
Prcjekt

Druk Nr 1H~ !JJJ1G. .
Projektzdnia ~~ Iwie#uCl <lJJ1(3r.

UCHWALANR
RADY MIEJSKIEJ W LODZI

z dnia 1'.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przcstrzennego
dla nicruchomosci poloznej w Lodzi przy ulicy Lublinek 32.

Na podstawie alt. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzadzie gminnym (Oz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 14 ust. 8 i alt. 20 ust. 1 ustawy
zdnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z2015 1'.

poz. 199,443,774,1265,1434,1713,1777,1830 i 1890), w zwiazku z art. 12 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2015 r. 0 zmianie niektorych ustaw w zwiazku ze wzmocnieniem narzedzi
ochrony krajobrazu (Oz. U. poz. 774 i 1688), Rada Miejska w Lodzi

uchwala, co nastepuje:

Rozdziall
Przepisy og61ne

§ 1. 1. Przedmiotem uchwaly sa ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla nieruchomosci polozonej w Lodzi przy ulicy Lublinek 32, zwanego dalej
"planem" wraz z jej integralnymi czesciami w postaci:

1) rysunku planu wykonanego na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali I: 1000,
stanowiacego zalacznik Nr I do uchwaly;

2) rozstrzygniccia 0 sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wniesionych w zwiazku
z wylozeniem do publicznego wgladu, stanowiacego zalacznik Nr 2 do uchwaly;

3) rozstrzygniecia 0 sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktore naleza do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ieh
finansowania, stanowiacego zalacznik Nr 3 do uchwaly.

2. Granice obszaru objetego planem okreslono na rysunku planu, 0 ktorym mowa
w ust. I pkt I.

§ 2. Stwierdza sie, ze plan nie narusza ustalen "Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi", uchwalonego uchwala Nr XCIX/18261l 0
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 pazdziernika 20 f Or.

§ 3. I. Ze wzgledu na brak podstaw wynikajacych ze stanu faktycznego, w planie
nie okresla sie:

I) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspolczesnej;

2) wymagan wynikajacych z potrzeb ksztahowania przestrzeni publicznych;

3) granic i sposobow zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajacych ochronie,
na podstawie odrebnych przepisow, terenow gorniczych, a takze obszarow szczegolnego
zagrozenia powodzia, obszarow osuwania sie mas ziemnych;
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4) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury
technicznej;

5) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania teren6w.

2. Rysunek planu zawiera ustalenia obowiazujace oraz oznaczenia infonnacyjne,
zgodnie z legenda zamieszczona na rysunku,

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania oraz sposoby uzytkowania poszczeg61nych
teren6w okresla sie lacznie na podstawie:

I) ustalen zawartych w rozdziale 2;

2) ustalen obowiazujacych zawartych na rysunku planu.

§ 4. I. Okreslenia stosowane w uchwale oznaczaja:

I) front dzialki - czesc dzialki budowlanej, kt6ra przylega do drogi publicznej lub innego
ciagu komunikacyjnego, z kt6rego odbywa sic glowny wjazd lub wejscie na te dzialke;

2) granica obszaru objetego planem - granice sporzadzenia planu miejscowego okreslona
w uchwale 0 przystapieniu do sporzadzenia planu;

3) linia rozgraniczajaca - wyznaczona na rysunku planu linie ciagla, stanowiaca granice
miedzy terenami 0 roznym przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowania;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy - wyznaczona na rysunku planu linie okreslajaca czesc
dzialki budowlanej, na ktorej mozliwe jest lokalizowanie budynk6w z zakazem jej
przekraczania, kt6ra nie dotyczy element6w wejscia do budynku takich jak: schody,
pochylnia, podest, rampa, zadaszenie, element6w nadwieszen takich jak: balkon, wykusz,
gzyms, okap dachu, oraz podziemnych czesci budynku i urzadzen budowlanych
zwiazanych z budynkiem;

5) przepisy odrebne - przepisy prawa powszechnie obowiazujacego, w szczegolnosci ustawy
i rozporzadzenia, a takze akty prawa miejscowego obowiazujacego na obszarze miasta
Lodzi;

6) przeznaczenie terenu - spos6b wykorzystywania terenu pod okreslona funkcje
wraz z niezbednymi obiektami i urzadzeniami budowlanymi;

7) szyld - tablice reklamowa lub urzadzenie reklamowe informujaca 0 dzialalnosci
prowadzonej na nieruchomosci, na ktorej ta tablica reklamowa lub urzadzenie reklamowe
sie znajduja;

8) tablica reklamowa - przedmiot materialny przeznaczony lub sluzacy ekspozycji reklamy
wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, 0 plaskiej powierzchni
sluzacej ekspozycji reklamy, w szczegolnosci baner reklamowy, reklame naklejona na
okna budynku i reklamy umieszczone na rusztowaniu, ogrodzeniu lub wyposazeniu placu
budowy, z wylaczeniem drobnych przedmiot6w codziennego uzytku wykorzystywanych
zgodnie z ich przeznaczeniem;

9) teren - wydzielone liniami rozgraniczajacymi lub liniami granic opracowania planu
nieruchomosci lub ich czesci, oznaczone symbolami cyfrowymi i literowymi, z ktorych
cyfry oznaczaja numer porzadkowy terenu, a litery przeznaczenie terenu;

10) uchwala - niniejsza uchwale Rady Miejskiej w Lodzi;

II) ustawa ustawe z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, 0 ile z tresci przepisu nie wynika inaczej;
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12) wskaznik powierzchni biologicznie czynnej - wskaznik okreslajacy udzial procentowy
terenu biologicznie czynnego w powierzchni dzialki budowlanej;

13) wskaznik powierzchni zabudowy - wskaznik okreslajacy udzial powierzchni
wyznaczonej przez rzuty poziome wszystkich budynk6w w ich obrysie zewnetrznyrn
w powierzchni dzialki budowlanej;

14) wysokosc zabudowy - okreslona w metrach wysokosc budynku mierzona zgodnie
z wymogami przepis6w odrebnych dotyczacych budownictwa lub wysokosc obiektu
budowlanego niebedaccgo budynkiem mierzona od najnizszego poziomu terenu
w miejscu jego lokalizacji do najwyzszego punktu jego konstrukcji.

2. Okreslenia uzyte w planie, a niezdefiniowane w ust. I, nalezy rozumiec w spos6b
okreslony w ustawie lub przepisach odrebnych, a w przypadku braku definicji, w rozumieniu
powszechnym.

Rozdzial2
Ustalenia planu

§ 5, 1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1DOS, obowiazuja
ustalenia zawarte w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu.

2. Ustala sie przeznaczenie terenu - teren zabudowy uslug opieki spolecznej.

3. Ustala sie nastepujace zasady zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady
ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

1) wskazniki zagospodarowania terenu:

a) wskaznik powierzehni zabudowy dzialki budowlanej - maksimum 50%,

b) intensywnosc zabudowy dzialki budowlanej - minimum 0,2, maksimum 0,6,

e) wskaznik powierzchni biologicznie czynnej dzialki budowlanej - minimum 30%;

2) parametry ksztaltowania zabudowy:

a) wysokosc zabudowy:

- dla budynk6w uslugowych - maksimum 12,0 m, 2 kondygnacje nadziemne,

- dla budynkow gospodarczych i garazowych - maksimum 4,5 m, I kondygnacja
nadziemna,

b) geometria dachow:

- dla budynkow uslugowych - daehy wielospadowe 0 kacie nachylenia polaci
daehowych od 15° do 45°, z dopuszczeniem dachow mansardowych,

- dla budynk6w gospodarczych i garazowych - dachy 0 kacie nachylenia polaci
dachowyeh do 45°;

3) zasady stosowania material6w wykonczeniowych i kolorystyki obiekt6w:

a) zakaz stosowania wiecej niz trzech rodzaj6w material6w wykonczeniowych elewacji,

b) dopuszczenie stosowania material6w wykonczeniowych elewacji, takieh jak: tynk,
drewno, fasada szklana i kamien naturalny,

c) nakaz stosowania maksyrnalnie dwoch kolor6w wypraw tynkarskich z dopuszczeniem
maksymalnie dw6ch odcieni kazdego koloru, tj, rozniacych sie stopniem nasycenia tej
samej barwy,
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d) nakaz stosowania kolorystyki dachow spadowych w odcieniach czerwiem, brazu
i szarosci;

4) zasady ksztaltowania zabudowy oraz Iokalizacji obiektow:

a) nakaz IokaIizowania zabudowy zgodnie z nieprzekraczaInymi Iiniami zabudowy,
wyznaczonymi na rysunku planu,

b) dopuszczenie Iokalizacji obiektow malej architektury poza nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy, wyznaczonymi na rysunku planu,

c) dopuszczenie Iokalizacji paneli slonecznych wylacznie na powierzchni dachow
z zakazem wykraezania poza obrys zewnctrzny budynku oraz ustalona w planie
wysokosc zabudowy;

5) zasady lokalizacji i formy ogrodzen od strony dreg:

a) dopuszczenie realizacji ogrodzen 0 konstrukcji murowanej i wypelnieniu z drewna
Iub metalu,

b) maksymalna wysokosc do 1,8 m;

6) zasady lokalizacji reklam - dopuszczenie lokalizacji szyldow na budynku i ogrodzeniu,
w fonnie tablicy reklamowej 0 powierzchni do 1,5 m? oraz liter i logotypow
przestrzennych na powierzchni nie wiekszej nit 3,0 m-;

7) w zakresie miejsc parkingowych - minimum 3 miejsca do parkowania w tym I miejsee
przeznaczone na parkowanie pojazdow zaopatrzonych w karte parkingowa,

4. Ustala sie nastepujace zasady oehrony srodowiska, przyrody i krajobrazu wynikajace
z potrzeb ochrony srodowiska:

I) nakaz stosowania rozwiazan technicznych, technologicznyeh i organizacyjnyeh
zapewniajacych zachowanie standardow jakosci srodowiska okreslonych na podstawie
przepisow odrebnych;

2) zakaz Iokalizaeji przedsiewziec mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko;

3) w zakresie oehrony przed halasem teren zalieza sic do terenow chronionych akustycznie
okreslonych jako "tereny domow opieki spoleezncj", w rozumieniu przepisow odrebnych;

4) w zakresie oehrony powietrza:

a) zaopatrzenie odbiorcow w energie elektryczna z sieci elektroenergetycznej sredniego
i niskiego napiecia,

b) dopuszczenie wykorzystania odnawiaInych zrodel energii dla realizacji zaopatrzenia
w energie elektryczna i cieplo;

5) w zakresie ochrony wod:

a) nakaz odprowadzania sciekow bytowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej,
projektowanej w ul. Lublinek, zgodnie z przepisami odrebnymi,

b) dopuszczenie odprowadzania sciekow bytowych do indywiduaInych oczyszczalni
sciekow, w przypadku braku dostepu do sieci kanalizacyjnej,

e) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych sciekow bytowych do wed i do ziemi,

d) nakaz zagospodarowania wod opadowych i roztopowych w granicach terenu,
z dopuszczeniem odprowadzenia ieh do gruntu na warunkach okreslonych w przepisaeh
odrebnych;
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6) w zakresie ochrony ziemi - nakaz urzadzenia na kazdej nieruchornosci miejsca do
gromadzenia odpadow, zgodnie z przepisami odrebnymi;

7) w zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi:

a) zakaz lokalizacji obiektow, urzadzen i sieci infrastrukturalnych, ktore powoduja
w obrebie miejsc przeznaczonych na pobyt ludzi przekroczenie dopuszczalnych
poziomow pol elektromagnetycznych okreslonych w przepisach odrebnych,

b) dopuszczenie lokalizacji obiektow infrastruktury telekomunikacyjnej 0 nieznacznym
oddzialywaniu w rozumieniu przepisow odrebnych dotyczacych rozwoju uslug i sieci
telekomunikacyjnych.

5.0kresla sie minimalna powierzchnie nowo wydzielonych dzialek budowlanych
1500 m'.

6. W zakresie szczegolowych zasad i warunkow scalania i podzialu nieruchomosci
ustala sie parametry dzialek uzyskiwanych w wyniku scalenia i podzialu nieruchomosci:

1) powierzchnia dzialki - minimalna- 1500 m';

2) szerokosc frontu dzialki - minimalna - 20,0 m;

3) kat polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego ulicy - 90°.

7. Ustala sie nastcpujace szczegolne warunki zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia w jego uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, ze wzgledu na lokalizacje
obszaru w rejonie lotniska:

I) zakaz lokalizacji obiektow budowlanych i naturalnych przekraczajacych pozioma
powierzchnie ograniczajaca wysokosc do rzednej 224 m n. p. m.;

2) zakaz budowy lub rozbudowy obiektow budowlanych, ktore mega stanowic zrodlo
zerowania ptakow,

8. W zakresie wymogow zapewnienia bezpieczenstwa i obronnosci panstwa ustala sie
nakaz zgloszenia, przed wydaniem pozwolenia na budowe, wlasciwym organom
odpowiedzialnym za bezpieczenstwo wojskowego ruchu lotniczego (Szefostwu Sluzby Ruchu
Lotniczego Sil Zbrojnych RP) wszystkich obiektow (wiez, kominow, masztow, slupow itp.)
o wysokosci 50,00 m nad poziomem terenu i wiekszej w celu ustalenia sposobu oznakowania
przeszkodowego tych obiektow.

9. Ustala sie wysokosc stawki procentowej, sluzacej okresleniu oplaty, 0 ktorej mowa
w art, 36 ust, 4 ustawy - 30%.
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§ 6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem IKDW ustala sie
przcznaczcnie terenu - teren drogi wewnetrzncj, stanowiacy narozne sciecie drogi
zlokalizowanej poza granicami obszaru objetego planem.

Rozdzial 3
Przepisy konc owe

§ 7. Wykonanie uchwaly powierza sie Prezydentowi Miasta Lodzi.

§ 8. Traca moe ustalenia miejscowego planu zagospodarowani a przestrzennego
dla czesci obsza ru miasta Lodzi polozonego w rejon ie: ul. Maratonska, tory PKP, p6lnocna
granica miasta, granica L6dzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Nowy J6zef6w-Srebma",
uchwalonego uchwala Nr XXXIXl782/08 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 10 wrzesnia 2008 r.
(Dz. Urz. Woj . L6dzkiego Nr 335, poz. 2832) - w czesci odnoszacej sie do obszaru objetego
ustaleniami uchwaly.

§ 9. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewo dztwa Lodzkiego.

Przewodn iczqcy
Ra dy Miejskiej w Lodz i

To masz KACPRZAK

Projektodawca jest

Prezydent Miasta Lodzi
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Zalacznik Nr 1
do uchwaly Nr
Rady Miejskiej w Lodzi
z dnia 2016r.

Rysun ek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomosci
polozne] w Lodzi przy ulicy Lublin ek 32,
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Zalacznik Nr 2
do uchwaly Nr
Rady Miejskiej w Lodzi
zdnia 2016r.

Rozstrzygniecie 0 sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomosci polozonej w Lodzi przy ulicy

Lublinek 32 wniesionych w zwiazku z wylozeniem do publicznego wgladu,

W wyznaczonym tenninie w ogloszeniu 0 wylozeniu do publicznego wgladu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomosci polozonej w Lodzi
przy ulicy Lublinek 32 nie wplynely uwagi w trybie okreslonym w art. 17 pkt 11 i 12 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przewodniczacy
Rady Miejskiej w Lodzi

Tomasz KACPRZAK
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Zalacznik Nr 3
do uchwaly Nr
Rady Miejskiej w Lodzi
zdnia 20161'.

Rozstrzygniecie 0 sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomoscl polozonej w Lodzi przy ulicy
Lublinek 32 inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktore naleza do zadan

wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

Zgodnie z przepisami art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie gminnym
zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspolnoty nalezny do podstawowyeh zadan wlasnych
gminy. w szczegolnosci zadania wlasne obejmuja spawy zwiazane z problematyka gospodarki
przestrzennej, w tym miedzy innymi:

- ladn przestrzennego, gospodarki nieruchomosciami, ochrony srodowiska oraz
gospodarki wodnej,

- gminnych dreg, ulie, mostow i placow,

- wodociagow i zaopatrzenia w wode, energie elektryczna, usuwania i oczyszczania
sciekow komunalnych, utrzymania urzadzen sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania
odpadow komunalnych, zaopatrzenia w gaz i energie cieplna.

Wedlug prognozy skutkow finansowych w zwiazku z uchwalcniem miejscowego planu
nie przewiduje sie wydatkow zwiazanych:

- z nabyciem nieruchomosci pod inwestycje celu publicznego,

- z realizacja inwestycji z zakresu budowy/ modemizacji ukladu komunikacyjnego,

- z inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,

- z odszkodowaniami.

Wykonane obliezenia

Wykonane obliezenia wykazaly dodatni wynik finansowy przedsiewziecia, eo oznacza,
ze uchwalony plan bedzie generowal jedynie dochody do budzetu miasta, z tytulu podatku od
nieruchomosci.

Przewodniczacy
Rady Miejskiej w Lodzi

Tomasz KACPRZAK

Strona 1



UZASADNIENIE

do projektu uchwaly w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla nieruchomosci poto:ionej w Lodzi przy ulicy Lublinek 32.

Zgodnie z podjeta uchwala Nr XIV1290115 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 1 Iipca
2015 r. przystapiono do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla nieruchomosci polozonej w Lodzi przy ulicy Lublinek 32. W wyniku realizacji uchwaly
zostal opracowany projekt miejscowego planu wraz z .Prognoza oddzialywania
na srodowisko" i .Prognoza skutk6w finansowych uchwalenia planu miejscowego".

Procedura formalno-prawna sporzadzenia planu miejscowego zostala przeprowadzona
w trybie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z pozn, zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. 0 udostepnieniu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U.
z 2013 r. pOZ. 1235 z pozn, zm.).

Opracowaniem objeta jest nieruchomosc, 0 powierzchni okolo 0,3343 ha, polozona
w poludniowo - zachodniej czesci miasta Lodzi, przy ul. Lublinek 32, w otoczeniu teren6w
z zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

Czynnosci zwiazane z opracowaniem planu zostaly podjete na wniosek Inwestora,
kt6ry zwrocil sie 0 sporzadzenie zmiany ustalen obowiazujacego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla czesci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie:
ul. Maratonska, tory PKP, p6lnocna granica miasta, granica L6dzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej .Nowy J6zef6w-Srebma", uchwalonego uchwala Nr XXXIXl782/08 Rady
Miejskiej w Lodzi z dnia 10 wrzesnia 2008 r., w zakresie ustalen dotyczacych jednostki
oznaczonej w planie symbolem 40MNU. Na mocy decyzji Wojewody L6dzkiego z dnia
07lutego 2014 r. znak: PS-III.9423.2.2014 na przedmiotowej nieruchomosci prowadzona jest
dzialalnosc gospodarcza zapewniajaca calodobowa opieke osobom niepelnosprawnym,
przewlekle chorym oraz osobom w podeszlym wieku. Zgodnie z wydana decyzja na dzialce
funkcjonuje plac6wka pod nazwa .Radosny Dom Seniora". Obowiazujacy miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, dla dzialki nr 9612 w obrebie P-37, ustala jako
dopuszczalna calkowita powierzchnie uslug na poziomie nieprzekraczajacym 30%
powierzchni calkowitej budynk6w mieszkalnych na dzialce. Tak zapisany parametr
zagospodarowania terenu unlemozliwia rozw6j plac6wki, rozszerzenie dzialalnosci i zmiane
sposobu uzytkowania istniejacego obiektu wylacznie pod funkcje uslugowa.

Z uwagi na rosnace zapotrzebowanie na opieke swiadczona osobom starszym,
niepelnosprawnym i przewlekle chorym oraz dynamicznie postepujacy proces starzenia sie
spoleczenstwa Lodzi, istnieje pilna potrzeba rozwoju plac6wki, a opieka dlugoterrninowa nad
najstarszymi mieszkancami naszego miasta stala sic obecnie dzialaniem priorytetowym.
Z tego tez wzgledu uznano, iz uzasadnione jest sporzadzenie planu miejscowego
dla przedmiotowej dzialki ze wskazaniem pod funkcje uslug opieki zdrowotnej i spoiecznej.

W sporzadzanym projekcie planu miejscowego wyznaczono tereny 0 nastepujacym
podstawowym przeznaczeniu:

teren zabudowy uslug opieki spolecznej, oznaczony symbolem lUOS;
teren drogi wewnetrznej, oznaczony symbolem lKDW.

W trakcie opracowania projektu planu przeprowadzono badanie rozwiazan przyjetych
w projekcie planu w zakresie nienaruszania ustalen Studium uwarunkowan i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi przyjetego uchwala Nr XCIXI1826110 Rady
Miejskiej w Lodzi z dnia 27 pazdziernika 2010 r. DIa obszaru objetego planem Studium



wskazuje funkcje - tereny 0 przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN),
obejmujace tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w roznych formach
i intensywnosciach, zar6wno jako obiekty wolnostojace, blizniacze, czy szeregowe; tereny te,
w zaleznosci od wielkosci, obejmuja rowniez program uslug lokalnych w zakresie obslugi,
czy rekreacji; inne elementy programu, jak dzialalnosc gospodarcza, dopuszcza sie pod
warunkiem braku kolizji z funkcja podstawowa,

W mysl ustalen Studium: "Granice poszczeg6lnych obszar6w odpowiadaja dokladnosci
skali mapy. leh uscislenie oraz dostosowanie do granic ewidencyjnych nieruchomosci nastapi
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Przedstawione przeznaczenie
teren6w odnosi sie do wyznaczonego na rysunku Studium obszaru i oznacza jego wiodaca
funkcje. Nie odnosi sie ona do poszczeg6lnych nieruchomosci, a stanowi ustalenie do
okreslenia funkcji podstawowej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego".
W zwiazku z powyzszym w projekcie planu miejscowego przy ustalaniu podstawowego
przeznaczenia terenu kierowano sie istniejacym zagospodarowaniem i uzytkowaniem
nieruchornosci, przyjmujac za fundament tych dzialan zrownowazony rozw6j i lad
przestrzenny.

Nalezy stwicrdzic, ze micjscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
nieruchomosci polozonej w Lodzi przy ulicy Lublinek 32 nie narusza ustaleri Studium
uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi przyjetego
uchwala Nr XCIXl18261l0 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 pazdziernika 2010 r.

I. Realizacja wymogow wynikajacych z art. 1 ust. 2-4 ustawy 0 planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

1. W projekcie planu uwzgledniono:
I) wymagania ladu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury poprzez okreslenie

przeznaczenia terenu, linii rozgraniczajacych, nieprzekraczalnej linii zabudowy,
wskaznikow zagospodarowania terenu, parametr6w ksztaltowania zabudowy i zasad
ksztaltowania zabudowy oraz lokalizacji obiekt6w oraz ograniczen w zakresie
stosowania material6w wykonczeniowych i kolorystyki obiekt6w;

2) walory architektoniczne i krajobrazowe poprzez ustalenie zasad ksztaltowania
zabudowy oraz lokalizacji obiekt6w w tym sytuowania i formy ogrodzen
oraz lokalizacji reklam;

3) wymagania ochrony srcdowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony grunt6w
rolnych i lesnych poprzez ustalenie nakazu stosowania rozwiazan technicznych,
technologicznych i organizacyjnych zapewniajacych zachowanie standard6w jakosci
srodowiska okreslonych na podstawie przepis6w odrebnych, zakazu lokalizacji
przedsiewziec mogacych znaczaco oddzialywa6 na srcdowisko oraz okreslenie zasad
w zakresie ochrony powietrza, w6d, ziemi, ochrony przed halasem i polami
elektromagnetycznymi; nie wprowadzono wymog6w w zakresie ochrony grunt6w
rolnych i lesnych ze wzgledu na brak ich wystepowania w obszarze planu;

4) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa ludzi i rnienia, a takze potrzeby
os6b niepelnosprawnych poprzez okreslenie zasad ochrony srodowiska oraz zasad w
zakresie miejsc parkingowych przeznaczonych na parkowanie pojazd6w
zaopatrzonych w karte parkingowa;

5) walory ekonomiczne przestrzenni poprzez przeznaczenie nieruchomosci na funkcje
uslug opieki spolecznej zgodna z istniejacym zagospodarowaniem i jednoczesnie
urnozliwiajac rozw6j prowadzonej dzialalnosci spolecznej;



6) prawo wlasnosci poprzez ksztaltowanie zagospodarowania zgodnie
z dotychczasowym przeznaczeniem i w spos6b najmniej ingerujacy w nieruchomosc
stanowiaca wlasnosc prywatna;

7) potrzeby obronnosci i bezpieczenstwa panstwa poprzez uwzglednicnie ograniczen
w zabudowie i zagospodarowaniu terenu zwiazanych z lokalizacja obszaru
w otoczeniu lotniska;

8) potrzeby interesu pnblicznego poprzez nieingerowanie w istniejacy uklad drogowy
w sasiedzrwie obszaru planu;

9) zapewnienie udzialu spoleczenstwa w pracach nad nuej scowym planem
zagospodarowania przestrzennego, w tym przy uzyciu srodkow komunikacji
elektronicznej poprzez zamieszczanie ogloszen w prasie oraz obwieszczen
na tablicach ogtoszen Urzedu Miasta Lodzi i na stronie intemetowej Miejskiej
Pracowni Urbanistycznej w Lodzi, 0:

przystapieniu do sporzadzenia projektu planu i 0 wytozeniach projektu
do publicznego wgladu,
mozliwosci skladania wniosk6w i uwag do planu na pismie, ustnie do protokolu
lub za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej bez koniecznosci opatrywania
ich podpiscm clcktronicznym na adrcs pracowni,
organizowanej dyskusji publicznych w czasie trwania wytozen
mozliwosci zapoznania sie z niezbedna dokumentacja sprawy;

10) zachowanie jawnosci i przejrzystosci procedur planistycznych poprzez zastosowanie
sie do czynnosci formalno-prawnych okreslonych wart. 17 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199,
z p6in. zm.), jak rowniez na podstawie art. 21, art. 39 i art. 54 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. 0 udostepnieniu inforrnacji 0 srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania
na srodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z p6in. zm.) przeprowadzajac strategiczna
ocene oddzialywania na srodowisko skutk6w realizacji przedmiotowego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego;

11) potrzebe zapewnienia odpowiedniej ilosci i jakosci wody, do cel6w zaopatrzenia
ludnosci poprzez wskazanie zasilania nieruchomosci w wode z wodociagu
zlokalizowanego poza obszarem planu, w drodze wewnetrznej, poprzez istniejace
przylacze wodociagowe.

2. W projekcie planu nie uwzgledniono:
1) wymagan ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury

wsp6lczesnej ze wzgledu na ich nie wystepowanie w obszarze planu;
2) potrzeb w zakresie rozwojn infrastruktury technicznej, w szczegolnosci sieci

szerokopasmowych ze wzgledu na to, iz obszar planu znajduje sie poza systemem
sieci infrastruktury technicznej.

3. Ustalajac przeznaczenie terenu, a takze okreslajac potencjalny spos6b zagospodarowania
i korzystania z terenu, Prezydent Miasta Lodzi zwazyl interes publiczny i interesy
prywatne. Ustosunkowal sie do wniosk6w instytucji opiniujacych i uzgadniajacych
zgloszonych w trybie art. 17 ust 2 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Osoby prywatne nie zglosily wniosk6w w trybie art. 17 pkt 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomosci
polozonej w Lodzi przy ulicy Lublinek 32 zostal wylozony do publicznego wgladu wraz
z prognoza oddzialywania na srodowisko w dniach od 10 lutego 2016 r. do 9 marca 2016 r.
W terrninie przewidzianym do skladania uwag, tj. do 30 marca 2016 r. nie wplynela zadna
uwaga.



4. W projekcie planu wyznaczo no jedyni e zabudowe zwiazana z funkcja uslug opieki
spolecznej. Ustalajac powyzsza zabudowe uwzgledniono istniejace zagospodarowanie
i elementy wyposazenia technicznego . Projekt planu zostal sporzadzony
dla nieruchomosci , 0 powierzchni okolo 0,3343 ha, polozonej w sasiedztwie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinn ej. Obs zar planu charakte ryzuj e sie bardzo dobrym dostepem
do sieci komunikacyjnej oraz odpowiednim wyposazeniern w sieci i urzadzenia
infrastruktury technicznej , wystarczajacyrn do obslugi wyznaczonej w planie funkcji
terenu.

II. Zgodnosc z wynikami analizy dot. oceny aktualnosci studium uwarunkowari
i kierunkow zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego Lodzi,

Ocena aktualnosci Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowych plan ow zagospodarowania przestrzennego miasta
Lodzi zos tala przyjeta uchwala Nr LXVI/l415/l3 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 31ipca
2013 r.

Wyniki analizy wskazuja jcdynic, ZCobowiazujacy miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla czesci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie: ul. Maratonska, tory
PKP, p61nocna granica miasta , granica L6dzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej .N owy
J6 zef6w-Srebma", uchwalony uchwala Nr XXXIXJ782/08 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia
10 wrzesnia 2008 r., w granicach kt6rego znajduje sie nieruchomosc, dla kt6rej sporzadzany
jest przedmiotowy projekt uchwaly, wymaga zmiany z uwagi na to, iz zostal uchwalony przed
wejsciem w zycie w dniu 17 lipca 2010 r. ustawy z dnia 7 maja 2010 r. 0 wspieraniu rozwoju
i sieci telekomunikacyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 880 z pozn , zm .).

Poniewaz celem sporzadzenia planu miej scowego jest aktualizacj a przeznaczenia,
doprowadzenie do zgodnosci z obecnym stanem zainwestowania poprzez urnozliwienie
prowadzenia dzial alnosci gospodarczej w zakresie uslug opieki spolecznej niekolidujacych
z funk cja mieszkaniowa jednorodzinna zlokalizowana w sasiedztwie, nalezy stwicrdzic,
ze miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomosci polozonej w Lodzi
przy ulicy Lublinek 32 pozostaje w zgodnosci z wynikami analizy oceny aktualnosci studium
i plan 6w miej scowych .

III, Wplyw na finanse publiczne, w tym budzet gminy.

W celu zbadania wplywu projektu planu miejscowego na finan se publiczne, w tym
bud zet gminy, zostala sporzadzona prognoza skutk6w finan sowych uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomosci polozonej w Lodzi przy ulicy
Lublinek 32. Wykonane obliczenia wykazaly dodatni wynik finansowy przedsiewziecia
na poziomie ok 75 tys. zl. , co oznacza, ze uchwalony plan bedzie generowal jedynie dochody
do budzetu miasta. Podany poziom pokazuje jedynie przyblizone wielkosci i mo ze bye
obarczony bledern oraz moze odbiegac od faktycznych wartosci ,
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Spolcczncj i Zd rowia

Urzed u Mi asta Lodzi

W zwiazku z pismern z dnia 12 kwietnia 20 16 r. w sprawie zajec ia stanowiska lub

zaparafowania projektu uchwaly w sprawie uchwalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrz ennego dla nieruchomosci polozonej 1I' Lodzi przy ulicy

Lublinek 32, informuje, it biora c pod uwage oszacowanie skutkow finansowych nie wnosze

uwag do przedlozoncgo projcktu .


