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UCHWALA NR 
RADY MIE JSKIEJ W LODZI 

z dnia 2016 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czqici 
obszaru miasta Lodzi poloionej w rejonie ulic: Andrzeja Struga i Lqkowej 

oraz alei Wlokniarzy. 

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 i 1579) 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 201 6 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579), 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) oraz art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 
2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. poz. 961), Rada Miejska 
w Lodzi 

uchwala, co nastepuje: 

Rozdzial 1 
Przepisy og6lne 

5 1. 1. Przedmiotem uchwaly sq ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla czqSci obszaru miasta Lodzi poloionej w rejonie ulic: Andrzeja Struga, 
Lqkowej oraz alei Wl6kniarzy, zwanego dalej ,,planemu wraz z jej integralnymi zalqcznikami 
w postaci: 

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

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

3) rozstrzygniqcia o sposobie realizacji, zapisanych wplanie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, kt6re nalezq do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania, stanowiqcego zalqcznik Nr 3 do uchwaly. 

2. Granice obszaru objqtego planem okreilono na rysunku planu, o kt6rym mowa 
w ust. 1 pkt 1. 

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

5 3. 1. Ustalenia uchwaly, stanowiqce tekst planu, majq charakter obowiqzujqcy 
i co do zakresu oraz stopnia szczegolowoSci sq zgodne z wymogami 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: 

1) zasad ochrony d6br kultury wsp6lczesnej - ze wzglqdu na brak takich obiekt6w w obszarze 
planu; 

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow - ze wzglqdu na brak obiektow 
zabytkowych w obszarze planu; 

3) granic i sposobow zagospodarowania terenbw gorniczych, a takze narazonych 
na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem siq mas ziemnych - 
ze wzglqdu na brak takich terenow w obszarze planu. 

3. Rysunek planu zawiera ustalenia obowiqmjqce oraz oznaczenia graficzne 
o charakterze inforrnacyjnym, zgodnie z legendq zamieszczonq na rysunku. 

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

1) ustalen og6lnych zawartych w rozdziale 2; 

2) ustalen szczegolowych zawartych w rozdziale 3; 

3) ustalen obowiqzujqcych zawartych na rysunku planu. 

5. Polozenie linii rozgraniczajqcych i linii zabudowy naleq ustala6 poprzez odczyt 
rysunku planu w oparciu o jego skalq. 

fj 4. 1. OkreSlenia stosowane w uchwale oznaczajq: 

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

2) 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; 

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

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

5) intensywnoSC zabudowy - wskainik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu 
do powierzchni dzialki budowlanej , z tym ze przez powierzchniq calkowitq zabudowy 
naleky rozumieC lqcznq powierzchniq wszystkich kondygnacji nadziemnych w ich obrysie 
zewnqtrznym wszystkich obiektow istniejqcych i lokalizowanych na dzialce budowlanej; 

6) linia rozgraniczajqca - wyznaczonq na rysunku planu liniq ciqglq stanowiqcq granicq 
miqdzy terenami o roznym przeznaczeniu lub r6znych zasadach zagospodarowania; 

7) linia zabudowy - wyznaczonq na rysunku planu liniq, odpowiednio jako: 

a) liniq nieprzekraczalnq to jest liniq okreSlajqcq czqSC dzialki budowlanej, na kt6rej 
mozliwe jest lokalizowanie budynkow, z zakazem jej przekraczania, kt6ry to zakaz 
nie dotyczy elementow wejicia do budynku takich jak: schody, pochylnia, podest, rampa, 
zadaszenie, podcienia, elementow nadwieszen takich jak: lqcznik, balkon, wykusz, 
gzyms, okap dachu, oraz podziemnych czqSci budynku i wzqdzen budowlanych 
zwiqzanych z budynkiem, 
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b) linie obowiqzujqcq to jest liniq, okreglajqcq czqSC dzialki budowlanej, na kt6rej mozliwe 
jest lokalizowanie budynkow, wzdhz ktorej obowiqmje sytuowanie minimum 70% 
powierzchni Sciany frontowej budynku, z dopuszczeniem realizacji podcieni, z zakazem 



jej przekraczania, kt6ry to zakaz nie dotyczy elementow wejScia do budynku takich jak: 
obudowa szybow wind osobowych, schody, pochylnia, podest, rampa, zadaszenie, 
elementow nadwieszen takich jak: lqcznik, balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, oraz 
podziemnych czqSci budynku i urzqdzen budowlanych zwiqzanych z budynkiem; 

8) logotyp - symbol graficzny przedsiqbiorcy; 

9) miejsce zmiany lub konca linii zabudowy - wskazany na rysunku planu punkt, w ktorym 
nastqpuje zmiana rodzaju jednej z linii zabudowy lub jej zakonczenie; 

10) noSniki reklamowe - tablice i urzqdzenia reklamowe wolnostojqce lub lokalizowane 
na budynku lub ogrodzeniu wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, 
przedstawiajqce informacje wizualne, ktorych zadaniem jest promocja i informacja 
o produkcie, ushdze, przedsiqbiorcy lub instytucji, wykonane w formie: 

a) gablot, 

b) kasetonow reklamowych, to jest urzqdzen reklamowych posiadajqcych w swej 
zamkniqtej konstrukcji ir6dlo Swiatla, 

c) liter lub logotypdw przestrzennych, 

d)pylonow, to jest mocowanych w gruncie pionowych noSnik6w reklamowych bez 
wyodrqbnionej podstawy, zlokalizowanych bezpoSrednio w pobliiu wjazdu na teren 
prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej lub przy wejSciu do budynku, charakteryzujqcych 
siq zwartq strukturq stanowiqcych tlo dla umieszczonego na nich komponentu kilku bqdi 
kilkunastu tablic informacyjnych o jednakowych gabarytach, z ewentualnym 
podSwietleniem od wewnqtrz Swiatlem stalym, 

e) reklamowych siatek ochronnych, to jest zabezpieczen rusztowan, montowanych 
wylqcznie na czas prowadzenia zewnqtrznych prac budowlanych lub remontowo- 
renowacyjnych, zawierajqcych treSci reklamowe, 

f )  shp6w ogloszeniowych, to jest urzqdzen reklamowych w formie bryly opisanej na kole 
lub opisane na innej figurze geometrycznej , 

g) tablic, szyldow, 

h) wysiqgnikow, to jest urzqdzen reklamowych, z wylqczeniem ekranow Swietlnych, 
umieszczonych prostopadle do elewacji budynku; 

I 1) przepisy odrqbne - przepisy prawa powszechnie obowiqzujqcego, w szczegolnoSci ustawy 
i rozporzqdzenia, a takie akty prawa miejscowego obowiqmjqce na obszarze miasta Lodzi; 

12) przeznaczenie podstawowe - ustalone planem przeznaczenie terenu, przewazajqce na tym 
terenie; 

13) przeznaczenie uzupelniaj qce - ustalone planem dopuszczalne przeznaczenie terenu, kt6re 
uzupelnia lub wzbogaca jego przeznaczenie podstawowe; 

14) system informacji miejskiej (SIM) - funkcjonujqcy wmiegcie Lodzi na podstawie 
przepisow odrqbnych, jednolity system informacji obejmujqcy tablice, znaki informacyjne 
i przestrzenne noSniki informacji stanowiqce elementy systemu informacji ulicowej, 
adresowej, kierunkowej oraz turystycznej, inne nii  znaki drogowe i noiniki reklamowe; 
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15) szyld - informacjq wizualnq zawierajqcq nazwq instytucji lub przedsiqbiorcy oraz miejsce 
i rodzaj prowadzonej dzialalnoici; 
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16) teren - oznaczone na rysunku planu, wydzielone liniami rozgraniczajqcymi lub granicami 
obszaru objqtego planem nieruchomoici lub ich czqici, oznaczone symbolami cyfrowymi 
i literowymi, z kt6rych: 

a) dla teren6w dr6g i ciqg6w publicznych - cyfra oznacza numer porzqdkowy, a litery 
oznaczaj q podstawowe przeznaczenie oraz klasq drogi, 

b) dla pozostalych teren6w - cyfra oznacza numer porzqdkowy terenu w obszarze planu, 
a litery oznaczajq podstawowe przeznaczenie; 

1 7) uchwala - niniej szq uchwalq Rady Miej skiej w Eodzi; 

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

19) wskainik powierzchni biologicznie czynnej - liczbq okreilajqcq udzial procentowy terenu 
biologicznie czynnego w powierzchni dzialki budowlanej; 

20) wskainik powierzchni zabudowy - liczbq okreilajqcq udzial procentowy powierzchni 
wyznaczonej przez rzuty poziome wszystkich kondygnacji nadziemnych budynkow w ich 
obrysie zewnqtrznym w powierzchni dzialki budowlanej; 

21) wysokoik zabudowy - okreilonq w metrach wysokoik obiektu budowlanego mierzonq 
od najnizszego poziomu gruntu w miejscu jego lokalizacji, do najwyzszego punktu jego 
konstrukcji, a dla budynk6w - do najwyzszego punktu dachu. 

2. Okreilenia uzyte w planie, a niezdefiniowane w ust. 1, dotyczqce zagadnien 
przewidzianych ustawq lub przepisami odrqbnymi przywolanymi w treici niniejszej uchwaly, 
naleiy rozumiek w sposob okreilony w ustawie lub w tych przepisach, a w przypadku braku 
definicji, w rozumieniu powszechnym. 

Rozdzial2 
Ustalenia og6lne dla calego obszaru objetego planem 

5 5. W zakresie zasad ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego ustala siq: 

1) nakaz zagospodarowania dzialek zgodnie z ustalonym przeznaczeniem, parametrami 
i wskazanymi na rysunku planu liniami zabudowy, przy czym: 

a) zakaz lokalizowania budynkbw gospodarczych, technicznych, garazy i wolnostojqcych 
stacji elektroenergetycznych w liniach zabudowy od strony ulicy Andrzeja Struga 
i w odlegloici do 15,O m od tych linii, 

b) dopuszczenie lokalizacji kondygnacji podziemnych nowej zabudowy w obrqbie calej 
powierzchni dzialki budowlanej , 

c) dopuszczenie dla zabudowy istniej qcej w dniu wej Bcia w Qcie planu, niespelniaj qcej 
wyznaczonych wskainik6w i parametrow, wylqcznie: remontu, przebudowy oraz 
prowadzenia innych robot budowlanych koniecznych do doprowadzenia do zgodnoici 
z przepisami prawa budowlanego, 
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d) na obszarze planu obowiqmjq ograniczenia wysokoici obiekt6w budowlanych, zgodnie 
z przepisami odrqbnymi w zakresie funkcjonowania lotniska Eodi - Lublinek; powyzsze 
ograniczenia wysokoici obejmujq r6wniez wszystkie urzqdzenia umieszczane 
na obiektach budowlanych, w tym takie inwestycje celu publicmego z zakresu lqcznoici 
publicznej ; 
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2) nakaz ksztaltowania pierzei ulicy Andrzeja Struga w formie ciqgu elewacji budynkow 
i ogrodzen lub pojedynczej zabudowy; 

3) w zakresie lokalizacji i formy ogrodzen oraz materialow uzytkowanych do ich wykonania: 

a) dopuszczenie lokalizowania ogrodzen wylqcznie w liniach rozgraniczajqcych, 
z mozliwo6ciq odsuniqcia wynikajqcego z koniecznoici zachowania odlegloici pasow 
ochronnych od istniejqcych sieci infrastruktury technicznej oraz ochrony systemu 
korzeniowego drzew, 

b) zakaz stosowania ogrodzen wykonanych z: siatki, prefabrykatow betonowych, drewna 
i tworzyw sztucznych; 

4) w zakresie kolorystyki i materialow wykonczeniowych obiektow, zakaz stosowania 
na elewacji: okladzin winylowych, z gresu lub glazury, blach trapezowych i falistych, 
blachodachowki; 

5) w zakresie w y m a g ~  dotyczqcych lokalizacji urzqdzen technicznych, zakaz lokalizacji 
na elewacjach od strony pierzei ulicy i ciqgu pieszo-jezdnego elementow technicznego 
wyposazenia budynkow, wtym: klimatyzatorow, anten, przewodow dymowych, 
wentylacyjnych i instalacji elektrycznych, za wyjqtkiem skrzynek przylqczy i elementow 
sluzqcych iluminacji budynkow; 

6) w zakresie wymagan dotyczqcych lokalizacji miejsc gromadzenia odpadow stalych 
dopuszczenie ich lokalizacji wylqcznie w budynkach oraz poza budynkami w wiatach, 
usytuowanych w odlegloici minimum 15,O m od linii zabudowy; 

7) zakaz realizacji tymczasowych obiektow budowlanych, za wyjqtkiem: 

a) obiektow zaplecza budowy, na czas okreilony w pomoleniu na budowq, 

b) kioskow lokalizowanych w pasach drogowych zintegrowanych z wiatami 
przystankowymi komunikacji zbiorowej . 
fj 6. W zakresie wymagan wynikajqcych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni 

publicznych, do ktorych na obszarze planu nalezq tereny: 3KDZ (fragment ulicy Andrzeja 
Struga) i 4KDD (fragment ulicy projektowanej): 

1) nakaz stosowania: 

a) jednolitych rozwiqzan w zakresie kolorystyki, stylistyki i materialow dla: wykonczenia 
elewacji budynkow, ogrodzen, obiektow malej architektury, mebli miejskich, elementow 
oiwietleniowych, noinikow reklamowych oraz nawierzchni, z dopuszczeniem lokalizacji 
indywidualnie zaprojektowanych obiektow o charakterze artystycznym, 

b) kolorystyki malowanych i lakierowanych metalowych czqici: 

- tymczasowych obiektdw uslugowo - handlowych, w barwie odpowiadajqcej 9006 lub 
7032 lub 7024, w systemie RAL, 

- obiektow malej architektury, mebli miejskich, elementow oiwietleniowych, noinik6w 
reklamowych oraz wiat przystankowych, w barwie odpowiadajqcej barwie 701 6, 
w systemie RAL, z wylqczeniem obiektbw o charakterze artystycznym; 

2) nakaz stosowania romiqzan technicznych uwzglqdniajqcych potrzeby os6b 
niepelnosprawny ch. 

§ 7. W zakresie zasad i warunkbw sytuowania noinikow reklamowych ustala siq: 

Projekt 

1) zakaz stosowania rozwiqzan: 
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a) emituj qcych pulsuj qce lub fosforyzuj qce iwiatlo, 

b) powodujqcych zaslanianie lub przyslanianie: znakow systemu informacji miejskiej 
(SIM), kamer wizyjnych systemu monitoringu miejskiego, detali architektonicznych, 
otwor6w okiennych, drzwiowych i wentylacyjnych, 

c) utrudniajqcych poruszanie siq, w tym ograniczajqcych przejicia i dojazdy; 

2) w terenach przestrzeni publicznych dopuszczenie stosowania noinikow reklamowych 
w formie shp6w ogloszeniowych lub pylon6w o wysokoici do 3,5 m i szerokoici 
lub irednicy podstawy do 1,5 m oraz gablot w wiatach przystankowych; 

3) w pozostalych terenach dopuszcza siq stosowanie noinikow reklamowych na budynkach 
w formie: 

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

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

- na budynkach o wysokoici od 6 m do 12 m - 116 wysokoici budynku, lecz nie wiqcej 
niz 1,5 m, 

- na budynkach o wysokoici od 12 do 25 m - 118 wysokoici budynku, lecz nie wiqcej 
niz 2,5 m, 

b) liter i logotyp6w przestrzennych, umieszczanych w parterowej czqici elewacji 
o wysokoici do 0,5 my 

c) kaseton6w reklamowych i tablic umieszczanych na elewacjach fiontowych, 
o powierzchni do 3,O mZ, dostosowanych do podzialow wystroju architektonicznego 
elewacj i, 

d) szylddw o powierzchni do 0,2 m2, umieszczanych wylqcznie w miejscu prowadzenia 
dzialalnoici, na elewacji w poziomie parteru, w obrqbie wejicia do budynku lub 
na ogrodzeniu przy wejiciu na teren posesji, w odlegloici minimum 0,5 m od tablic nazw 
ulic oraz z numerami adresowymi budynkow, 

e) wysiqgnik6w reklamowych umieszczanych na elewacji, na wysokoici minimum 2,5 m 
nad poziomem gruntu, o wysiqgu do 0,s m i powierzchni reklamowej do 0,3 mZ, 

f) reklamowych siatek ochronnych, o treiciach reklamowych stanowiqcych do 10% 
powierzchni siatki, 

g) naklejek o treici reklam i emblematow lokalu na szybach witryn stanowiqcych do 10% 
powierzchni pojedynczego elementu witryny; 

4) zakaz lokalizacji noinik6w reklamowych wolnostojqcych, na ogrodzeniach oraz altanach 
imietnikowych, z wylqczeniem szylddw na ogrodzeniach. 

5 8. W zakresie zasad ochrony irodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 
wynikajqcych z potrzeb ochrony Brodowiska ustala siq: 

Projekt 

1) nakaz stosowania rozwiqzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych 
zapewniajqcych zachowanie standardow jakoici irodowiska okreilonych na podstawie 
przepis6w odrqbnych; 
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2) zakaz lokalizacji przedsiqwziqd mogqcych zawsze oraz potencjalnie znaczqco oddzialywad 
na Srodowisko, za wyjqtkiem: 

a) zespol6w zabudowy mieszkaniowej, uslugowej, garam i parkingow samochodowych 
oraz zespoi6w parkingow wraz z towarzyszqcq im infrastrukturq 

b) przedsiqwziqd dotyczqcych infrastruktury technicznej oraz dr6g; 

3) w zakresie ochrony i ksztaltowania zieleni wprowadza siq: 

a) nakaz zachowania (z dopuszczeniem uzupelnienia i wymiany drzewostanu jako 
jednogatunkowego) istniejqcych szpalerow drzew w ulicy, w miejscach wskazanych 
schematycznie na rysunku planu, 

b) ograniczenie wycinki drzew do bezwzglqdnie koniecznej, podyktowanej wzglqdami 
bezpieczenstwa, a takze kolizjq z istniejqcq zabudowq lub infrastrukturq 

c) zakaz utwardzania terenu w bezpoirednim sqsiedztwie zieleni, w spos6b mogqcy 
spowodowaC jej zniszczenie; 

4) w zakresie ochrony powietrza wprowadza siq zakaz stosowania do cel6w grzewczych 
ir6del ciepla innych niz bezemisyjnych lub niskoemisyjne, spelniajqcych wymagania 
standardow jakoici powietrza; 

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

6) w zakresie ochrony w6d podziemnych wprowadza siq nakaz stosowania rozwiqzan 
technicznych ograniczajqcych mozliwoSC ich zanieczyszczenia; 

7) w zakresie ochrony przed halasem teren oznaczony na rysunku planu symbolem lMW/U, 
zalicza siq do teren6w chronionych akustycznie okreilonych jako ,,tereny w strefie 
irodmiejskiej miast powyzej 100 tys. mieszkancow", w rozumieniu przepis6w odrqbnych. 

tj 9. 1. W zakresie zasad i warunkdw scalania i podzialow nieruchomoici nie wyznacza 
siq granic obszar6w okreilonych w przepisach odrqbnych wymagajqcych obowiqzkowego 
przeprowadzenia scalenia i podziah nieruchomoici. 

2. Szczegolowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomoici okreilono 
w ustaleniach szczeg6lowych rozdzialu 3. 

3. Pararnetry dotyczqce dzialek uzyskiwanych w wyniku scalania 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  10. W zakresie zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji, 
ustala siq uklad komunikacyjny obszaru planu, w postaci fragmentow ulic ustalonych 
w planie: projektowanej oznaczonej symbolem 4KDD (klasy dojazdowej) polqczonej z ulicq 
Andrzeja Struga - oznaczonq symbolem 3KDZ (klasy zbiorczej), przy czym ulica Andrzeja 
Struga stanowi element podstawowego ukladu komunikacyjnego miasta jako polqczenie ulic, 
polozonych poza granicami opracowania planu tj. ulicy al. Wlokniarzy (klasy gi6wnej ruchu 
przyspieszonego), z ulicq Lqkowq (klasy zbiorczej). 

tj 1 1. 1. W zakresie miejsc do parkowania dla samochod6w i rowerow ustala siq: 
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1) minimalnq liczbq miejsc do parkowania dla samochodow dla budynkow lub ich czqici 
przeznaczonych na cele: 

a) mieszkalne, mieszkalno-uslugowe - od 0,5 do 1 stanowiska na kazde mieszkanie, 

b) handlowe - 2 stanowiska na kazde 100 mZ powierzchni sprzedazy, 

c) hotelowe i innych obiekt6w zamieszkania zbiorowego - 1 stanowisko na kazde 10 16zek 
i co najmniej 1 miejsce do parkowania dla autobusu - wydzielone lub wymienne 
z miejscami do parkowania dla samochod6w osobowych, 

d) gastronomicme - 5 og6lnodostqpnych stanowisk na kazde 100 miejsc konsumpcyjnych, 

e) administracji publicznej i biur oraz pozostalych niewymienionych wyzej - 3 stanowiska 
na kazde 1000 m2 powierzchni uiytkowej; 

2) na parkingach dla samochod6w osobowych liczqcych wiqcej niz 5 miejsc przeznaczonych 
na post6j pojazdow, minimum 4 % ogolnej liczby miejsc, lecz nie mniej niz 1 miejsce 
postojowe, naleiy przeznaczyk na parkowanie pojazd6w zaopatrzonych w kartq 
parkingowq, o kt6rej mowa w przepisach o ruchu drogowym, z zastrzezeniem: drog 
publicmych, stref zamieszkania i stref ruchu, dla ktorych minimalnq liczbq stanowisk 
postojowych dla pojazddw zaopatrzonych w kartq parkingowq okreilajq przepisy odrqbne 
dotyczqce dr6g publicznych; 

3) minimalnq liczbq miejsc do parkowania dla rowerow dla budynk6w lub ich czqici 
przeznaczonych na cele: 

a) mieszkalne - 1 stanowisko na jedno mieszkanie (lqcznie stojaki i schowki), 

b) handlowe - 10 stanowisk na kazde 1000 m2 powierzchni sprzedaiy, nie mniej jednak 
nii 2 stanowiska, 

c) hotelowe - 1 stanowisko na 10 16zek, nie mniej jednak niz 5 stanowisk (lqcznie stojaki 
i schowki), 

d) gastronomicme - 10 stanowisk na 100 miejsc konsumpcyjnych, nie mniej jednak 
niz 5 stanowisk, 

e) administracji publicznej i biur - 5 stanowisk na kazde 1000 m2 powierzchni uzytkowej, 
nie mniej jednak niz 5 stanowisk. 

2. Nie ustala siq liczby miejsc do parkowania dla samochodow i rowerow dotyczqcej 
istniej qcych budynkbw. 

3. Dopuszcza siq zwiqkszenie maksymalnej liczby miejsc postojowych w przypadku 
realizacji parkingow na potrzeby teren6w sqsiednich. 

4. Dla obiekt6w wielofunkcyjnych nakazuje siq zapewnienie lqcznej minimalnej liczby 
miejsc parkingowych dla rownoczesnego uiytkowania, zgodnie z wymogami okreilonymi 
wust. l , 2 i 3 .  

512.Ustala siq nastqpujqce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemow infrastruktury technicznej : 

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

Projekt 

2) nakaz lokalizacji sieci i urzqdzen infrastruktury technicznej w terenach drog; 
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3) dopuszczenie lokalizacji sieci i urzqdzen infrastruktury technicznej w terenach o innym 
przeznaczeniu niz wymienione w pkt 2, z zachowaniem mozliwoSci lokalizowania 
budynk6w zgodnie z ustaleniami planu; 

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

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

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

5 13. 1. Ustala siq wysokoSC stawki procentowej sluzqcej okreSleniu oplaty, o ktorej 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy dla teren6w 1MWIU i 2U - 30%. 

2. Dla teren6w niewymienionych w ust. 1 stawki procentowej nie ustala siq z uwagi 
na brak wzrostu wartoSci nieruchomoici. 

Rozdzial3 
Ustalenia szczego~owe dla teren6w 

5 14. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem lMW/U, obowiqmjq 
ustalenia zawarte w kolejnych ustqpach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia ustala siq: 

1) przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz 
zabudowy uslugowej, w tym zagospodarowanie oraz wyposazenie w obiekty i urzqdzenia 
budowlane tworzqce caloid funkcjonalna, z wylqczeniem uslug uciqzliwych oraz: ushg 
handlu o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m2, stacji paliw, warsztat6w 
samochodowych, stacji obslugi samochodow; 

2) przeznaczenie uzupelniajqce: parkingi kubaturowe podziernne i nadziemne oraz podziemna 
infrastruktura techniczna niemiqzana z funkcjonowaniem terenu. 

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

1) teren objqty ustaleniami niniejszego paragrafu uwaza siq za obszar zabudowy Mdmiejskiej 
w my51 przepis6w odrqbnych; 

2) wielkoSC nowo wydzielanych dzialek budowlanych poza procedurq scalania i podzialu 
minimum 2000,O m2; 

3) wskainiki zagospodarowania terenu: 

a) powierzchni zabudowy dzialki - maksimum 35%, 

b) intensywnoici zabudowy dzialki - minimum 0,1, maksimum 0,9, 

c) powierzchni biologicznie czynnej - minimum 30%, 

d) dla dzialek, na kt6rych przedmiotem inwestycji jest realizacja budynku, w ktorym 
funkcja parkingowa realizowana bqdzie w kondygnacjach podziemnych, dopuszcza 
siq zwiqkszenie maksymalnego wskainika intensywnoici zabudowy dzialki o 0,9, 
dla kaidej kondy gnacj i podziemnej ; 

Projekt 

4) parametry ksztaltowania zabudowy: 
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a) wysoko.4~ nowej zabudowy: 

- w obowiqzujqcej linii zabudowy oraz w odlegloici do 15,O m od nieprzekraczalnej 
linii zabudowy minimum - 7,O m i dwie kondygnacje nadziemne, 

- maksimum 17,5 m, 

b) dachy: plaskie lub dwuspadowe o symetrycznym nachyleniu polaci dachowych do 30"; 

5) zasady ksztaltowania zagospodarowania, zabudowy oraz lokalizacji obiekt6w i funkcji: 

a) zakaz lokalizacji miejsc do parkowania na powierzchni dzialki, w odlegloici mniejszej 
niz 15,0 m od ulicy Andrzeja Struga, 

b) zakaz lokalizacji budynkow usytuowanych poza liniq zabudowy obowiqzujqcq 
w odlegloici mniejszej niz 15,0 m od tej linii, 

c) zakaz lokalizacji bram garazy, weji6 do stacji energetycznych oraz miejsc do 
gromadzenia odpadow w parterach budynkbw, od strony ulicy Andrzeja Struga. 

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

1) powierzchniq dzialki - minimum 2000,O mZ; 

2) szerokoSC frontu dzialki - minimum 30 m; 

3) kqt poloienia granic dzialki w stosunku do pasa drogowego - 90°, z tolerancjq 2" 

§ 15. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U, obowiqzujq ustalenia 
zawarte w kolejnych ustqpach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia ustala siq: 

1) przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy uslugowej, w tym zagospodarowanie oraz 
wyposazenie w obiekty i urzqdzenia budowlane tworzqce caloiC funkcjonalna, 
z wylqczeniem uslug uciqzliwych oraz: uslug handlu o powierzchni sprzedaq powyzej 
2000 m2, stacji paliw, warsztat6w samochodowych, stacji obslugi samochodow; 

2) przeznaczenie uzupelniajqce - parkingi kubaturowe podziemne oraz podziemna 
infrastruktura techniczna niezwiqzana z funkcjonowaniem terenu. 

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

1) wielkoiC now0 wydzielanych dzialek budowlanych poza procedurq scalania i podzialu 
minimum 2000,O m2; 

2) wskainiki zagospodarowania terenu: 

a) powierzchni zabudowy dzialki - maksimum 30%, 

b) intensywnoici zabudowy dzialki - minimum 0,1, maksimum 0,45, 

c) powierzchni biologicznie czynnej dzialki - minimum 15%, 

d) dla dzialek, na kt6rych przedmiotem inwestycji jest realizacja budynku, w ktorym 
funkcja parkingowa realizowana bqdzie w kondygnacjach podziemnych, dopuszcza siq 
zwiqkszenie maksymalnego wskainika intensywnoici zabudowy dzialki o 0,45, 
dla kazdej kondygnacj i podziemnej ; 

Projekt 

3) parametry ksztaltowania zabudowy: 

a) wysoko.46 nowej zabudowy: 
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- w odlegloSci do 15,O m od nieprzekraczalnej linii zabudowy minimum - 7,O m 
i nie mniej niz dwie kondygnacje nadziemne, 

- maksimum 173  m, 

b) dachy: plaskie lub dwuspadowe o symetrycznym nachyleniu polaci dachowych do 30"; 

4) w zakresie zasad ksztaltowania zagospodarowania, zabudowy oraz lokalizacji obiektow 
i funkcji zakaz lokalizacji bram garaiy, wejSC do stacji energetycznych oraz miejsc 
do gromadzenia odpad6w w parterach budynkbw, od strony ulicy Andrzeja Struga. 

4. W zakresie szczegolowych zasad i warunk6w scalania i podzialu niemchomoSci 
ustala siq: 

1) powierzchniq dzialki: minimum 2000,O mZ; 

2) szerokoSC frontu dzialki - minimum 30 m; 

3) kqt polozenia granic dzialki w stosunku do pasa drogowego - 90°, z tolerancjq 2". 

tj 16. 1. Dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami 3KDZ i 4KDD 
wprowadza siq ustalenia szczegolowe wskazane w kolejnych ustqpach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia ustala siq: 

1) przeznaczenie podstawowe - tereny dr6g publicznych klasy: zbiorczej i dojazdowej wraz 
z obiektami i urzqdzeniami zwiqzanymi z prowadzeniem i obslugq mchu drogowego, 
pieszego, rowerowego i samochodowego; 

2) przeznaczenie uzupelniajqce - miejsca postojowe dla samochod6w, wiaty przystankowe 
i kioski zespolone z wiatami przystankowymi dla komunikacji zbiorowej, drogi rowerowe, 
zielen, sieci i urzqdzenia infrastruktury technicznej . 

3. W zakresie warunkdw i parametrow funkcjonalno-technicznych oraz obslugi 
komunikacyjnej terendw ustala siq: 

1) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDZ - Andrzeja Struga (czqSd odcinka 
Lqkowa - Aleja Wlokniarzy): 

a) klasq Z - zbiorcza, 

b) przekrbj ulicy 112 - jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu, 

c) szerokoSC w liniach rozgraniczajqcych 18,O m, zgodnie z rysunkiem planu, 

d) realizacjq zjazdow z ulicy na tereny przylegle zgodnie z przepisami odrqbnymi, 

e) zakaz nasadzen drzew iglastych; 

2) dla projektowanej ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KDD: 

a) klasq D - dojazdowa, 

b) szerokoSC w liniach rozgraniczajqcych 10,O m, zgodnie z rysunkiem planu, 

c) dopuszcza siq ksztaltowanie przestrzeni ulicy bez wyodrqbnionej jezdni i chodnikbw, 

d) realizacjq zjazd6w z ulicy na tereny przylegle zgodnie z przepisami odrqbnymi, 

Projekt 

e) zakaz nasadzen drzew iglastych. 
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Rozdzial4 
Przepisy koncowe 

5 17. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

§ 18. Uchwala wchodzi w zycie po upiywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku 
Urzqdowym Wojew6dztwa E6dzltiego. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 

Prezydent Miasta Lodzi 

I&{$ciech Rosicki 

Gtdwny Prolektant 

rngr int. arch. Xymena Marcinkowska 
























