze iqdac od gminy 
odszkodowania za poniesiona rzeczywista szkodq albo wykupienia nieruchomosci lub 
jej czqSci. 
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Poniisze uwagi o numerach od 17 do 79 posiadajq taka samq treid i zostaty rozpatrzone 
wspblnie. 

Uwaga nr  17 - Pani Ewa Wbicik (data wplywu uwagi 04.1 1.2016 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Zygmunta 5 1, dz. nr 37517, obrqb G-30 

Uwaga n r  18 - Pani Beata Brzezinska i Pan Piotr Brzezinski (data wplywu uwagi 
04.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Zygmunta 63/65, dz. nr 4 i 342, obrqb G-30 

Uwaga nr  19 - Pani Jolanta Napierai (data wplywu uwagi 04.1 1.2016 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Witolda 18 m. I ,  dz. nr 35512 i 36116 - (71) 

Uwaga n r  20 - Pani Krzvsztofa Boiara i Pan Andrzei Boiara (data wplywu uwagi 
04.1 1.20 16 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Witolda 23 

Uwapa n r  21 - Pani Agnieszka Skbrska-Jasak (data wplywu uwagi 04.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Ideowa, ul. Jqdrzejowska 

Uwaga nr  22 - Pani Graivna Wieczorek (data wplywu uwagi 04.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Zygmunta 85, dz. nr 561, obrqb G-30 

Uwaga n r  23 - Pani Boiena Hendzlik i Pan Bogdan Hendzlik (data wplywu uwagi 
04.1 1.20 16 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Witolda 911 1, dz. nr 37012, obrqb G-30 

Uwaga n r  24 - Pani Juswna Woiciechowska (data wplywu uwagi 04.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: ul . Witolda 28, dz. nr 36013, obrqb G-30 

Uwaga n r  25 - Pani Daria Duk-Imbor (data wplywu uwagi 04.1 1.2016 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Witolda 27, dz. nr 363, obrqb G-30 

Uwapa n r  26 - Pan Tomasz Mlodzik (data wplywu uwagi 04.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy : ul. Zygmunta 8 1, dz. nr 333, obrqb G-30 

Uwaga n r  27 - Pan Pawel Rataiczvk (data wplywu uwagi 04.1 1.2016 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Baltycka 93, dz. nr 55911, obrqb G-30 

Uwaga n r  28 - Pani Henwka Duk i Pan Andnei Duk (data wplywu uwagi 04.1 1.2016 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Baltycka 54, dz. nr 362, 36111 1, obrqb G-:30, dz. nr 4813, obrqb G-48 

Uwaga n r  29 - Pan Pawel Mabkowiak (data wplywu uwagi 04.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Zygmunta 67/69, dz. nr 340, obrqb G-30, ul. Witolda 16, dz. nr 354, 
obrqb G-30 

U w a ~ a  n r  30 - Pan Slawomir Milinski (data wplywu uwagi 04.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Baltycka 58, obrqb G-30 



Uwaga n r  31- Pani Katarzvna Kinriel (data wplywu uwagi 04.1 1.2016 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Baltycka 95, dz. nr 560/1, obrqb G-30 

Uwapa nr  32 - Pan Zdzislaw Mlodzik, Pan Leonard Mlddzik (data wplywu uwagi 
04.1 1.20 16 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Zygmunta 8 1, dz. nr 33 111, obrqb G-30 

Uwapa nr  33 - Pani Violetta Koziel (data wplywu uwagi 04.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Zygmunta 61, obrqb G-30 

U w a ~ a  n r  34 - Pani Boiena Pera (data wplywu uwagi 04.1 1.20 16 r.) 
Uwaga dotyczy: dz. nr 369, obrqb G-30 (ul. Witolda 19) 

U w a ~ a  n r  35 - Pani Jadwipa Pietruszewska i Pan Slawomir Pietruszewski 
(data wplywu uwagi 04.1 1.20 16 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Witolda 911 1, dz. nr 37012, obrqb G-30 

Uwapa nr  36 - Pani Svlwia Chruicicka-Piastka (data wplywu uwagi 04.1 1.2016 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Baltycka 48 

Uwaga n r  37 - Pani Monika Wieczorek (data wplywu uwagi 04.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Witolda 25a. dz. nr 365 

Uwaga n r  38 - Pan Jaroslaw Pietrzak (data wplywu uwagi 04.1 1.2016 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Baltycka 79, dz. nr 55314 i 4 113, obrqb G-30 

U w a ~ a  n r  39 - Pan Jan Pisstka (data wplywu uwagi 04.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Baltycka 48 

Uwaga n r  40 - Pan Andrzei Bzowski (data wplywu uwagi 04.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: dz. nr 339, obrqb G-30 (ul. Zygmunta 71) 

Uwaga n r  41 - Pani Barbara Przvbvsz, Pan Andrzei Przvbvsz, 
Pani Magdalena Przvbvsz-Stawska (data wplywu uwagi 04.1 1.20 1 6 r.) 
Uwaga dotyczy: brak oznaczenia obszaru lub nieruchomoici 

Uwaga n r  42 - Pani Aleksandra Glonek (data wplywu uwagi 04.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Zygmunta, ul. Przyjacielska 

Uwaga n r  43 - Pan Dariusz Plichta (data wplywu uwagi 04.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: brak oznaczenia obszaru lub nieruchomoici 

Uwaga n r  44 - Pan Slawomir Kliber (data wplywu uwagi 04.1 1.20 16 r.) 
Uwaga dot yczy : brak oznaczenia obszaru lub nieruchomoici 

Uwapa n r  45 - Pan Tomasz Michalski (data wplywu uwagi 04.1 1.2016 r.) 
Uwaga dotyczy: G-30 



Uwaga nr  46 - Pan Dariusz Fornal, Pani Aleksandra Fornal, Pani Malgorzata Fornal, 
Pani Marlena Fornal (data wplywu uwagi 04.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: brak oznaczenia obszaru lub nieruchomoici 

Uwaga nr  47 - Pani Jolanta Pietrzak (data wplywu uwagi 04.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Kurczaki 122, obszar na wsch6d od Hutchinsona 

Uwaga nr  48 - Pan Andrzei Zietora (data wplywu uwagi 04.1 1.2016 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Ideowa 22 

U w a ~ a  nr  49 - Pan J6zef Stefanski (data wplywu uwagi 04.1 1.2016 r.) 
Uwaga dotyczy: dz. nr 109, obrqb G-30 

Uwaga nr  50 - Pan Marcin Wiewi6ra (data wplywu uwagi 04.1 1.20 16 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Ideowa 10a 

Uwapa nr  51 - Pani J a d w i ~ a  Jedral i Pan Mieczvslaw Jedral (data wplywu uwagi 
04.1 1.20 16 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Ideowa 12 

Uwaga nr 52 - Pan B o ~ d a n  Szczv~kowski (data wplywu uwagi 04.1 1.2016 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Ideowa 5 

Uwaga n r  53 - Pani Ewa Malinowska (data wplywu uwagi 04.1 1.2016 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Ideowa 1312 

U w a ~ a  n r  54 - Pani Jagoda Debowska i Pan Marcin Debowski (data wplywu uwagi 
04.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Ideowa 13 

Uwava n r  55 - Pan Wladvslaw P r w b ~ s z  (data wplywu uwagi 04.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Zygmunta 80. dz. nr 32411, obrqb G-30 

Uwaga nr  56 - Pan Michal Przvbvsz (data wplywu uwagi 04.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Zygmunta 80, dz. nr 32411, obrqb G-30 

U w a ~ a  n r  57 - Pan Jakub Przvbvsz (data wplywu uwagi 04.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Zygmunta 80b, dz. nr 32412, obrqb G-30 

Uwaga n r  58 - Pani Justyna Dominiak (data wplywu uwagi 04.1 1.2016 r.) 
Uwaga dotyczy: dz. nr 335, obrqb G-30 

U w a ~ a  n r  59 - Pan Marek Heiniak (data wplywu uwagi 04.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Zygmunta 77, dz. nr 336, obrqb G-30 

Uwaga n r  60 - Pani Elibieta Swmanska (data wplywu uwagi 04.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. ldeowa 25/27 



Uwaga n r  61 - Pani Beata Woiciechowska i Pan Andrzei Woiciechowski (data wplywu 
uwagi 04.1 1.20 16 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Witolda 4a 

U w a ~ a  n r  62 - Pan Jacek Michalski, Pani Izabella Michalska, 
Pani Iwona Swiader-Michalska (data wptywu uwagi 04.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: dz. nr 37311, obrqb G-30 

U w a ~ a  n r  63 - Pani Teresa Kowalska i Pan Zenon Kowalski, Pan Konrad Kowalski 
(data wplywu uwagi 04.1 1.20 16 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. ~wietna  2, dz. nr 345 

Uwaga n r  64 - Mieszkancv posesii ul. ~wie tna  4 - Pan Dawid Plusa, Pan Michat Plusa, 
Pan Roger Plusa, Pan J e w  Krzywomiak, Pani Maria Plusa, Pan Adam Plusa 
(data wplywu uwagi 04.1 1.2016 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. ~wietna  4, dz. nr 346, obrqb G-30 

Uwaga nr  65 - Pani Jadwiga Stnelecka, Pani K. Strzelecka, Pani A. Strzelecka 
(data wplywu uwagi 04.1 1.20 16 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Zygmunta 59a, dz. nr 34419, obrqb G-30 

Uwaga n r  66 - Pani Agata Kudra i Pan Marian Kudra (data wplywu uwagi 04.1 1.2016 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Zygmunta 59, dz. nr 344/6, obrqb G-30 

Uwaga n r  67 - Pani Mananna Podgcirska i Pan Henryk Podgcirski (data wplywu uwagi 
04.1 1.2016 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. ~wietna  3, dz. nr 375 

Uwapa n r  68 - Pani Beata Kamecka i Pan Piotr Kamecki (data wplywu uwagi 
04.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy : ul. Witolda 1 7 

Uwaga n r  69 - Pani Irena Kornorowska (data wplywu uwagi 04.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy : ul. Ideowa 29 

Uwaea n r  70 - Pan Tornasz Adamkiewicz (data wplywu uwagi 04.1 1.2016 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. ldeowa 3 1, dz. nr 123, obrqb G-30 

Uwaga n r  71 - Pani lrena Stefanska (data wplywu uwagi 07.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Kurczaki 14 1 

Uwaga n r  72 - Pan Zenon Stefanski (data wplywu uwagi 07.1 1.2016 r.) 
Uwaga dotyczy : ul . ldeowa 6 

Uwaga n r  73 - Pani Anna Gierczak (data wplywu uwagi 07.1 1.2016 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Zygmunta 75, dz. nr 337, obrqb G-30 

Uwaga n r  74 - Pan tukasz  Michalak (data wplywu uwagi 07.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Klasowa 7a, dz. nr 9, obrqb G-48 



Uwaga nr 75 - Pani Olga Michalak (data wplywu uwagi 07.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Klasowa 7a, dz. nr 9, obrqb G-48 

Uwapa nr 76 - Pani Krvstvna Joiwiak (data wplywu uwagi 07.1 I .2016 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Zygmunta 65a, dz. nr 341, obrqb (3-30 

U w a ~ a  nr 77 - Pan Andrzei Warchulski (data wplywu uwagi 07.1 1.2016 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Zygmunta 73, dz. nr 338, obrqb G-30 

Uwaga nr 78 - Pan Jan Kaminski (data wplywu uwagi 07.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Klasowa 15, dz. nr 2011 i 2012, obrqb G-48 

Uwaga nr 79 - Pani Beata Kling (data wplywu uwagi 07.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Zygmunta 83, dz. nr 332,5 1412,213, obrqb G-30 

Przeznaczenie w projekcie planu: 
- tereny oznaczone na rysunku planu symbolami PIU - zabudowa produkcyjna, sklady, 

magazyny oraz zabudowa us~ugowa, 
- teren oznaczony na rysunku planu symbolem M W  - zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna, 
- tereny oznaczone na rysunku planu symbolami MNIU - zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna oraz zabudowa uslugowa, 
- tereny oznaczone na rysunku planu symbolami KDG, KDL, KDD, KDZ - drogi 

publiczne, 
- tereny oznaczone na rysunku planu symbolami KDW -- drogi wewnqtrzne, 
- tereny oznaczone na rysunku planu symbolami ZN - zielen naturalna, 
- teren oznaczony na rysunku planu symbolem ZD - ogrody dzialkowe, 
- tereny oznaczone na rysunku planu symbolami W - urzqdzenia wodociqgowe, 
- teren oznaczony na rysunku planu symbolem WS - wody powierzchniowe, 
- tereny oznaczone na rysunku planu symbolami KT - infrastruktura techniczna, 
- tereny oznaczone na rysunku planu symbolami KS - komunikacja kolowa. 

Przedmiot uwag: 
1. Sprzeciw wo bec powiqkszania przemyslu. 
2. Domaganie siqliqdanie przedluienia drogi 3 KDW do drogi 1 KDD. Wniosek 

o przeznaczenie terenow pod zabudowq mieszkaniowq. 
3. Obawa o istniejqce studnie glebinowe w kontekicie planowanego przemyslu. 
4. Obawa o bogactwo flory i fauny, ktore zniknq jak powstanie przemysl. Wniosek 

o przeznaczenie pod zabudowq mieszkaniowq jednorodzinnq. 
5. Wniosek o wstrzymanie procedowania projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego do czasu powstania nowego Studium uwarunkowan i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego. 

6. Skladajqcy uwagi wskazujq, ze mieszkalicy poniosq straty rzeczywiste jeSli plan nie 
bqdzie ustala1 przeznaczenia pod budownictwo mieszkaniowe. 

TreSc uwag wnioskodawcy uzasadniajq w nastqpujqcy sposob: 



Cytujq: 
1 .  Jako osohu zumie.szkulu rejonie ohjqlym projektem miL.jscowego planu 
zagospodarowaniu przestrzennego nr. 104 nie zgudzcrm siq z wszelkim powigkszaniem jui 
istniejqcego przemy.slu, ktdry jest dlu nus mie.szkuric6w uciyiliwy i szkodliwy ( przykladem 
niech tu bqdzie firma Hutchinson - wyczuwalny odor i szkodliwe wyziewy powstale podczas 
produkcj i ). 
Dlaczego miejscowy plan zugospodaro~1uniu przestrzennego nie uwzglgdnia juz istniejqcych 
zabudowari? W koricu mieszkumy tu od la/, juk rdwniez wielu z mieszkcrricdw uzyskalo 
zurdwno warunki zahudowy jak i pozwolenie nu budowg domdw uydawane przez miusto. Nie 
zgadam sig ze .siowumi 2-cy Dyrektoru M.P. U. w todzi - mgr ini. arch. Danuty Lipiriskiej 
(spotkanie z dnia 04.10.201 6r w MPU Lodz ul. Wilenska 53/55),  iz kazdy z nus budowai dom 
nu wiasne ryzyko i odpowiedzialnos'i. Nikt z nas wiedzqc o zamiaruch Miasta nie 
zdecydowaiby siq ner tycie wSrdd przerr~y~slu i w skcrionym powietrzu. Doskonale rozumiem, 
ze przemysi musi islniei. i sig rozwijui - dlutego uwuicim, ze siusznq jego lokalizacjq 
sy obrzeza miusta i hliskoii trukcji kolqjowej. Dlatego lepiej tuki teren umiejscowiC nu 
wschdd od posesJ'i mieszkulnych ul. Tommzowskiej (plan 114 - planowany jest dojazd 
do autostrady wruz z ohrghami: G-32, G-56, G-20 i W-.36), gdzie znujduje sig trakcja 
kolejowu bez nasypu, oraz islniejq i powstujy firmy (chokby przy samej Al. Ofiar Terroryzmu 
1 I WrzeSnia). Inny propozycjy mote byC rejon pogranitzu osiedla Rudogoszcz a Eagiewnik, 
gdzie trakcja kolejowa jest rdwniet bez ncrsypu i MI ohecnyrn stunie rzeczywistym hrak jest 
zabudowan tj. obrqh B-8 i B-10. 
2. Jak wynika z uza.sudnieniu do II wyiozeniu plunu ~ p l y w  nu finanse publiczne, w tym budiet 
gminy, skutkiem uchwalenia tego planu bgdzie ujemny wynik .finunsowy przedsigwziecia 
nu poziomie ok. -9,5 mln. zi. W mliqzku z powyjszym lepiej ~~yremontowai obecne ulice (np.: 
ul. Zygmunta - zwanq potocznie wSrod mieszkancow ,, ulicq 1000 dziur" ), a takie stworzyt 
ulice dojazdowe cio istniejqcych domostw i dziatek ( ul. Jqdrzejowska od ul. Rolniczej 
w kierunku ul. Tomaszowskiej, przedjuiyc ul. Kurczaki ), doprowudziC komunikucje miejskq 
ipozwolit mieszkuricom nu hudowanie domciw z zachowaniem pasa ochronnego zieleni? 
Kuriozalne i niedopu.szczulne jest rozwiqzanie drogi 3KDW jako drogi SIepej bez przejcrzdu 
do ulicy klasowej. Z-cu Dyrektora M.P.U. w Lodzi - mgr ini. arch. Danuta Lipiriska 
(spotkanie z dnia 04.10.201 6r w MPU todk ul. Wilenska 53/55  ) .stwierdzila, iz przeduzenie 
tej drogi nie jest w interesie miasta. A cz-y interes mie.szkaricuw nie jest rdwniei inreresem 
miasta? W zwiqzkzi z powyzszym domagam siq, ahy drogu 3KD W byiu drogq przelotowq 
i iqczyla ul. Kurc.zuki (2KDL) z ul. Klu.so~~y (1KDD). Tukie rozwiqzania spowodowaiyby 
za/rzymanie mieszk~rricdw przed ucieczkq do innych miejsco~loici, a co zu tym idzie dutyby 
staiy i pewny wplyltl z podatkdw od grunlrjul i nieruchomos'ci. Wigkszos't ludzi chce i y t  z dula 
od zgielku, natloku i zunieczyszczeri, u zuruzem blisko miusla i miej.scu pracy. Takie tereny 
odznaczajq sig zdecydowunie wigkszq wurtos'ciq. 
3. U zhiegzr ulic Przqijaciel.skiej i Zygmzmtu zlokrrlizo~~~lne jest uigcie wdd podziemnych Stare 
Gdrki ( 3 studnie glqbinowe ), z ktdrego korzystajcj mieszkuricy calego miasta, jak ma siq 
to do planowanego przemysiu? 
4. Nasz obszur churukteryzuje sig juz dujym hoguctwem .flory tj .  powyzej 250 gatunkdw/km2 
jak i zu.sobami juuny, klbre zuniknq w przypadku gdy obszur zostunie zugospodarowany 
przemysiowo. Nie lepiej zuchowai. przyrodg odpowiednimi warunkami zabudowy 
jednorodzinnej? 
5. Wnosimy o ~~~strzymanie ohecnego projektu mi~j.scowego planu zugo.spodarowania 
przestrzennego do czrrsu powstunia nowego studium uwarunkowati (~tudium nr. 2013 - 
gidwny cel tereny mieszkuniowe) i nowych projektdw miejsco~vych plandw zagospodarowanicr 
przestrzennego. .Juki jest sens obecnych pruc, gdy juj wbdtce mogq by2 one niezgodne 
z nowy studium.y 
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6. Zupeinie nie zgudzam siq ze .sEowumi 2-cu Dyrektora Miejskiej Prucowni Urbanistycznej 
w Lodzi - mgr ini. urch. D~nuty  Lipinskiqj (spotkanie z dnia 04.10.2016r w MPU t o d z  
ul. Wilenska 53/55 ), i i  nie bgdziemy mieli sfrat rzeczywistych. Kaidy z nus posiada dziutkq 
z konkretnym zamy.slem przeznaczenia - gEownie mieszkuniowym, dlutego jeSli zostunie nam 
to uniemoiliwione to zostcrniemy zmuszeni do wystqpienia o godziwe odszkodowania. 

Reasurnujqc. 

Zwracam sig z uprzejmq pros'bq o ponowne rozpatrzenie miejscowego planu 
zagospodarowuniu przeslrzennego ohejmujycego nusz rejon i okolice w oparciu o stun 
rzeczywisty, u w q i  i propozycje mieszkuhcdw a tak2e pod kqtem powstajqcego nowego 
studium uwarunkowun i kierunkdw zagospodurowunia przestrzennego miasta Eodzi, 
majqcego nu cell4 gldwnie tereny mieszkaniowe. Pragniemy nadul w sposdb normalny i ludzki 
zyC w nuszym mies'cie. PogodziC stun rzeczywisty z planami i ro-7wojem miusta. Niech bgdzie 
to w sposbb logiczny, komj)romisowy i z dohrem dla 1ucino.ic.i. W koncu miasto to my 
mieszkancy. " 

Rozstrzygniecie: 
Prezydent Miasta todzi postanowil nie uwzglednib uwag o numerach od 17 do 79. 

Wvj aSnienie: 
Ad. 1. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z poin. zm.) prezydent miasta sporzqdza projekt 
planu miejscowego zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrqbnymi. Studium 
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta todzi  przyjqte uchwalq 
Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w todzi z dnia 27 paidziernika 2010 r., przewiduje na tym 
obszarze glownie tereny przemyslowo-uslugowe, ktore obe~mujq tereny przenikajqcych siq 
funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenow uslugowych. W zwiqzku 
zpowyzszym nie ma mozliwoSci rezygnacji z przeznaczenia terenow pod funkcje 
przemyslowo-ustugowq. 
Funkcja mieszkaniowa dopuszczona jest w studium jedynie jako uzupelniajqca pod 
warunkiem spelnienia wymogow wynikajqcych z przepisow odrqbnych. 
W projekcie planu w miejscu istniejqcych, uksztaltowanych od lat osiedli mieszkaniowych 
wskazano przeznaczenie MNIIJ, ktore pozwala na funkcjonowanie zabudowy mieszkaniowej 
i uslugowej. Na pozostalych terenach wskazanych w studium pod tereny przemyslowo- 
uslugowe, gdzie Sunkcja mieszkaniowa nie wystqpowala lub wystqpowala w postaci 
pojedynczych domow mieszkalnych nie wskazano kontunuowania funkcji mieszkaniowej. 
Ze wzglqdu na preferencjq wskazanq w studium dla zabudowy przemyslowo-uslugowej nie 
wyznaczono nowych terenow mieszkaniowych z uwagi na kolizyjnosC przeznaczen, miqdzy 
kt6rymi moze dochodzit do konfliktow. 
Projekt planu opracowywany jest dla obszaru, ktory zostal obwiedziony granicq i tylko w jej 
obrqbie moze ustalac zasady i ograniczenia. Wskazane w uwadze inne lokalizacje dla 
zabudowy przemyslowej zostanq przeanalizowane, niemniej przedmiotowy projekt planu nie 
moie o nich rozstrzygak poza jego granicami. 
W zakresie ograniczenia uciqiliwoSci projekt planu zawiera liczne zapisy majqce na celu 
zniwelowanie ich w odniesieniu do poszczegolnych elementow Srodowiska, w tym rowniez 
w stosunku do chronionych funkcji mieszkaniowych. Przede wszystkim zakazuje lokalizacji 
zakladow stwarzajqcych zagrozenie wystqpienia powaznej awarii oraz przedsiqwzieC 
mogqcych zawsze znaczqco oddzialywak na Srodowisko. I'onadto projekt planu zawiera 
zapisy w zakresie ochrony przed halasem, ochrony wod podziemnych, a takie nakaz 
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stosowania rozwiqzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych zapewniajqcych 
zachowanie standardow jakosci Srodowiska okreilnych na podstawie przepisow odrqbnych. 

Ad. 2. Uruchamianie nowych terenow pod zabudowq, czy to przemyslowq czy to 
mieszkaniowq zawsze wiqzat siq bqdzie z wydatkowaniem Srodkow publicznych na realizacje 
infrastruktury technicznej, w sklad ktorej wchodzq drogi publiczne wraz z chodnikami 
i oiwietleniem oraz sieci: wodociqgowe, kanalizacyjne, cieplne, energetyczne, gazowe 
i telekomunikacyjne. 
Droga wewnqtrzna oznaczona na rysunku planu symbolem 3 KDW powstala w wyniku 
potrzeby zabezpieczenia bezpoiredniej obslugi komunikacyjnej dla dzialek polozonych 
wewnqtrz terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem :3 PIU, ktore takiego dostepu nie 
posiadaly z dr6g zaprojektowanych obwodowo oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
1 KDD, 2 KDD i 2KDL. Niewyznaczenie przedluienia drogi 2 KDW w kierunku ulicy 
Klasowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KDD nie oznacza, ze nie bqdzie mozna 
korzystad z drogi dziS tam funkcjonujqcej . 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie rozstrzyga o sprawach dotyczqcych 
bieiqcych remontow i poprawy kondycji istniejqcych drog. 
W zakresie przeznaczenia terenow pod zabudowq mieszkaniowq wyjaSnienie zostalo 
udzielone w punkcie Ad. 1 .  

Ad. 3. Doprowadzenie i zaopatrzenie w wodq terenow planowanych pod zabudowe 
przemyslowq odbywat siq bqdzie poprzez kompleksowe dzialania polegajqca na rozbudowie 
istniejqcej sieci wodociqgowej. W projekcie uchwaly, w zapisach rozdzialu 2, ustaleli 
ogolnych dla calego obszaru okreSla siq warunki powiqzan sieci infrastruktury technicznej 
z ukladem zewnqtrznym. W zakresie systemu doprowadzenia wody wskazuje siq magistrale 
wodociqgowe ,,Goma" zlokalizowane wzdlui rzeki Olech6wki oraz ulic Powtornej 
i Chlodnikowej jako podstawowy element zaopatrzenia w wodq. 
Ponadto projekt planu zawiera liczne zapisy majqce na celu ochrone wod podziemnych, 
a takie wprowadza zasady, w tym nakazy i zakazy, w zakresie zaopatrzenia w wodq, 
odprowadzenia Sciekow i postqpowania z odpadami. 

Ad. 4. Obszar objqty projektem planu nalezy do teren6w o doid ubogich zasobach 
faunistycznych, co jest skutkiem istnienia fizycznych barier, w postaci szlakow kolejowych 
i drogowych, ograniczajqcych moiliwoSC przemieszczania siq zwierzqt. LqcznoSC 
z pobliskimi terenami otwartymi zapewnia jedynie korytarz ekologiczny - dolina rzeki 
Olechowki. 
Przeksztalcenie obszaru zgodnie z ustaleniami projektu planu spowoduje negatywne zmiany 
dla florystycznej i faunistycznej bior6znorodnosci analizowanego obszaru. 
Niemniej jednak projekt planu, zwiqkszajqc strefq do urbanizacji, zawiera liczne zapisy 
majqce na celu zniwelowanie jej uciqzliwosci w odniesieniu do poszczegolnych elementow 
Srodowiska, w tym rowniei w stosunku do chronionych funkcji mieszkaniowych. Przede 
wszystkim zakazuje lokalizacji zakladow stwarzajqcych zagroienie wystqpienia powaznej 
awarii oraz przedsiqwziqt mogqcych zawsze znaczqco oddzialywat na Srodowisko. Ponadto 
plan stanie siq podstawq do egzekwowania zapisow dotyczqcych ochrony Srodowiska, 
przyrody, krajobrazu kulturowego oraz zasad zagospodarowania terenow, a takie ich obslugi 
poprzez infrastrukturq technicznq, ktorych celem jest zminimalizowanie negatywnego 
oddzialywania na Srodowisko. 
Ze wzglqdu na preferencjq wskazanq w studium dla zabudowy przemyslowo-uslugowe nie 
wyznaczono nowych terenow mieszkaniowych. Decyzje te podyktowane byly rowniez 



zasadami powszechnie obowiqzujqcymi, ktore mowiq o izolowaniu odmiennych przeznaczen 
terenow, miqdzy kthrymi moze dochodzic do konfliktow. 

Ad. 5. Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta todzi  
przyjqte uchwalq Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w todzi z dnia 27 paidziernika 2010 r. 
jest dokumentem obowiqzujqcym. Nie istniejq przepisy prawne, kt6re dawaly by podstawq 
do odlozenia w czasie procedowania przedmiotowego projektu planu. Wstrzymywanie prac 
nad planem jest ekonomicznie nieuzasadnione. Zadariiem planu miejscowego jest 
uregulowanie wzajemnych relacji przestrzennych, okreslenie czytelnych zasad 
zagospodarowania i powstrzymanie niepoiqdanych zjawisk wystqpujqcych w wyniku braku 
miejscowego planu. 

Ad. 6. Projekt planu zostal sporzqdzony zgodnie z przepisami prawa dotyczqcymi planowania 
i zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z procedurq formalno-prawnq sporzqdzania 
miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego. Do momentu wylozenia 
do publicznego wglqdu dokonano wszelkich uzgodnieii z wlaiciwymi instytucjami 
i organami, w wyniku ktorych uzyskano pozytywne uzgodnienia i opinie umozliwiajqce 
wylozenie planu. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2'7 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2016 r. poz. 778 z poin. zm.) ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ksztaltujq, wraz z innymi przepisami, 
sposob wykonywania prawa wlasnoici nieruchomosci, ktore nie jest prawem 
nieograniczonym. Kazda regulacja zawarta w planie miejscowym wprowadzajqca 
ograniczenia korzystania z nieruchomoici, prowadzi w istocie do ograniczenia uprawnien 
wlaScicielskich. Jednakze naruszenie postanowieniami planu miejscowego prawa wlasnoSci 
nie polega na tym, ze uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego ogranicza 
w jakikolwiek sposob to prawo, lecz na tym, ze wplywa na wykonywanie prawa wlasnoici 
sprzecznie z przepisami prawa powszechnie obowiqzujqcego. Majqc na uwadze powyzsze, 
projekt planu miejscowego jest zgodny z prawem i mieici siq w granicach uprawnien organu, 
nie stanowiqc nadu2ycia uprawnienia do ksztaltowania polityki przestrzennej na terenie 
gminy. 
Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z pozn. zm.) jezeli, w zwiqzku z uchwaleniem planu 
miejscowego albo jego zmianq. korzystanie z nieruchomosci lub jej czqici w dotychczasowy 
sposob lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stanie siq niemozliwe bqdz istotnie 
ograniczone wlaiciciel lub uzytkownik wieczysty nieruchomoici moze iqdaC od gminy 
odszkodowania za poniesiona rzeczywista szkodq albo wykupienia nieruchomoici lub 
jej czqici. 

Poniisze uwagi o numerach: 80 ,82,83,85,86,87 oraz uwagi o numerach od 89 do 100 
i od 102 do 137 posiadajq taka samq treSL. i zostaly rozpatrzone wspolnie. 

Uwaga nr 80 - Pan Jacek Sitkiewicz i mieszkancy ulicy Wigilijnei 
(data wplywu uwagi 09.1 1.2016 r. - data nadania 07.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Wigilijna 8-4 

Uwaga nr 82 - Pani Zofia Mecina (data wplywu uwagi 07.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: brak oznaczenia obszaru lub nieruchomoici 



Uwaga n r  83 - Pan Krzvsztof Grabarczvk (data wplywu uwagi 04.1 1.20 16 r.) 
Uwaga dotyczy: brak oznaczenia obszaru lub nieruchomosci 

Uwaga nr 85 - Pan Marek Kruk (data wplywu uwagi 04.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: brak oznaczenia obszaru lub nieruchon~oici 

Uwaga nr  86 - Pani Barbara Lubanczvk i Pani Krvstvna Adamska 
(data wptywu uwagi 04.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: brak oznaczenia obszaru lub nieruchomosci 

Uwapa nr  87 - Pani Jadwiga Gliwna (data wplywu uwagi 04.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: brak oznaczenia obszaru lub nieruchomoici 

Uwapa n r  89 - Pan Adam Pietrzyk, Pani Kinpa Pietrzvk i Pani Roia Pietrzvk 
(data wplywu uwagi 04.1 1.20 16 r.) 
Uwaga dotyczy: brak oznaczenia obszaru lub nieruchomoSci 

Uwapa n r  90 - Pani Agnieszka Galanciak (data wptywu uwagi 04.11.2016 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Powt6ma 

Uwaga n r  91 - Pani Teresa Aldea (data wplywu uwagi 04.1 1.2016 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Kurczaki 126 

Uwaga n r  92 - Pan Bartlomiei Bak, Pani Monika Bak i Pan Patryk Bqk 
(data wptywu uwagi 04.1 1.20 16 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Straznicza 13 

U w a ~ a  n r  93 - Pan Grze~orz  Gorzkiewicz (data wplywu uwagi 04.1 1.20 16 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Straznicza 25, dziakka nr 445, obrqb G-30 

Uwaga n r  94 - Pan Mateusz Antos (data wplywu uwagi 04.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Chlodnikowa 17, dzialka nr 18 1, obrqb G-30 

Uwaga n r  95 - Pani Anna Antos (data wplywu uwagi 04.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Chlodnikowa 17, dzialka nr 1 8 1, obrqb G-30 

Uwaga n r  96 - Pani Teresa Drobkowska (data wplywu uwagi 04.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Chlodnikowa 1211 

Uwaga n r  97 - Pan J6zef Wach i Pani Marianna Wach (data wplywu uwagi 04.1 1.20 16 r.) 
Uwaga dotyczy : ul. Chlodnikowa 27/29 

Uwaga n r  98 - Pani Ewa Matusiak (data wplywu uwagi 04.1 1.20 16 r.) 
Uwaga dotyczy: obszar w rejonie ulic Zygmunta, Baltyckiej, Lotnej, Przyjacielskiej 

Uwaga n r  99 - Pan Bartosz Matusiak (data wplywu uwagi 04.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: obszar w rejonie ulic Zygmunta, Baltyckiej, Lotnej, Przyjacielskiej, 
Sqsiedzkiej 



Uwaga n r  100 - Pan Franciszek Majchrowski (data wplywu uwagi 04.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: brak oznaczenia obszaru lub nieruchomoici 

Uwaga n r  102 - Pani Teresa Gmercinska i Pani Marta Kubolewska oraz iedno namisko 
nieczvtelne (data wplywu uwagi 04.1 1.20 16 r.) 
Uwaga dotyczy: brak oznaczenia obszaru lub nieruchomoici 

Uwaga n r  103 - Pan Jan K e ~ a  (data wplywu uwagi 04.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: brak oznaczenia obszaru lub nieruchomoici 

Uwaga nr  104 - Pan Mieczvslaw Pbstka i Pani Boienna Piqstka 
(data wplywu uwagi 04.1 1.20 16 r.) 
Uwaga dotyczy: brak oznaczenia obszaru lub nieruchonloici 

Uwaga n r  105 - Pan Andrzei Patora i Pan Radomvsl Patora 
(data wplywu uwagi 04.1 1.20 16 r.) 
Uwaga dotyczy: brak oznaczenia obszaru lub nieruchomoici 

Uwaga n r  106 - Pani Teresa Walczak (data wplywu ilwagi 04.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: brak oznaczenia obszaru lub nieruchomoSci 

Uwaga n r  107 - Pan Zvgmunt Mikolaiczvk (data wplywu uwagi 04.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: brak oznaczenia obszaru lub nieruchomoici 

Uwaga n r  108 - Pani Katarzvna Lisek (data wplywu uwagi 04.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: brak oznaczenia obszaru lub nieruchomoici 

Uwaga n r  109 - Pan Krzvsztof Zvtka (data wplywu uwagi 04.1 1.2016 r.) 
Uwaga dotyczy: brak oznaczenia obszaru lub nieruchomoici 

Uwaga n r  110 - Pan Janusz Soroka i P. H. Soroka (data wplywu uwagi 04.1 1.2016 r.) 
Uwaga dotyczy: brak oznaczenia obszaru lub nieruchomoici 

Uwaga n r  11 1 - Pan Krzvsztof Gebarowski (data wptywu uwagi 04.1 1.20 16 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Chlodnikowa 39 i 39a, dzialka nr 16411 5, 167, 168, obrqb G-30 

U w a ~ a  n r  112 - Pani Krystvna Gebarowska (data wplywu uwagi 04.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Chlodnikowa 39 i 39a, dzialka nr 16411 5, 167, 168, obrgb G-30 

Uwaga nr  113 - Pani Zofia Grze.idziak, Pan Kafal Janowski, Pan Marcin Sokcit, 
Pani Joanna Wichrowska (data wplywu uwagi 04.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Chlodnikowa 35, dzialka nr 170 i 171 

Uwaga n r  114 - Pan Marek Debecki i Pani Agnieszka Debecka (data wplywu uwagi 
04.1 1.2016 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Straknicza 12, ul. Kurczaki 127b, dzialka nr 4 19 i 41 011, obrqb G-30 

Uwaga n r  115 - Pan Leszek Szewczvk (data wplywu uwagi 04.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Chlodnikowa 34, dzialka nr 16011, 16012, obrgb G-30 



U w a ~ a  nr  116 - Pan Tadeusz Pawlina (data wplywu uwagi 04.1 1.20 16 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Chlodnikowa 10a 

Uwaga n r  117 - Pani Anna Dedyk-Rvczel i P. W. Rvczel (data wplywu uwagi 
04.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Chlodnikowa 9 

U w a ~ a  n r  118 - Pan Zenon Nowacki (data wplywu uwagi 04.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Chlodnikowa 5a 

Uwaga nr  119 - Pani Katarzyna Ciszewska (data wplywu uwagi 04.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Chlodnikowa 24, dzialka nr 1 5311 i 1 5312, obrqb G-30 

Uwaga n r  120 - Pani Danuta Ciszewska (data wplywu uwagi 04.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Chlodnikowa 24, dzialka nr 15311 i 15312, obrqb G-30 

Uwaga n r  121 - Pan Jacek Wegierek (data wplywu uwagi 04.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Chlodnikowa 3 1 

U w a ~ a  nr  122 - Pani Gabriela Rudowska (data wplywu uwagi 04.1 1.2016 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Chlodnikowa 3 1 a/l 

U w a ~ a  n r  123 - Pan Miroslaw Pietrzyk (data wplywu uwagi 04.1 1.2016 r.) 
Uwaga dotyczy: ill. Straznicza 30 

U w a ~ a  n r  124 - Pani Boiena Musial (data wplywu uwagi 04.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Straznicza 3 1 

U w a ~ a  n r  125 - Pan Krzvsztof Zaborowski (data wplywu uwagi 04.11.2016 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Chlodnikowa 3a 

Uwaga n r  126 - Pani Bronislawa Gadzinowska (data wplywu uwagi 04.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Powtorna 25, dzialka nr 404, obrqb G-30 

Uwaga nr 127 - Pan Mieczyslaw Glinski (data wplywu uwagi 04.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Chlodnikowa 38 

Uwapa n r  128 - Pan Grzegorz Janus (data wplywu uwagi 04.1 1.2016 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Ideowa 20 

Uwapa nr  129 - Pani Zdzislawa Piaczek (data wplywu uwagi 04.1 1.2016 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Chlodnikowa 15a, dzialka nr 182 

Uwaga n r  130 - Pani Janina Ruszkiewicz, Pani Elibieta Joachimiak 
i Pan Dominik Joachimiak (data wplywu uwagi 04.1 1.20 16 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Chlodnikowa 33a 

Uwaga n r  131 - Pani Elibieta Snoch-Dudtkiewicz (data wplywu uwagi 04.1 1.2016 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Chlodnikowa 37, dzialka nr 169, obreb G-30 



U w a ~ a  nr 132 - Pani Malgonata Gebarowska (data wplywu uwagi 04.1 1.20 16 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Chlodnikowa 39 i 39a, dzialka nr 164/15. 167, 168, obrqb G-30 

Uwaga nr 133 - Pani Jadwiea Michalowska (data wplywu uwagi 04.1 1.2016 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Chlodnikowa 41, obrqb G-30 

Uwaga nr 134 - Pani Izabela Matusiak (data wplywu uwagi 04.1 1.2016 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Ideowa 3 

Uwaga nr 135- Pani Miroslawa Jakowczuk (data wplywu uwagi 04.1 1.20 16 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Chlodnikowa 4 

U w a ~ a  nr 136 - Pani Blanka Kieszek (data wplywu uwagi 04.1 1.201 6 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Jqdrzejowska 13b, obrqb G-30 

Uwapa nr 137 - Pani Ewa Wypych (data wplywu uwagi 04.. 1 1.20 16 r.) 
Uwaga dotyczy: ul. Strainicza 7 

Przeznaczenie w pro-jekcie planu: 
- tereny oznaczone na rysunku planu symbolami P/U - zabudowa produkcyjna, sklady, 

magazyny oraz zabudowa uslugowa, 
- teren oznaczony na rysunku planu symbolem MW - zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna, 
- tereny oznaczone na rysunku planu symbolami MN/U - zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna oraz zabudowa uslugowa, 
- tereny oznaczone na rysunku planu symbolami KIIG, KDL, KDD, KDZ - drogi 

publiczne, 
- tereny oznaczone na rysunku planu symbolami KDW - drogi wewnqtrzne, 
- tereny oznaczone na rysunku planu symbolami ZN - zielen naturalna, 
- teren oznaczony na rysunku planu symbolem ZD - ogrody dzialkowe, 
- tereny oznaczone na rysunku planu symbolami W - urzqdzenia wodociqgowe, 
- teren oznaczony na rysunku planu symbolem WS - wody powierzchniowe, 
- tereny oznaczone na rysunku planu symbolami KT - infrastruktura techniczna, 
- tereny oznaczone na rysunku planu symbolami KS - komunikacja kolowa. 

Przedmiot uwan: 
1. Sprzeciw wobec powiqkszania przemyslu. 
2. Wskazanie na przedluzenie drogi 3 KDW do drogi 1 KDD. Wniosek o przeznaczenie 

terenow pod zabudowq mieszkaniowq. 
3. Obawa o istniejqce studnie glqbinowe w kontekicie planowanego przemyslu. 
4. Obawa o bogactwo flory i fauny, ktore zniknq jak powstanie przemysl. Wniosek 

o przeznaczenie pod zabudowq mieszkaniowq jednorodzinnq. 
5. Wniosek o wstrzymanie procedowania projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego do czasu powstania nowego Studium uwarunkowan i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego. 



TreSC uwag wnioskodawcy uzasadniajq w nastqpujqcy sposob: 

Cytuj q: 
I .  Jako osoba zamie.szkala w rejonie objqtym yrojektem miejscowego plunu 
zagospodarowuniu przestrzennego nr. 104 nie zgudzam siq z w.szelkim powigkszaniem jui 
istniejqcego przerr?yslu ( t.j usytuowanien~ w planie terenOw przemyslowo uslugowych ), 
ktbry jest dla nas mieszkaricbw ucit~iliwy i szkodliwy ( przykladem niech tu bqdzie firma 
Hutchinson - wyczuwalny odor i szkodliwe wyziewy powstate podczas produkcji ). 
Dlaczego miejscowy plun zago.spodarowania przestrzennego nie uwzglqdniu juz istniejqcych 
zabudowuri? W koricu mieszkumy tu od fat, juk rdwniei wielu z mieszkaricbw uzyskalo 
zarbwno warunki zabudo~y  juk i pozwolenie na budowq domow wydawane przez miusto. . 
Nikl nie chce zyC wSrdd przemysiu i w skazonym powietrzu. L)oskonale rozumiem, i e  przemysl 
musi istnied i siq ro-mijut - dlutego u~lu2am, Be sEu.szny jego lokalizacjy sq obrzeza miasta 
i bliskoii trakcji kolejowej. Dlatego lepiej tuki teren umiejscowii nu wschdd od posesji 
mieszkalnych ul. Toma.szowskiej (plan 141 - planowany jest dojazd do autostrady wraz 
z obrqbami: G-32, (;-56, G-20 i W-36), gdzie zntrjduje siq trakcja kolejowa bez nasypu 
oraz istniejq i powstajq.jirmy (chodby przy samej Al. Ofiar Terroryzmu I I WrzeSnia). Inny 
propozycjq moze byt rejon pograniczu osiedla Radogoszcz a Eugiewnik, gdzie trakcja 
kolejowa jest rbwniez bez nusypu i M I  obecnym stanie rzec?ywistym brakjest zabudowari 0. 
obrgb B-8 i B-10. 
2. Jak wynika z uzu.sudnienia do I1 wyloienia planu wpl'yw ntr Jinanse publiczne, w tym budiet 
gminy, skutkiem uchwuleniu tego planu bqdzie lrjemny wynik jinansowy przedsigwziqcia 
nu poziomie ok. -Y,5 mln. zl. W zwiqzku z powy2.szym lepiej wyremontowaC obecne ulice (np.: 
ul Zygmunta - zwanq potocznie wSrod mieszkancow ,, ulicq 1000 dziur" ), a takze stworzyC 
ulice dojuzdowe do istniejycych domostw i dzialek ( ul. Jqdrzejowska od ul. Rolniczej 
w kierunku ul. Tomaszowskiej, przedluzyc ul. Kurczaki ), doprowadzit komunikucjq miejskq 
ipozwolii. mieszkuricom nu budowanie domdw z zachowuniem pasa ochronnego zieleni? 
Zastrzezenia btrdzi tez rozwiyzunie drogi 3KDW jako drogi s'lepej bez przejazdu do ulicy 
klasowej. 2-cu Dyrektora M.P.U. w Eodzi - mgr inz. arch. Danuta Lipiriska (na spotkaniu 
z dnia 04.1 0.201 6r w MPU Lodz ul. Wileriska 53/55 ) stwierdzita, iz przediuzenie tej drogi 
nie jest w interesie micrstu. A czy interes mie.szkaricdwl nie jest rbwniez interesem miasta? 
W zwitlzku z powyiszym wskuzune byloby, aby droga 3 KD W byla drogq przelotowq i lyczyla 
ul Kurczaki (2KDL) z ul Klusowq (IKDD). Tukie rozwiqzania .spowodowalyby zatrzymanie 
mieszkaricbw przed ucieczky do innych miejscowos'ci, a co za tym idzie dalyby staly i pewny 
wpiyw z podatk6w od gruntdw i nieruchomos'c~i. Wiqkszos'C ludzi chce iyC z dala od zgieiku, 
natloku i zanieczy.szczeri, u zaruzem hlisko micrsta i miejsca pracy. Takie tereny odznaczajq siq 
zdecydowanie wiqkszy ~~urto ic iy .  
3. U zbiegu ulic Przyjucielski<j i Zygmuntu zlokalizowane jest ujqcie wdd podziemnych Stare 
Gdrki ( 3  studnie glqbinowe ), z ktdrego korzystujty mieszkaricy catego miasta, jak ma siq 
to do planowanego przemyslu P 
3. Nusz obszar churukteryzuje siq juz duiym boguctwem flory tj. powyzej 250 gatunkbw/km2 
jak i zusobami ,firuny, ktdre zanikny w przypadku gdy ob.szur zostanie zugospodarowany 
przemysiowo. Nie lepiej zachowaC przyrodq odpowiednimi warunkami zabudowy 
jednorodzinnej? 
5. Wnoszg o ~~strzymcmie obecnego projektu miejsco~~ego planu zagospodarowania 
przestrzennego do czu.su pow~tania nowego .studium uwarunkowari (studium nr. 2013 - 
glbwny eel tereny mie.szkunio~~e) i nowych projektdw miej.scowych plandw zagospodarowania 
przestrzennego. 



Reasumujqc: 

Zwracamy siq z uprzejmq pros'hq o ponowne rozputrzenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego ohejmujqcego nasz rejon i okolice w oparciu o stan 
rzeczywisty, uwagi i propozycje mieszkaricciw, ktdrzy jednoglos'nie wnoszq aby w naszym 
rejonie rozwijulo siq tylko i wylqcznie budownictwo mieszkaniowe bez przemystu, a takze pod 
kqtem powstajqcego nowego Studium uwarunko~~ari i kierunkdw zagospodarowania 
przestrzennego m iasta Lodzi, gdzie Rudni Rudy Miejskiej wj)brali jednoglos'nie model B jako 
kierunek dalszych prac nad Studium. Model B zaklada wskazanie rezenv terendw 
mieszkaniowych na poziomie ekwiwulentu okolo 30 - 60 tyS. mieszkancbw. Teren ohjgty 
przedmiotowym planem zagospodarowaniu przestrzennego nr 103 powinien pehiC role 
terenbw mieszkaniowych, co hyloby zgodne w wolq zamieszkatych w naszym rejonie osbb. 
Pragniemy nadul w sposcih normalny i ludzki zyC w rzaszym mies'cie. PogodziC stan 
rzeczywisty z pluncrmi i rozwojem miastcr. Niech hgdzie to w sposbb logiczny, kompromisowy 
i z dobrem dla Ez4dnos'ci. W koricu miasto to my mieszkancy. " 

Rozstrzyp;niecie: 
Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzglednid uwag o numerach: 80,82,83,85,86,87 
oraz uwag o numerach od 89 do 100 i od 102 do 137. 

Wyi ainienie: 
Ad. 1. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U.  z 201 6 r. poz. 778 z pozn. zm.) prezydent miasta sporzqdza projekt 
planu miejscowego zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrqbnymi. Studium 
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi przyjqte uchwalq 
Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w todzi z dnia 27 paidziernika 201 0 r., przewiduje na tym 
obszarze glownie tereny przemyslowo-uslugowe, kt6re obejmujq tereny przenikajqcych siq 
funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych teren6w uslugowych. W zwiqzku 
z powyiszym nie ma mozliwoSci rezygnacji z przeznaczenia terenow pod funkcjq 
przemyslowo-uslugowq. 
Funkcja mieszkaniowa dopuszczona jest w studium jedynie jako uzupelniajqca pod 
warunkiem spelnienia wymogow wynikajqcych z przepisow odrqbnych. 
W projekcie planu w miejscu istniejqcych, uksztaltowanych od lat osiedli mieszkaniowych 
wskazano przeznaczenie MNfU, ktore pozwala na funkcjonowanie zabudowy mieszkaniowej 
i uslugowej. Na pozostalych terenach wskazanych w studium pod tereny przemyslowo- 
uslugowe, gdzie funkcja mieszkaniowa nie wystqpowala lub wystqpowala w postaci 
pojedynczych domow mieszkalnych nie wskazano kontunuowania funkcji mieszkaniowej. 
Ze wzgledu na preferencje wskazanq w studium dla zabudowy przemyslowo-uslugowej nie 
wyznaczono nowych terenow mieszkaniowych z uwagi na kolizyjnoik przeznaczen, miqdzy 
ktorymi moie dochodzik do konfliktow. 
Projekt planu opracowywany jest dla obszaru, ktory zostal obwiedziony granicq i tylko w jej 
obrebie moze ustalac zasady i ograniczenia. Wskazane w uwadze inne lokalizacje dla 
zabudowy przemyslowej zostanq przeanalizowane, niemniej przedmiotowy projekt planu nie 
moze o nich rozstrzygak poza jego granicami. 
W zakresie ograniczenia uciqzliwoici projekt planu zawiera liczne zapisy majqce na celu 
zniwelowanie ich w odniesieniu do poszczegolnych elementow Srodowiska, w tym rowniez 
w stosunku do chronionych funkcji mieszkaniowych. Przede wszystkim zakazuje lokalizacji 
zakladow stwarzajqcych zagrozenie wystqpienia powaznej awarii oraz przedsiewziqC 
mogqcych zawsze znaczqco oddzialywak na Srodowisko. I'onadto projekt planu zawiera 
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zapisy w zakresie ocl~rony przed halasem, ochrony wod podziemnych, a takze nakaz 
stosowania rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych zapewniajqcych 
zachowanie standardow jakoici Srodowiska okreilnych na podstawie przepisow odrqbnych. 

Ad. 2. Uruchamianie nowych terenow pod zabudowq, czy to przemyslowq czy to 
mieszkaniowq zawsze wiqzaC siq bqdzie z wydatkowaniem Srodkow publicznych na realizacjq 
infrastruktury techniczne-j, w sklad ktorej wchodzq drogi publiczne wraz z chodnikami 
i oiwietleniem oraz sieci: wodociqgowe, kanalizacyjne, cieplne, energetyczne, gazowe 
i telekomunikacyjne. 
Droga wewnqtrzna oznaczona na rysunku planu symbolem 3 KDW powstala w wyniku 
potrzeby zabezpieczenia bezpoiredniej obslugi komunikacyjnej dla dzialek polozonych 
wewnqtrz terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3 P/U, ktore takiego dostqpu nie 
posiadaly z drbg zaprojektowanych obwodowo oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
1 KDD, 2 KDD i 2KD1,. Niewyznaczenie przedluzenia drogi 2 KDW w kierunku ulicy 
Klasowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KDD nie oznacza, i e  nie bqdzie mozna 
korzystad z drogi dziS tam funkcjonujqcej. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie rozstrzyga o sprawach dotyczqcych 
biezqcych remontow i poprawy kondycji istniejqcych drog. 
W zakresie przeznaczenia terenow pod zabudowq mieszkaniowq wyjaSnienie zostalo 
udzielone w punkcie Ad. 1 . 

Ad. 3.  Doprowadzenie i zaopatrzenie w wodq terenow planowanych pod zabudowq 
przemyslowq odbywad siq bedzie poprzez kompleksowe dzialania polegajqca na rozbudowie 
istniejqcej sieci wodociqgowej. W projekcie uchwaly, w zapisach rozdzialu 2, ustalen 
ogolnych dla calego obszaru okreila siq warunki powiqzan sieci infrastruktury technicznej 
z ukladem zewnqtrznym. W zakresie systemu doprowadzenia wody wskazuje siq magistrale 
wodociqgowe ,,Gornaw zlokalizowane wzdlui rzeki Olechowki oraz ulic Powtornej 
i Chlodnikowej jako podstawowy element zaopatrzenia w wodq. 
Ponadto projekt planu zawiera liczne zapisy majqce na celu ochronq wod podziemnych, 
a takie wprowadza zasady, w tym nakazy i zakazy, w zakresie zaopatrzenia w wodq, 
odprowadzenia Sciekow i postqpowania z odpadami. 

Ad. 4. Obszar objqty projektem planu nalezy do terenow o doSC ubogich zasobach 
faunistycznych, co jest skutkiem istnienia fizycznych barier, w postaci szlakow kolejowych 
i drogowych, ograniczajqcych moiliwoSc przemieszczania siq zwierzqt. LqcznoSC 
z pobliskimi terenami otwartymi zapewnia jedynie korytarz ekologiczny - dolina rzeki 
Olechowki. 
Przeksztalcenie obszaru zgodnie z ustaleniami projektu planu spowoduje negatywne zmiany 
dla florystycznej i faunistycznej bior6znorodnoSci analizowanego obszaru. 
Niemniej jednak pro-jekt planu, zwiqkszajqc strefq do urbanizacji, zawiera liczne zapisy 
majqce na celu zniwelowanie jej uciqzliwoici w odniesieniu do poszczegolnych elementow 
Srodowiska, w tym rowniei w stosunku do chronionych filnkcji mieszkaniowych. Przede 
wszystkim zakazuje lokalizacji zakladow stwarzajqcych zagroienie wystqpienia powaznej 
awarii oraz przedsiqwziqc mogqcych zawsze znaczqco oddzialywad na Srodowisko. Ponadto 
plan stanie siq podstawq do egzekwowania zapisow dotyczqcych ochrony Srodowiska, 
przyrody, krajobrazu kulturowego oraz zasad zagospodarowania terenow. a takze ich obslugi 
poprzez infrastrukture technicznq, ktorych celem jest zminimalizowanie negatywnego 
oddzialywania na Srodowisko. 
Ze wzglqdu na preferencjq wskazanq w studium dla zabudowy przemyslowo-uslugowej nie 
wyznaczono nowych terenow mieszkaniowych. Decyzje te podyktowane byly rowniez 
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zasadami powszechnie obowiqzujqcymi, ktore mowiq o izolowaniu odmiennych przeznaczen 
terenow, miqdzy ktorymi moie dochodzii do konfliktbw. 

Ad. 5. Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta todzi  
przyjqte uchwalq Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 paidziernika 2010 r. 
jest dokumentem obowiqzujqcym. Nie istniejq przepisy prawne, ktore dawaly by podstawq 
do odlozenia w czasie procedowania przedmiotowego projektu planu. Wstrzymywanie prac 
nad planem jest ekonomicznie nieuzasadnione. Zadarliem planu miejscowego jest 
uregulowanie wzajemnych relacji przestrzennych, okreilenie czytelnych zasad 
zagospodarowania i powstrzymanie niepozqdanych zjawisk wystqpujqcych w wyniku braku 
miejscowego planu. 

Uwagi o numerach: 81, 84, 88 i 101 posiadajq takq samq treSC, lecz ze wzgledu 
na niespelnienie wymogdw formalnych, jakimi bylo podanie imienia i nazwiska, 
nie podlegajq rozpatrzeniu. 

- 

Hanna Z D A N O W ~  


