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Projckt 

UCHWAEA NR 
RADY MIEJSKIEJ W EODZI 

z dnia 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czqici 
obszaru miasta Eodzi polozonej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Malego Rycerza, 

Tomaszowskiej do terenow kolejowych. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 lnarca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 778, 904, 961 i 1250), w zwiqzku z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. 
o zmianie niektdrych ustaw w zwiqzku ze wzinocnieniem narzqdzi ochrony krajobrazu 
(Dz. U.  poz. 774 i 1688), Rada Miejska w todzi  

uchwala, co nastqpuje: 

Rozdzial 1 
Przepisy ogolne 

§ 1. 1 .  Przedmiotem uchwab sq ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla czqSci obszaru miasta todzi  polozonej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, 
Malego Rycerza, Tomaszowskiej do teren6w kolejowych, zwanego dalej ,,planem", wraz z jej 
integralnymi czqSciami w postaci: 

1) rysunku planu stanowiqcego zalqcznik Nr 1 do uchwab, wykonanego na mapie sytuacyjno- 
wysokoSciowej w skali 1 : 1000; 

2) rozstrzygniqcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wniesionych w zwiqzku 
z wytozeniem do publicznego wglqdu, stanowiqcego zalqcznik Nr 2 do uchwaiy; 

3) rozstrzygniqcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, ktore nalezq do zadati wlasnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiqcego zalqcznik 
Nr 3 do uchwab. 

2. Granice obszaru objqtego planem okreSlono na rysunku planu, o ktorym mowa 
w ust. 1 pkt 1. 

5 2. Stwierdza siq, ze plan nie narusza ustalen ,,Studium uwarunkowan i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta todzi" uchwalonego uchwalq Nr XCIX/1826/10 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 paidziernika 2010 r. 



tj 3. 1. Ustalenia uchwaly, stanowiqce tekst planu, majq charakter obowiqzujqcy i co do 
zakresu oraz stopnia szczeg6lowoSci sq zgodne z wymogami zawartymi 
w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

2. W planie nie okreSla siq: 

I )  zasad ochrony d6br kultury wsp6lczesnej ze wzglqdu na brak takich wartoSci oraz obiektow 
na obszarze objqtym planem; 

2) granic i sposob6w zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegajqcych ochronie, 
ustalonych na podstawie odrqbnych przepisow, w tym teren6w g6rniczych, a takie 
obszar6w szczeg6lnego zagroienia powodziq oraz obszarow osuwania siq mas ziemnych ze 
wzglqdu na brak takich teren6w lub obiektow na obszarze objqtym planem; 

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzqdzenia i uzytkowania terenow - 
ze wzglqdu na brak podstaw do ich stanowienia w niniejszej uchwale z uwagi na stan 
faktyczny obszaru objqtego planem. 

3. Rysunek planu zawiera ustalenia obowiqzujqce oraz oznaczenia graficzne 
o charakterze informacyjnym, zgodnie z legendq oznaczen zamieszczonq na rysunku. 

4. Zasady zabudowy i zagospodarowania oraz sposoby uzytkowania poszczegdlnych 
teren6w wyznaczonych liniami rozgraniczajqcymi okreSla siq lqcznie na podstawie: 

1) ustalen o charakterze ogolnym zawartych w rozdziale 2 uchwaly; 

2) ustaleli szczeg6lowych zawartych w rozdziale 3 uchwaly; 

3) ustalen obowiqzujqcych zawartych na rysunku planu. 

5. Polozenie linii rozgraniczajqcych i linii zabudowy w miejscach, kt6re nie zostaly 
zwymiarowane na rysunku planu nalezy ustali6 poprzez odczyt rysunku planu w oparciu 
o jego skalq. 
- 

tj 4. 1 .  OkreSlenia stosowane w uchwale oznaczajq: 

I )  b a y  ziemi - katalog barw wywodzqcych siq z kolorystyki naturalnych mineraldw 
wystqpujqcych w przyrodzie, stanowiqcych skladniki r6znego rodzaju gleb, do ktorych 
nalezq brqzy w wielu odcieniach, a t a k e  czenvien, biel i czerr7 mineralna; 

2) dach plaski - dach o spadkach polaci do 15"; 

3) dominanta przestrzenna - obiekt budowlany lub jego czqSC, ktory koncentruje uwagq 
obsenvatora ze wzgledu na swojq wysokoSC i wyr6iniajqcq siq formq architektonicznq; 

4) front dzialki - czqSC dzialki budowlanej, ktora przylega do drogi publicznej lub innego 
ciqgu komunikacyjnego, z ktorego odbywa siq glowny wjazd lub wejScie na tq dzialkq; 

5) granica obszaru objqtego planem - granicq sporzqdzenia planu miejscowego okreSlonq 
w uchwale o przystqpieniu do sporzqdzenia planu; 

6) infrastruktura techniczna - wszelkie systemy, przewody i urzqdzenia oraz obiekty 
budowlane: wodociqgowe, kanalizacyjne, cieplownicze, elektryczne, gazowe 
i telekomunikacyjne; 

7) intensywnoSC zabudowy - wskainik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do 
powierzchni dzialki budowlanej, z tym i e  przez powierzchniq calkowitq zabudowy nalezy 
rozumieC lqcznq powierzchniq wszystkich kondygnacji nadziemnych w ich obrysie 
zewnqtrznym wszystkich obiekt6w istniejqcych i lokalizowanych na dzialce budowlanej; 
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8) linia rozgraniczajqca - wyznaczonq na rysunku planu liniq ciqglq, stanowiqcq granicq 
miqdzy terenami o r6znym przeznaczeniu lub r6znych zasadach zagospodarowania; 

9) logotyp - znak graficzny przedsiqbiorcy lub instytucji; 

10) meble miejskie - formy przestrzenne stanowiqce elementy wyposaienia placbw, ulic 
i innych przestrzeni og6lnodostqpnych, w tym obiekty malej architektury, wzbogacajqce te 
przestrzenie i nadajqce im zindywidualizowany charakter, majqce przeznaczenie 
dekoracyjne (np. rzeiby, pomniki, fontanny, gazony) oraz uzytkowe (np. lawki, kosze na 
Smieci, stojaki na rowery); 

I I )  miejsce zmiany linii zabudowy - wskazany na rysunku planu punkt, w kt6rym nastqpuje 
zmiana rodzaju linii zabudowy; 

12) nadzor archeologiczny - rodzaj badan archeologicznych polegajqcych na obserwacji 
i analizie nawarstwien odkrytych w wykopach budowlanych podczas realizacji robot 
ziemnych lub przy dokonywaniu zmiany charakteru dotychczasowej dzialalnoSci wiqzqcej 
siq z naruszeniem struktury gruntu; 

13) nieprzekraczalna linia zabudowy - wyznaczonq na rysunku planu liniq, okreilajqcq czqSC 
dzialki budowlanej, na kt6rej mozliwe jest lokalizowanie budynkow, z zakazem jej 
przekraczania, kt6ry nie dotyczy element6w wejicia do budynku takich jak: schody, 
pochylnia, podest, rampa, zadaszenie, elementow takich jak: balkon, wykusz, gzyms, okap 
dachu, ogniomur oraz podziemnych czqSci budynku i urzqdzen budowlanych zwiqzanych 
z budynkiem, chyba ze ustalenia planu rozstrzygajq inaczej; 

14) noSnik reklamowy - tablice lub urzqdzenie reklamowe wolnostojqce lub lokalizowane na 
budynku lub ogrodzeniu wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, 
przedstawiajqce infonnacje wizualne, kt6rego zadaniem jest promocja i informacja 
o produkcie, usludze, przedsiqbiorcy w szczegolnoSci w postaci: 

a) kasetonu reklamowego - to jest urzqdzenia reklamowego posiadajqcego w swojej 
zamkniqtej konstrukcji irodlo Swiatla, 

b) liter lub logotypu przestrzennego, 

c) masztu flagowego, 

d) podiwietlanej tablicy reklamowej (np. citylight) w formie gabloty wbudowanej w meble 
m iejskie lub wolnostojqcej, 

e) pylonu - to jest mocowanego na gruncie pionowego noSnika reklamowego bez 
wyodrqbnionej podstawy, zlokalizowanego bezpoirednio przy wjeidzie na teren 
prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej lub przy wejSciu do budynku, charakteryzujqcego 
siq zwartq strukturq stanowiqcq tlo dla umieszczonego na nim komponentu kilku bqdz 
kilkunastu tablic informacyjnych o jednakowych gabarytach, z ewentualnym 
podSwietleniem od wewnqtrz Swiatlem stalym, 

f)reklamowej siatki ochronnej - to jest zabezpieczenia rusztowan lub elewacji, 
montowanego wylqcznie na czas prowadzenia zewnqtrznych prac budowlanych lub 
remontowc-renowacyjnych, zawierajqcego treSci reklamowe, 

g) slupa ogloszeniowo-reklamowego - to jest urzqdzenia w formie walca lub opisanego na 
innej figurze, 

h) tablicy reklamowej - to jest urzqdzenia reklamowego umieszczonego na slupach, 
fundamentach lub na Scianach budynkow; 
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15) obowiqzujqca linia zabudowy - wyznaczonq na rysunku planu liniq, okreSlajqcq czqSC 
dzialki budowlanej, na kt6rej mozliwe jest lokalizowanie budynkow, wzdluz kt6rej 
obowiqzuje sytuowanie minimum 70% powierzchni Sciany frontowej budynku, z zakazem 
jej przekraczania, kt6i-y nie dotyczy elementow wejScia do budynku takich jak schody, 
pochylnia, podest, rampa, zadaszenie, elementow nadwieszen takich jak balkon, wykusz, 
gzyms, okap dachu, innych elementow typu ogniomur oraz podziemnych czqSci budynku 
i urzqdzen budowlanych zwiqzanych z budynkiem, chyba ze ustalenia planu rozstrzygajq 
inaczej; 

16) oddzialywanie na Srodowisko - oddzialywanie na poszczegolne elementy skladowe 
Srodowiska oraz odzialywanie na zdrowie ludzi; 

17) ogrodzenie azurowe - ogrodzenie, w ktorym lqczna powierzchnia otwor6w i przeSwit6w 
na powierzchni jednego przqsla zachowuje wartoSci minimalne okreSlone w ustaleniach 
szczegblowych na minimum 80 % dlugoSci calkowitej ogrodzenia; 

18) przepisy odrqbne - przepisy prawa powszechnie obowiqzujqcego, w szczeg6lnoSci ustawy 
i rozporzqdzenia, a t a k e  akty prawa miejscowego obowiqzujqce na obszarze miasta Lodzi; 

19) przeznaczenie terenu - spos6b wykorzystania terenu pod okreSlonq funkcjq wraz 
z niezbednymi obiektami i urzqdzeniami budowlanymi; 

20) przeznaczenie uzupelniajqce - ustalone planem dopuszczalne przeznaczenie terenu, ktdre 
uzupelnia lub wzbogaca jego przeznaczenie podstawowe; 

21) strefa ochrony archeologicznej - strefq ochrony konserwatorskiej, wyznaczonq na rysunku 
planu, obejmujqcq obszar, na ktorym zlokalizowane sq zabytki archeologiczne lub istnieje 
uzasadnione podejrzenie, ze mogq siq one na nim znajdowaC; 

22) szyld - informacjq wizualnq o powierzchni do 0,2 m2 zawierajqcq nazwq instytucji lub 
przedsiqbiorcy oraz miejsce i rodzaj prowadzonej dzialalnoici; 

23) tablica informacyjna - noSnik informacji wizualnej niestanowiqcy reklamy, 
w szczegolnoSci w postaci szyldu, umieszczany na Scianie budynku, ogrodzeniu lub na 
innym obiekcie, a t a k e  w formie tablicy wolnostojqcej; 

24) teren - wydzielone liniami rozgraniczajqcymi lub liniami granic opracowania planu 
nieruchomoSci lub ich czqici, oznaczone symbolami cyfrowymi i literowymi, z kt6rych 
cyfi-y oznaczajq numer porzqdkowy terenu, a litery podstawowe przeznaczenie terenu; 

25) uchwala - niniejszq uchwale Rady Miejskiej w todzi; 

26) ustawa - ustawq z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, o ile z treSci przepisu nie wynika inaczej; 

27) wskainik powierzchni biologicznie czynnej - liczbq okreSlajqcq udzial procentowy terenu 
biologicznie czynnego w powierzchni dzialki budowlanej; 

28) wskaznik powierzchni zabudowy - liczbq okreSlajqcq udzial procentowy powierzchni 
wyznaczonej przez rzuty poziome wszystkich budynk6w w ich obrysie zewnqtrznym 
w powierzchni dzialki budowlanej; 

29) wysokoSC zabudowy - okreSlonq w metrach wysokoSC obiektu budowlanego mierzonq od 
najnizszego poziomu gruntu w miejscu jego lokalizacji, do najwyzszego punktu jego 
konstrukcji, a dla budynkow - do najwyzszego punktu dachu. 

2. OkreSlenia uzyte wplanie, aniezdefiniowane w ust. I ,  dotyczqce zagadnien 
przewidzianych ustawq lub przepisami odrqbnymi przywolanymi w treSci uchwaly, nalezy 
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rozumied w spos6b okreSlony w ustawie lub wtych przepisach, a w przypadku braku 
definicji, w rozumieniu powszechnym. 

Rozdzial2 
Ustalenia dla calego obszaru objqtego planem 

9 5. Ustala siq nastqpujqce zasady ochrony i ksztahowania ladu przestrzennego: 

1) nakaz: 

a) ksztahowania zabudowy produkcyjnej, sklad6w i magazyn6w wraz z uslugami 
zwiqzanymi z dzialalnoSciq prowadzonq na terenie (P), produkcyjnej, skladow 
i magazyn6w oraz zabudowy uslugowej (PIU), uslugowej (U), 

b) zachowania i uzupelnienia funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej 
(MNIU) wzdluz ulic oznaczonych symbolami 7 KDL, 1 KDD, 

c) zachowania dominanty przestrzennej wiezy Ochotniczej Straiy Pozarnej oznaczonej na 
rysunku planu, 

d) zagospodarowania dzialek zgodnie z ustalonym przeznaczeniem, parametrami 
i wskazanymi na rysunku planu liniami zabudowy, przy czym ustala siq: 

- dla istniejqcych budynk6w lub ich czqSci zlokalizowanych poza wyznaczonymi na 
rysunku planu obowiqzujqcymi lub nieprzekraczalnymi liniami zabudowy 
dopuszczenie przeprowadzenia robot budowlanych polegajqcych wylqcznie na 
remoncie i przebudowie, do czasu zagospodarowania ich zgodnie z ustaleniami planu, 

- dopuszczenie uzytkowania i wykonywania robot budowlanych w obiektach 
budowlanych istniejqcych niespelniajqcych ustalen planu - na warunkach okreSlonych 
w ustaleniach szczegolowych; 

2) zakaz: 

a) realizacji ogrodzen pelnych od strony przestrzeni publicznych, 

b) realizacji tymczasowych obiekt6w budowlanych za wyjqtkiem: 

- obiektbw na terenie zabudowy produkcyjnej, sklad6w i magazynow wraz z uslugami 
zwiqzanymi z dzialalnoSciq prowadzonq na terenie (P) oraz terendw zabudowy 
produkcyjnej, sklad6w, magazynow oraz zabudowy uslugowej (PIU), 

- obiekt6w dopuszczonych w przestrzeniach publicznych wymienionych w rozdziale 3, 

- ogr6dkow gastronomicznych na terenach uslugowych (U) z przewidzianymi uslugami 
gastronomicznym i, 

c) lokalizacji obiekt6w handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2 000 m2; 

3) w zakresie kolorystyki obiektow nakaz stosowania: 

a) maksymalnie 3 kolorow na elewacji, 

b) na terenach zabudowy mieszkaniowej i uslugowej (MNIU): 

- dla elewacji budynk6w oraz ogrodzen od strony przestrzeni publicznych, kolor6w 
szaroSci lub wzorowanych na barwach ziemi albo w naturalnych barwach materialow 
takich jak: cegla, kamien naturalny, beton architektoniczny, drewno, metal, 
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- dla pokryC dachow, kolorow w odcieniach brqzu, czenvieni, szaroici lub grafitu, przy 
czym dla zabudowy bliiniaczej naleiy zastosowaC jeden kolor dla obu sqsiadujqcych 
budynkow, 

- jednego koloru na pokrycie dach6w dla wszystkich budynkow znajdujqcych siq 
w granicach dzialki budowlanej; 

c) na terenach zabudowy produkcyjnej, sklad6w i magazyn6w wraz z uslugami zwiqzanymi 
z dzialalnoiciq prowadzonq na terenie (P), zabudowy produkcyjnej, sklad6w 
i magazyn6w oraz zabudowy uslugowej (PIU), zabudowy uslugowej (U): 

- dla elewacji budynkow, kolordw szaroici z dopuszczeniem stosowania kolorystyki 
zastrzeionej dla logo podmiotu prowadzqcego dzialalnoSC oraz naturalnych barw 
materialow takich jak: cegla, kamien naturalny, beton architektoniczny, drewno, metal, 

- dla ogrodzen od strony przestrzeni publicznych, kolorow w odcieniach szaroici; 

4) w zakresie materialow wykonczeniowych obiekt6w nakaz stosowania: 

a) maksymalnie 3 rodzaj6w materialow na elewacji, 

b) dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 MNIU, 2 MNIU, 3 MNIU: 

- jednego materialu na pokrycie dachow w granicach dzialki budowlanej, 

- jednego materialu na pokrycie dachow dla zabudowy bliiniaczej, 

- pokryC z dach6wek ceramicznych, betonowych, gont6w bitumicznych lub 
blachodachowki dla dach6w o kqcie nachylenia polaci dachowych powyiej 15", 

c) zakaz stosowania: 

- szkla refleksyjnego na elewacjach z wylqczeniem teren6w oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: I P, 1 PIU, 2 PIU, 1 U, 2 U, 3 U, 4 U, 5 U, 

- okladzin elewacyjnych z PCW, imitujqcych okladziny elewacje drewniane; 

5) w zakresie lokalizacji i formy ogrodzen od strony przestrzeni publicznych: 

a) dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami: I P, 1 PIU, 2 PIU, 1 U, 2 U, 3 U, 
4 U, 5 U - dopuszczenie realizacji wylqcznie aiurowej o lqcznej powierzchni otworow 
i przeSwit6w na powierzchni jednego przqsla nie mniejszej nii  70 %, z wykorzystaniem: 
dla slupow - ksztaltownikow stalowych, dla wypelnienia przqsel elementow stalowych, 
o wysokoici od 1,80 m do 2,20 m, 

b) dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 MNIU, 2 MNIU, 3 MNIU - 
dopuszczenie realizacji wylqcznie aiurowej o lqcznej powierzchni otworow i przeiwitbw 
na powierzchni jednego przqsla nie mniej nii 50% dla wypelnienia z elementow 
metalowych i 20% dla wypelnienia z elementow drewnianych z wykorzystaniem dla 
slupow i cokoldw - cegly licowej, klinkierowej, dla wypelnienia - elementow 
metalowych lub drewnianych, z wykluczeniem wypelnienia z siatek stalowych, 
o wysokoici od 1,60 m do 1,80 m. 

8 6. Ustala siq nastqpujqce wymagania wynikajqce z potrzeb ksztaltowania przestrzeni 
publicznych, do ktorych na obszarze planu nalezq tereny dr6g publicznych: 

I )  w zakresie zasad umieszczenia mebli miejskich - dopuszczenie sytuowania obiekt6w 
o wysokoici nieprzekraczajqcej 4,O m; 
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2) w zakresie zasad umieszczania urzqdzen technicznych - dopuszczenie sytuowania 
naziemnych urzqdzen technicznych pod warunkiem wkomponowania w istniejqce 
zagospodarowanie. 

5 7. Ustala siq nastqpujqce zasady i warunki sytuowania noSnik6w reklamowych i tablic 
informacyjnych: 

I) w terenach przestrzeni publicznych dopuszcza siq sytuowanie: 

a) slup6w ogloszeniowo-reklamowych o wysokoici do 3,70 m, 

b) wolnostojqcych lub wbudowanych w wiaty przystankowe komunikacji zbiorowej 
podSwietlanych tablic reklamowych o maksymalnych wymiarach 1,2 x 1,8 m w ukladzie 
pionowym; 

2) w terenach oznaczonych symbolami: 1 P, 1 PIU, 2 PIU, 1 U, 2 U, 3 U, 4 U, 5 U dopuszcza 
siq sytuowanie: 

a) na budynkach w formie: 

- kasetonow reklamowych o maksymalnej wysokoSci do 1,5 m, 

- logotypow i liter przestrzennych o maksymalnej wysokoSci do 2,O m, 

- szyldbw o maksymalnych wymiarach 0,3 x 0,6 m w ukladzie poziomym przy 
wejSciach glownych w miejscu prowadzenia dzialalnoSci, 

- reklamowych siatek ochronnych, 

b) poza budynkami w formie: 

- wolnostojqcych tablic reklamowych o maksymalnej powierzchni do 12,O mZ, 

- masztow flagowych o maksymalnej wysokoSci do 12,O m, 

- pylonow o maksymalnych wymiarach 2,O x 4,O m w ukladzie pionowym, 

- tablic informacyjnych o maksymalnych wymiarach 1,5 x I ,O m w ukladzie poziomym 
na konstrukcji o wysokoSci do 2,5 m; 

3) w terenach oznaczonych symbolami: I MNIU, 2 MNIU, 3 MNIU dopuszcza siq 
sytuowanie: 

a) kasetonow reklamowych na budynkach o maksymalnej wysokoSci do 1,O m, 

b) szyld6w o maksymalnych wymiarach 0,3 x 0,6 m w ukladzie poziomym przy wejSciach 
glownych do budynkow w miejscu prowadzenia dzialalnoSci; 

4) zakaz lokalizacji: 

a) na pozostalych terenach, 

b) na wiaduktach. 

8. Ustala siq nastqpujqce zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego wynikajqce z potrzeb ochrony Srodowiska: 

1 )  nakaz stosowania rozwiqzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych 
zapewniajqcych zachowanie standardow jakoSci Srodowiska okreSlonych na podstawie 
przepisow odrqbnych; 

2)zakaz lokalizacji zakfadow stwarzajqcych zagrozenie wystqpienia powaznej awarii 
przemyslowej w rozumieniu przepisow odrqbnych; 
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3) w zakresie lokalizacji przedsiqwziqk mogqcych znaczqco oddziatywak na Srodowisko: 

a) na obszarze planu obowiqzuje zakaz lokalizacji przedsiqwziqk mogqcych zawsze 
znaczqco oddzialywak na Srodowisko, 

b) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 MNIU, 2 MNIU, 3 MNIU oraz 
1 U, 2 U, 3 U i 4 U obowiqzuje zakaz lokalizacji przedsiqwziqk mogqcych potencjalnie 
znaczqco oddziatywak na Srodowisko za wyjqtkiem inwestycji z zakresu sieci 
infrastruktury technicznej i dr6g; 

4) w zakresie ochrony powietrza wprowadza siq nakaz stosowania do cel6w grzewczych 
bezemisyjnych lub o niewielkiej intensywnoSci emisji irodel ciepla spelniajqcych 
wymagania standardow jakoSci powietrza; 

5) w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym wprowadza siq zakaz 
lokalizowania obiektow, urzqdzen i sieci infrastrukturalnych, kt6re powodujq w obrqbie 
terendw zabudowy mieszkaniowej oraz miejsc pobytu ludzi przekroczenie dopuszczalnych 
poziom6w p61 elektromagnetycznych okreSlonych w przepisach odrqbnych; 

6) w zakresie obszar6w zagroionych zalaniem wodami wskazanych na rysunku planu ustala 
siq: 

a) zakaz lokalizacji obiekt6w budowlanych, z wyjqtkiem: 

- budowli przeciwpowodziowych, 

- drog i infrastruktury technicznej na zasadach okreSlonych w planie, 

b) zakaz gromadzenia Srodkdw chemicznych, a t a k e  innych materiatow, ktore mogq 
zanieczyScik wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwienia odpadow, w tym 
w szczegolnoSci ich skladowania, 

c) zakaz wykonywania robot lub czynnoici utrudniajqcych ochronq przed zalaniem, w tym: 

- sadzenia drzew lub krzewbw, 

- skladowania materialow oraz wykonywania innych robot, z wyjqtkiem robot 
zwiqzanych z regulacjq i utrzymywaniem w6d; 

7) w zakresie ochrony zasobow w6d podziemnych wprowadza siq: 

a) nakaz stosowania rozwiqzan technicznych ograniczajqcych mozliwoSk zanieczyszczenia 
w6d podziemnych, 

b) nakaz likwidacji potencjalnych ognisk zanieczyszczen wod podziemnych w postaci 
nieuzytkowanych studni kopalnych i szamb oraz nielegalnych skladowisk odpadow, 

c) zakaz lokalizacji skladowisk odpadow; 

8) w zakresie ochrony powierzchni ziemi wprowadza siq dopuszczenie wykorzystania 
nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrqbie dzialki 
budowlanej ; 

9) w zakresie ochrony przed halasem - tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 
I MNIU, 2 MNIU, 3 MNIU zalicza siq do terendw chronionych akustycznie okreSlonych 
jako ,,tereny mieszkaniowo-uslugowe", w rozumieniu przepisow odrqbnych; 

10) w zakresie gospodarki wodnej i odprowadzania Sciek6w oraz gospodarki odpadami 
wprowadza siq nakaz stosowania kompleksowych rozwiqzan poprzez: 

a) doprowadzenie sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej do wszystkich terenow 
przeznaczonych na cele zabudowy, 
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b) doprowadzenie sieci kanalizacji deszczowej do teren6w przeznaczanych na cele 
zabudowy oraz teren6w drag, 

c) wlqczanie uruchamianych teren6w inwestycyjnych do miejskiego systemu gospodarki 
odpadami na zasadach okreilonych w przepisach odrqbnych. 

5 9. Ustala siq nastqpujqce zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w 
w zakresie ochrony zabytkow archeologicznych: 

I) na obszarze lokalizacji zabytku archeologicznego przy realizacji robot ziemnych lub 
dokonywaniu z~niany charakteru dotychczasowej dzialalnoici nakazuje siq 
przeprowadzenie badali archeologicznych, zgodnie z przepisami odrqbnymi dotyczqcymi 
ochrony zabytk6w; 

2) wprowadza siq strefq ochrony archeologicznej, w kt6rej przy realizacji robot ziemnych lub 
dokonywaniu zmiany dotychczasowej dzialalnoici wiqzqcej siq z naruszeniem struktury 
gruntu nakazuje siq przeprowadzenie nadzoru archeologicznego; wydanie pozwolenia na 
prowadzenie nadzoru archeologicznego regulujq przepisy odrqbne dotyczqce ochrony 
zabytk6w. 

3 10. 1. W zakresie zasad i warunkow scalania i podzialu nieruchornoici objqtych 
planem: 

1) nie wyznacza siq granic obszarow okreSlonych w przepisach odrqbnych wymagajqcych 
obowiqzkowego przeprowadzenia scaleli i podzialow nieruchomoici; 

2) szczegolowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomoici dokonywanego na 
wniosek okreilono w ustaleniach szczeg6lowych rozdzialu 3. 

2. Parametry dotyczqce dzialek uzyskiwanych w wyniku scalenia i podzialu 
nieruchomoici okreilone w ustaleniach szczegolowych dla terenow nie obowiqzujq dla 
dzialek gruntu wydzielonych pod nowe drogi albo pod poszerzenie drog istniejqcych oraz dla 
dzialek pod urzqdzenia infrastruktury technicznej. 

tj 1 1 .  Ustala siq nastqpujqce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow 
komunikacji oraz obslugi komunikacyjnej terenow przyleglych: 

I) zachowanie istniejqcego ukladu drogowo-ulicznego z mozliwoiciq rozbudowy 
i przebudowy, w tym ulic o nawierzchni gruntowej bez wyodrqbnionej jezdni; 

2) budowq nowego ukladu drogowo-ulicznego; 

3) budowq drog rowerowych; 

4) obslugq komunikacyjnq obszaru planu przez docelowy uklad drogowo-uliczny w granicach 
wyznaczonych terenow drog publicznych okreilonych na rysunku planu; 

5) ulice umozliwiajqce poiqczenie obszaru planu z zewnqtrznym ukladem komunikacyjnym: 

a) ulica glowna ruchu przyspieszonego oznaczona symbolem 1 KDGP - projektowana ulica 
od terendw torow kolejowych w kierunku na poludnie do granicy planu, 

b) ulica gl6wna oznaczona symbolem 1 KDG - projektowana ulica na odcinku od ulicy 
1 KDGP w kierunku na zach6d do granicy planu, 

c) ulica zbiorcza oznaczona symbolem 1 KDZ (ul .  Jqdrzejowska), 

d) u l ica zbiorcza oznaczona symbolem 2 KDZ (ul . Tomaszowska); 
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a) istniejqce ulice lokalne oznaczone symbolami: 1 KDL (ul. Przyjacielska), 2 KDL 
(ul. Zygmunta), 3 KDL (ul. Malego Rycerza), 5 KDL (ul. Jqdrzejowska), 
7 KDL (ul. Tomaszowska), 

b) projektowane ulice lokalne oznaczone symbolami 4 KDL, 6 KDL; 

7) ulice stanowiqce uklad uzupelniajqcy: 

a) istniejqce ulice dojazdowe oznaczone symbolami I KDD, 2 KDD (ul. Malego Rycerza), 

b) projektowane ulice dojazdowe oznaczone symbolami 3 KDD, 4 KDD; 

8) obslugq komunikacyjnq teren6w: 

a) za pomocq zjazd6w indywidualnych i publicznych z wyznaczonych w planie dr6g 
publicznych przylegbch do terenow, 

b)z  dr6g wewnqtrznych niewyznaczonych na rysunku planu, przy zachowaniu 
nastqpujqcych warunkow: 

- minimalna szerokoSC drogi w liniach rozgraniczajqcych 7,O m, 

- dla dr6g bez wylotu, sluiqcych obsludze powyzej dw6ch dzialek - obowiqzek 
zakoriczenia placem do zawracania o wymiarach zgodnych z przepisami odrqbnymi. 

fj 12. I .  Ustala siq minimalnq liczbq miejsc do parkowania: 

1) dla samochodow osobowych: 

a) dla zaklad6w produkcyjnych, skladow i magazyn6w - 30 miejsc parkingowych na 
100 zatrudnionych na jednej zmianie, 

b) dla uslug administracyjno-biurowych - 3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni 
uiytkowej, 

c) dla uslug handlu - 4 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni sprzedaiy, 

d) dla uslug gastronomicznych - 3 miejsca parkingowe na 10 miejsc konsumpcyjnych, 

e) dla pozosta%ych uslug niewymienionych powyiej - 30 lniejsc parkingowych na 
100 zatrudnionych na jednej zmianie lub 2 miejsca parkingowe na I00 m2 powierzchni 
uzytkowej, 

f) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego - 2 miejsca parkingowe, 

g) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego podlegajqcego przebudowie, rozbudowie, 
nadbudowie - 1 miejsce parkingowe, 

h) dla jednego lokalu uslugowego w zabudowie jednorodzinnej - 1 miejsce parkingowe; 

2) dla rowerow: 

a) dla zakladow produkcyjnych, skladow i magazynow - 10 miejsc parkingowych lub 
r6wnowaznq iloSC stojakow rowerowych odpowiadajqcq liczbie miejsc parkingowych na 
100 zatrudnionych na jednej zmianie, 

b) dla uslug administracyjno-biurowych - 1 miejsce parkingowe lub rownowaznq iloSC 
stojakow rowerowych odpowiadajqcq liczbie miejsc parkingowych na 100 m2 
powierzchni uzytkowej, 

c) dla us%ug handlu - 2 miejsca parkingowe lub rbwnowaznq iloSC stojak6w rowerowych 
odpowiadajqcq liczbie miejsc parkingowych na 100 m2 powierzchni sprzedazy, 
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d) dla uslug gastronomicznych - 5 miejsc parkingowych lub r6wnowaznq iloik stojak6w 
rowerowych odpowiadajqcq liczbie miejsc parkingowych na 10 miejsc konsumpcyjnych, 

e) dla pozostalych uslug - 10 miejsc parkingowych lub r6wnowaznq iloSk stojak6w 
rowerowych odpowiadajqcq liczbie miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych na jednej 
zmianie lub 2 miejsca postojowe lub rownowaznq iloik stojak6w rowerowych 
odpowiadajqca liczbie miejsc parkingowych na 100 m2 powierzchni uzytkowej, 

f) dla jednego lokalu uslugowego w zabudowie jednorodzinnej - 1 miejsce parkingowe. 

2. Na parkingach dla samochod6w osobowych liczqcych wiqcej niz 5 miejsc 
przeznaczonych na post6j pojazd6w, minimum 4 % ogdlnej liczby miejsc, lecz nie mniej niz 
1 miejsce postojowe, nalezy przeznaczyk na parkowanie pojazd6w zaopatrzonych w kart? 
parkingowq, o kt6rej mowa wprzepisach o ruchu drogowym, zzastrzezeniem: dr6g 
publicznych, stref zamieszkania i stref ruchu, dla ktorych minimalnq liczbq stanowisk 
postojowych dla pojazddw zaopatrzonych w kartq parkingowq okreilajq przepisy odrqbne 
dotyczqce drog publicznych. 

3. Dla obiekt6w wielofunkcyjnych nakazuje siq zapewnienie lqcznej minimalnej liczby 
miejsc parkingowych dla r6wnoczesnego uzytkowania, zgodnie z wymogami okreSlonymi 
w ust. 1. 

3 13. 1 .  Ustala siq zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system6w infrastruktury 
technicznej : 

I) wyposazanie teren6w w sieci i urzqdzenia infrastruktury technicznej, a t a k e  przebudowq 
i rozbudowq istniejqcych sieci, zgodnie z przepisami odrqbnymi; 

2) nakaz lokalizacji sieci i urzqdzen infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajqcych 
dr6g; 

3) dopuszczenie lokalizacji sieci i urzqdzen infrastruktury technicznej w terenach o innym 
przeznaczeniu, zgodnie z ustaleniami planu, z zachowaniem mozliwoSci lokalizowania 
budynk6w na podstawie wyznaczonych na rysunku planu linii zabudowy; 

4)nakaz lokalizacji przewodow sieci wodociqgowych, kanalizacyjnych, gazowych, 
cieplowniczych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych jako podziemnych; 

5) nakaz lokalizacji przewod6w sieci elektroenergetycznych jako podziemnych z wylqczeniem 
przewodow, ktore jedynie jako naziemne umozliwiajq korzystanie z okreSlonych urzqdzen 
lub pojazd6w; 

6) w przypadku przebudowy lub rozbudowy istniejqcych przewodow sieci okreilonych w pkt 
4 i 5 nakaz ich lokalizowania jako podziemnych z zastrzezeniem wylqczenia okreilonego 
w pkt 5. 

2. OkreSla siq warunki powiqzan sieci infrastruktury technicznej na obszarze planu 
z ukladem zewnqtrznym: 

I) w zakresie systemu doprowadzenia wody wskazuje siq magistrale wodociqgowe ,,GornaM 
zlokalizowane wzdluz rzeki Olechowki oraz ulic Powtornej i Chlodnikowej jako 
podstawowy element zaopatrzenia w wodq; 

2) w zakresie systemu odprowadzania Sciekow bytowych wskazuje siq Kolektor VII biegnqcy 
wzdluz rzeki Olechowki na odcinku od ul. Jqdrzejowskiej do ul. Ba'rtyckiej jako 
podstawowy odbiornik Sciek6w; 
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3) w zakresie odprowadzenia w6d opadowych i roztopowych wskazuje siq ciek wodny rzeki 
Olechdwki jako podstawowy odbiornik nadmiaru w6d; 

4) w zakresie systemu doprowadzania gazu przewodowego wskazuje siq gazociqg Sredniego 
ciinienia Dn 350 zlokalizowany w ul. Malego Rycerza jako podstawowy element 
zaopatrzenia w gaz; 

5) w zakresie systemu doprowadzenia sieci cieplnej wskazuje siq rurociqg wody gorqcej 2xDn 
800 zlokalizowany w rejonie ulic Chlodnikowej i ldeowej jako podstawowy element 
zaopatrzenia w cieplo; 

6) w zakresie systemu zasilania elektroenergetycznego wskazuje siq Rejonowe Punkty 
Zasilania: Komorniki, Lodowa, EC I1 jako podstawowe elementy sieci zaopatrzenia 
w energiq elektrycznq. 

$ 14. 1. Wskazuje siq oznaczony na rysunku planu teren zamkniqty polozony 
w granicach teren6w oznaczonych symbolami: 1 KK, 5 U, 2 KDZ. 

2. Dla oznaczonego na rysunku planu terenu zamkniqtego nie wyznacza siq strefy 
ochronnej. 

3. Dla obszar6w polozonych w oznaczonym na rysunku planu terenie zamkniqtym 
ogranicza siq realizacjq ustalen planu do: dr6g kolejowych, budynkdw, budowli i urzqdzen 
przeznaczonych do zarzqdzania, eksploatacji i utrzymania linii kolejowej oraz przewozdw 
i rzeczy. 

4. Ustalenia ust. 3 nie obowiqzujq w przypadku wylqczenia obszaru z granic terenu 
zamkniqtego. 

$ 15. Ustala siq wysokoiC stawki procentowej sluzqcej okreileniu oplaty, o ktdrej mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy dla wszystkich terenow w wysokoSci 30%. 

Rozdzial3 
Ustalenia szczegolowe dla terenow 

$ 16. 1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 P obowiqzujq ustalenia 
zawarte w kolejnych ustqpach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia ustala siq: 

I) przeznaczenie terenu - zabudowa produkcyjna, sklady i magazyny wraz z uslugami 
zwiqzanymi z dzialalnoiciq prowadzonq na terenie; 

2) przeznaczenie uzupelniajqce - infrastruktura techniczna. 

3. W zakresie warunk6w zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony 
i ksztaitowania ladu przestrzennego ustala siq: 

I) wskazniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaznik powierzchni zabudowy: maksimum 60 %, 

b) intensywnoSC zabudowy: 

- minimum 0,4, 

- maksirnum 1,2, 

c) wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: minimum 10 %; 
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2) parametry ksztakowania zabudowy : 

a) wysokoSC zabudowy - maksimum 15,O m, do 4 kondygnacji, z dopuszczeniem lokalnych 
przewyzszen do 20,O m na obszarze stanowiqcym do 30 % powierzchni zabudowy, 

b) dachy plaskie; 

3) zasady ksztakowania zabudowy oraz lokalizacji obiekt6w i funkcji: 

a) dopuszczenie: 

- lokalizacji kominow, masztow, slupow o wysokoSci powyzej 50,O m n.p.t., 
z zachowaniem przepis6w odrqbnych, 

- realizacji miejsc parkingowych dla samochodow osobowych w formie parkingow 
naziemnych lub parking6w wielopoziomowych, 

b)zakaz skladowania materialow opalowych i sypkich na otwartych placach 
magazynowych. 

4. OkreSla siq minimalnq powierzchniq now0 wydzielonych dzialek budowlanych - 
50 000 m2. Parametr ten nie dotyczy dzialek wydzielonych pod nowe drogi albo pod 
poszerzenie drdg istniejqcych oraz dzialek pod urzqdzenia infrastruktury technicznej. 

5. W zakresie szczeg6lowych zasad i warunk6w scalania i podzialu nieruchomoici 
ustala siq: 

I )  powierzchniq dzialek: minimum 50 000 m2; 

2) szerokoSC front6w dzialek wzdluz pasa drogowego od ulic oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 1 KDGP, 1 KDG, 1 KDL, 5 KDL - nie mniej niz 150,O m; 

3) kqt polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego: 

a) od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KDGP - od 88" do 90°, 

b) od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KDG - od 70" do 90°, 

c) od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KDL - od 35" do 90°, 

d) od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 5 KDL - od 55" do 90". 

5 17. 1. Dla terenbw, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 P/U i 2P/U 
obowiqzujq ustalenia zawarte w kolejnych ustqpach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia ustala siq: 

I) przeznaczenie terenu - zabudowa produkcyjna, sklady i magazyny oraz zabudowa 
uslugowa z wylqczeniem uslug kultury, oiwiaty, zdrowia, sportu i rekreacji, hotelarskich 
i gastronomii; 

2) przeznaczenie uzupelniajqce - infrastruktura techniczna. 

3. W zakresie warunk6w zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony 
i ksztakowania ladu przestrzennego ustala siq: 

I ) wskainiki zagospodarowania terenu 

a) wskainik powierzchni zabudowy: maksimum 50 %, 

b) intensywnoSC zabudowy: 

- minimum 0,3, 
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c) wskainik powierzchni biologicznie czynnej: minimum 20 %; 

2) parametry ksztakowania zabudowy : 

a) wysokoSC zabudowy - maksimum 15,O m, do 4 kondygnacji, z dopuszczeniem lokalnych 
przewyzszen do 20,O m na obszarze stanowiqcym do 30 % powierzchni zabudowy, 

b) dachy plaskie; 

3) zasady ksztaltowania zabudowy oraz lokalizacji obiektow i funkcji: 

a) dopuszczenie: 

- lokalizacji kominow, masztbw, slupbw o wysokoSci powyzej 50,O m n.p.t., 
z zachowaniem przepisow odrqbnych, 

- realizacji miejsc parkingowych dla samochodow osobowych w formie parkingbw 
naziemnych lub parkingow wielopoziomowych, 

b)zakaz skladowania materialow opalowych i sypkich na otwartych placach 
magazynowych. 

4. OkreSla siq minimalnq powierzchniq now0 wydzielonych dzialek budowlanych: 

I )  15 000 m2 dla terenu oznaczonego symbolem I PIU, 

2) 35 000 m2 dla terenu oznaczonego symbolem 2 PIU 

- parametry te nie dotyczq dzialek wydzielonych pod nowe drogi albo pod poszerzenie drog 
istniejqcych oraz dzialek pod urzqdzenia infrastruktury technicznej. 

5. W zakresie szczeg6lowych zasad i warunkbw scalania i podzialu nieruchomoSci 
ustala siq: 

I  ) powierzchniq dzialek: 

a) minimum 15 000 m2 dla terenu oznaczonego symbolem 1 PIU, 

b) minimum 35 000 m2 dla terenu oznaczonego symbolem 2 PIU; 

2) szerokoSC frontow dzialek wzdlui pasa drogowego od ulic oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 

a) 1  KDGP, 4 KDD - nie mniej niz 100,O m dla terenu oznaczonego symbolem 1 PIU, 

b) 1 KDZ, 6 KDL - nie mniej niz 150,O m dla terenu oznaczonego symbolem 1 PIU, 

c) 1 KDGP, 4 KDL - nie mniej niz 200,O m dla terenu oznaczonego symbolem 2 PIU, 

d) 1 KDG, 2 KDD - nie mniej niz 120,O m dla terenu oznaczonego symbolem 2 PIU; 

3) kqt polozenia granic dzialek na terenie oznaczonym symbolem 1 PIU w stosunku do pasa 
drogowego: 

a) od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KDGP - od 88" do 90°, 

b) od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KDZ - od 85" do 90°, 

c) od ulic oznaczonych na rysunku planu symbolem 4 KDD - od 88"do 90°, 

d) od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 6 KDL - od 88" do 90"; 

4) kqt polozenia granic dzialek na terenie oznaczonym symbolem 2 PIU w stosunku do pasa 
drogowego: 

a) od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KDGP - od 75" do 90°, 
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b) od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KDG - od 88" do 90°, 

c) od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 4 KDL - od 88" do 90°, 

d) od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 2 KDD - od 88" do 90". 

§ 18. 1 .  Dla terenow, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 U, 2 U, 3 U, 4 U, 
5 U obowiqzujq ustalenia zawarte w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia ustala siq: 

1)  przeznaczenie terenu - zabudowa uslugowa z wylqczeniem zabudowy dom6w opieki 
zdrowotnej, spolecznej i socjalnej; 

2) przeznaczenie uzupelniajqce - infrastruktura techniczna. 

3. W zakresie warunk6w zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony 
i ksztahowania ladu przestrzennego ustala siq: 

1 )  wskainiki zagospodarowania terenu: 

a) wskaznik powierzchni zabudowy: 

- maksimum 50 % dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 U, 2 U, 
3 u ,  5 u ,  

- maksimum 40 % dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4 U, 

b) intensywnoSC zabudowy : 

- minimum 0,5, maksimum 1,O dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
1 U, 2 u ,  3 u ,  

- minimum 0,3, maksimum 0,6 dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
4 u ,  

- minimum 0,3, maksimum 1,O dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
5 u ,  

c) wskainik powierzchni biologicznie czynnej: 

- minimum 20 % dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: I U, 2 U, 3 U, 
5 u, 

- minimum 30 % dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4 U; 

2) parametry ksztakowania zabudowy: 

a) wysokoSC zabudowy: 

- dla budynkow ushgowych - maksimum 9,5 m, do 2 kondygnacji, z dopuszczeniem 
lokalizowania ponad dachem Swietlikdw oraz nadbudowek takich jak: maszynownie 
diwigow, centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, 

- dla budynk6w gospodarczych i garazy - maksimum 6,5 m, I kondygnacja, 

b) dachy: 

-dwu- lub wielospadowe ojednakowym kqcie nachylenia polaci dachowych 
wynoszqcym od 16" do 25", z kalenicq gl6wnq rownoleglq odpowiednio do frontu 
dzialki i pasa drogowego ulic oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 KDZ, 
3 KDD i 4 KDD dla budynk6w uslugowych zlokalizowanych na terenach oznaczonych 
symbolami: 1 U, 2 U, 5 U, 
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-dwu- lub wielospadowe ojednakowym kqcie nachylenia polaci dachowych 
wynoszqcym od 16" do 30" z kalenicq gl6wnq rownoleglq odpowiednio do frontu 
dzialki i pasa drogowego ulic oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 KDGP, 
6 KDL i 4 KDD dla budynkdw uslugowych zlokalizowanych na terenie oznaczonym 
symbolem 3 U, 

- dwu- lub wielospadowe o jednakowym kqcie nachylenia polaci dachowych 
wynoszqcym od 30" do 40" z kalenicq gl6wnq rdwnoleglq odpowiednio do frontu 
dzialki i pasa drogowego ulic oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 KDG, 
1 KDL, 2 KDL, 3 KDL i 4 KDL dla budynkow uslugowych zlokalizowanych na 
terenie oznaczonym symbolem 4 U, 

-dwu- lub wielospadowe ojednakowym kqcie nachylenia polaci dachowych, 
z dopuszczeniem dach6w jednospadowych dla budynk6w gospodarczych i garazy 
zlokalizowanych przy granicy z sqsiedniq dzialkq, o spadkach odpowiednich jak dla 
budynk6w uslugowych na poszczegolnych terenach; 

3) zasady ksztaltowania zabudowy oraz lokalizacji obiektow i funkcji: 

a) nakaz: 

- realizacji budynk6w gospodarczych i garazy jako dobudowanych do budynk6w 
uslugowy ch, 

- zastosowania jednej wartoSci kqta nachylenia polaci dachowych dla wszystkich typow 
budynk6w w granicach dzialki, 

b) zakaz lokalizacji budynkdw gospodarczych i garazowych od frontu dzialki. 

4. OkreSla siq minimalnq powierzchniq now0 wydzielonych dzialek budowlanych: 

I) 1 000 m2 dla teren6w oznaczonych symbolami I U, 2 U, 

2) 5 000 m2 dla terenow oznaczonych symbolami 3 U, 4 U, 

3) 1 700 m2 dla terenu oznaczonego symbolem 5 U 

- parametry te nie dotyczq dzialek wydzielonych pod nowe drogi albo pod poszerzenie drog 
istniejqcych oraz dzialek pod urzqdzenia infrastruktury technicznej. 

5. W zakresie szczeg6lowych zasad i warunkow scalania i podzialu nieruchomoSci 
ustala siq: 

I) powierzchniq dzialek: 

a) minimum - 1 000 m2 dla terenow oznaczonych symbolami 1 U, 2 U, 

b) minimum - 5 000 m2 dla teren6w oznaczonych symbolami 3 U, 4 U, 

c) minimum - 1 700 m2 dla terenu oznaczonego symbolem 5 U; 

2) szerokoSC frontu dzialek wzdluz pasa drogowego od ulic oznaczonych na rysunku planu 
symbolami : 

a) 4 KDD - nie mniej nii 17,O m dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami 
I u ,  2 u ,  

b) 1 KDZ - nie mniej niz 60,O m dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem I U, 

c) 3 KDD - nie mniej niz 30,O m dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem I U 
i 2 U, 

d) 6 KDL - nie mniej niz 50,O m dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3 U,  



e) 1 KDGP, 4 KDD - nie mniej nii  90,O m dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 3 U, 

f) 1 KDG, 3 KDL - nie lnniej niz 50,O m dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 4 U, 

g) 1 KDL, 2 KDL, 4 KDL - nie mniej niz 100,O m dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 4 U, 

h) 1 KDZ - nie mniej niz 120,O m dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5 U, 

i) 2 KDZ - nie mniej niz 18,O m dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5 U; 

3) kqt poloienia granic dzialek na terenie oznaczonym symbolami I U w stosunku do pasa 
drogowego: 

a) od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem I KDZ - od 55"do 90°, 

b) od ulic oznaczonych na rysunku planu symbolami 3 KDD, 4 KDD - od 85" do 90": 

4) kqt polozenia granic dzialek na terenie oznaczonym symbolem 2 U w stosunku do pasa 
drogowego od ulic oznaczonych symbolami na rysunku planu 3 KDD i 4 KDD - od 85" do 
90"; 

5) kqt polozenia granic dzialek na terenie oznaczonym symbolem 3 U w stosunku do pasa 
drogowego: 

a) od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KDGP - od 80" do 90°, 

b) od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 6 KDL - od 88" do 90°, 

c) od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 4 KDD - od 85" do 90"; 

6) kqt poloienia granic dzialek na terenie oznaczonym symbolem 4 U w stosunku do pasa 
drogowego: 

a) od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem I KDG - od 80" do 90°, 

b) od ulic oznaczonych na rysunku planu symbolami 3 KDL, 4 KDL - od 88" do 90°, 

c) od ulic oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 KDL, 2 KDL - od 60" do 90"; 

7) kqt poloienia granic dzialek na terenie oznaczonym symbolem 5 U w stosunku do pasa 
drogowego: 

a) od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KDZ - od 85" do 90°, 

b) od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 2 KDZ - od 60" do 80". 

6 19. 1 .  Dla terenow, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 MNN,  2 MNN, 
3 MNN, obowiqzujq ustalenia zawarte w kolejnych ustqpach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia ustala siq: 

I) przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa ushgowa 
z wylqczeniem szpitali, domow opieki zdrowotnej, spolecznej i socjalnej, stacji paliw; 

2) przeznaczenie uzupelniajqce - infrastruktura techniczna. 

3. W zakresie warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony 
i ksztakowania ladu przestrzennego ustala siq: 

I )  wskainiki zagospodarowania terenu: 

a) wskaznik powierzchni zabudowy: maksimum 40%, 
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b) intensywnoSC zabudowy: 

- minimum 0,3, 

- maksimum 0,6, 

c) wskainik powierzchni biologicznie czynnej: minimum 30 %; 

2) parametry ksztattowania zabudowy: 

a) wysokoSC zabudowy: 

- dla budynk6w mieszkalnych i mieszkalnych z lokalami ustugowymi - maksimum 
10,O m, do 2 kondygnacji na terenach oznaczonych symbolami 1 MNIU, 2 MNIU, 

- dla budynk6w mieszkalnych i mieszkalnych z lokalami uslugowymi - maksimum 
9,O m, do 2 kondygnacji na terenie oznaczonym symbolem 3 MNIU, 

- dla budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej - maksimum 9,5 m, do 2 kondygnacji, 

- dla wiezy Ochotniczej Strazy Poiarnej - 1 5 3  m, 

- dla budynk6w uslugowych - maksimum 7,5 m, 1 kondygnacja, 

- dla budynk6w gospodarczych i garazy - maksimum 6,5 m, 1 kondygnacja, 

b) dachy: 

-dwu- lub wielospadowe ojednakowym kqcie nachylenia polaci dachowych 
wynoszqcym od 16" do 25", z kalenicq gl6wnq rownoleglq odpowiednio do frontu 
dzialki i do pasa drogowego ulic oznaczonych na rysunku planu symbolami 7 KDL 
i 1 KDD na terenach oznaczonych symbolami 1 MNIU, 2 MNIU, przy czym dla 
zabudowy bliiniaczej nalezy zastosowaC tylko jednq wart056 spadku dla obu 
budynkow mieszkalnych, 

-dwu- lub wielospadowe ojednakowym kqcie nachylenia polaci dachowych 
wynoszqcym od 16" do 30" z kalenicq glownq rownoleglq odpowiednio do frontu 
dzialki i do pasa drogowego ulic oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 KDGP, 
1 KDD, 4 KDD dla budynkow mieszkalnych zlokalizowanych na terenie oznaczonym 
symbolem 3 MNIU, 

- dwu- lub wielospadowe o jednakowym kqcie nachylenia polaci dachowych, 
z dopuszczeniem jednospadowych dla budynk6w uslugowych, gospodarczych i garaiy 
zlokalizowanych przy granicy z sqsiedniq dzialkq, o spadkach odpowiednich jak dla 
budynk6w mieszkalnych dla poszczegolnych terenow; 

3) dla zabudowy istniejqcej w dniu wejScia w zycie planu, niespelniajqcej wyznaczonych 
wskainikdw i parametrow, dopuszcza siq wylqcznie remont, przebudowq oraz prowadzenie 
innych robot budowlanych polegajqcych na doprowadzeniu do zgodnoici z przepisami 
prawa budowlanego lub podniesienia standardow i jakoSci uzytkowania; 

4) zasady ksztattowania zabudowy oraz lokalizacji obiekt6w i funkcji: 

a) dopuszczenie: 

- lokalizacji budynkow mieszkalnych wolnostojqcych lub w zabudowie blizniaczej dla 
teren6w oznaczonych symbolami I MNIU, 2 MNIU od strony pasa drogowego 
ulicy oznaczonej symbolem 7 KDL, 

- lokalizacji budynkow uslugowych wolnostojqcych lub dobudowanych do budynk6w 
mieszkalnych, 
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b) nakaz: 

- lokalizacji budynk6w mieszkalnych od frontu dzialek, 

- lokalizacji budynk6w gospodarczych i garazy dobudowanych do budynkow 
mieszkalnych lub uslugowych, 

- zachowania wysokoSci istniejqcej wiezy Ochotniczej Strazy Pozarnej jako dominanty 
przestrzennej. 

4. OkreSla siq minimalnq powierzchniq now0 wydzielonych dzialek budowlanych - 
1 000 m2. Parametr ten nie dotyczy dzialek wydzielonych pod nowe drogi albo pod 
poszerzenie dr6g istniejqcych oraz dzialek pod urzqdzenia infrastruktury technicznej. 

5. W zakresie szczeg6lowych zasad i warunk6w scalania i podzialu nieruchomoici 
ustala siq: 

1) powierzchniq dzialek: minimum 1 000 m2; 

2) szerokoSci frontow dzialek wzdluz pasa drogowego: 

a) od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 7 KDL - nie mniej niz 17,O m dla 
teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 MNIU, 2 MN/U, 

b) od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 4 KDD - nie mniej niz 17,O m dla 
teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami 2 MN/U, 3 MN/U, 

c) od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDD - nie mniej niz 30,O m dla 
terenow oznaczonych na rysunku planu symbolarni 1 MN/U, 2MN/U, 

d) od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KDD - nie mniej niz 30,O m dla 
terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami 2 MN/U, 3 MN/U, 

e) od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KDGP - nie mniej niz 17,O m dla 
terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3 MN/U; 

3) kqt polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego: 

a) od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 7 KDL - od 80" do 90°, 

b) od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 4 KDD - od 85" do 90°, 

c) od ulic oznaczonych na rysunku planu symbolami I KDD, 3 KDD - od 88" do 90°, 

d) od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KDGP - od 80" do 85". 

5 20. 1 .  Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 KK obowiqzujq 
ustalenia zawarte w kolejnych ustqpach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia ustala siq: 

1) przeznaczenie terenu - obszar kolejowy; 

2) przeznaczenie uzupelniajqce - infrastruktura techniczna. 

3. W zakresie warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony 
i ksztaltowania ladu przestrzennego ustala siq: 

I )  wskainiki zagospodarowania terenu: 

a) wskainik powierzchni zabudowy: maksimum 20%, 
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b) intensywnoSC zabudowy: 

- minimum 0,1, 



- maksimum 0,4, 

c) wskainik powierzchni biologicznie czynnej: minimum 50 %; 

2) parametry ksztahowania zabudowy : 

a) wysokoSC zabudowy - maksimum 9,O m, do 2 kondygnacji, 

b) dachy dwu- lub wielospadowe o jednakowym kqcie nachylenia polaci dachowych 
wynoszqcym od 16" do 25", z kalenicq gldwnq rdwnoleglq do pasa drogowego ulicy 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KDZ. 

4. OkreSla siq minimalnq powierzchniq now0 wydzielonych dzialek budowlanych - 
3 000 mZ. Parametr ten nie dotyczy dzialek wydzielonych pod nowe drogi albo pod 
poszerzenie drdg istniejqcych oraz dzialek pod urzqdzenia infrastruktury technicznej. 

5. W zakresie szczegdlowych zasad i warunkdw scalania i podzialu nieruchomoSci 
ustala siq: 

1) powierzchniq dzialek: minimum 3 000 m2; 

2) szerokoSci frontdw dzialek wzd%uz pasa drogowego od ulicy oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 2 KDZ - nie mniej niz 20,O m; 

3) kqt polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego od ulicy oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 2 KDZ - od 60" do 90". 

$ 21. I. Dla terendw drdg publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
1 KDGP, 1 KDG, 1 KDZ, 2 KDZ, 1 KDL, 2 KDL, 3 KDL, 4 KDL, 5 KDL, 6 KDL, 
7 KDL,l KDD, 2 KDD, 3 KDD, 4 KDD obowiqzujq ustalenia zawarte w kolejnych ustqpach 
n in iej szego paragrafu . 

2. W zakresie przeznaczenia terendw ustala siq: 

I) przeznaczenie terenu - ulice wraz z obiektami i urzqdzeniami zwiqzanymi 
z prowadzeniem i obslugq ruchu drogowego; 

2) przeznaczenie uzupelniajqce - sieci i urzqdzenia infrastruktury technicznej, zielen, obiekty 
malej architektury, wiaty przystankowe dla komunikacji zbiorowej, kioski uliczne 
zespolone z wiatami przystankowymi, drogi rowerowe. 

3. W zakresie warunkdw i parametrdw funkcjonalno-technicznych ustala siq: 

1) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KDGP - ulica projektowana: 

a) klasq GP - glowna ruchu przyspieszonego, 

b) przekroj 1 12 - jedna jezdnia o dwoch pasach ruchu, 

c) szerokoSC w liniach rozgraniczajqcych zmienna od 30,O m do 3 1,5 m od 1 KDD do 
1 KDZ, a w rejonie skrzyiowan 1 KDG i 1 KDZ z ulicami zgodnie z rysunkiem planu; 

2) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem I KDG - ulica projektowana: 

a) klasq G - gldwna, 

b) przekroj 112 - jedna jezdnia o dwdch pasach ruchu, 

c) szerokoSC w liniach rozgraniczajqcych 25,O m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KDZ (ul. Jqdrzejowska): 
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b) przekroj I12 - jedna jezdnia o dw6ch pasach ruchu, 

c) szerokoSC fragmentu terenu pod ulicq zawartq w granicach planu zmienna od 20,O m do 
42,9 m od 1 KDGP do 2 KDZ, a w rejonie skrzyiowania z 2 KDZ zgodnie z rysunkiem 
planu; 

4) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 2 KDZ (ul. Tomaszowska): 

a) klasq Z - zbiorcza, 

b) przekroj 2/2 - dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, 

c) zachodniq liniq rozgraniczajqcq, zgodnie z rysunkiem planu, 

d) szerokoSC fragmentu terenu pod ulicq zawartq w granicach planu zmienna od 13,6 m do 
3 5 3  m, zgodnie z rysunkiem planu, 

e) przejazd ulicy wraz z tunelowymi przejSciami dla pieszych, przejazdem dla rower6w pod 
torami linii kolejowej; 

5) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem I KDL (ul. Przyjacielska): 

a) klasq L - lokalna, 

b) przekroj 112 - jedna jezdnia o dw6ch pasach ruchu, 

c) wschodniq liniq rozgraniczajqcq oraz fragmenty zachodniej l inii rozgraniczajqcej, 
zgodnie z rysunkiem planu, 

d) szerokoSC fragmentu terenu pod pas drogowy ulicy zawarty w granicach planu zmienna 
od 16,O m do 24,5 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

6) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 2 KDL (ul. Zygmunta): 

a) klasq L - lokalna, 

b) przekr6j I12 - jedna jezdnia o dwoch pasach ruchu, 

c) wschodniq liniq rozgraniczajqcq, zgodnie z rysunkiem planu, 

d) szerokoSC fragmentu terenu pod pas drogowy ulicy zawarty w granicach planu zmienna 
od 6,1 m do 12,3 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

7) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 3 KDL (ul. Malego Rycerza): 

a) klasq L - lokalna, 

b) przekroj I 12 - jedna jezdnia o dwoch pasach ruchu, 

c) szerokoSC fragmentu terenu pod pas drogowy ulicy zawarty w granicach planu zmienna 
od 0,O m do 9,O m, zgodnie z rysunkiem planu; 

8) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 4 KDL - ulica projektowana: 

a) klasq L - lokalna, 

b) przekroj 112 - jedna jezdnia o dw6ch pasach ruchu, 

c) szerokoSC w liniach rozgraniczajqcych 15,O m, zgodnie z rysunkiem planu; 

9) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 5 KDL (ul. Jqdrzejowska): 

a) klasq L - lokalna, 

b) przekroj I12 - jedna jezdnia o dwoch pasach ruchu, 



c) szerokoSC fragmentu terenu pod pas drogowy ulicy zawarty w granicach planu zmienna 
od 20,O m do 41,8 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

10) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 6 KDL - ulica projektowana: 

a) klasq L- lokalna, 

b) przekroj 112 - jedna jezdnia o dw6ch pasach ruchu, 

c) szerokoSC w liniach rozgraniczajqcych zinienna od 17,2 m do 17,6 m, zgodnie 
z rysunkiem planu; 

1 1) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 7 KDL (ul. Tomaszowska): 

a) klasq L - lokalna, 

b) przekroj 112 - jedna jezdnia o dw6ch pasach ruchu, 

c) zachodniq linig rozgraniczajqcq oraz fragmenty wschodniej lini i rozgraniczajqcej zgodnie 
z rysunkiem planu, 

d) szerokoS6 w liniach rozgraniczajqcych zmienna od 14,O m do 20,6 m, zgodnie 
z rysunkiem planu; 

12) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KDD (ul. Malego Rycerza) na odcinku 
od ulicy 8 KDL do ulicy 1 KDGP: 

a) klasq - dojazdowa, 

b) przekroj 1 12 - jedna jezdnia o dwoch pasach ruchu, 

c) polnocnq linig rozgraniczajqcq, zgodnie z rysunkiem planu, 

d) szerokoSC fragmentu terenu pod pas drogowy ulicy zawarty w granicach planu zmienna 
od 3,5 m do 10,7 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

e) zakonczenie ulicy placem do zawracania, bez wlqczenia do ulicy 1 KDGP; 

13) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 2 KDD (ul. Malego Rycerza): 

a) klasq - dojazdowa, 

b) przekr6j 112 - jedna jezdnia o dwoch pasach ruchu, 

c) polnocnq liniq rozgraniczajqcq zgodnie z rysunkiem planu, 

d) szerokoSC fragmentu terenu pod pas drogowy ulicy zawarty w granicach planu zmienna 
od 7,6 m do 13,3 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

e) zakonczenie ulicy placem do zawracania, bez wlqczenia do ulicy I KDGP; 

14) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 3 KDD - ulica projektowana: 

a) klasq - dojazdowa, 

b) przekroj I 12 - jedna jezdnia o dwoch pasach ruchu, 

c) szerokoSC w liniach rozgraniczajqcych 12,O m, zgodnie z rysunkiem planu; 

15) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 4 KDD - ulica projektowana: 

a) klasq - dojazdowa, 

b) przekroj 112 - jedna jezdnia o dw6ch pasach ruchu, 

c) szerokoSC w liniach rozgraniczajqcych zmienna od 15,O m do 18,5 m zgodnie 
z rysunkiem planu. 

Projekt 



Rozdzia14 
Przepisy koncowe 

5 23. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta todzi. 

5 24. Uchwala wchodzi w iycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku 
Urzqdowym Wojew6dztwa t6dzkiego. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 

Prezydent Miasta Lodzi 

























































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista nieuwzględnionych uwag 

złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej w rejonie ulic: 
Przyjacielskiej, Małego Rycerza, Tomaszowskiej do terenów kolejowych. 

  



I.  

Przy pierwszym wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu w okresie  
od 29 września do 30 października  2015 r. oraz w wyznaczonym terminie wnoszenia uwag 
dotyczących projektu planu, tj. do dnia 20 listopada 2015 r. wpłynęło 19 uwag 
zawierających 90 zagadnień tematycznych. 

Prezydent Miasta Łodzi zarządzeniem Nr 2447/VII/15 z dnia 7 grudnia 2015 r. rozpatrzył 
uwagi wniesione do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił w całości 8 uwag oraz częściowo nie 
uwzględnił 10 uwag. 

 

Uwaga nr 1 

- złożona przez Pana Benedykta Fabijańskiego, 

- dotyczy działek nr 11/1, 11/3 w obrębie G-31; 

Uwaga nr 2 

- złożona przez Panią Iwonę Łodygę, Pana Mariusza Łodygę, Panią Annę Urbańską, 

- dotyczy działki 12/1 oraz działek sąsiednich 11/1,13/1, w obrębie G-31; 

Uwaga nr 3 

- złożona przez Panią Wiesławę Poros, 

- dotyczy obrębu G-31 objętego projektowanym planem miejscowym; 

Uwaga nr 4 

- złożona przez Pana Dariusza Wilka, 

- dotyczy obrębu G-31 objętego projektowanym planem miejscowym; 

Uwaga nr 5 

- złożona przez Panią Grażynę Skowron, 

- dotyczy obrębu G-31 objętego projektowanym planem miejscowym; 

Uwaga nr 6 

- złożona przez Panią Mariolę Turczak i Pana Jana Turczaka, 

- dotyczy obrębu G-31 objętego projektowanym planem miejscowym; 

Uwaga nr 7 

- złożona przez Panią Zofię Traczyk i Pana Stanisława Traczyka, 

- dotyczy obrębu G-31 objętego projektowanym planem miejscowym; 

 



Uwaga nr 8 

- złożona przez Panią Jolantę Adaszewską i Pana Czesława Adaszewskiego, 

- dotyczy całego planu, w szczególności terenów ograniczonych drogami 3 KDD, 8KDL 
i 7 KDL po obu stronach; 

Uwaga nr 9 

- złożona przez Panią Karolinę Pajor i Pana Stanisława Jabłońskiego, 

- dotyczy całego planu, w szczególności terenów ograniczonych drogami 3 KDD, 8KDL 
i 7 KDL po obu stronach; 

Uwaga nr 10 

- złożona przez Panią Jadwigę Toruń, 

- dotyczy obrębu G-31 objętego projektowanym planem miejscowym; 

Uwaga nr 11 

- złożona przez Panią Grażynę Jabłońską, 

- dotyczy obrębu G-31 objętego projektowanym planem miejscowym; 

Uwaga nr 12 

- złożona przez Panią Małgorzatę Wilk i Pana Stanisława Wilka, 

- dotyczy obrębu G-31 objętego projektowanym planem miejscowym; 

Uwaga nr 14 

- złożona przez Panią Janinę Gułycz, 

- dotyczy obrębu G-31, lokalizacja – działka nr 19/1; 

Uwaga nr 15 

- złożona przez Pana Włodzimierza Kapuścińskiego, 

- dotyczy obrębu G-31, lokalizacja – działka nr 35; 

Uwaga nr 16 

- złożona przez Pana Jacka Pawlata w imieniu Łódź Industrial Park sp. z o o. Capital SKA, 

- dotyczy obszaru objętego projektowanym planem miejscowym; 

Uwaga nr 17 

- złożona przez Panią Katarzynę Makowską komplementariusza K. Makowska i wspólnicy 
sp. k, 

- dotyczy obszaru objętego projektowanym planem miejscowym; 

Uwaga nr 18 

- złożona przez Pana Bogdana Sieronia, 



- obszaru objętego projektowanym planem miejscowym; 

Uwaga nr 19 

- złożona przez Pana Tomasza Gułycza, 

- dotyczy obrębu G-31; 

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę nr 13 

II.  

Przy drugim wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu w okresie  
od 17 maja do 17 czerwca 2016 r. oraz w wyznaczonym terminie wnoszenia uwag 
dotyczących projektu planu, tj. do dnia 7 lipca 2016 r. wpłynęły 3 uwagi zawierające 12 
zagadnień tematycznych. 

Prezydent Miasta Łodzi zarządzeniem Nr 4113/VII/16 z dnia 25 lipca 2016 r. rozpatrzył 
uwagi wniesione do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił żadnej z wniesionych uwag. 

 

Uwaga nr 1 

- złożona przez Panią Katarzynę Borowiec, 

- dotyczy części terenu terenów 1 P i 4 U położonych pomiędzy ul. Przyjacielską a magistralą 
wodociągową (teren oznaczony w uwadze jako działka o numerze ewidencyjnym 228/2, 
w obrębie G-30); 

Uwaga nr 2 

- złożona przez Panią Iwonę Łodygę, Pana Mariusza Łodygę, Panią Annę Urbańską, 

- dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 12/1 oraz działek sąsiednich 11/1,13/1 w obrębie 
G-31; 

Uwaga nr 3 

- złożona przez:  

- Pana Marcina Owczarza, 

- Panią Wiesławę Śnieć, 

- Panią Barbarę Kapuścińską, 

- Pana Cyryla Popławskiego, 

- Pana Grzegorza Waprzko, 

- Pana Dariusza Barłoga, 

- Pana Józefa Murasa, 

- Panią Władysławę Wronę, 



- Panią Anetę Kaźmierczak, 

- Pana Bogdana Popławskiego, 

- Panią Dobrosławę Guzek, 

- Pana Cezarego Furmanka, 

- Panią Annę Furmanek, 

- Panią Wiesławę Modrankę, 

- Pana Jacka Świątka, 

- Pana Krzysztofa Furmanka, 

- Panią Pietrzyk Grażynę, 

- Panią Wiesławę Furmanek 

- dotyczy działek o numerach ewidencyjnych: 42/2, 42/4, 42/5, 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45/2, 
45/3, 46, 47, 48/3, 48/4, 49/1, 50/1, 50/2, 50/6, 50/7, 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5, 52/3, 52/4, 
54/1, 54/2, 55, w obrębie G-31 przy ul. Tomaszowskiej i ul. Przyjacielskiej, zlokalizowanych 
w planie na terenach oznaczonych symbolami 3 U i 4 U. 

 

 

 

 

W załączeniu : 

 - kserokopia uwag złożonych do projektu planu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kserokopie uwag nieuwzględnionych i częściowo  
nieuwzględnionych złożonych do projektu planu 

przy I wyłożeniu do publicznego wglądu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Kserokopie uwag nieuwzględnionych i częściowo  
nieuwzględnionych złożonych do projektu planu 

przy II wyłożeniu do publicznego wglądu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 


	druk_nr_251_2016
	103_ LISTA_UWAG_TOM_WSCH_TEXT

