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Rady Miejskiej w Lodzi 
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Stanowisko w sprawie dzialan zmierzajqcych do rozwiqzania konfliktu zwiqzanego z prcibq 
zabudowy budynkami wielorodzinnymi dwu- i czterokondygnacyjnymi obszaru Zlotna 
w obrqbie ulic: Spadochroniarzy, Namiotowej, Biegunowej, Krancowej - wbrew przeznaczeniu 
tego terenu w Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lodzi jako obszaru zieleni urzqdzonej z programem uslugowym 

Na podstawie 8 17 Regulaminu Rady Miejskiej w Lodzi, stanowiqcy zalqcznik Nr 7 do Statutu 
Miasta Lodzi (Dz. Urz. Woj. Eodzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860 oraz z 2014 r. poz. 3718), Rada 
Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

5 1. Rada Miejska w Lodzi apeluje do Prezydenta Miasta Lodzi o podjqcie dzialan pomalajqcych 
realnie ochroniC teren Zlotna znajdujqcy siq w obrqbie ulic: Spadochroniarzy, Namiotowej, 
Biegunowej, Krancowej przed zabudowq budynkami wielorodzinnymi dwu- i 
czterokondygnacyjnymi, co byloby sprzeczne z przeznaczeniem tego terenu w Studium uwarunkowan 
i kierunkbw zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi jako obszaru zieleni urzqdzonej z 
programem uslugowym. 

5 2. Zagroienie realizacji takiej wysokiej zabudowy wynika z braku wystarczajqcych prac nad 
miejscowyrn planem zagospodarowania przestrzennego zainicjowanych jeszcze 12 lipca 2007 r. 
uchwaiq Nr XVI/266/07 Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czqici obszaru miasta Lodzi, poloionej na 
terenie osiedli: Zdrowie-Mania, Zlotno, w rejonie ulic: Krzemieniecka, Retkinska, Kusocinskiego, 
Arrnii Lodi, Brus, Przygranicma, Spadochroniarzy, Namiotowa, Krancowa, Konstantynowska. 
Dlatego to ze strony administracji samorzqdowej powinna wyjiC inicjatywa alternatywnych rozwiqzari 
naprawczych. Jeili okaie s i ~  i e  administracyjnie nie bqdzie mozna na tym etapie ograniczyk wysokiej 
zabudowy zamierzonej przez wlaiciciela terenu (inwestora), niezbqdnym jest podjqcie negocjacji w 
celu ustalenia: 
- dopuszczalnej z perspektywy rnieszkancow Zlotna zabudowy jednorodzinnej na spornym terenie; 
- ewentualnej zamiany gruntow miqdzy miastem a inwestorem, umoiliwiajqcej realizacje planow 
inwestycyjnych w obszarze do tego przeznaczonym i ograniczenie zabudowy na terenie, ktory ma by& 
od poczqtku rozstrzygniqk planistycznych chroniony. 

5 3. 1. Uzasadnienie do niniejszej uchwaly stanowi jej integralnq czqik. 
2. Wykonanie uchwaly powierza siq przewodniczqcemu Rady Miejskiej w todzi. 

5 4. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 
Projektodawcami uchwaly sq 
Radni Rady Miejskiej w Lodzi 

Przyg. Wlodzimierz Tomaszewski 



Uzasadnienie 
Historia zagospodarowania przestrzennego obszaru Zlotna jednoznacznie wskazuje, i e  

zgodnie pienvotnym rozstrzygniqciem planistycznym obowiqmjqcym do 3 1 grudnia 2003 r. (w 
ramach Miejscowego Planu Og6lnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta todzi przyjqtego 
przez Radq Miejskq w Eodzi uchwa$ z 2 czenvca 1993 r.') tereny w obrqbie w obrqbie ulic 
Spadochroniarzy, Namiotowej, Biegunowej, Krancowej, byly chronione przed zabudowq. 
Rozstrzygniqcia kolejnych Studiow uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lodzi (z 3.04.2002 r. i 27.10.2010 r.) wskazywaly na podobny kierunek rozstrzygniqf, 
przestrzennych. 

Miasto chcialo i teoretycznie chce nadal ten obszar wiqzaC z funkcjq teren6w zielonych i 
rekreacyjnych. Podobne stanowisko wyraia tamtejsza spolecznoSC zorganizowana w ramach 
jednostki pomocniczej miasta - jakq jest Osiedle Zlotno, ktore dziala w ramach Rady Osiedla 
Zlotno, 

Przypornnief, naleiy, ze skoro nie powi6dl siq zamiar przywrocenia postanowieli Miejscowego 
Planu Og6lnego z 2.06.1993 r., drogq do ochrony tych teren6w byla wszczqta 12 lipca 2007 r. 
procedura planistyczna uchwalq Nr XW266107 Rady Miejskiej w Lodzi (RM) w sprawie 
przystagienia do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czqkci 
obszaru miasta todzi, polozonej na terenie osiedli: Zdrowie-Mania, Zlotno, w rejonie ulic: 
Krzemieniecka, Retkinska, Kusocinskiego, Arrnii to&, Brus, Przygraniczna, Spadochroniarzy, 
Namiotowa, Krancowa, Konstantynowska. Niestety tryb pracy nad nowymi planami (niezaleinie od 
konsekwencji odszkodowawczych) i skala tych prac powodowaly znaczqce wydhzenie ich realizacji. 

Na poczqtku kadencji 2010-2014 zrezygnowano ze zlecania plan6w na zewnqtrz, ograniczajqc 
ich realizacje tylko do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. W konsekwencji takiej praktyki i 
przyjqtego zarzqdzeniem Nr 1485NUll Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 17 listopada 2011 r. 
(wraz z kolejnymi zmianami a i  do 17 lipca 2014 r.) Havrnonograrnu opvacowania rniejscowych 
plandw zagospodavowania przestrzennego dla miasta Eodzi nu lata 2011-2014, ktory nie zawieral 
planu okreilonego w uchwale RM Nr XVIl266107 z 12.07.2007 r., Miejska Pracownia 
Urbanistyczna praktycznie wstrzymala prace nad tyrn planem. Dopiero kolejne interwencje 
Rady Osiedla Zlotno sprawily, i e  zarzqdzeniem Nr 6740NY14 Prezydenta Miasta todzi z dnia 17 
lipca 201 r. projekt wymienionego planu zostal umieszczony w Harnzorzograrnie opvacowania 
miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego dla miasta Lodzi na lata 2014-2018. W 
wyniku jeszcze kolejnych interwencji Rady Osiedla Uotno przyspieszeniu prac nad tym plan ma 
sluiyC ograniczenie przestrzeni objqtej planem do czqSci obszaru miasta Lodzi poloionej w 
rejonie ulic: Spadochroniarzy, Namiotowej, Pionierskiej i Biegunowej, co nastqpilo uchwalq Nr 
W187115 RM z dnia 8 kwietnia 2015 r.. 

Jednak szanse na svorzadzenie planu, przy dotychczasowei 5 -1etniei zwloce. tak by m o d  
skutecznie chronif, i nie dopuicik do wvsokiei zabudowy mieszkaniowei omawianeno terenu sa male. 

Naleiy przypomniek, ze w 2004 r. w konsekwencji wyjqtkowo niszczqcej polskq przestrzen regulacji art. 67 ustawy z 7 
lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym - powiclonej w art. 87 ustawy z 27 rnarca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennyrn, stracil moc miejscowy plan og6lny zagospodarowania przestrzennego niiasta todzi 
przyjqty 2 czerwca 1993 r. (nagrodzony w tym sarnym roku nagrodq 1 stopnia Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa). Trybunal Konstytucyjny wyrokiem z 12 marca 2007 r. Sygn. akt K 54/05 (sentencja zostala ogloszona dnia 
19 rnarca 2007 r. w Dz. U. Nr 48, poz. 326) odrzucil wniosek Rady Miejskiej w Lodzi z 10 grudnia 2004 r. o stwierdzenie, 
i e  art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 rnarca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przcstrzcnnym (Dz. U. Nr 80, poz. 71 7, ze 
zm.) jest niezgodny z Konstytucja, Warto podkreilik, i e  w piqcioosobowym skladzie Trybunaku orzekajqcym w tej sprawic, 
rozstrzygala trojka scdziow (sqdzia Marek Mazurkiewicz - jako przewodniczqcy, sqdzia Jerzy Ciemniewski - jako cztonek i 
sqdzia Janusz Niemcewicz - jako sprawozdawca), ktorzy uczestniczyli wczeiniej - jako postowie - w uchwalaniu skarzonych 
przepisow. 



Naleiy dqiyC do maksymalizacji tych prac i okreilenia moiliwie najkrbtszego terminu dla jego 
uchwalenia. 

W obecnej sytuacji niezbqdne jest takie wykorzystanie moiliwych drbg prawnych do ochrony 
tego terenu pod kqtem ochrony Srodowiska. Przewidywana inwestycja podlegajqca ocenie jej 
w p m  na Srodowisko w oczywisty spos6b ogranicza - a w praktyce dewastuje tereny zielone dotqd 
chronione w rozstrzygniqciach planistycznych. Ponadto, jak wskazujq mieszkancy na tym obszarze w 
latach poprzedzajqcych zmiany ustrojowe skladowano odpady azbestowe, stqd wzruszanie tego terenu 
prowadzik bqdzie do dodatkowego zagrozenia ekologicznego. 

Jak wynika z przekazbw skariqcych mieszkancbw, wczeiniej Miasto nie wystqpowalo jako 
strona w postepowaniach administracyjnych zwiqzanych z wnioskami o wydanie decyzji o 
warunki zabudowy, a zamiast przyspieszad prace nad planami praktycznie je op6inialo mimo 
interwencji mieszkancbw. 
W kontek6cie ewidentnych dzialah inicjujqcych nielegalnq wycinkq drzew na terenie, ktciry inwestor 
zamierzal zabudowak, o ktorych wielokrotnie informowali mieszkancy, a takie rejestrowaly organy 
porzqdkowe i Scigania (w tym Strai Miejska), opoinianie prac nad szybkq realizacjq planu 
miejscowego bylo postqpowaniem poglqbiajqcym stan konfliktu i zagrozenia. 

Doszlo do paradoksu, i e  tereny Zlotna polozone na zach6d od spornego obszaru (wzdhz ulicy Stare 
Zlotno), kt6re nie wymagaly zabieg6w ochronnych przed zabudowq, zostaly takiej procedurze 
poddane poprzez szybkie ustanowienie planu w styczniu 2015 r. uchwalq Nr Vl87115 RM z dnia 21 
stycznia 20 15 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
czqSci obszaru miasta Lodzi polozonej na terenie osiedla Zlotno w rejonie ulicy Stare Zlotno. Na 
domiar tego Stare Zlotno jeszcze do ostatniego momentu przed uchwaleniem restrykcyjnego planu 
bylo dozbrajane. Nonsens uzbraiania po to by uniemozliwik z teao uzbroienia skorzvstak wzdhz 
Stareao Zlotna - po priorytetowym uchwaleniu planu dla teao terenu - wviatkowo kontrastuie z 5- 
letnim blokowaniem prac ~lanistvcznvch dla rzeczvwiicie wvmaaaiaceno - ochronv obszaru w reionie 
ulic: Spadochroniaml, Namiotowei, Bienunowei, Kraricowe-i. 

Zwracamy uwagq na fakt, i e  opisany stan jest spowodowany decyzjami miasta i dlatego to ze 
strony administracji samorzqdowej powinna wyjSC inicjatywa alternatywnych romiqzan 
naprawczych. JeSli okaze siq, ze administracyjnie nie bqdzie mozna na tyrn etapie ograniczyk 
wysokiej zabudowy zamierzonej przez wlaSciciela terenu (inwestora), niezbqdnym jest podjqcie 
negocjacji w celu ustalenia: 
- dopuszczalnej z perspektywy mieszkancow Zlotna zabudowy jednorodzinnej na spornym terenie; 
- ewentualnej zamiany gruntow miqdzy miastem a inwestorem, umozliwiajqcej realizacje planow 
inwestycyjnych w obszarze do tego przeznaczonym i ograniczenie zabudowy na terenie, ktory ma by6 
od poczqtku rozstrzygniqk planistycznych chroniony. 

Takie rozwiqzania wymagajq jak  najszybszego wspcildzialania z Radq Osiedla ZZotno, o 
kt6re Rada  wystqpuje, ale tak ie  podjgcia wyrnienionych dzialali naprawczych. 

Przyg. Wlodzimierz Tomaszewski 


