
ZARZl\DZENIE Nr¥mNIII4 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 16pazdziernika 2014 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku zlozonego w zwhlZku z ogloszeniem 0 przyst~pieniu 

do sporz~dzenia miejseowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ezC(sci 
obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie ulie: Przyjacielskiej, Zygmunta, Baltyekiej, 

Lotnej, S~siedzkiej, do terenow kolejowyeh. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marc a 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 17 pkt 
4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21,405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. 
poz. 379, 768 i 1133), w wykonaniu uchwaly Nr XXIV/392111 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 5 paZdziernika 2011 r. w sprawie przyst'lpienia do sporz'ldzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla cZysci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic: 
Przyjacielskiej, Zygmunta, Baltyckiej, Lotnej, S'lsiedzkiej do teren6w kolejowych 

zarz~dzam, co nastC(puje: 

§ 1. Rozpatrujy wniosek zlozony w zwi'lzku z ogloszeniem 0 przyst'lpieniu 
do sporz'ldzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cZysci obszaru 
miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Zygmunta, Baltyckiej, Lotnej, 
S'lsiedzkiej, do teren6w kolejowych, zgodnie z rozstrzygniyciem, stanowi'lcym za1'lcznik 
do zarz'ldzenia. 

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

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



Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 1291 NII14 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 46 paidziemika 2014 r. 

Rozstrzygni~cie 0 sposobie rozpatrzenia wniosku zlozonego w zwhlZku z ogloszeniem 
o przyst~pieniu do sporz~dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla cz~sci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Zygmunta, 
Battyckiej, Lotnej, S~siedzkiej, do terenow kolejowych. 

W okresie przewidzianym w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z p6in. zm.), tj. w dniach 
od 18 paidziemika 2011 r. do 18 listopada 2011 r. wptynal jeden wniosek. 

Wniosek z dnia 18 listopada 2011 r. zostal zlozony przez Pana Bogdana Sieronia, 
Pludwiny lOb, 95-011 gm. Stryk6w, dotyczy dzialki nr: 254/4 obryb G-30, polozonej 
w Lodzi przy ul. Zygmunta. 

Wnioskodawca wnosi 0 zakwalifikowanie dzialek jako dzialki przeznaczone pod 
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, a takZe 0 ustanowienie drogi po stronie 
zachodniej dzialki wzdluz granic dzialek sqsiednich, w taki spos6b by byla mozliwa 
komunikacja od ul. Zygmunta. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowit wniosku nie uwzgl~dnic. 

Wyjasnienia: 
Zgodnie z obowiqzujqcym Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 

przestrzennego miasta Lodzi, przyjytego Uchwalq Nr XCIXI1826110 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 27 paidziemika 2010 r., przedmiotowa dzialka zlokalizowana jest w obrybie terenu 
ZN - zieleni naturalnej i dolin rzecznych, obejmujqcego obszary zwiqzane z obnizeniami 
dolinnymi, zwlaszcza z obszarami den dolinnych, korytarzami ekologicznymi oraz terenami 
otwartymi. 

W projekcie planu miejscowego dzialka 254/4 wraz z dzialkami sqsiednimi zostanie 
zakwalifikowana do terenu ZN zieleni naturalnej. Tereny 
te obejmowac bydq obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi sredniego 
(Q 1 %) i niskiego (Q 0,2%) prawdopodobienstwa wystqpienia powodzi, dla kt6rych 
przewiduje siy zakaz lokalizacji obiekt6w budowlanych. 

Hanna ZDANOWSKA 


