
Druk Nr
Projekt z dnia

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

z dnia 2016 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi polożonej w rejonie ulic: Taborowej,

Tadeusza Gajcego i Jana Parandowskiego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 14 ust. I ustawy z dnia 27marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443,
774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830i 1890), Rada MiejskawŁodzi

uchwala, co następuje:

* 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego
przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w
Tadeusza Gajcego i Jana Parandowskiego, zwanego dalej planem.

* 2. Granice obszaru objętego projektem
stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

* 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

* 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zalqcznik 
do uchwaly Nr 
Rady Miejskiej w todzi 
z dnia 



Uzasadnienie 
do projektu uchwaIy w sprawie przystqpienia do sponqdzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestnennego dla cz~ ic i  obszaru miasta todzi poloionej w rejonie 
ulic: Taborowej, Tadeusza Gajcego i Jana Parandowskiego. 

OkreSlony w niniejszej uchwale obszar, wyznaczony do sporzqdzenia projektu planu, 
pdozony jest we wschodniej czg6ci miasta, w granicach Osiedla Andrzej6w. Powierzchnia 
bbszaru wynosi okolo 74 ha. 

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustaw z dnia 27 marca 2003 r. o ulanowaniu - 
i zagospodarowaniu przestrzennym @z. U. z 2015 r?poz. 199,z p6in. zm.), przygotowanie 
uchwaly poprzedzone zostalo wykonaniem analizy dotyczqcej zasadnoSci przystqpienia 
do sporz&&a miejscowego pimu zagospodarowania prze&-zennego oraz okreilenia 
stopnia zgodnoici przewidywanych ronviqzrui planu z ustaleniami studium uwarunkowari 
i kierunk6w zaizosuodarowania urzestrzenneao. " A - 

W granicach proponowanego przystqpienia do sporzqdzenia planu miejscowego 
wystqpujq zr6inicowane formy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zakresie stylbw, 
okesu powstania oraz zabudowa produkcyjno-ushgowa. 

Sporqdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja 
jego ustaleli pomoli na stopniowe porzqdkowanie teren6w poprzez okreSlenie zasad ochrony 
i ksztaltowania ladu przestrzennego, wyznaczenie teren6w przeznaczonych pod zabudowq. 
wraz z ustaleniami parametrbw architektoniczno-budowlanych. Ponadto, ustalenia planu 
miejscowego okreilq zasady prawidlowej obshgi komunikacyjnej oraz systemowe 
rozwiqzania w zakresie infrastruktury technicznej. 


