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UCHWAEA NR 
RADY MIE JSKIE J W EODZI 

z dnia 

w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla czqici obszaru miasta Eodzi pdokonej w rejonie alei gen. 

Wkadyskawa Sikorskiego oraz ulic: Eagiewnickiej, Modrzewiowej, Folwarcznej, 
Jaworowej, Leszczynowej, gen. J6zefa Sowinskiego, Pawilonskiej, gen. J6zefa Bema 

i Gontyny. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
grninnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 15 15 i 1890) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 
1265, 1434, 17 13, 1777, 1830 i 1890), Rada Miejska w Eodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

5 1. Przystqpuje siq do sporzqdzenia rniejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla czqici obszaru miasta Eodzi polozonej w rejonie alei gen. Wladyslawa 
Sikorskiego oraz ulic: Eagiewnickiej, Modrzewiowej, Folwarcznej, Jaworowej, 
Leszczynowej, gen. Jdzefa Sowinskiego, Pawilonskiej, gen. Jdzefa Bema i Gontyny, zwanego 
dalej planem. 

5 2. Granice obszaru objqtego projektem planu zostaly oznaczone na rysunku 
stanowiqcym zalqcznik graficzny do niniejszej uchwaly. 

8 3. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Eodzi. 

5 4. Uchwda wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Eodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 
Prezydent Miasta Eodzj 
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Uzasadnienie 

do projektu uchwaky w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla czqici obszaru miasta Eodzi pdoionej w rejonie 
alei gen. Wladyslawa Sikorskiego oraz ulic: Eagiewnickiej, Modrzewiowej, Folwarcznej, 

Jaworowej, Leszczynowej, gen. J6zefa Sowinskiego, Pawilonskiej, gen. J6zefa Bema i Gontyny. 

Teren, dla kt6rego proponuje siq sporzqdzenie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, polozony jest w p6lnocnej czqSci miasta, czqSciowo na terenie osiedla 
Julian6w - Marysin - Doly oraz czqSciowo na terenie osiedla Radogoszcz. Obejmuje swoim 
zasiqgiem tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (zar6wno wolnostojqcej, 
bliiniaczej jak i szeregowej) oraz pojedyncze obiekty zabudowy uslugowej. Powierzchnia 
obszaru wynosi okolo 5 1,2 ha. 

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z pbin. zm.) przygotowanie 
uchwaiy poprzedzone zostalo wykonaniem analizy dotyczqcej zasadnoici przystqpienia do 
sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanego 
w uchwale obszaru oraz stopnia zgodnoSci przewidywanych rozwipari planu z ustaleniami 
Studium uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Eodzi. 

Zgodnie z obowiqzujqcym Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania 
przestrzennego miasta Eodzi teren objqty uchwaiq, w zakresie struktury funkcjonalno- 
przestrzennej, wskazuje tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN). 

Sporzqdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja jego 
ustalen pozwoli na ochronq teren6w zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przed 
powstaniem na jej obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

Plan miejscowy w spos6b szczeg6lowy rozstrzygnie o przeznaczeniu terenbw, okreSli 
parametry zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z ustaleniem parametr6w 
architektoniczno-budowlanych, wskaie zasady prawidlowej obslugi komunikacyjnej oraz 
rozwiqzania w zakresie infrastruktury technicznej. Ochronny charakter ustalen planu, przy 
spelnieniu wszystkich jego ustalen, spowoduje iz nie wplynie on negatywnie na stan 
Srodowiska przyrodniczego. 

Podjqcie nowej uchwaly o przystqpieniu do sporzqdzania planu nie narusza 
prowadzonej przez Miasto polityki przestrzennej i realizowanego harmonogramu prac 
planistycznych, a z punktu widzenia interesu spolecznego mieszkaric6w osiedla jest zasadne. 
W zwiqzku z powyzszym Prezydent Miasta todzi  przedklada projekt niniejszej uchwaly. 


