
Druk Nr 252120 16 
Projekt z dnia 22 sierpnia 2016 r. 

UCHWAEA NR 
RADY MIEJSKIEJ W EODZI 

z dnia 2016 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czqici 
obszaru miasta Eodzi polozonej w rejonie ulic: Rzgowskiej, Karpiej, plk. J. Kilinskiego, 

~ l ~ s k i e j ,  Kwartalnej, Kominowej i Krola Wladyslawa Warnenczyka. 

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 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 778, 904 i 961) w zwiqzku z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie 
niektorych ustaw w zwiqzku ze wzmocnieniem narzqdzi ochrony krajobrazu (Dz. U. poz. 774 
i 1688), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

Rozdzial 1 
Przepisy ogolne 

$ 1. 1. Przedmiotem uchwaly sq ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla czqici obszaru miasta todzi polozonej w rejonie ulic: Rzgowskiej, 
Karpiej, plk. J. Kilinskiego, ~lqskiej, Kwartalnej, Kominowej i Krdla Wladyslawa 
Warnenczyka, zwanego dalej ,,planemn. Integralnymi czqiciami uchwaly sq: 

1) rysunek planu wykonany na mapie sytuacyjno-wysokoiciowej w skali 1 : 1000 stanowiqcy 
zalqcznik Nr 1 do uchwaly; 

2) rozstrzygniqcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wniesionych w zwiqzku 
z wylozeniem do publicznego wglqdu, stanowiqce zalqcznik Nr 2 do uchwaly; 

3)rozstrzygniqcie osposobie realizacji, zapisanych wplanie inwestycji zzakresu 
infrastruktury technicznej, ktore nalezq do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania, stanowiqce zalqcznik Nr 3 do uchwaly. 

2. Granice obszaru objqtego planem okreilono na rysunku planu. 

82.Stwierdza siq, ze plan nienarusza ustalen ,,Studium uwarunkowan 
i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego miasta todzi" uchwalonego uchwalq 
Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w todzi z dnia 27 paidziernika 2010 r. 

§ 3. 1. Ustalenia uchwalry, stanowiqce tekst planu, majq charakter obowiqzujqcy i co do 
zakresu oraz stopnia szczeg6lowoSci s zgodne zwymogami zawartymi 
w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
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2. W planie nie okreila siq ze wzglqdu na brak podstaw wynikajqcych ze stanu 
faktycznego: 

1)granic isposob6w zagospodarowania teren6w gbrniczych, atakie narazonych 
na niebezpieczelistwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem siq mas ziemnych; 

2) zasad ochrony d6br kultury wspblczesnej. 

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 poszczeg6lnych 
teren6w wyznaczonych liniami rozgraniczajqcymi okreila siq lqcznie na podstawie: 

1) ustalen o charakterze og6lnym zawartych w rozdziale 2; 

2) ustaleri szczeg6lrowych zawartych w rozdziale 3; 

3) ustalen obowiqzujqcych zawartych na rysunku planu. 

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

$ 4 .  1. Okreilenia stosowane w uchwale nalezy rozumied nastqpujqco: 

1) barwy ziemi - katalog banv wywodzqcych siq z kolorystyki naturalnych mineral6w 
wystqpujqcych w przyrodzie, stanowiqcych skladniki r6znego rodzaju gleb, do kt6rych 
nalezq brqzy w wielu odcieniach, a t a k e  czenvien, biel i czeni mineralna; 

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

3) dominanta przestrzenna - obiekt budowlany lub jego czqid, kt6ry koncentruje uwagq 
obsenvatora ze wzglqdu na swojq wysokoid lub wyr6zniajqcq siq formq architektonicznq; 

4) front dzialki - czqid dzialki budowlanej, ktora przylega do drogi publicznej, innego ciqgu 
komunikacyjnego lub placu publicznego, z ktorego odbywa siq gt6wny wjazd lub wejicie 
na tq dzialkq; 

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

6) intensywnoid zabudowy - wskaznik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do 
powierzchni dzialki budowlanej, z tym, ze przez powierzchniq calkowitq zabudowy nalezy 
rozumied lqcznq powierzchniq wszystkich kondygnacji nadziemnych w ich obrysie 
zewnqtrznym wszystkich budynk6w istniejqcych i lokalizowanych na dzialce budowlanej; 

7) linia rozgraniczajqca - wyznaczona na rysunku planu linia ciqgia, stanowiqca granicq 
miqdzy terenami o r6znym przeznaczeniu lub r6znych zasadach zagospodarowania; 

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

9) nieprzekraczalna linia zabudowy - wyznaczona na rysunku planu linia, okreilajqca czqiC 
dzialki budowlanej, na kt6rej moil iwe jest lokalizowanie budynkbw, z zakazem jej 
przekraczania, kt6ry nie dotyczy element6w wejicia do budynku takich jak schody, 
pochylnia, podest, rampa, zadaszenie, element6w nadwieszen takich jak balkon, wykusz, 
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gzyms, okap dachu, oraz podziemnych czqici budynku iurzqdzen budowlanych 
zwiqzanych z budynkiem; 

10) noinik reklamowy - tablica lub urzqdzenie reklamowe wolnostojqce lub lokalizowane na 
budynku lub ogrodzeniu wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, 
przedstawiajqce informacje wizualne, ktdrego zadaniem jest promocja i informacja 
o produkcie, usludze, przedsiqbiorcy, w postaci: 

a) banneru, 

b) gabloty, 

c) kasetonu reklamowego, 

d) liter i logotypow przestrzennych, 

f) reklamowej siatki ochronnej, 

g) shpa  ogloszeniowo-reklamowego, 

h) tablicy, 

i) wysiqgnika reklamowego; 

11) obowiqzujqca linia zabudowy - wyznaczona na rysunku planu linia, okreilajqca czqid 
dzialki budowlanej, na ktorej mozliwe jest lokalizowanie budynkbw, wzdluz kt6rej 
obowiqzuje sytuowanie minimum 70% powierzchni iciany frontowej budynku, z zakazem 
jej przekraczania, kt6ry nie dotyczy element6w wejicia do budynku takich jak schody, 
pochylnia, podest, rampa, zadaszenie, elementdw nadwieszen takich jak balkon, wykusz, 
gzyms, okap dachu, oraz podziemnych czqici budynku iurzqdze6 budowlanych 
zwiqzanych z budynkiem; 

12) oddzialywanie na irodowisko - oddzia4ywanie na poszczeg6lne elementy skladowe 
Srodowiska oraz oddzialywanie na zdrowie ludzi; 

13) ogrodzenie azurowe - ogrodzenie zlozone z czqici przeziernej z dopuszczeniem pelnej 
podmur6wki lub cokoh o wysokoici do 0,5 m, w kt6rym lqczna powierzchnia otwor6w 
i przeiwit6w przqsla wraz z cokolem lub podmur6wkq stanowi minimum 80% powierzchni 
calkowitej ogrodzenia; 

14) przepisy odrebne - przepisy prawa powszechnie obowiqzujqcego, w szczeg6lnoici ustawy 
i rozporzqdzenia, a t a k e  akty prawa miejscowego obowiqzujqcego na obszarze miasta 
Lodzi; 

15) przeznaczenie terenu - spos6b wykorzystywania terenu pod okreilonq funkcjq wraz 
z niezbqdnymi obiektami i urzqdzeniami budowlanymi; 

16) przeznaczenie uzupelniajqce - dodatkowy sposdb wykorzystania terenu dopuszczony na 
warunkach okreilonych w ustaleniach szczeg6lowych; 

17) system informacji miejskiej (SIM) - funkcjonujqcy w mieicie todzi na podstawie 
przepis6w odrqbnych, jednolity system informacji obejmujqcy tablice, znaki informacyjne 
i przestrzenne noiniki informacji stanowiqce elementy systemu informacji ulicowej, 
adresowej, kierunkowej oraz turystycznej, inne niz znaki drogowe i noiniki reklamowe; 
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18) szpaler drzew - kompozycja przestrzenna zieleni wysokiej oznaczajqca jednorzqdowe 
nasadzenie drzew, przy czym iloiC, rozstaw, gatunek oraz miejsce sadzenia drzew podlega 
indywidualnemu doborowi; 

19) szyld - informacja wizualna zawierajqca nazwe instytucji lub przedsiebiorcy oraz miejsce 
i rodzaj prowadzonej dzialalnoici; 

20) tablica informacyjna - noinik informacji wizualnej nie stanowiqcej reklamy, 
w szczeg6lnoici w postaci szyldu, umieszczany na icianie budynku, ogrodzeniu lub 
na innym obiekcie, a t a k e  w formie tablicy wolnostojqcej; 

21) teren - wydzielone liniami rozgraniczajqcymi lub liniami granic opracowania planu 
nieruchomoici lub ich czqici, oznaczone symbolami cyfrowymi i literowymi, z ktorych 
cyfry oznaczajq numer porzqdkowy terenu, a litery podstawowe przeznaczenie terenu; 

22) uchwala - niniejsza uchwala Rady Miejskiej w todzi; 

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

24) wielkopowierzchniowy obiekt handlowy - obiekt handlowy o powierzchni sprzedazy 
powyzej 2000 m2; 

25) wskainik powierzchni biologicznie czynnej - udzial procentowy terenu biologicznie 
czynnego w powierzchni dzialki budowlanej; 

26) wskainik powierzchni zabudowy - udzial procentowy powierzchni wyznaczonej przez 
rzuty poziome wszystkich budynkdw w ich obrysie zewnetrznym w powierzchni dzia'rki 
budowlanej; 

27) wysokoit zabudowy - okreilona w metrach wysokoiC obiektu budowlanego mierzona od 
najnizszego poziomu gruntu w miejscu jego lokalizacji, do najwyzszego punktu jego 
konstrukcji, a dla budynkow - do najwyiszego punktu dachu. 

2. Okreilenia uzyte w planie, a niezdefiniowane w ust. 1, nalezy rozumieC w sposdb 
okreilony w przepisach odrqbnych, a w przypadku braku definicji, w rozumieniu 
powszechnym. 

Rozdzial2 
Ustalenia dla calego obszaru objetego planem 

§ 5. Ustala siq nastqpujqce zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego : 

1) nakaz ksztaltowania zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami 
zabudowy, z wyjqtkiem obiekt6w i urzqdzeli budowlanych technicznych i pomocniczych, 
dla kt6rych obowiqzuje lokalizacja w odlegloici wiqkszej niz 15 m od linii zabudowy 
zlokalizowanych na danym terenie od strony przestrzeni publicznej; 

2) nakaz ksztaltowania zabudowy zgodnie ze wskainikami i parametrami okreilonymi 
w ustaleniach szczeg6lowych; 

3) zakaz lokalizacji budynkbw, budowli, zieleni wysokiej i innych elementow 
zagospodarowania terenu wyzszych niz 1,20 m w odlegloici mniejszej niz 3 m od osi 
widokowych wskazanych na rysunku planu; 
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4) dla zabudowy istniejqcej, uksztaitowanej niezgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu 
liniami zabudowy lub niespelniajqcej wskainikbw i parametr6w sprecyzowanych 
w ustaleniach szczegolowych, dopuszcza siq wylqcznie: remont, przebudowq, rozbi6rkq 
oraz prowadzenie innych rob6t budowlanych polegajqcych na doprowadzeniu do zgodnoici 
z przepisami prawa budowlanego oraz odbudowq zabytkbw, o kt6rej mowa w ustaleniach 
szczeg6lowych; 

5) dopuszczenie realizacji tymczasowych obiekt6w budowlanych wylqcznie na zasadach 
i w miejscach okreilonych w ustaleniach szczeg6iowych dla teren6w oraz w ustaleniach 
dotyczqcych ksztaltowania przestrzeni publicznych; 

6) dopuszczenie lokalizacji masztow telekomunikacyjnych wylqcznie na dachach budynk6w 
o wysokoici nie mniejszej niz 20,O m; 

7) dopuszczenie lokalizacji obiekt6w shzqcych przesyianiu i dystrybucji energii elektrycznej 
o wysokoici do 35 m; 

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

a) dopuszczenie wylqcznie ogrodzen azurowych o wysokoici do 1,8 m lub pelnych 
o wysokoSci do 0,5 m, 

b) dla podmur6wki i slupkow - nakaz stosowania tynku, kamienia naturalnego lub cegiy 
jako materiaibw wykonczeniowych, w kolorystyce dopuszczonej dla elewacji budynk6w 
w ustaleniach szczeg6lowych dla terenbw, 

c) dla przeziernej czqici przqsla - nakaz stosowania element6w metalowych malowanych 
lub lakierowanych, w kolorze szarym antracytowym, ciemnoszarym lub grafitowym. 

8 6. Ustala siq nastqpujqce wymagania wynikajqce z potrzeb ksztaltowania przestrzeni 
publicznych, do ktorych na obszarze planu nalezq tereny dr6g publicznych, oznaczone 
symbolami 1 .KDG, 1 .KDZ, 2.KDZ, 3.KDZ, 1 .KDL, 2.KDL i 1 .KDD : 

1) nakaz stosowania tablic i znak6w infonnacyjnych zgodnych z systemem informacji 
miejskiej (SIM); 

2) nakaz stosowania jednakowych rozwiqzan w zakresie kolorystyki, stylistyki i material6w 
w ciqgu danej ulicy dla kazdego rodzaju nastqpujqcych obiektow: elementow 
oiwietleniowych, wolnostojqcych noSnik6w reklamowych, obiekt6w maiej architektury, 
z dopuszczeniem lokalizacji indywidualnie zaprojektowanych obiektow o charakterze 
artystycznym; 

3) dopuszczenie realizacji tymczasowych obiektow ushgowo-handlowych wylqcznie 
o wymiarach rzutu poziomego nie wiqkszych niz 4 m x 2 m i wysokoici nie wiqkszej niz 
3 m, o elewacji w kolorze szarym; 

4)nakaz stosowania rozwiqzan technicznych uwzglqdniajqcych potrzeby os6b 
niepelnosprawnych. 

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

Projekt 
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a) powodujqcych przeslanianie: znak6w systemu informacji miejskiej (SIM), kamer 
wizyjnych systemu monitoringu miejskiego, detali architektonicznych, otwor6w 
okiennych i drzwiowych, 

b) utrudniajqcych poruszanie siq, w tym ograniczajqcych przejicia i dojazdy, 

c) powodujqcych uciqzliwoid dla uczestnik6w ruchu drogowego, takich jak ekrany 
iwietlne, 

d) w postaci noinik6w reklamowych lub tablic informacyjnych o powierzchni wiqkszej niz 
12 m2; 

2) w terenach przestrzeni publicznych oraz w terenie drogi wewnqtrznej oznaczonej symbolem 
1 .KDW dopuszczenie stosowania wylqcznie: 

a) noinik6w reklamowych w formie: 

- kaseton6w reklamowych, 

- gablot w wiatach przystankowych, 

- shp6w ogloszeniowo-reklamowych lub pylondw o wysokoici do 3,5 m i szerokoici 
lub irednicy do 1,5 m, 

b) tablic informacyjnych; 

3) w terenach innych nii wskazano w pkt 2 dopuszczenie stosowania wylqcznie: 

a) liter i logotyp6w przestrzennych, umieszczanych na dachach budynk6w lub na czqici 
elewacji znajdujqcej siq ponad najwyzej usytuowanymi oknami, o maksymalnej 
wysokoici : 

- na budynkach o wysokoici do 6 m - 115 wysokoici budynku i nie wiqcej niz 
1 m, 

- na budynkach o wysokoici od 6 m do 12 m - 116 wysokoici budynku i nie wiqcej niz 
195 m, 

- na budynkach o wysokoici od 12 do 25 m - 118 wysokoici budynku i nie wiqcej niz 
295 m, 

b) wysiqgnik6w reklamowych umieszczanych na elewacjach, na wysokoici co najmniej 
2,5 m nad poziomem gruntu, o wysiqgu do 0,8 m i powierzchni reklamowej 
nieprzekraczajqcej 0,3 m2, 

c) kaseton6w reklamowych umieszczanych na elewacji w poziomie parteru, dostosowanych 
do podzial6w wystroju architektonicznego elewacji; dla zabytk6w - zainstalowanych 
wylqcznie po wewnqtrznej stronie witryny, 

d) reklamowych siatek ochronnych, montowanych wylqcznie na czas prowadzenia 
zewnqtrznych prac budowlanych lub remontowo-renowacyjnych, zawierajqcych treici 
reklamowe, 

e) szyld6w umieszczanych w miejscu prowadzenia dziatalnoici, na elewacji w poziomie 
parteru, w obrqbie przeiwitu bramowego lub na ogrodzeniu przy wejiciu na teren 
posesji, dla zabytkdw - w formie tablic z przezroczystego lub p6lprzezroczystego 
tworzywa, montowanych do elewacji budynku na Srubach dystansowych, lub w formie 
tablic metalowych, 

Projekt 
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g) tablic informacyjnych. 

8 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 standard6w jakoici Srodowiska okreilonych na podstawie 
przepis6w odrqbnych; 

2) zakaz prowadzenia dzialalnoSci o uciqzliwoSci wykraczajqcej poza granice lokalu, obiektu 
lub nieruchomoici, do ktbrego podmiot prowadzqcy tq dzialalnoSC posiada tytul prawny; 

3) zakaz lokalizacji przedsiqwziqC mogqcych znaczqco oddzia'rywad na Srodowisko, 
za wyjqtkiem: 

a) zabudowy ushgowej, centrdw handlowych, garazy i parkingbw samochodowych oraz 
zespolbw parking6w wraz z towarzyszqcq im infrastrukturg 

b) przedsiqwziqd dotyczqcych infrastruktury technicznej, dr6g oraz linii tramwajowych, 
kolejowych i wiaduktow; 

4) w zakresie ochrony i ksztaltowania zieleni: 

a) wskazuje siq istniejqce drzewa i okazy zieleni o wysokich walorach przyrodniczych, 

b) nakaz realizacji nowych szpaler6w drzew w terenach wskazanych w ustaleniach 
szczeg6lowych, 

c) nakaz zachowania istniejqcych szpalerbw drzew w terenach wskazanych w ustaleniach 
szczeg6lowych, zwyjqtkiem odcinkbw, gdzie jest to niemozliwe ze wzglqd6w 
wynikajqcych z przepis6w odrqbnych dotyczqcych dr6g publicznych, 

d) nakaz uzupelnienia istniejqcych szpalerbw drzew w terenach wskazanych w ustaleniach 
szczegblowych, zwyjqtkiem odcinkbw, gdzie jest to niemozliwe ze wzglqdbw 
wynikajqcych z przepis6w odrqbnych dotyczqcych dr6g publicznych, 

e) nakaz realizacji zadrzewieri w terenach wskazanych w ustaleniach szczegblowych, 

f) nakaz zachowania istniejqcych zadrzewien w terenach wskazanych w ustaleniach 
szczegblowych, 

g) nakaz zagospodarowania zieleniq wszystkich nieutwardzonych i niestabilizowanych 
powierzchni terenu, z wyjqtkiem teren6w 1 .KK i 2.KK; 

5) w zakresie ochrony powietrza: 

a) nakaz zaopatrzenia odbiorcbw w energiq elektrycznq z sieci elektroenergetycznej 
Sredniego i niskiego napiqcia, 

b) dopuszczenie wykorzystania odnawialnych zrodel energii dla realizacji zaopatrzenia 
w energie elektrycznq i cieplo z wylqczeniem urzqdzen wytwarzajqcych energiq o mocy 
przekraczajqcej 100 kW; 

6) w zakresie ochrony w6d: 

a) nakaz odprowadzenia Sciek6w bytowych w oparciu o istniejqcq lub projektowanq 
miejskq sied kanalizacji sanitarnej lub istniejqcq miejskq sied kanalizacji ogolnosplawnej, 
zgodnie z przepisami odrqbnymi dotyczqcymi utrzymania czystoici i porzqdku w 
gminach, 
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b) dopuszczenie lokalizowania przepompowni iciekow, 

c) zakaz gromadzenia iciek6w bytowych w zbiornikach bezodplywowych, 

d) dopuszczenie stosowania urzqdzen umozliwiajqcych wykorzystanie na miejscu w6d 
opadowych i roztopowych, z dopuszczeniem odprowadzania ich do gruntu w warunkach 
okreilonych w przepisach odrqbnych dotyczqcych zbiorowego zaopatrzenia 
w wodq i zbiorowego odprowadzania iciek6w oraz prawa wodnego, a t a k e  
budownictwa, w celu ograniczenia ich odp'rywu do sieci kanalizacji deszczowej lub 
og6lnosplawnej, 

e) dopuszczenie budowy podczyszczalni iciek6w; 

7) w zakresie ochrony ziemi - nakaz urzqdzenia dla kazdej nieruchomoici miejsca do 
gromadzenia odpadbw, zgodnie z przepisami odrqbnymi dotyczqcymi utrzymania czystoici 
i porzqdku w gminach; 

8) w zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi: 

a) zakaz lokalizowania obiektbw, urzqdzen i sieci infrastrukturalnych, kt6re powodujq 
w obrqbie teren6w zabudowy mieszkaniowej oraz miejsc przeznaczonych na pobyt ludzi 
przekroczenie dopuszczalnych poziom6w p61 elektromagnetycznych okreilonych 
w przepisach odrqbnych dotyczqcych poziom6w p61 elektromagnetycznych, 

b)dopuszczenie lokalizacji wylqcznie obiekt6w infrastruktury telekomunikacyjnej 
o nieznacznym oddzialywaniu w rozumieniu przepis6w odrqbnych dotyczqcych rozwoju 
uslug i sieci telekomunikacyjnych; 

9) w zakresie ochrony przed halasem, tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 
MN/MW(U) zalicza siq do terenow chronionych akustycznie okreilonych jako ,,tereny 
mieszkaniowo-uslugowe" wrozumieniu przepis6w odrqbnych z zakresu ochrony 
irodowiska. 

§ 9. 1. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w wskazuje siq obiekty 
chronione przez: 

1) wpis do rejestru zabytkbw, oznaczone symbolem R i numerem porzqdkowym - Zesp61 
budowlany dawnej fabryki firmy John, Krebs i Spblka, pbiniej Fabryki Kotlow 
i Radiator6w w Lodzi ,,FakoraV wraz z otoczeniem, polozony w granicach teren6w 1 .UC i 
1 .PL; 

2) wpis do gminnej ewidencji zabytk6w - oznaczony symbolem El budynek dworca L6di - 
Chojny, polozony w granicach terenu 2.KK. 

2. Zasady ochrony zabytk6w okreilono w ustaleniach szczeg6lowych dla terenbw, 
w granicach kt6rych siq znajdujq. 

5 10. 1. W zakresie zasad i warunk6w scalania i podziah nieruchomoici objqtych 
planem: 

1) nie wyznacza siq granic obszar6w okreilonych w przepisach odrqbnych wymagajqcych 
obowiqzkowego przeprowadzenia scale6 i podzial6w nieruchomoici; 

2) szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchornoici dokonywanego 
na wniosek okreila siq w ustaleniach szczeg6lowych rozdziah 3. 
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2. Parametry dotyczqce dzialek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziah 
nieruchomoici okreilone w ustaleniach szczego'rowych dla terenow nie obowiqzujq 
dla dzialek gruntu wydzielonych pod nowe drogi albo pod poszerzenie drog istniejqcych oraz 
dla dzialek pod urzqdzenia infrastruktury technicznej. 

9 11. Ustala siq szczegolne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich 
uzytkowaniu przez nakaz ograniczenia wysokoici obiekt6w budowlanych w ramach 
poszczeg6lnych terenow, zgodnie zwyznaczonymi na rysunku planu powierzchniami 
ograniczajqcymi wysokoici wokdl lotniska t 6 d i  - Lublinek, zgodnie z przepisami odrqbnymi 
z zakresu lotnictwa. 

§ 12. Ustala siq nastqpujqce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemdw 
komunikacji oraz obstugi komunikacyjnej teren6w przyleglych : 

1) adaptacja i rozbudowa istniejqcego ukladu drogowo-ulicznego; 

2) adaptacja istniejqcych i budowa nowych drog rowerowych, tras tramwajowych i linii 
kolej owych; 

3) obsluga komunikacyjna obszaru planu zapewniona przez docelowy uklad drogowo- 
tramwajowy w granicach wyznaczonych teren6w drog publicznych, terenu komunikacji 
oraz obslugi pasazer6w oznaczonego symbolem 1 .KS; 

4) uklad umozliwiajqcy polqczenie obszaru planu z zewnqtrznym ukladem komunikacyjnym 
stanowiq: 

a) projektowana ulica gl6wna oznaczona symbolem: 1 .KDG, 

b) istniejqce ulice zbiorcze oznaczone symbolami: l.KDZ, 2.KDZ - ul. Rzgowska, 3.KDZ 
(ul. Kilinskiego); 

5) elementy polqczen w ramach podstawowego wewnqtrznego ukladu drogowego stanowiq 
istniejqce ulice lokalne oznaczone symbolami: 1 .KDL (ul. ~lqska),  2.KDL (ul. Kominowa); 

6) uklad uzupelniajqcy, kt6ry stanowi istniejqca ulica dojazdowa oznaczona symbolem 1 .KDD 
(ul. Warnenczyka); 

7) obslugq komunikacyjnq terendw zapewnia siq: 

a) poprzez zjazdy indywidualne i publiczne z wyznaczonych w planie dr6g publicznych 
przyleglych do terenow, 

b) z projektowanej drogi wewnqtrznej oznaczonej symbolem I .KDW, 

c) z dr6g wewnqtrznych niewyznaczonych na rysunku planu, 

d) z terenu komunikacji oraz obshgi pasazer6w oznaczonego symbolem 1 .KS. 

5 13. 1. Ustala siq minimalnq liczbq miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone 
na parkowanie pojazd6w zaopatrzonych w kartq parkingowq: 

1) dla samochod6w osobowych: 

a) dla funkcji mieszkaniowej 1 miejsce parkingowe na kazde mieszkanie, 

b) dla wielkopowierzchniowych obiekt6w handlowych 1 miejsce parkingowe na kazde 
rozpoczqte 40 m2 powierzchni uzytkowej, 
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c) dla pozostalych ushg I miejsce parkingowe na kazde rozpoczqte 100 m2 powierzchni 
uzytkowej; 

2) dla rower6w: 

a) dla wielkopowierzchniowych obiekt6w handlowych I miejsce parkingowe na kazde 
rozpoczqte 500 m2 powierzchni uzytkowej, nie mniej jednak niz 10 miejsc, 

b) dla pozostalych uslug I miejsce parkingowe na kazde rozpoczqte 200 m2 powierzchni 
uzytkowej, nie mniej jednak niz 4 miejsca. 

2. Na parkingach dla samochod6w osobowych liczqcych wiqcej niz 5 miejsc 
przeznaczonych na post6j pojazdbw, minimum 4 % og6lnej liczby miejsc, lecz nie mniej niz 
1 miejsce postojowe, nalezy przeznaczyd na parkowanie pojazd6w zaopatrzonych w kart$ 
parkingowq, o kt6rej mowa w przepisach o ruchu drogowym, z zastrzezeniem: dr6g 
publicznych, stref zamieszkania i stref ruchu, dla kt6rych minimalnq liczbq stanowisk 
postojowych dla pojazd6w zaopatrzonych w kartq parkingowq okreilajq przepisy odrqbne 
dotyczqce dr6g publicznych. 

Cj 14. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy system6w infrastruktury 
technicznej ustala siq: 

1) wyposazanie teren6w w sieci i urzqdzenia infrastruktury technicznej, a takze przebudowq 
i rozbudowq istniejqcych sieci zgodnie z przepisami odrqbnymi; 

2) nakaz lokalizacji sieci infrastruktury technicznej: 

a) w granicach terendw przeznaczonych pod tq infrastrukturq, dr6g publicznych 
i wewnqtrznych, zgodnie z ustaleniami szczeg61.owymi, 

b) w sposob maksymalnie chroniqcy istniejqcq szatq roilinnq 

3) nakaz lokalizacji przewod6w sieci wodocizgowych, kanalizacyjnych, cieplowniczych, 
gazowych i telekomunikacyjnych jako podziemnych; 

4) nakaz lokalizacji nowych, przebudowywanych i rozbudowywanych przewod6w sieci 
elektroenergetycznych jako podziemnych, z wylqczeniem trakcji kolejowej i tramwajowej 
oraz linii energetycznej wysokiego napiqcia 110 kV; 

5) w przypadku przebudowy lub rozbudowy istniejqcych przewod6w sieci okreilonych w pkt 
3 i 4 nakaz ich lokalizowania jako podziemnych, z zastrzezeniem wylqczenia okreilonego 
w pkt 4. 

Cj 15. Ustala siq tymczasowe zagospodarowanie, urzqdzanie i uzytkowanie terenow 2.U 
i 3.U w postaci parkingdw powierzchniowych do czasu skablowania odcinka linii 
energetycznej wysokiego napiqcia przechodzqcego przez te tereny. 

Cj 16. 1. Wskazuje siq oznaczony na rysunku planu teren zamkniqty, na kt6rym 
usytuowana jest linia kolejowa, polozony w granicach teren6w 1 .KK, 2.KK, 1 .U, 3.U, I .UC, 
1.Z1, l.KDG, 1.KDL i 1.KDW. 

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, budynkbw, budowli i urzqdzen 
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przeznaczonych do zarzqdzania, eksploatacji i utrzymania linii kolejowej oraz przewozu osob 
i rzeczy . 

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

§ 17. Ustala siq wysokoib stawki procentowej shzqcej okreileniu oplaty, o kt6rej mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy dla wszystkich teren6w 30 %. 

§ 18. 1. Ustala siq 
o znaczeniu lokalnym : 
drog publicznych. 

granice teren6w rozmieszczenia inwestycji celu pub1 icznego 
drogi publiczne gminne - w postaci linii rozgraniczajqcych tereny 

2. Ustalenie ust. 1 nie wyklucza mozliwoSd realizacji inwestycji celu publicznego na 
pozostalych terenach w ramach przeznaczenia i warunk6w zagospodarowania terenu 
okreilonych dla poszczeg6lnych teren6w w ustaleniach szczegblowych. 

5 19. 1.Ustala siq granice terenow inwestycji celu publicznego oznaczeniu 
ponadlokalnym: linie kolejowe - w postaci linii rozgraniczajqcych tereny infrastruktury 
kolejowej. 

2. Ustalenie ust. 1 nie wyklucza moiliwoiC realizacji inwestycji celu publicznego na 
pozostalych terenach w ramach przeznaczenia i warunk6w zagospodarowania terenu 
okreilonych dla poszczeg6lnych teren6w w ustaleniach szczeg6lowych. 

Rozdziat 3 
Ustalenia szczeg6lowe dla terenow 

9 20. 1. Dla terenbw, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 .MN/MW(U), 
2.MN/MW(U) i 3.MN/MW(U) obowiqzujq ustalenia zawarte w kolejnych ustqpach 
niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia ustala siq: 

1) przeznaczenie teren6w - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna; 

2) przeznaczenie uzupelniajqce - zabudowa ushgowa z wylqczeniem: szpitali i dom6w opieki 
spolecznej, zabudowy zwiqzanej ze stalym lub czasowym pobytem dzieci i mlodzieiy, 
zabudowy zamieszkania zbiorowego. 

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

1) wskainiki zagospodarowania terenu: 

a) wskainik powierzchni zabudowy dziaiki budowlanej : 

- dla terenu 1 .MN/MW(U) - maksimum 70 %, 

- dla terenu 2.MN/MW(U) - maksimum 60 %, 

- dla terenu 3.MN/MW(U) - maksimum 4096, 

b) intensywnoib zabudowy dzialki budowlanej: 
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- dla terenu 1 .MN/MW(U) - minimum 0,6, maksimum 1,6, 

- dla terenu 2.MN/MW(U) - minimum 0,6, maksimum 1,3, 

- dla terenu 3.MN/MW(U) - minimum 0,6, maksimum 0,8, 

c) wskainik powierzchni biologicznie czynnej dzialki budowlanej: 

- dla terenu 1 .MN/MW(U) - minimum 25 %, 

- dla terenu 2.MN/MW(U) - minimum 25 %, 

- dla terenu 3.MN/MW(U) - minimum 50 Ph; 

2) parametry ksztaltowania zabudowy: 

a) wysokoik zabudowy: 

- dla zabudowy polozonej przy okreilonej na rysunku planu obowiqzujqcej linii 
zabudowy - od dw6ch do trzech kondygnacji, maksimum 12 m, 

- dla pozostalej zabudowy - jedna kondygnacja, maksimum 4 m, 

b) dachy : 

- plaskie lub dwuspadowe o jednakowym kqcie nachylenia polaci dachowych 
wynoszqcym do 20°, 

- o kierunku kalenicy gl6wnej nad frontowq czqiciq budynku r6wnoleglym do pasa 
drogowego; 

3) zasady stosowania materialbw wykoliczeniowych i kolorystyki obiektbw: 

a) zakaz stosowania wiqcej niz trzech rodzaj6w materialow elewacyjnych, 

b) dopuszczenie stosowania wylqcznie tynku, betonu, ceglry lub szkla z wylqczeniem szkla 
refleksyjnego lub banvionego, jako podstawowych materialow elewacyjnych, 

c) dopuszczenie stosowania wylqcznie drewna, tynku, betonu, kamienia naturalnego, ceglry 
lub szkla z wylqczeniem szkla refleksyjnego lub banvionego, jako elewacyjnych 
materialow uzupelniajqcych, 

d) zakaz stosowania wiqcej niz dw6ch kolor6w tynku, 

e) nakaz stosowania kolorystyki elewacji w skali szaroici od bieli do czerni lub 
wzorowanej na banvach ziemi albo w naturalnych banvach materialow 
wykonczeniowych takich jak kamien czy drewno, 

f) nakaz stosowania kolorystyki dachow wzorowanej na banvach ziemi albo w naturalnych 
banvach materialow wykonczeniowych takich jak kamien czy drewno lub w kolorze 
szarym albo czamym, 

g) nakaz stosowania kolorystyki stolarki okiennej i drzwiowej w skali szaroici od bieli do 
czerni lub wzorowanej na banvach ziemi albo w naturalnych banvach materialow 
wykonczeniowych takich jak drewno lub w kolorze ciemnozielonym; 

4) zasady ksztahowania zabudowy oraz lokalizacji obiekt6w i funkcji: 

a) dopuszczenie sytuowania budynku zwroconego icianq bez otwor6w okiennych lub 
drzwiowych w stronq granicy z sqsiedniq dzialkq budowlanq w odlegloici 1,5 m od tej 
granicy lub bezpoirednio przy tej granicy, 
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b) zakaz lokalizacji na elewacjach od strony przestrzeni publicznych elementow 
technicznego wyposaienia budynkow, w tym: klimatyzatorow, anten, przewodow 
dymowych, wentylacyjnych i instalacji elektrycznych, za wyjqtkiem skrzynek przylqczy 
i elementow sluiqcych iluminacji budynkow. 

4. Okreila siq minimalnqpowierzchniq now0 wydzielonych dzialek budowlanych: 

1) w terenie 1 .MN/MW(U) - 270 m2, 

2) w terenie 2.MN/MW(U) - 300 m2, 

3) w terenie 3.MN/MW(U) - 400 m2 

- parametry te nie dotyczq dziajek wydzielonych pod nowe drogi albo pod poszerzenie dr6g 
istniejqcych oraz dzialek pod urzqdzenia infrastruktury technicznej. 

5. W zakresie szczeg6lowych zasad i warunkow scalania i podziah nieruchomoici 
ustala siq: 

1) powierzchniq dzialek: 

a) w terenie 1 .MN/MW(U) - minimum 270 m2, 

b) w terenie 2.MN/MW(U) - minimum 300 m2, 

c) w terenie 3.MN/MW(U) - minimum 400 m2; 

2) szerokoici frontow dzialek - minimum 16 m; 

3) polozenie granic dzialek w stosunku do pasa drogowego pod kqtem 90". 

$21.  1. Dla terenow, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 .U, 2.U, 3.U, 4.U 
obowiqzujq ustalenia zawarte w kolejnych ustqpach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia ustala siq: 

1) przeznaczenie terenow - zabudowa uslugowa z wylqczeniem: szpitali i domow opieki 
spolecznej, zabudowy zwiqzanej ze stalym lub czasowym pobytem dzieci i mlodziezy, 
zabudowy zamieszkania zbiorowego; 

2) przeznaczenie uzupelniajqce - sieci i urzqdzenia infrastruktury technicznej. 

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

1) wskainiki zagospodarowania terenu: 

a) wskainik powierzchni zabudowy dzialki budowlanej: 

- dla terendw 1 .U, 2.U - maksimum 60 %, 

- dla terendw 3.U - maksimum 40 %, 

- dla terenu 4.U - maksimum 55 %, 

b) intensywnoid zabudowy dzialki budowlanej: 

- dla terenu 1 .U - minimum 1,3, maksimum 2,0, 

- dla terenu 2.U - minimum 2,3, maksimum 4,2, 

- dla terenu 3.U - minimum 1,5, maksimum 2,8, 

- dla terenu 4.U - minimum 0,5, maksimum 1,0, 
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c) wskainik powierzchni biologicznie czynnej dzialki budowlanej: 

- dla teren6w 1 .U, 2.U, 3.U - minimum 20 %, 

- dla terenu 4.U - minimum 10%; 

2) parametry ksztakowania zabudowy: 

a) wysokoid zabudowy: 

- w terenie l.U w strefie zmiany wysokoici zabudowy oznaczonej na rysunku planu - 
od czterech do szeiciu kondygnacji, minimum 10 m, maksimum 18 m; poza strefq 
zmiany wysokoici zabudowy oznaczonq na rysunku planu - od dw6ch do trzech 
kondygnacji, maksimum 10 m, 

- dla teren6w 2.U i 3.U - od czterech do siedmiu kondygnacji, maksimum 21 m, 

- dla terenu 4.U - od dw6ch do trzech kondygnacji, maksimum 10 m, 

b) dachy plaskie; 

3) zasady stosowania material6w wykonczeniowych i kolorystyki obiektbw: 

a) zakaz stosowania wiqcej niz trzech rodzaj6w material6w elewacyjnych, 

b) dopuszczenie stosowania wylqcznie tynku, betonu, stali, okladzin elewacyjnych 
metalowych, kamienia naturalnego, ceg'ry lub szkla z wylqczeniem szkla refleksyjnego 
lub banvionego jako elewacyjnych material6w podstawowych, 

c) dopuszczenie stosowania wylqcznie tynku, betonu, drewna, stali, kamienia naturalnego, 
cegly lub szkla z wylqczeniem szkla refleksyjnego lub barwionego jako elewacyjnych 
material6w uzupelniajqcych, 

d) nakaz stosowania kolorystyki elewacji w skali szaroici od bieli do czerni lub 
wzorowanej na banvach ziemi albo w naturalnych banvach materiatow 
wykonczeniowych takich jak kamien czy drewno, 

e) nakaz stosowania kolorystyki dach6w wzorowanej na banvach ziemi albo w naturalnych 
banvach material6w wykonczeniowych takich jak kamieli czy drewno lub w kolorze 
szarym albo czarnym; 

4) zasady ksztakowania zabudowy oraz lokalizacji obiekt6w i funkcji: 

a) nakaz lokalizacji wejiC gl6wnych do budynk6w od strony przestrzeni publicznych, 

b) zakaz lokalizacji na elewacjach od strony przestrzeni publicznych i terenow kolejowych 
element6w technicznego wyposazenia budynkbw, w tym: klimatyzator6w, anten, 
przewod6w dymowych, wentylacyjnych i instalacji elektrycznych, zawyjqtkiem 
skrzynek przylqczy, kamer monitoringu i elementow sluzqcych iluminacji budynkbw, 

c) w terenie 1.U dopuszczenie sytuowania budynku zwr6conego icianq bez otwor6w 
okiennych lub drzwiowych w strone granicy z sqsiedniq dzialkq budowlanq w odlegloici 
1,5 m od tej granicy lub bezpoirednio przy tej granicy, 

d) w terenie l.U nakaz zachowania oznaczonej na rysunku planu osi widokowej 
na dominantq przestrzennq zabytkowego budynku dworca L6di - Chojny (El), 

e) w terenie l.U nakaz realizacji nowych nasadzen w postaci szpaler6w drzew oraz 
zachowania i uzupelmienia istniejqcych szpaler6w drzew w miejscach wskazanych 
na rysunku planu, 
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f) w terenie 2.U nakaz zachowania i uzupelnienia zadrzewieli w miejscu wskazanym 
na rysunku planu. 

4. OkreSla siq minimalnq powierzchniq now0 wydzielonych dziaiek budowlanych : 

1) w terenie 1 .U - 3000 m2, 

2) w terenie 2.U - 1900 m2, 

3) w terenie 3.U - 6500 m2, 

4) w terenie 4.U - 620 m2 

- parametry te nie dotyczq dzialek wydzielonych pod nowe drogi albo pod poszerzenie dr6g 
istniejqcych oraz dzialek pod urzqdzenia infrastruktury technicznej. 

5. W zakresie szczegolowych zasad i warunk6w scalania i podziah nieruchomoici 
ustala siq: 

I )  powierzchniq dzialek: 

a) w terenie 1 .U - minimum 3000 m2, 

b) w terenie 2.U - minimum 1900 m2, 

c) w terenie 3.U - minimum 6500 m2, 

d) w terenie 4.U - minimum 620 m2; 

2) szerokoSci front6w dzialek: 

a) w terenie 1 .U : 

- od strony ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 .KDL - minimum 15 m, 

- od strony ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 .KDG - minimum 30 m, 

b) w terenie 2.U : 

- od strony ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 2.KDZ - minimum 40 m, 

- od strony drogi wewnqtrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1.KDW - 
minimum 25 m, 

c) w terenie 3.U od strony drogi wewnqtrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 
1 .KDW - minimum 35 m, 

d) w terenie 4.U od strony ulicy oznaczonej na rysunku planu symboiem 1.KDD - 
minimum 25 m; 

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

a) od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 2.KDZ od 70° do 90°, 

b) od pozostalych ulic 90". 

9 22. 1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 .UC obowiqzujq 
ustalenia zawarte w kolejnych ustqpach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia ustala siq: 

1) przeznaczenie terenu - zabudowa usiugowa z dopuszczeniem lokalizacji 
wielkopowierzchniowych obiekt6w handlowych, z wylqczeniem: szpitali i domow opieki 
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spolecznej, zabudowy zwiqzanej za stalym lub czasowym pobytem dzieci i mlodziezy, 
zabudowy zamieszkania zbiorowego; 

2) przeznaczenie uzupelniajqce - sieci i urzqdzenia infrastruktury technicznej. 

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

I )  wskainiki zagospodarowania terenu: 

a) wskaznik powierzchni zabudowy dzialki budowlanej: maksimum 50 %, 

b) intensywnoik zabudowy dzialki budowlanej: minimum 0,5, maksimum 1,0, 

c) wskainik powierzchni biologicznie czynnej dzialki budowlanej: minimum 20 %; 

2) parametry ksztahowania zabudowy: 

a) wysokoik zabudowy maksimum 18 m z wyjqtkiem stref zmiany wysokoici zabudowy 
oznaczonych na rysunku planu jako strefa A - maksimum 15 m, strefa B - maksimum 
21 m, 

b) dachy: 

- plaskie, 

- w strefie zmiany wysokoici zabudowy oznaczonej jako strefa A dopuszczenie 
stosowania dachdw dwuspadowych ze Swietlikami w kalenicy odrqbnie dla kazdej 
nawy; 

3) zasady stosowania materialow wykonczeniowych i kolorystyki obiektbw, z wyjqtkiem 
obiektow zabytkowych : 

a) dopuszczenie stosowania wylqcznie tynku, betonu, stali, okladzin elewacyjnych 
metalowych, kamienia naturalnego, cegiy lub szkla z wylqczeniem szkla refleksyjnego 
lub banvionego jako elewacyjnych material6w podstawowych, 

b) zakaz przeslaniania ram konstrukcyjnych (Rl) hali dawnej odlewni zeliwa materialami 
innymi niz szklo, 

c) dopuszczenie stosowania wylqcznie tynku, betonu, drewna, stali, kamienia naturalnego, 
ceg'ry lub szkla z wylqczeniem szkla refleksyjnego lub barwionego jako elewacyjnych 
material6w uzupelniajqcych, 

d) nakaz stosowania kolorystyki elewacji w skali szaroici od bieli do czemi lub 
wzorowanej na banvach ziemi albo wnaturalnych banvach material6w 
wykonczeniowych takich jak kamien czy drewno, 

e) nakaz stosowania kolorystyki dach6w wzorowanej na banvach ziemi albo w naturalnych 
banvach material6w wykonczeniowych takich jak kamien czy drewno lub w kolorze 
szarym albo czamym; 

4) zasady ksztakowania zabudowy oraz lokalizacji obiektow i funkcji: 

a) zakaz ksztakowania element6w nowej zabudowy w spos6b przeslaniajqcy ramy 
konstrukcyjne hali dawnej odlewni zeliwa (R1 ), 

b) zakaz przeslaniania ram konstrukcyjnych (R1) hali dawnej odlewni zeliwa noinikami 
reklamowymi lub tablicami informacyjnymi, 
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c) zakaz obshgi komunikacyjnej od strony terenu placu pieszego oznaczonego symbolem 
1 .PL za wyjqtkiem dostqpu do terenu dla shzb ratowniczych, 

d) nakaz zapewnienia obshgi komunikacyjnej terenu z drog wewnqtrznych 
niewyznaczonych na rysunku planu, 

e) nakaz lokalizacji wejib gl6wnych do budynk6w od strony przestrzeni publicznych oraz 
terenu placu pieszego oznaczonego symbolem I .PL, 

f) zakaz lokalizacji na elewacjach od strony przestrzeni publicznych i teren6w kolejowych 
element6w technicznego wyposazenia budynkbw, w tym: klimatyzator6w, anten, 
przewod6w dymowych, wentylacyjnych i instalacji elektrycznych, zawyjqtkiem 
skrzynek przylqczy, kamer monitoringu i elementdw sluzqcych iluminacji budynkbw, 

g) zakaz lokalizacji funkcji parkingowej w budynkach w granicy ze strefami ekspozycji 
zabytkbw, 

h)nakaz zachowania oznaczonej na rysunku planu osi widokowej na dominant9 
przestrzennq zabytkowej wiezy ciinieli (R2), 

i) nakaz realizacji nowych nasadzen w postaci szpalerbw drzew oraz zachowania 
i uzupelnienia istniejqcych szpaler6w drzew w miejscach wskazanych na rysunku planu, 

j) nakaz zachowania, uzupelnienia i realizacji zadrzewien w miejscach wskazanych na 
rysunku planu, 

k) wskazuje siq dwa okazy zieleni o wysokich walorach przyrodniczych w postaci bluszczu 
pospolitego, oznaczone na rysunku planu, 

1) nakaz realizacji ogrodzenia peinego o wysokoici do 3 m wzdlui granicy z terenami 
oznaczonymi na rysunku planu symbolami MN/MW(U) obsadzonego roilinnoiciq pnqcq 
i przykrywajqcq ogrodzenie na calej jego powierzchni oraz uzupelnienia zadrzewieli 
w postaci skupiska drzew i krzew6w o zwartej strukturze i zr6znicowanej wysokoici, 
skladajqcych siq co najmniej w 50% z drzew i krzew6w zimozielonych; 

5) w strefach ochrony ekspozycji zabytk6w oznaczonych na rysunku planu: 

a) zakaz realizacji obiekt6w kubaturowych z dopuszczeniem lokalizacji tymczasowych 
obiekt6w ushgowo-handlowych o wysokoici zabudowy do 4 m oraz przekrytych 
dachem plaskim na okres nie dhzszy niz 9 miesiqcy lub na czas tnvania imprez 
publicznych, 

b) zakaz przeslaniania widocznoici ram konstrukcyjnych (Rl) hali dawnej odlewni zeliwa 
noinikami reklamowymi lub tablicami informacyjnymi od strony terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 2.KDZ (ul. Rzgowska), 

c) nakaz zagospodarowania terenu z zastosowaniem mebli miejskich w postaci co najmniej 
lawek i koszy na imieci oraz element6w oiwietleniowych, 

d) zakaz lokalizacji zieleni wysokiej, z wyjqtkiem zachowania istniejqcych drzew i okaz6w 
zieleni o wysokich walorach przyrodniczych oznaczonych na rysunku planu, 

e) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych i dojazd6w na powierzchni co najwyzej 
35% obszaru strefy, 

f) nakaz realizacji minimum 20% powierzchni strefy jako powierzchni biologicznie 
czynnej ; 
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a) zakaz realizacji obiekt6w kubaturowych, 

b) nakaz zagospodarowania terenu z zastosowaniem mebli miejskich w postaci co najmniej 
lawek i koszy na Smieci oraz element6w oiwietleniowych, 

c) nakaz realizacji zaprojektowanego zespolu zieleni wysokiej skladajqcego siq z drzew 
liiciastych za wyjqtkiem odmian szczepionych, 

d) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych i dojazd6w na powierzchni co najwyzej 
25% strefy, 

e) nakaz realizacji minimum 60% powierzchni strefy jako powierzchni biologicznie 
czynnej . 

4. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w : 

1)  wskazuje siq obiekt chroniony wpisem do rejestru zabytk6w nr rej.: A197 z 10 wrzeinia 
2010 r. oraz z 20 marca 2012 r., tj. zesp6l budowlany dawnej fabryki firmy John, Krebs 
i Spblka, p6iniej Fabryki Kotlow i Radiator6w w todzi ,,Fakoran, polozony przy 
ul. Warnenczyka 1 8/20, w granicach kt6rego ochronie podlegajq oznaczone na rysunku 
planu symbolami: 

a) R1 - trzy ramy konstrukcyjne hali dawnej odlewni zeliwa, 

b) R 2  - fabryczna wodociqgowa wieia ciinien, 

c) R3 - komin fabryczny, 

d) R4 - budynek portierni, 

e) R5 - otoczenie zabytku; 

2) zasady ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkow regulujq przepisy odrqbne 
z zakresu prawa budowlanego i ochrony zabytk6w. 

5. OkreSla siq minimalnq powierzchniq now0 wydzielonych dzialek budowlanych - 
55000 m2. Parametr ten nie dotyczy dzialek wydzielonych pod nowe drogi albo pod 
poszerzenie dr6g istniejqcych oraz dzialek pod urzqdzenia infrastruktury technicznej. 

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

1) powierzchniq dzialek: minimum 55000 m2; 

2) szerokoSci front6w dzialek: 

a) od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 2.KDZ - minimum 160 m, 

b) od drogi wewnqtrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 .KDW - minimum 19 m; 

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

a) od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 2.KDZ - od 70" do 90°, 

b) od pozostalych ulic - 90". 

8 23. 1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 .ZI obowiqzujq ustalenia 
zawarte w kolejnych ustqpach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia ustala siq: 

Projekt 
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2) przeznaczenie uzupelniajqce - sieci i urzqdzenia infrastruktury technicznej. 

3. W zakresie warunk6w zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i ksztaltowania 
iadu przestrzennego ustala sic: 

1) wskainik powierzchni biologicznie czynnej dzialki budowlanej - minimum 90%; 

2) nakaz ksztaltowania zieleni w postaci drzew i krzew6w o zwartej strukturze; 

3) nakaz zachowania oznaczonej na rysunku planu osi widokowej na dominant? przestrzennq 
zabytkowego budynku dworca L6di - Chojny (El). 

5 24. 1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 .KS obowiqzujq 
ustalenia zawarte w kolejnych ustqpach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia ustala siq: 

1) przeznaczenie terenu - teren komunikacji oraz obshgi pasaier6w; 

2) przeznaczenie uzupelniajqce - sieci i urzqdzenia infrastruktury technicznej. 

3. W zakresie warunk6w zabudowy i zagospodarowania teren6w oraz zasad ochrony 
i ksztaltowania ladu przestrzennego ustala siq: 

1) wskainiki zagospodarowania teren6w: 

a) wskainik powierzchni zabudowy dzialki budowlanej - maksimum 5 %, 

b) intensywnoit zabudowy dzialki budowlanej - minimum 0,01, maksimum 0,05, 

c) wskainik powierzchni biologicznie czynnej dziaiki budowlanej - minimum 10 %; 

2) parametry ksztaltowania zabudowy: 

a) wysokoid zabudowy - maksimum 5 m, jedna kondygnacja, 

b) dachy plaskie; 

3) zasady ksztaitowania zabudowy oraz lokalizacji obiektow i funkcji: 

a) dopuszczenie lokalizacji wolnostojqcych budynk6w zwiqzanych z obshgq pasaierow 
i potrzebami miejskiej komunikacji zbiorowej o powierzchni zabudowy do 25 m2, 

b) zakaz lokalizacji na elewacjach od strony przestrzeni publicznych element6w 
technicznego wyposazenia budynkbw, w tym: klimatyzator6w, anten, przewod6w 
dymowych, wentylacyjnych i instalacji elektrycznych, za wyjqtkiem skrzynek 
przylqczy, kamer monitoringu i element6w shzqcych iluminacji budynk6w oraz 
system6w nagloinienia, 

c) nakaz zachowania oznaczonej na rysunku planu osi widokowej na dominant? 
przestrzennq zabytkowej wiezy ciinien (R2); 

4) zasady stosowania material6w wykonczeniowych i kolorystyki obiektow: 

a) zakaz stosowania wiqcej niz trzech rodzaj6w material6w elewacyjnych, 

Projekt 

b) dopuszczenie stosowania wylqcznie tynku, betonu, stali, okladzin elewacyjnych 
metalowych, kamienia naturalnego, cegly lub szkla z wylqczeniem szkla refleksyjnego 
lub barwionego jako elewacyjnych materialow podstawowych, 
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c) dopuszczenie stosowania wylqcznie tynku, betonu, drewna, stali, kamienia naturalnego, 
cegly lub szkla z wylqczeniem szkla refleksyjnego lub banvionego jako elewacyjnych 
material6w uzupelniajqcych, 

d) nakaz stosowania kolorystyki elewacji w skali szaroici od bieli do czerni lub 
wzorowanej na banvach ziemi albo wnaturalnych banvach materialow 
wykonczeniowych takich jak kamien czy drewno, 

e) nakaz stosowania kolorystyki dachow wzorowanej na banvach ziemi albo w naturalnych 
banvach material6w wykonczeniowych takich jak kamien czy drewno lub w kolorze 
szarym albo czarnym, z dopuszczeniem stosowania przeziernych pokryd dachowych dla 
wiat. 

4. Okreila siq minimalnq powierzchniq now0 wydzielonych dzialek budowlanych - 
6500 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 podziah nieruchomoici 
ustala siq: 

I )  powierzchniq dzialek - minimum 6500 m2; 

2) szerokoici front6w dzialek: od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 3.KDZ - 
minimum 50 m; 

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

a) od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 .KDZ od 70° do 90°, 

b) od pozostalych ulic 90". 

3 25. 1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 .PL obowiqzujq 
ustalenia zawarte w kolejnych ustqpach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia ustala siq: 

1) przeznaczenie terenu - plac pieszy; 

2) przeznaczenie uzupelniajqce - sieci i urzqdzenia infrastruktury technicznej. 

3. W zakresie warunk6w zabudowy i zagospodarowania teren6w oraz zasad ochrony 
i ksztaltowania ladu przestrzennego ustala siq wskainiki zagospodarowania terenu: 

1) zakaz realizacji obiektdw kubaturowych i parkingdw samochodowych; 

2)nakaz realizacji nowych nasadzen wpostaci szpaler6w drzew oraz zachowania 
i uzupelnienia istniejqcych szpaler6w drzew w miejscach wskazanych na rysunku planu; 

3) nakaz zagospodarowania terenu z zastosowaniem mebli miejskich w postaci co najmniej 
lawek i koszy na imieci oraz element6w oiwietleniowych. 

4. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w 

1) wskazuje siq obiekt chroniony wpisem do rejestru zabytk6w nr rej.: A197 z 10 wrzeinia 
2010 r. oraz z 20 marca 2012 r., tj. zesp61 budowlany dawnej fabryki firmy John, Krebs 
i Spblka, p6iniej Fabryki Kotl6w i Radiator6w w Lodzi ,,Fakora9', polozony przy 
ul. Warnenczyka 18/20, w granicach kt6rego ochronie podlega otoczenie zabytku 
oznaczone na rysunku planu symbolem R5; 
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2) zasady ochrony obiektu wpisanego do rejestru zabytk6w regulujq przepisy odrqbne 
z zakresu prawa budowlanego i ochrony zabytk6w. 

5. Okreila siq minimalnq powierzchniq now0 wydzielonych dzialek budowlanych - 
500 m2. Parametr ten nie dotyczy dzialek wydzielonych pod nowe drogi albo pod poszerzenie 
dr6g istniejqcych oraz dzialek pod urzqdzenia infrastruktury technicznej. 

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

1) powierzchniq dzialek - minimum 500 m2; 

2) szerokoici frontbw dzia'rek od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1.KDD - 
minimum 30 m; 

3) kqt polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego: 90" 

$ 26. 1. Dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 .KK i 2.KK 
obowiqzujq ustalenia zawarte w kolejnych ustqpach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia ustala siq: 

1 )  przeznaczenie terenu - infrastruktura kolejowa; 

2) przeznaczenie uzupelniajqce - tereny dwupoziomowego skrzyzowania linii kolejowej 
z drogq publicznq, wielostanowiskowe parkingi powierzchniowe, sieci i urzqdzenia 
infrastruktury technicznej. 

3. W zakresie warunk6w zabudowy i zagospodarowania teren6w oraz zasad ochrony 
i ksztahowania ladu przestrzennego ustala siq: 

1) wskainiki zagospodarowania terenow: 

a) wskainik powierzchni zabudowy dzialki budowlanej - maksimum 5 %, 

b) intensywnoik zabudowy dzialki budowlanej - minimum 0,01, maksimum 0,05, 

c) wskainik powierzchni biologicznie czynnej dzialki budowlanej - minimum 20 %; 

2) parametry ksztahowania zabudowy: 

a) wysokoid zabudowy - maksimum 10 m, 

b) dachy plaskie albo dwu lub wielospadowe o jednakowym kqcie nachylenia polaci 
dachowych wynoszqcym od 20" do 35"; 

3) zasady stosowania material6w wykonczeniowych i kolorystyki obiektbw, z wyjqtkiem 
obiekt6w zabytkowych: 

a) zakaz stosowania wiqcej niz trzech rodzaj6w material6w elewacyjnych, 

b) dopuszczenie stosowania wylqcznie tynku, betonu, stali, okladzin elewacyjnych 
metalowych, kamienia naturalnego, ceg%y lub szkla z wylqczeniem szkla refleksyjnego 
lub banvionego jako elewacyjnych material6w podstawowych, 

c) dopuszczenie stosowania wylqcznie tynku, betonu, drewna, stali, kamienia naturalnego, 
ceg%y lub szkla z wy'rqczeniem szkla refleksyjnego lub banvionego jako elewacyjnych 
material6w uzupelniajqcych, 
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d) nakaz stosowania kolorystyki elewacji w skali szaroici od bieli do czerni lub 
wzorowanej na banvach ziemi albo wnaturalnych barwach material6w 
wykonczeniowych takich jak kamien czy drewno, 

e) nakaz stosowania kolorystyki dach6w wzorowanej na banvach ziemi albo w naturalnych 
banvach material6w wykonczeniowych takich jak kamien czy drewno lub w kolorze 
szarym albo czamym, z dopuszczeniem stosowania przeziemych pokryd dachowych dla 
wiat; 

4) zasady ksztaltowania zabudowy oraz lokalizacji obiekt6w i funkcji: 

a) zakaz lokalizacji na elewacjach od strony przestrzeni publicznych element6w 
technicznego wyposazenia budynkbw, w tym: klimatyzator6w, anten, przewod6w 
dymowych, wentylacyjnych i instalacji elektrycznych, za wyjqtkiem skrzynek 
przylqczy, kamer monitoringu, element6w sluzqcych iluminacji budynk6w oraz 
system6w nagloinienia kolejowego, 

b) zakaz realizacji budynkdw na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1 .KK, 

c) w granicach terenu 2.KK nakaz realizacji podziemnego przejicia pieszego przez teren 
infrastruktury kolejowej, 

d) w granicach terenu 2.KK nakaz zachowania oznaczonych na rysunku planu osi 
widokowych na dominanty przestrzenne zabytkowego budynku dworca L6di - Chojny 
(El) oraz wiezy ciinien (R2), 

e) w granicach terenu 2.KK nakaz zachowania i uzupelnienia zadrzewien w miejscu 
wskazanym na rysunku planu, 

f) w granicach terenu 2.KK wskazuje siq oznaczone na rysunku planu drzewo o wysokich 
walorach przyrodniczych - lipq. 

4. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw wprowadza siq ochronq 
wpisanego do gminnej ewidencji zabytk6w budynku dworca L6di - Chojny, polozonego przy 
ul. ~lqskiej  3b, oznaczonego na rysunku planu symbolem E l ,  dla kt6rego ustala siq: 

1) w zakresie ochrony bryly: 

a) zakaz prowadzenia w miejscu lokalizacji zabytku rob6t budowlanych innych niz 
odbudowa w przypadku, gdy zabytek ulegl zniszczeniu, 

b) zakaz rozbudowy, 

c) dopuszczenie przebudowy i nadbudowy budynku oraz zmiany geometrii dachu 
wylqcznie w formie realizacji zwienczenia dachu nad parterem od strony wschodniej 
jako dokladnej kopii zwienczenia dachu nad parterem od strony zachodniej, 

d) dopuszczenie przebudowy wylqcznie wnqtrza budynku, 

e) zakaz lokalizacji na budynku urzqdzen telekomunikacyjnych; 

2) w zakresie ochrony elewacji i dachu: 

a) zakaz likwidacji oraz zakaz przeslaniania gzymsbw, boniowania, podzial6w elewacji, 
detali architektonicznych i element6w wystroju architektonicznego, 

b) zakaz stosowania krat okiennych, rolet zewnqtrznych i okiennic, 

c) zakaz stosowania parapetbw, rynien i rur spustowych z PCV, 
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d) nakaz stosowania gladkich tynk6w jako materiah elewacyjnego, 
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e) nakaz stosowania kolorow: bieli lub jasnej szaroici albo bezu lub jasnych oliwkowych 
odcieni zieleni na elewacji oraz szaroici lub czenvieni na pokryciu dachowym, 

f) nakaz stosowania blachy na rqbek stojqcy lub dach6wki ceramicznej na pokrycie dachu, 

g) dopuszczenie realizacji lub odtworzenia otwor6w okiennych w miejscach obecnych 
zaSlepionych otworow okiennych wylqcznie w gabarytach widocznych na elewacji; 

3) w zakresie ochrony stolarki lub ilusarki okiennej i drzwiowej: 

a) nakaz zachowania istniejqcych wymiarbw, ksztalt6w i podzial6w okien, 

b) nakaz realizacji poziomych podzial6w drzwi na wysokoici poziomych podzial6w 
sqsiadujqcych okien, 

c) nakaz realizacji pionowych podzial6w naiwietla nad drzwiami w ukladzie 
symetrycznym, 

d) zakaz stosowania PCV, 

e) nakaz stosowania jednego koloru wszystkich okien i drzwi, 

f )  nakaz stosowania odcieni ciemnej szaroici lub czemi. 

5. OkreSla siq minimalnq powierzchniq now0 wydzielonych dzialek budowlanych : 

1) w terenie 1 .KK - 2700 m2, 

2) w terenie 2.KK - 75400 m2 

- parametry te nie dotyczq dzialek wydzielonych pod nowe drogi albo pod poszerzenie dr6g 
istniejqcych oraz dzialek pod urzqdzenia infrastruktury technicznej. 

6. W zakresie szczegolowych zasad i warunk6w scalania i podziah nieruchomoici 
ustala siq: 

1) powierzchniq dzialek: 

a) w terenie 1 .KK - minimum 2700 m2, 

b) w terenie 2.KK - minimum 75400 m2; 

2) szerokoici front6w dzialek - minimum 30 m; 

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

a) od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 2.KDZ od 70" do 90°, 

b) od pozostalrych ulic 90". 

5 27. 1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 .I obowiqzujq ustalenia 
zawarte w kolejnych ustqpach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia ustala siq: 

1) przeznaczenie terenu - obiekty i urzqdzenia infrastruktury technicznej; 

2) przeznaczenie uzupe+niajqce - teren komunikacji kolowej. 

3. W zakresie warunk6w zabudowy i zagospodarowania teren6w oraz zasad ochrony 
i ksztattowania ladu przestrzennego ustala siq: 
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1) wskainiki zagospodarowania terenu: 
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a) wskainik powierzchni zabudowy dzialki budowlanej - maksimum 15 %, 

b) intensywnoid zabudowy dzialki budowlanej - minimum 0,05, maksimum 0,15, 

c) wskainik powierzchni biologicznie czynnej dzialki budowlanej - minimum 75 %; 

2) wysokoid zabudowy - maksimum 3 m z zastrzezeniem $ 5 pkt 7. 

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

5. W zakresie szczegblowych zasad i warunk6w scalania i podziah nieruchomoici 
ustala siq: 

1) powierzchniq dzialek - minimum 280 m2; 

2) szerokoici front6w dzialek od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 2.KDL - 
minimum 10 m; 

3) kqt poiozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego: 90°, z tolerancjq 3'. 

5 28. 1. Dla terenow dr6g publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
1 .KDG, 1 .KDZ, 2.KDZ, 3.KDZ, 1 .KDL, 2.KDL i 1 .KDD, obowiqzujq ustalenia zawarte 
w kolejnych ustqpach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia ustala siq: 

1) przeznaczenie teren6w: 

a) tereny dr6g publicznych - ulice, ulice z tramwajem: klasy glownej, zbiorczej, lokalnej 
i dojazdowej wraz z obiektami i urzqdzeniami zwiqzanymi z prowadzeniem i obslugq 
ruchu drogowego, 

b) w granicach terenu 1.KDG dopuszczenie lokalizacji element6w budowlanych 
zwiqzanych z dwupoziomowym skrzyzowaniem linii kolejowej z drogq publicznq - ulicq 
Rzgowskq, 

c) w granicach terenu 1.KDZ dopuszczenie dwupoziomowego rozwiqzania dr6g 
publicznych - lokalizacjq ulicy ~lqskiej  na wiadukcie i ul. Rzgowskiej przechodzqcej 
pod wiaduktem; 

2) przeznaczenie uzupelniajqce: drogi rowerowe, sieci i urzqdzenia infrastruktury technicznej. 

3. W zakresie warunkow i parametr6w funkcjonalno-technicznych oraz obslugi 
komunikacyjnej teren6w ustala siq: 

1) dla terenu projektowanej ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 .KDG : 

a) klasq drogi G - gl6wn% 

b) przekr6j ulicy 112 - jednqjezdniq z dwoma pasami ruchu, 

c) szerokoid w liniach rozgraniczajqcych zmiennq, od 17,5 m do 35,l m,  zgodnie 
z rysunkiem planu, 

d) nakaz zachowania oznaczonych na rysunku planu osi widokowych na dominanty 
przestrzenne zabytkowego budynku dworca t 6 d i  - Chojny (El) i zabytkowej wiezy 
ciinieli (R2), 

e) nakaz realizacji szpaleru drzew w miejscu oznaczonym schematycznie na rysunku planu, 
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f) dopuszczenie realizacji fragmentu podziemnego przejicia pieszego przez teren kolejowy 
2.KK; 

2) dla terenu odcinka ulicy Rzgowskiej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 .KDZ : 

a) klasq drogi Z - zbiorczq, 

b) przekr6j ulicy 2/2+T - dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, tramwaj, 

c) szerokoid, w liniach rozgraniczajqcych zmiennq, od 59,4 m do 62,3 m, zgodnie 
z rysunkiem planu; 

3) dla terenu odcinka ulicy Rzgowskiej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.KDZ : 

a) klasq drogi Z - zbiorczq, 

b) przekr6j ulicy 2/2+T - dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, tramwaj, 

c) szerokoit w liniach rozgraniczajqcych zmiennq, od 37,9 m do 61,7 m, zgodnie 
z rysunkiem planu, 

d) nakaz zachowania zadrzewien w miejscach oznaczonych schematycznie na rysunku 
planu; 

4) dla terenu odcinka ulicy Kilinskiego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.KDZ 

a) klasq drogi Z - zbiorczg 

b) przekr6j ulicy 1 /2+T - jednq jezdniq z dwoma pasami ruchu, 

c) szerokoid, w liniach rozgraniczajqcych zmiennq, od 23,l m do 42,6 m, zgodnie 
z rysunkiem planu, 

d) nakaz zachowania oznaczonej na rysunku planu osi widokowej na dominant? 
przestrzennq zabytkowej wieiy ciinien (R2); 

5) dla terenu odcinka ulicy ~lqskiej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 .KDL : 

a) klasq drogi L - lokalng 

b) przekr6j ulicy 112 - jednqjezdniq z dwoma pasami ruchu, 

c) szerokoid w liniach rozgraniczajqcych zmienng od 14,l m do 18,4 m, zgodnie 
z rysunkiem planu, 

d) nakaz zachowania istniejqcego szpaleru drzew oznaczonego schematycznie na rysunku 
planu, 

e) nakaz uzupelnienia istniejqcego szpaleru drzew oznaczonego schematycznie na rysunku 
planu; 

6) dla terenu odcinka ulicy Kominowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.KDL : 

a) klasq drogi L - lokalng 

b) przekr6j ulicy 112 - jednq jezdniq z dwoma pasami ruchu, 

c) szerokoid, w liniach rozgraniczajqcych zmienng od 20,4 m do 20,7 m, zgodnie 
z rysunkiem planu; 

7) dla terenu ulicy Warneliczyka, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 .KDD : 
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b) przekr6j ulicy 112 - jednqjezdniq z dwoma pasami ruchu, 

c) szerokoSC w liniach rozgraniczajqcych zmiennq, od 15,O m do 16,O m, zgodnie 
z rysunkiem planu, 

d) nakaz zachowania istniejqcego szpaleru drzew oznaczonego schematycznie na rysunku 
planu, 

e) nakaz uzupelnienia istniejqcego szpaleru drzew oznaczonego schematycznie na rysunku 
planu. 

4 29. 1. Dla terenu drogi wewnqtrznej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 
1 .KDW obowiqzujq ustalenia zawarte w kolejnych ustqpach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia ustala siq: 

1) przeznaczenie terenu - droga wewnqtrzna wraz z obiektami i urzqdzeniami zwiqzanymi 
z prowadzeniem i obshgq ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego; 

2) przeznaczenie uzupelniajqce - sieci i urzqdzenia infrastruktury technicznej. 

3. W zakresie warunk6w i parametr6w funkcjonalno-technicznych ustala siq: 

I )  szerokoSC w liniach rozgraniczajqcych zmiennrt od 15 m do 29 my zgodnie z rysunkiem 
planu; 

2) obowiqzuje nakaz zachowania oznaczonej na rysunku planu osi widokowej na dominant? 
przestrzennq zabytkowej wiezy ciSnien (R2). 

Rozdzial4 
Przepisy koncowe 

4 30. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

4 31. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku 
Urzqdowym Wojew6dztwa L6dzkiego. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Eodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 

Prezydent Miasta todzi 
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