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1. WSTĘP 

Studium to najważniejszy dokument określający politykę przestrzenną miasta1. 
To „konstytucja przestrzenna”, opracowana przy możliwie szerokim udziale mieszkańców Łodzi, 
zawierająca racjonalną, rzeczową i obiektywną ocenę stanu planistycznego miasta, 
tzw. uwarunkowania oraz realistyczne, mierzalne i osiągalne kierunki i zasady organizowania jego 
przestrzeni. Podstawą dla prac nad tym dokumentem była zatem konieczność dopasowania 
kierunków rozwoju do potrzeb miasta, racjonalność zarządzania jego zasobami, pragmatyczne 
i realistyczne zbudowanie dobrej przyszłości Łodzi. 

Ustalenia Studium odnoszą się do kwestii przestrzennych oraz społecznych, 
ekonomicznych, kulturowych i środowiskowych w zakresie gospodarki przestrzennej. Powstało 
ono w oparciu o ocenę bilansu dotychczasowej polityki w tym zakresie, analizy scenariuszy 
rozwoju i wybór najbardziej racjonalnej i efektywnej opcji dla planowania miasta. Dokument 
określa zasady dla rozwoju Łodzi w perspektywie średnioterminowej – do 2030 roku 
i długofalowej – do 2050 roku. 

Czym jest Studium? 

Studium jest sporządzane przez Prezydenta Miasta oraz przyjmowane po uzgodnieniach 
przez Radę Miejską, przy uwzględnieniu głosu mieszkańców, wyrażonego poprzez wnioski i uwagi, 
głosy w debacie publicznej oraz głosy radnych Rady Miejskiej. 

Studium nie stanowi lokalnego aktu prawa miejscowego, ani nie stanowi podstawy 
dla podejmowania decyzji administracyjnych. Jest ono wiążące dla ustaleń miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwzględniono strategie i dokumenty opracowane 
przez gminę. W szczególności dotyczy to Strategii Rozwoju Miasta Łodzi oraz jej ustaleń 
przestrzennych. 

Treść Studium jest podzielona na uwarunkowania zapisane w rozdziałach od 2 do 16 
oraz kierunki. Integralnym elementem Studium są załączniki graficzne.  

Podstawa prawna 

Studium opracowano zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.). Podstawę 
sporządzenia niniejszego dokumentu stanowi uchwała Nr LXVI/1416/13 Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”.  

W toku prac nad Studium Rada Miejska w Łodzi wyraziła stanowisko w sprawie modelu 
rozwoju przestrzennego miasta Łodzi2, stanowiącego podstawę formułowania założeń i ustaleń 
Studium. Wybrany scenariusz uwzględnia zarówno konieczność ograniczenia nadmiernej 
urbanizacji, jak i potrzebę rewitalizacji Strefy Wielkomiejskiej, co wpisuje się w założenia Strategii 
przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+ przyjętej uchwałą Nr LV/1146/13 Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 16 stycznia 2013 r.  

  

                                                                    
1 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.). 
2 Uchwała Nr XIV/289/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 lipca 2015 r. stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie modelu rozwoju 

przestrzennego miasta Łodzi określonego w ramach prac nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Łodzi. 
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2. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE ROZWOJU MIASTA, W TYM WYNIKAJĄCE 
Z ZADAŃ SŁUŻĄCYCH REALIZACJI PONADLOKALNYCH CELÓW PUBLICZNYCH 

Wśród uwarunkowań zewnętrznych polityki przestrzennej Łodzi można wymienić kwestie 
gospodarcze sprowadzające się do określenia roli, jaką pełni ona w globalnych powiązaniach 
i przepływach kapitału, ludzi oraz informacji, a także wyniki strategii i programów Unii 
Europejskiej i rządu RP, wpływających na rozwój przestrzenny miasta. Oznacza to, że samorząd 
lokalny samodzielnie ma nad nimi ograniczoną kontrolę, ale jednocześnie mogą one znacząco 
wpływać na politykę planistyczną miasta jako bariery lub szanse rozwojowe płynące z zewnątrz. 
Ważne jest zatem zidentyfikowanie i powiązanie uwarunkowań strategicznych zarówno 
w wymiarze globalnym (Łódź – świat), krajowym (Łódź jako jeden z głównych ośrodków 
osadniczych w policentrycznym układzie osadniczym kraju3, Łódź w powiązaniu z Warszawą), 
jak i regionalnym (Łódź jako funkcjonalne centrum obszaru metropolitalnego). 

2.1. Uwarunkowania międzynarodowe i krajowe rozwoju miasta 

W ocenie zewnętrznej4 Łódź określona została jako ośrodek o niewielkim stopniu 
internacjonalizacji. Dotychczas była postrzegana jako miasto o drugorzędnym znaczeniu 
w stosunku do innych dużych miast pod względem dostępu do tzw. instytucji zarządzania 
gospodarczego (głównych siedzib dużych przedsiębiorstw czy powiązań kapitałowych). 
W perspektywie Łódź ma stać się jednym z centrów europejskiej sieci osadniczej (tzw. MEGA – 
Metropolitalny Ośrodek Wzrostu). Ocena ta, mimo że bazująca na podsumowaniu poprzednich lat 
rozwoju miasta, wskazuje na trudniejszą wyjściową pozycję Łodzi i dużą dysproporcję względem 
Warszawy. 

W perspektywie średnioterminowej do 2030 roku polityka krajowa oraz UE wobec 
samorządu będzie wyrażana przez powiązany ze sobą szereg dokumentów strategicznych, 
wspierających programy operacyjne ukierunkowujące rozwój Łodzi. Na poziomie europejskim 
i krajowym najważniejszymi dokumentami są m.in.: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 
do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)5 oraz Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju 20306 (KPZK).  

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) – 
jako dokument o charakterze ogólnym – wskazuje strategiczne kierunki rozwoju kraju w wymiarze 
gospodarczym, społecznym i przestrzennym.. Zawarte w niej postulaty powinny przyczynić 
się (szczególnie w takich miastach jak Łódź) do: wzmocnienia powiązań funkcjonalnych sieci 
miejskiej, poprawy jakości życia miejskiego we wszystkich kategoriach, zahamowania tempa 
odpływu ludności oraz wzrostu stopnia urbanizacji.  

Strategia jako jedno z głównych wyzwań dla regionów i miast, wskazuje potrzebę 
optymalnego wykorzystania własnego potencjału rozwojowego, w celu zwiększenia 
konkurencyjności gospodarki i jednocześnie zapewnienia warunków dla trwałego 
i zrównoważonego rozwoju. Ponadto odpowiadając na wyzwania dużych miast, proponuje 
działania nastawione na: realizację strategii niskoemisyjnych, przeciwdziałanie niekontrolowanej 
suburbanizacji i poprawę ładu przestrzennego. 

                                                                    
3 Policentryczny układ osadniczy kraju opiera się o sieć największych ośrodków miejskich, m.in. Łodzi, Krakowa, Poznania, Wrocławia, 

z nadrzędną rolą Warszawy. 
4 Komisja Europejska, Raport ESPON, Rozwijające się regiony – rozwijająca się Europa. Czwarty raport na temat spójności gospodarczej 

i społecznej, Luksemburg 2007 rok; OECD, Raport, Education at a Glance, OECD Indicators, 2011 rok. 
5 Uchwała Nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w prawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 

2020 (z perspektywą do 2030 r.). 
6 Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w prawie przyjęcia Koncepcji przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

2030. 
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W dokumencie podkreśla się, że Łódź jest miastem, które obecnie doświadcza poważnych 
problemów społecznych i gospodarczych oraz zaznacza, że konieczne jest opracowanie 
specjalnych programów niwelujących występujące w nim problemy strukturalne.  

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 jest najważniejszym krajowym 
dokumentem określającym cele i kierunki rozwoju przestrzennego Polski w perspektywie 
średnioterminowej. KPZK wskazuje obecny stan zagospodarowania kraju, obszary rozwojowe, 
w tym metropolie oraz obszary problemowe wymagające rozwiązania. 

W odniesieniu do Łodzi istotne uwarunkowania dla polityki przestrzennej miasta wiążą 
się z koniecznością realizacji celów strategicznych KPZK 20307, w szczególności: 

 poprawy konkurencyjności i spójności głównych ośrodków miejskich jako fundamentu 
rozwoju przestrzennego kraju. W przypadku Łodzi oznacza to wzrost roli miasta jako 
krajowej metropolii, poprawę jej dostępności komunikacyjnej i powiązań funkcjonalnych. 
Wynika to z przyjętego w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 modelu 
„policentryczno-dyfuzyjnego”, polegającego na wzmocnieniu roli ośrodków miejskich. 
Elementem realizacji tych postulatów może być idea duopolis Łódź-Warszawa, a także 
wzmocnienie obszarów funkcjonalnych głównych ośrodków miejskich,  

 poprawy powiązań organizacyjnych Łodzi z regionem w ramach wspólnego obszaru 
funkcjonalnego, czego wyrazem jest utworzenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 
(ŁOM) oraz wspólna realizacja ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych), mających 
w założeniu poprawić sytuację obszaru metropolitalnego i pozwalać na rozwój obszarów 
peryferyjnych m.in. dzięki rozwojowi infrastruktury transportowej (w tym np. kolei 
aglomeracyjnej), 

 konieczności kształtowania struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie 
wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych, 

 przywracania i utrwalania ładu przestrzennego. 

Krajowa Polityka Miejska 2023 

Ważny element budowania długofalowej polityki miejskiej stanowi Krajowa Polityka 
Miejska8 (KPM) – dokument ilustrujący kierunki działań wsparcia dla procesów rozwoju miast  
i ich obszarów funkcjonalnych. Perspektywa KPM wykracza poza okres finansowania unijnego. 
Strategicznym celem KPM, istotnym dla Łodzi, jest zrównoważony rozwój obszarów 
zurbanizowanych, tworzenie miejsc pracy oraz poprawa jakości życia mieszkańców. Jego 
realizacja jest oparta o cele szczegółowe, z których dla Łodzi najważniejsze to: 

 wspieranie zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich, w tym przeciwdziałanie 
negatywnym zjawiskom niekontrolowanej suburbanizacji,  

 odbudowa zdolności do rozwoju poprzez rewitalizację zdegradowanych społecznie, 
ekonomicznie i fizycznie obszarów miejskich, 

 poprawa konkurencyjności i zdolności głównych ośrodków miejskich do kreowania rozwoju, 
wzrostu i zatrudnienia. 

                                                                    
7 Są nimi odpowiednio: (1) Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni europejskiej poprzez ich 

integrację funkcjonalną, przy zachowaniu policentrycznej struktury systemu osadniczego sprzyjającej spójności; (2) Poprawa 
spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie 
warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału 
wewnętrznego wszystkich terytoriów; (3) Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez 
rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej; (4) Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie 
i utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski; (5) Zwiększenie odporności struktury 
przestrzennej na zagrożenia naturalne i utratę bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych 
wspierających zdolności obronne państwa; (6) Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego (KPZK 2030). 

8 Uchwała nr 198 Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Krajowej Polityki Miejskiej.  
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Koncepcja Strategii Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej 2030 – duopolis Łódź-Warszawa 

Władze województw łódzkiego i mazowieckiego przystąpiły w 2014 roku do sporządzenia 
dwóch dokumentów: Koncepcji Strategii Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej 2030 (MPC 
2030)9 oraz Zintegrowanego Planu Rozwoju dla Łódzko-Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego. Prace nad dokumentami posłużyły z kolei do sporządzenia dokumentu 
rządowego – Strategii Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030 (SRPC 
2030)10. Dokumenty te mogą pośrednio wpływać na kształtowanie polityki przestrzennej Łodzi, 
określając strategie regionalne oraz kierunki współpracy międzyregionalnej pożądane i wspierane 
przez władze kraju. 

Łódź ze względu na położenie, powiązania komunikacyjne (autostrada A1 i A2, sieć dróg 
krajowych, nr 72 i S8, i kolejowe, w tym linie nr 1 i 17 podlegająca modernizacji w ramach 
programów POIiŚ) ) oraz funkcjonalne – znajduje się w oddziaływaniu Warszawy. Krajowe oraz 
wojewódzkie dokumenty strategiczne (wskazują na szanse płynące z tzw. duopolis – rozumianego 
jako powiązanej, bipolarnej struktury, łączącej przestrzennie i funkcjonalnie Łódź z Warszawą11. 

Dla rozwoju Łodzi korzyścią płynącą z „duopolis” jest zapewnienie dostępu do zasobów 
ludzkich (wykwalifikowanych pracowników) oraz dyfuzja do kapitału i wiedzy związanej 
z funkcjonowaniem przedsiębiorstw i instytucji działających w Warszawie. Atutem Łodzi wobec 
Warszawy są niższe koszty pracy (w tym związane z wynajmem powierzchni biurowych), 
nieruchomości (najmu bądź kupna nieruchomości) oraz zasoby siły roboczej12. Realizacja idei 
„duopolis” musi opierać się o kształtowanie wzajemnie korzystnych relacji między miastami, przy 
uwzględnieniu istniejących dysproporcji w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego dwóch 
ośrodków.  

Pod względem przestrzennym, wzmocnienie pozytywnych efektów interakcji między 
miastami wiąże się z koniecznością integracji komunikacji, rozumianej jako polepszenie 
dostępności komunikacyjnej Łodzi i Warszawy. W zakresie polityki przestrzennej miasta 
oraz działań infrastrukturalnych oznacza to konieczność: 

 sprawnej realizacji infrastruktury węzłów integracyjnych i przesiadkowych, w tym łączących 
ruch aglomeracyjny i międzymiejski, w tym przede wszystkim Łodzi Fabrycznej czy realizacji 
tunelu średnicowego, 

 usprawnienie powiązań komunikacyjnych, transportu zbiorowego oraz komunikacji kołowej 
wraz z punktami przesiadkowymi, 

 działania związane z organizacją transportu zbiorowego (wspólne bilety, koordynacja 
rozkładów jazdy),  

 realizacja sieci parkingów P+R powiązanych z głównymi punktami przesiadkowymi,  

 realizacja połączeń drogowych z siecią autostrad, 

 utrzymanie rezerw terenowych dla potrzeb realizacji Kolei Dużych Prędkości, 

                                                                    
9 Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, 

Koncepcja strategii rozwoju makroregionu Polski centralnej 2030, Łódź-Warszawa 2014 rok.; realizowane na podstawie uchwały 
Nr 846/355/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 czerwca 2014 r. 

10 Uchwała Nr 107 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 
z perspektywą 2030”. 

11 Według definicji funkcjonujący, bipolarny układ miejski cechują: (1) powiązania funkcjonalne mierzone przepływem ludzi, towarów, 
kapitału, informacji, (2) współpraca w zakresie wspólnego efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów (kapitału ludzkiego, siły 
roboczej, zasobów materialnych) (3) wzajemnie korzystny podział pracy, specjalizacja w sferze aktywności gospodarczej i rozwój 
komplementarnej bazy ekonomicznej (4) dbałość o rozwój otaczającego obszaru metropolitalnego, zwłaszcza obszaru 
międzyaglomeracyjnego, na którym krzyżują się wpływy obydwu metropolii (…) (5) pasmowa forma zagospodarowania między 
ośrodkami centralnymi – T. Marszał, B. Bartosiewicz, M. Lamprecht, I. Pielesiak, Uwarunkowania i kierunki rozwoju współpracy 
duopolitalnej Warszawa-Łódź, manuskrypt niepublikowany, 2013. 

12 T. Marszał, B. Bartosiewicz, M. Lamprecht, I. Pielesiak, Uwarunkowania i kierunki rozwoju współpracy duopolitalnej Warszawa-Łódź, 
manuskrypt niepublikowany, 2013. 
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 koordynacji funkcjonalnej, rozumianej jako wzmacnianie wzajemnych powiązań w zakresie 
sfery gospodarczej i społecznej – wspólnych działań związanych z przyciąganiem 
inwestorów, wsparcia współpracy badawczo-naukowej,  

 realizacji Nowego Centrum Łodzi i organizacji programu powiązanego z centrum 
konferencyjno-kulturalno-wystawienniczym oraz przestrzeni biurowych, 

 realizacji programu rewitalizacji śródmieścia Łodzi jako mechanizmu zwiększenia 
atrakcyjności tego obszaru. 

Wymienione powyżej działania powinny zostać uzupełnione o działania instytucjonalne 
i finansowe, w szczególności wspólne prowadzenie analiz i zarządzanie z uwzględnieniem potrzeb 
kształtowania „duopolu”, wspólną promocję i budowanie pozytywnego wizerunku. 

2.2. Uwarunkowania regionalne rozwoju miasta 

2.2.1. Dokumenty strategiczne wpływające na politykę przestrzenną miasta 

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego (SRWŁ) 2020, uchwalona w 2013 roku13 
oraz Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego14 (PZPWŁ), 
zaktualizowany w 2010 roku, są dokumentami określającymi wizję rozwoju całości regionu 
województwa oraz cele i sposoby realizacji tego zamierzenia. Tworzą one ramy dla realizacji zadań 
ponadlokalnych, które muszą zostać uwzględnione w Studium.  

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego „Łódzkie 2020”  

Ustalenia SRWŁ opierają się na dwóch filarach: polityce horyzontalnej, dążącej do uzyskania 
spójności gospodarczej, społecznej i przestrzennej, adresowanej do całości województwa, 
oraz polityce terytorialno-funkcjonalnej, w tym ustaleń dla obszarów miejskich i obszarów 
funkcjonalnych. Strategia wskazuje tzw. OSI (obszary strategicznej interwencji) wynikające 
z polityki państwa. Łódź wraz z jej obszarem funkcjonalnym została wskazana jako jeden z takich 
obszarów.  

W zakresie polityki przestrzennej Strategia wskazuje Łódź wraz z jej obszarem 
funkcjonalnym jako rdzeń wojewódzkiego systemu osadniczego i jedno z miast-biegunów 
wzrostu. Celem strategicznym w zakresie przestrzennym jest „zrównoważony rozwój 
przestrzenny regionu, z silnie powiązanym systemem i racjonalnie wykorzystywanymi zasadami 
środowiska przyrodniczego”. Realizacja tych celów ma się opierać na: 

 wysokiej jakości i dostępności infrastruktury transportowej i technicznej,  

 wysokiej jakości środowiska przyrodniczego,  

 zrównoważonym systemie osadniczym. 

SRWŁ delimituje zasięg obszaru metropolitalnego oraz wskazuje cele strategiczne, mające 
być realizowane w ramach obszarów miejskich. Celem rozwoju ŁOM ma być „spójny, dynamiczny 
i konkurencyjny obszar rozwoju funkcji metropolitalnych, współtworzący krajowy system 
metropolii oraz wpisujący się w proces rozwoju bipolarnego układu metropolitalnego Łódź-
Warszawa”.  

W odniesieniu do ŁOM Strategia rekomenduje następujące kierunki działania w zakresie 
polityki rozwojowej: 

                                                                    
13 Uchwała Nr XXXIII/644/13 Sejmiku Woj. Łódzkiego z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: uchwalenia zaktualizowanej Strategii 

Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 i zmiany jej nazwy na Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 
(Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 1881). 

14 Uchwała nr LX/1648/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały 
Nr XLV/524/2002 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie uchwalenia „Planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa łódzkiego” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 162, poz. 2241). 
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 wspieranie działalności związanych z rozwojem gospodarki kreatywnej, opartych 
na unikatowym potencjale wyższych uczelni artystycznych, w zakresie sztuki i kultury, 
w tym przemysłu filmowego i muzycznego, mediów, wzornictwa i projektowania, 

 wspieranie działań na rzecz stworzenia sieci współpracy środowiska akademickiego 
dla kreowania kierunków nauczania o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, zgodnych 
z istniejącymi i przyszłymi potrzebami metropolitalnego i regionalnego rynku pracy, 

 wspieranie rozwoju sfery B+R na rzecz nowoczesnych technologii, 

 wzmacnianie istniejącej bazy instytucji kultury wyższej oraz wspieranie funkcji 
symbolicznych i wydarzeń kulturalnych o randze krajowej i międzynarodowej, 

 wspieranie przedsięwzięć rewitalizacyjnych w strefach śródmiejskich miast, szczególnie 
dziedzictwa poprzemysłowego, 

 wspieranie działań na rzecz budowania zintegrowanych produktów turystycznych opartych 
na walorach kulturowych i atrakcyjności środowiska przyrodniczego, 

 wspieranie działań na rzecz rozwoju funkcji targowo-wystawienniczej, kongresowej, 
widowiskowej i sportowej, 

 wspieranie działań na rzecz stworzenia zintegrowanego węzła transportowego o znaczeniu 
krajowym i międzynarodowym, 

 wspieranie działań na rzecz usprawnienia systemu komunikacji wewnętrznej w ŁOM 
poprzez utworzenie zintegrowanego, multimodalnego systemu transportu publicznego, 

 wspieranie przedsięwzięć na rzecz systemowej współpracy między jednostkami samorządu 
terytorialnego, 

 inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju bipolarnego układu metropolitalnego 
Łódź-Warszawa oraz innych międzyregionalnych powiązań funkcjonalnych (…). 

Ważnym aspektem dla Łodzi jest dalszy rozwój połączeń transportowych w ramach 
korytarzy Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), w tym autostrady A1 i A2, systemu 
dróg krajowych i kolejowych przebiegających przez Łódź. 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego – aktualizacja z 2010 roku 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego nie jest aktem prawa 
miejscowego, jednak wyraża cele polityki przestrzennej województwa. Jest narzędziem 
planowania strategicznego i koordynacyjnego, szczególnie w zakresie realizacji ponadlokalnych 
inwestycji celu publicznego oraz kształtowania struktury osadniczej województwa.  

W założeniu PZPWŁ ma wspierać kształtowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej 
województwa, m.in. poprzez wykorzystanie cech położenia regionu w centrum Polski, 
wykorzystanie potencjałów endogenicznych, ochronę zasobów naturalnych i budowanie jego 
spójności.  

W zakresie przestrzennym PZPWŁ wskazuje m.in. na następujące kierunki rozwoju: 

 wzrost znaczenia rangi Łodzi w skali kraju i Europy w oparciu o wzrost, zarówno 
atrakcyjności lokalnych rynków pracy i dostęp transportowy, jak i rozwój funkcji 
wyspecjalizowanych, 

 kształtowanie Łodzi jako miasta metropolii i bieguna wzrostu; Łódź w systemie osadniczym 
województwa jest wskazywana jako metropolia o znaczeniu krajowym i potencjalnym 
znaczeniu europejskim, 

 wskazanie Łodzi jako ośrodka innowacji oraz ważnego miejsca skupiającego funkcje 
wspierające jakość życia w województwie. 

Istotnym obszarem problemowym wskazanym w PZPWŁ jest degradacja zabytkowej tkanki 
miejskiej Łodzi. W odpowiedzi na to wyzwanie PZPWŁ rekomenduje podjęcie kompleksowych 
działań w zakresie rewaloryzacji i rewitalizacji zabytkowej tkanki Łodzi. 
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Pod względem przestrzennym najważniejsze przesądzenia planu, odnoszą się do kwestii 
lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze ponadlokalnym (w szczególności dróg, linii 
kolejowych oraz infrastruktury technicznej), prawnych form ochrony przyrody i dziedzictwa 
kulturowego. Przesądzenia odnoszące się do ww. kwestii zostały określone w dalszej części 
uwarunkowań. 

Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 

Biorąc pod uwagę strategiczne kierunki wsparcia polityki kraju oraz ustalenia strategii 
i planów regionalnych, ważną kwestią jest funkcjonowanie obszaru metropolitalnego miasta. 
Pod względem gospodarczym rozwój Łodzi jest obecnie silnie powiązany z funkcjonowaniem 
całego obszaru metropolitalnego, co wynika m.in. zarówno z procesów metropolizacji15, 
jak i trwających procesów suburbanizacyjnych, w wyniku których gminy ościenne pozyskiwały 
migrujących mieszkańców i inwestorów.  

Łódzki Obszar Metropolitalny został wyznaczony w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru 
Metropolitalnego16 (SRŁOM). W myśl Strategii tworzą go Łódź oraz okalające powiaty: brzeziński, 
łódzki wschodni, pabianicki i zgierski. Łącznie w skład ŁOM wchodzi 28 gmin: 7 miejskich, 
5 miejsko-wiejskich oraz 16 wiejskich (Rysunek 1). W granicach ŁOM mieszka 1116 tys. osób 
(44% mieszkańców województwa), 977 tys. to mieszkańcy miast (60,2% ludności miejskiej)17, 
w tym około 63% mieszkańców ŁOM to mieszkańcy Łodzi. Obszar ŁOM obejmuje 2499 km2 
(13,7% powierzchni województwa).  

 

Rysunek 1 Łódzki Obszar Metropolitalny 

Źródło: SRŁOM, 2014. 

                                                                    
15 Czyli wzrostu znaczenia miasta-centrum w budowaniu przewagi gospodarczej i konkurencyjnej całego regionu w oparciu 

o powiązania ponadlokalne oraz w skali regionu, budowaniu pozycji miasta, skupiającego miejsca pracy oraz usługi wyższego rzędu 
jako centrum zasilającego go obszaru metropolitalnego. 

16 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+, Łódź 2014 rok. 
17 Ibidem. 
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Istotą wyznaczenia ŁOM był rozwój wspólnego potencjału metropolitalnego w wyniku 
realizacji wspólnych działań. Zostały one przyporządkowane celom strategicznym i powiązane 
z projektami inwestycyjnymi: 

 cel 1 – rewitalizacja obszarów zdegradowanych, 

 cel 2 – budowa zintegrowanego i zrównoważonego systemu transportu metropolitalnego, 

 cel 3 – rozwój gospodarki zasobooszczędnej i niskoemisyjnej oraz ochrony środowiska 
przyrodniczego, 

 cel 4 – rozwój nowoczesnego kapitału ludzkiego i społecznego oraz silnego społeczeństwa 
informacyjnego, 

 cel 5 – wzmocnienie funkcji metropolitalnych i spójności obszaru metropolitalnego.  

2.2.2. Łódzki Obszar Metropolitalny 

W celu zarządzania obszarem metropolitalnym, tj. prowadzenia wspólnej polityki rozwoju 
(w tym bilansowania terenów rozwojowych), polityki transportowej, koordynacji ustaleń 
dotyczących przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich oraz wspólnej promocji Rada Ministrów 
bądź samorząd mogą powoływać związki metropolitalne. 

W momencie sporządzania Studium nie został powołany międzygminny związek 
metropolitalny w rozumieniu ustawy, jak również nie zostało sporządzane ramowe studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego 
tzw. studium metropolitalne. 

Dotychczas powstało Stowarzyszenie pn. Łódzki Obszar Metropolitalny (SŁOM) – tworzy 
je 31 jednostek samorządowych pięciu powiatów: miasta Łodzi, brzezińskiego, łódzkiego-
wschodniego, pabianickiego i zgierskiego. Podstawowym celem stowarzyszenia jest wspieranie 
rozwoju społeczno-gospodarczego ŁOM. SŁOM pełni także funkcję Związku Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w Łodzi. W najbliższej perspektywie istotne będzie wzmocnienie 
działań na rzecz zintegrowanego podejścia terytorialnego, zapisanego w dokumentach 
europejskich, promującego wspólne działania na rzecz rozwoju obszarów metropolitalnych 
i regionów.  

Łódź, jako stolica województwa, ześrodkowuje publiczne funkcje administracyjne 
oraz funkcje komercyjne, wspierające funkcjonowanie metropolii (dotyczy to np. usług wyższego 
rzędu). Wizerunkowo Łódź – wraz z jej unikatowym dziedzictwem, w tym dziedzictwem 
zabudowanym i tożsamością kulturową – a także jako główny ośrodek miejski, jest globalną 
„wizytówką” Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. W tym znaczeniu sukces wizerunkowy ŁOM 
zależy w dużej mierze od pozytywnego odbioru Łodzi. 

Pod względem funkcjonowania struktur osadniczych Łódź tworzy organizm powiązany 
z gminami ościennymi – zasięg i zakres powiązań dotyczy zarówno ŁOM jak i szerszego zaplecza 
województwa, co wynika z konsekwencji migracji (procesów suburbanizacji), jak też kształtowania 
się migracji dziennych, wynikających z dojazdów do pracy, usług i szkół. Nie oznacza to jednak, 
że jest to spójny obszar pod względem gospodarczym i społecznym czy przestrzennym. Proces 
kształtowania się obszaru metropolii wynika raczej z długofalowej dekoncentracji funkcji 
miejskich w okresie po 1989 roku, niż zorganizowanych działań związanych z budowaniem 
wspólnej aglomeracji.  

Pod względem transportu zbiorowego istotnym elementem systemu powiązań w obszarze 
ŁOM stała się Łódzka Kolej Aglomeracyjna (ŁKA). Ponadto funkcjonuje sieć tramwajowa, 
obsługująca: Ksawerów, Pabianice, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Zgierz i Ozorków. 
Powiązania łódzkiego transportu autobusowego, na podstawie porozumienia międzygminnego, 
obsługują osiem gmin ościennych: Aleksandrów Łódzki, Andrespol, miasto i gminę Brzeziny, 
Nowosolną, Rzgów, Stryków oraz Zgierz. Pod względem polityki przestrzennej utrzymanie 
powiązań oraz sprawnej możliwości przesiadek między transportem aglomeracyjnym i lokalnym 
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będzie ważnym kierunkiem kształtowania polityki przestrzennej i transportowej, gwarantującej 
wykorzystanie wzajemnych potencjałów miast obszaru metropolitalnego. 

Łódź skutecznie współpracuje z gminami ościennymi m.in. w zakresie inwestycji 
terytorialnych. Przykładami takich powiązań są m.in.: 

 lokalizacja komponentów węzła logistycznego stacji Łódź Olechów razem ze Strykowem, 

 lokalizacja siedzib firm farmaceutycznych w Pabianicach, Strykowie i Sieradzu, z zapleczem 
szkoleniowym (Uniwersytet Medyczny), badawczo-rozwojowym oraz szkoleniem kadr 
dla przemysłu w Łodzi,  

 lokalizacja firm w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w mieście i regionie 
oraz zaplecze ludnościowe i technologiczne związane z zapewnieniem kadr dla przemysłu 
(m.in. związane z działalnością uczelni wyższych, w tym Politechniki Łódzkiej). 

2.2.3. Polityka przestrzenna gmin ościennych 

Istotnym problemem jest brak koordynacji w zakresie polityki przestrzennej. Odzwierciedla 
ją przede wszystkim kształtowanie rezerw w przestrzeni zamieszkania. Analiza szacowanej liczby 
ludności i rezerw inwestycyjnych (Tabela 1) pokazuje silne procesy suburbanizacji i rywalizację 
o mieszkańców, wyrażaną poprzez nadzwyczaj liberalną politykę planistyczną wszystkich gmin 
ŁOM. Dane wskazują na rozdźwięk między deklaracjami polityki metropolitalnej a realnymi 
procesami planowania przez samorządy lokalne. Z punktu widzenia polityki Łodzi rywalizacja 
o zasoby i mieszkańców jest działaniem negatywnym, osłabiającym długofalowo potencjał 
obszaru metropolitalnego miasta. 

Tabela 1 Liczba ludności ŁOM 

Obszar 
Powierzchnia 

w km2 

Liczba ludności na 
2010 rok 

w tys. 

Ekwiwalent liczby 
ludności przy 
wypełnieniu 

obecnych rezerw 
w tys. 

Prognoza 
ludnościowa na 2030 

rok 
w tys. 

ŁOM bez Łodzi 2206 408 1062-1328a około 347 

Łódź  293 708 około 866b 610 

ŁOM – ogółem 2499 1116 1928- 2194 957 
Uwagi: a Dane dla ŁOM opracowane na bazie badania R. Warsza (2013) Urbanizacja strefy podmiejskiej na przykładzie wybranych 

gmin łódzkiego obszaru metropolitalnego po roku 1990, które objęło audyt polityki przestrzennej i stanu użytkowania przestrzeni na 

podstawie analizy 10 reprezentatywnych gmin ŁOM, b Dane na bazie opracowania MPU  

Źródło: Remanent miasta, http://www.mpu.lodz.pl/page/file.php?id=219, stan na 2014 rok. 

Kształtowanie nadpodaży terenów inwestycyjnych w stosunku do potrzeb może 
być rozumiane jako strategia rywalizacji o mieszkańców i inwestorów. Odzwierciedlają to także 
dane dotyczące różnic w cenach nieruchomości pomiędzy Łodzią a gminami ościennymi. 
W kontekście procesów demograficznych – depopulacji, proces ten może skutkować dalszym 
rozpraszaniem zabudowy i osłabianiem procesu „powrotu do miasta”. Wyrazem tego działania 
jest m.in. nieskoordynowany rozwój obszaru stykowego pomiędzy Łodzią a gminami ościennymi. 

Jednym z głównych wniosków dla polityki przestrzennej Łodzi jest kwestia braku 
możliwości rywalizacji ilościowej z gminami ościennymi w zakresie powierzchni rezerw terenów 
inwestycyjnych. Konkurencja ta niesie ze sobą negatywne procesy osłabiające szanse rozwoju 
całości obszaru – związane m.in. ze zobowiązaniami związanymi z realizacją infrastruktury 
technicznej dla terenów, które nie będą miały szansy być w całości zurbanizowane. W kontekście 
procesów depopulacji i rywalizacji między miastami szasną na rozwój obszaru metropolitalnego 
i Łodzi będzie przede wszystkim rozwój jakościowy – ukierunkowanie działań inwestycyjnych, 
tak aby wykorzystać główne aspekty budujące atuty metropolii (poprawa transportu zbiorowego, 
dofinansowanie obszarów kluczowych – śródmieścia, terenów inwestycyjnych), kształtowanie 
krajobrazu miasta (w tym terenów zurbanizowanych i otwartych) jako atutu dla zamieszkania. 
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2.3. Uwarunkowania wynikające z zadań służących realizacji ponadlokalnych celów 
publicznych 

Podstawowym dokumentem określającym listę zadań ponadlokalnych wskazanych 
do realizacji w Łodzi jest Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, 
uchwalony przez Sejmik Województwa Łódzkiego uchwałą Nr LX/1648/10 z 21 września 2010 r. 
Zadania w nim wskazane zostały pogrupowane w ramach głównych „sfer działań”. Obejmują 
one głównie: 

 w sferze układu osadniczego m.in.: budowę lub modernizację budynków wyższych uczelni, 
zakładów opieki zdrowotnej i administracji w Łodzi, 

 w sferze powiązań infrastrukturalnych m.in.: budowę i modernizację autostrad (A1) 
oraz dróg ekspresowych (S8 i S14), modernizację powiązań kolejowych sieci krajowej, 
ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy, oraz w zakresie transportu publicznego 
rozbudowę linii tramwajowych i realizację węzła multimodalnego Łódź Fabryczna. 

Inwestycje celu publicznego wskazane w obowiązującym PZPWŁ zostały w większości 
zrealizowane18 – w trakcie sporządzania jest aktualizacja dokumentu. Do inwestycji nadal 
oczekujących na realizację w perspektywie 2014-2020 lub w perspektywie długookresowej – 
należą m.in. inwestycje z sektora transportu: budowa drogi ekspresowej S14 – zachodnia 
obwodnica Łodzi oraz budowa Kolei Dużych Prędkości (KDP), Wrocław/Poznań–Łódź– 
Warszawa.  

Ponadto inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym mogą być realizowane 
w oparciu o prowadzoną politykę spójności 2014-2020. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, 
ze względu na źródła finansowania, zostały podzielone na: podstawowe (dofinansowane 
ze środków RPO WŁ na lata 2014-202019 w części ZIT), rezerwowe (ze środków RPO WŁ na lata 
2014-2020 w części ZIT) oraz komplementarne (finansowane ze środków RPO WŁ na lata 2014-
2020 w części ZIT lub POIiŚ)20 (Wykaz 1). Choć są to projekty obejmujące Łódź, zarówno 
ze względu na ich usytuowanie w dokumentach planistycznych, charakter finansowania, jak i rolę 
w kształtowaniu obszaru metropolitalnego, są uwzględnione jako inwestycje o charakterze 
ponadlokalnym. Projekty te są także zgodne i komplementarne (uzupełniające) w stosunku 
do projektów wskazywanych w innych dokumentach wojewódzkich21. 

2.4. Zewnętrzne potencjały rozwojowe miasta 

W perspektywie do 2030 roku, na rozwój przestrzenny Łodzi może wpływać wykorzystanie 
następujących, zewnętrznych potencjałów rozwojowych miasta: 

1. dostępność transportowa dla ruchu międzynarodowego i krajowego: 

 Łódź jest położona na przecięciu międzynarodowych tras drogowych (realizacja sieci 
autostrad A1 i A2 oraz dróg ekspresowych S8 i S14) i kolejowych. W perspektywie 
najbliższych dwóch dekad dostępność transportowa, a co za tym idzie mobilność Łodzi 
powinna ulegać znaczącej poprawie dzięki rozbudowie systemów infrastruktury transportu. 
Realizacja tych celów będzie następowała w myśl założeń rządowych dokumentów 
strategicznych takich jak Strategia Rozwoju Transportu do 2020 (z perspektywą do 2030 

                                                                    
18 Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Raport z realizacji celów i kierunków polityki rozwoju przestrzennego 

województwa łódzkiego, zawartych w aktualizacji PZPWŁ – lata 2009-2013, Łódź 2014 rok. 
19 Zarząd Województwa Łódzkiego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020, Projekt-Wersja 4.0, 

Łódź 2014 rok 
20 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Strategia Rozwoju… 
21Zarząd Województwa Łódzkiego, Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020. Łódzkie 2020 rok; Zarząd Województwa 

Łódzkiego, Program Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego 2012, Łódź 2012 rok; Biuro Planowania Przestrzennego 
Województwa Łódzkiego, Wojewódzki program opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2016-2019, Łódź 2016 rok; 
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Strategia Rozwoju Łódzkiego… 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI

 

   16 

roku)22 oraz dokumentu implementacyjnego Strategii, który zakłada m.in. budowę spójnej, 
krajowej i europejskiej sieci transportowej TEN-T. Dla Łodzi oznacza to wzmocnienie atutu 
polegającego na centralnej lokalizacji w strukturze osadniczej kraju, 

 przewozy towarowe: Łódź stanowi jeden z komponentów regionalnego węzła logistycznego 
z Kutnem i Strykowem. Kluczowym obszarem dla miasta będzie stacja Łódź-Olechów 
wraz z zapleczem, będąca węzłem na trasie międzynarodowych połączeń towarowych, 
w tym europejskiego korytarza TEN-T. Możliwa rozbudowa Olechowa wspierałaby rozwój 
logistyki multimodalnej, 

 połączenia pasażerskie: perspektywy rozwoju wyznaczają inwestycje zewnętrzne, mające 
zwiększyć dostępność i zredukować czas połączeń z innymi miastami. Dotyczy to, poza 
budową sieci dróg i autostrad, także budowy tunelu średnicowego, rozbudowy 
infrastruktury przesiadkowej o charakterze ponadlokalnym oraz modernizacji linii kolejowej 
Łódź-Warszawa. Kluczową inwestycją dla powiązań międzynarodowych i zwiększenia  
w niej roli Łodzi, poza zrealizowanym, multimodalnym Dworcem Łódź-Fabryczna, jest Kolej 
Dużych Prędkości; jej realizacja jest oczekiwana w perspektywie do 2035 roku. W założeniu 
dokumentów strategicznych rozbudowa infrastruktury wpisuje się w strategiczne cele 
rządowe zwiększenia konkurencyjności transportu kolejowego23, 

 ruch lotniczy: w zakresie połączeń lotniczych Łódź bazuje na porcie regionalnym, 
obsługującym głównie połączenia rejsowe i ruch cargo o małej skali przewozów24. 
Ze względu na bliską odległość, wpływ na funkcjonowanie lotniska mają lotnisko Warszawa-
Modlin oraz Warszawa-Okęcie, które w perspektywie obowiązywania Studium będą 
stanowiły konkurencję dla łódzkiego portu. Tym niemniej łódzkie lotnisko jest wymieniane 
jako element europejskiej sieci transportowej TEN-T. Biorąc pod uwagę krajowe tendencje 
rozwoju ruchu pasażerskiego, w przyszłości ma ono szansę na wzrost25; 

2. powiązania funkcjonalne, związane z działalnością gospodarczą: 

 ŁSSE: powiązania te wynikają z działalności przedsiębiorstw z udziałem kapitału 
zagranicznego, lokalizujących się w Łodzi w wyniku tzw. Bezpośrednich Inwestycji 
Zagranicznych (BIZ), czyli przepływów kapitału w celu uzyskania trwałego wpływu 
na działalność przedsiębiorstw. Powstanie ŁSSE przyczyniło się do przyciągnięcia wielu firm 
w ramach BIZ. Planowane wygaśnięcie strefy, wraz z formami pomocy rządowej, w 2035 
roku będzie miało znaczący wpływ na możliwość pozyskiwania nowych inwestycji w oparciu 
o pomoc rządową; istotne będzie dalsze pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych 
prowadzących działalność produkcyjną i magazynową w oparciu o wykorzystanie 
istniejących terenów produkcyjnych oraz rozbudowę nowych, niezabudowanych terenów – 
rezerwowanych dla rozwoju produkcji, 

 w kontekście polityki przestrzennej jednym z długofalowych efektów napływu 
przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym stało się powstanie klastrów związanych 
z istnieniem dużych firm AGD działających wraz z sieciami kooperantów. Pod względem 
przestrzennym wsparcie rozwoju klastrów będzie wiązało się z wykorzystaniem istniejących 
lokalizacji; istotne jest utrzymanie i wsparcie działalności obecnych przedsiębiorstw 
prowadzących produkcję w branżach m.in. włókienniczej i odzieżowej wraz z zapleczem 
naukowo-badawczym, chemicznej, budowlanej (m.in. chemii budowlanej, materiałów 

                                                                    
22 Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 

roku), Warszawa 2013 rok. 
23 Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Strategia rozwoju … oraz Strategia Rozwoju Transportu 2020 

(dokument implementacyjny). 
24 Dla porównania, porty regionalne w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu utrzymywały ruch pasażerski na poziomie 1,5-2 mln pasażerów 

rocznie. 
25 Prognozy rozwoju ruchu pasażerskiego lotniska, w oparciu o szacowane analizy wzrostu PKB, zakładają wzrost liczby przewozów 

do około 667 tys. pasażerów w 2020 roku do ponad 1 mln pasażerów w 2030 – projekt: Ove Arup & Partners Intemational Ltd  
Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Plan Generalny Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta, Warszawa 2015 rok.  



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI

 

   17 

ceramicznych), elektromaszynowej (AGD, silniki, transformatory), rolno-spożywczej 
(m.in. przetwórstwa spożywczego), farmaceutycznej i energetycznej, 

 istotnym czynnikiem w budowaniu powiązań funkcjonalnych jest działalność podmiotów 
z branż związanych z outsourcingiem usług biznesu: księgowości, kadr, obsługi finansowej. 
Polskie centra w większości pełniły usługi dla Zachodniej Europy (analizy ABSL wskazują na 
wzrost rozbudowy liczby centrów w Polsce od 2009 roku). Przestrzennie rozwój tego typu 
usług wpływa na rozwój przestrzeni biurowych. W 2015 roku Łódź była traktowana  
jako jeden z wiodących rynków obok takich miast jak Wrocław, Trójmiasto, Poznań, 
Katowice i Kraków; istotne jest pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych w branżach 
związanych z usługami dla biznesu (branże BPO i IT) m.in. w oparciu o ponowne 
wykorzystanie terenów już zainwestowanych; 

3. powiązania naukowo-badawcze: 

 część uczelni zapewnia zaplecze dla badań i rozwoju (m.in. Politechnika Łódzka, Uniwersytet 
Medyczny, Uniwersytet Łódzki). Współpracują one z przedsiębiorstwami działającymi 
w Łodzi w ramach centrów transferu technologii, prowadzonych przez każdą z nich. Zajmują 
się także współpracą międzyuczelnianą w zakresie interdyscyplinarnych projektów 
edukacyjnych i badawczych, dotyczących m.in. biochemii, chemii i nauk medycznych. 
Działalność dużych jednostek akademickich wspiera wiele mniejszych instytutów, 
a uzupełniają ją instytucje mające wspierać transfer wiedzy do przemysłu i innowacje. 
Międzynarodowy potencjał akademicki jest ograniczony – najwyższej kategorii naukowej 
A+ nie posiada żadna łódzka jednostka akademicka, a jedynie kilka jednostek (wydziałów 
bądź instytutów) posiada kategorię A. Tym niemniej duże, łódzkie uczelnie uczestniczą 
w programach ramowych UE. Pod względem przestrzennym działalności instytucji badań 
wiąże się z usprawnieniem funkcjonowania istniejących kampusów uczelni, zintegrowania 
ich z przestrzenią miasta (komunikacyjnie i funkcjonalnie) oraz wykorzystaniem istniejących 
instytucji wsparcia nauki (m.in. Łódzkiego Parku Naukowo-Technologicznego, akademickich 
inkubatorów przedsiębiorczości) oraz istniejących sieci współpracy,  

 zapisy Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego LORIS 203026 identyfikują 
wiele tzw. specjalizacji regionalnych, posiadających szczególny potencjał innowacyjny. 
W myśl strategii mogą się one stać „lokomotywami rozwoju” dla miasta i regionu.  
Są to: branża medyczna, farmacja i kosmetyki, energetyka, w tym efektywność energetyczna 
(EE) i odnawialne źródła energii (OZE), przemysł włókienniczy i modowy, zaawansowane 
materiały budowlane, nowoczesne rolnictwo oraz informatyka i telekomunikacja.  
Są to dziedziny mogące liczyć na wsparcie z funduszy UE w perspektywie 2014-2020; 

4. powiązania kulturalne: 

 wśród instytucji związanych z edukacją i tworzeniem kultury znajdują się m.in. uczelnie 
wyższe, jak Akademia Muzyczna, Akademia Sztuk Pięknych czy Państwowa Wyższa Szkoła 
Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi, wyróżniająca się w skali 
globalnej, 

 instytucje kultury, takie jak EC1 czy muzea – m.in. Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum 
Włókiennictwa, Muzeum Miasta Łodzi, instytucje wsparcia przemysłów kreatywnych 
(Art. Inkubator), teatru, wspierają ponadlokalny potencjał miasta zarówno poprzez 
zwiększenie potencjału turystycznego, jak i realizowanie własnych programów wymiany 
i współpracy artystycznej. Pracę jednostek samorządowych uzupełnia działalność 
organizacji artystycznych, pozarządowych, uczelni wyższych, związanych z przemysłem 
kreatywnym – tworzących wizerunek miasta i budujących jego atrakcyjność, 

 potencjał wizerunkowy miasta budują także duże imprezy kulturalne. Elementem 
budowania międzynarodowej i krajowej marki Łodzi jest także organizacja imprez 

                                                                    
26 Uchwała nr XXXV/680/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regionalnej Strategii 

Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030. 
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masowych, wykorzystujących szeroko rozumianą kulturę – w tym dziedzictwo materialne 
miasta jak i proces odnowy miasta. Projektem realizującym te założenia była propozycja 
organizacji wystawy tematycznej EXPO 2022 poświęconej rewitalizacji.  

2.5. Podsumowanie – uwarunkowania zewnętrzne 

1. Mimo dysproporcji między Łodzią a europejskimi metropoliami, stanowi ona jeden 
z kluczowych elementów polskiej sieci osadniczej i skupia różnorodne funkcje o znaczeniu 
ponadlokalnym. Łódź jest trzecim miastem w kraju pod względem liczby mieszkańców 
oraz stolicą regionu. Miasto rozwija swój potencjał jako jedno z centrów europejskiej sieci 
osadniczej (tzw. MEGA – Metropolitalny Ośrodek Wzrostu). W skali europejskiej, Łódź 
określana jest jako drugorzędny ośrodek miejski, o relatywnie niskim stopniu 
internacjonalizacji. W stosunku do innych polskich dużych miast, dostęp do tzw. instytucji 
zarządzania gospodarczego (głównych siedzib dużych przedsiębiorstw czy powiązań 
kapitałowych) jest w Łodzi bardziej utrudniony. 

2. Łódź – ze względu na położenie, powiązania komunikacyjne oraz funkcjonalne – znajduje 
się w strefie oddziaływania Warszawy. Krajowe dokumenty strategiczne wskazują 
na różnorodne szanse (w zakresie m.in. transportu, lokalizacji inwestycji, współpracy 
naukowo-badawczej) płynące z tzw. duopolis – rozumianego jako powiązanej, bipolarnej 
struktury, łączącej przestrzennie i funkcjonalnie Łódź z Warszawą.  

3. Wojewódzkie dokumenty strategiczne wskazują Łódź i jej obszar funkcjonalny jako jedno 
z miast-biegunów wzrostu i rdzeń wojewódzkiego systemu osadniczego oraz delimitują 
zasięg Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, w którym Łódź stanowi miasto o największym 
potencjale. Wskazuje się na konieczność zacieśniania współpracy między gminami 
tworzącymi ŁOM oraz ustanowienie formalno-prawnych ram funkcjonowania tej struktury 
tj. utworzenie związku metropolitalnego oraz sporządzenia ramowego studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego. 

4. Istotnym problemem funkcjonowania Łodzi z najbliższym otoczeniem są często występujące 
sprzeczne interesy miasta i gmin ościennych, wynikające z dysproporcji ekonomiczno-
gospodarczych, utrudniające koordynacje w zakresie polityki przestrzennej. Rywalizacja 
o mieszkańców i inwestorów prowadzi do nadmiernej podaży rezerw terenów 
mieszkaniowych i inwestycyjnych oraz wzmaga procesy suburbanizacji. Dlatego niezbędne 
jest koordynowanie działań i wypracowywanie kompromisowych rozwiązań poprzez 
realizację m.in. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, pozwalających na integrację 
całego obszaru metropolitalnego. 

3. UWARUNKOWANIA LOKALNE WYNIKAJĄCE ZE STRATEGII ROZWOJU MIASTA 

3.1. Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ 

Strategia27 jest dokumentem koordynującym działanie miasta, realizowanym poprzez 
działania operacyjne, w tym tzw. polityki rozwojowe, programy operacyjne oraz planowanie 
budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wyznacza ona strategiczne kierunki rozwoju miasta, 
uwzględniając główne wyzwania stojące przed Łodzią: potrzebę poprawy jakości życia 
mieszkańców i odwrócenia negatywnych trendów demograficznych, konieczność budowy 
zrównoważonej sieci transportowej, rewitalizacji przestrzeni miejskiej oraz poprawy zarządzania 
miastem i mechanizmów partycypacji. Przygotowanie dokumentu poprzedziła diagnoza stanu 
miasta oraz szeroki program konsultacji społecznych. 

                                                                    
27 Uchwała Nr XLIII/824/12 Rady Miejskiej w Łodzi z 25 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Strategia zintegrowanego rozwoju Łodzi 

2020+”. 
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Łódź, według wizji zawartej w omawianej strategii, to „przyjazne, twórcze i dynamiczne 
miasto zrównoważonego rozwoju o konkurencyjnych warunkach życia, pracy i inwestowania, 
wykorzystujące historyczny, infrastrukturalny i kreatywny potencjał”.  

Realizacja tej wizji ma się dokonać głównie dzięki wykorzystaniu istniejącego potencjału 
społecznego (kapitał społeczny) i materialnego Łodzi (dziedzictwo historyczne) oraz dzięki 
efektywnemu zarządzaniu zasobem publicznym. Strategia opiera się na trzech filarach: 

1. Filar I: „Gospodarka i infrastruktura – Łódź otwarta na świat” – odwołuje się do potrzeby 
wzmocnienia roli Łodzi jako metropolii usytuowanej w centrum Europy i w centrum kraju, 
o dobrej dostępności komunikacyjnej, stworzenia Nowego Centrum Łodzi jako węzła 
transportowego, tworzącego centrum aktywności i zamieszkania, oraz wykorzystania szans 
płynących z efektów aglomeracji – skupienia miejsca pracy i usług. Pod względem 
gospodarczym dokument bazuje na wykorzystaniu potencjalnych i istniejących zasobów 
gospodarczych miasta – wsparcie nowoczesnego przemysłu dzięki badaniom i rozwojowi, 
utrzymanie napływowych inwestycji z zakresu działów kluczowych (AGD, BPO, IT), wsparcie 
struktur klastrowych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz stymulowanie lokalnych 
inicjatyw gospodarczych; 

2. Filar II: „Społeczeństwo i kultura – Łódź aktywna, ucząca się i twórcza” – opiera 
się na rozwoju kapitału obywatelskiego mieszkańców, wykorzystaniu potencjału 
kulturalnego miasta, w tym wzmocnienia go jako elementu budującego atrakcyjność 
dla zamieszkania Łodzi, oraz działań na rzecz edukacji; 

3. Filar III: „Przestrzeń i środowisko – Łódź atrakcyjna, bezpieczna i zdrowa” (istotny 
dla polityki przestrzennej), realizowany przez wiele działań, a w szczególności: 

 rewitalizację śródmieścia, zakładającą zwiększenie atrakcyjności centralnych obszarów 
miasta w wyniku odbudowy historycznej tkanki miejskiej, nadania jej nowych funkcji, 
poprawę sytuacji mieszkaniowej, 

 realizację założenia „zielone, uporządkowane miasto”, co ma celu poprawę jakości życia 
łodzian w oparciu o wykorzystanie potencjału środowiska przyrodniczego, zachowanie 
i porządkowanie przestrzeni aktywnych przyrodniczo oraz obszarów służących rekreacji. 
Pod względem przestrzennym miałoby to być realizowane m.in. przez: wsparcie 
wykorzystania usług ekosystemów, podnoszenie jakości środowiska przyrodniczego, 
w szczególności uporządkowanie urbanistyczne, redukujące zjawisko „rozlewania się” 
tkanki miejskiej i dostosowane do sytuacji demograficznej, minimalizowanie oddziaływań 
na środowisko w innych politykach, wykorzystanie możliwości związanych z tworzeniem 
„Błękitno-Zielonej Sieci”, jako spójnej sieci terenów zieleni, rekreacyjnych i chronionych 
przyrodniczo, rozwój sieci transportu miejskiego (szynowego i „ekologicznego”), 
optymalizację wydatków energetycznych w wyniku termomodernizacji obiektów miejskich, 

 realizację założenia „miasto zrównoważonej komunikacji”: usprawnienie systemu 
transportu zbiorowego w aglomeracji łódzkiej, wspierającej funkcje metropolitalne 
komplementarne do wojewódzkich systemów transportowych, uprzywilejowanie 
transportu zbiorowego, uspokojenie ruchu pojazdów w śródmieściu przez rozwiązania 
systemowe, modernizacja dróg, wyprowadzająca tranzyt ze śródmieścia, powiązanie Łodzi 
i aglomeracji z europejskimi szlakami komunikacji, 

 realizację założenia „miasto bezpieczne”, odwołujące się m.in. do podniesienia poziomu 
porządku publicznego, czystości i estetyki Łodzi. 

Fundamentem Strategii jest budowanie miasta optymalnie zarządzanego – efektywnego 
i oszczędnego, należycie wykorzystującego posiadane zasoby. Oznacza to m.in. wykorzystanie 
zasobów publicznych, poszukiwanie rezerw na realizację projektów rozwojowych 
oraz racjonalizację zarządzania majątkiem i zasobami miasta. Efektem działań ma być nie tylko 
oszczędność, ale także zwiększenie efektywności usług publicznych.  
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3.2. Strategia przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+ 

Strategia przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+28 jest dokumentem uszczegóławiającym 
założenia Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi, mającym na celu koordynację polityki 
przestrzennej, w szczególności kształtowania śródmieścia Łodzi.  

Głównym celem Strategii jest wdrożenie koncepcji zrównoważonego miasta 
kompaktowego poprzez rozwój „do wewnątrz”. Oznacza to działanie na rzecz ograniczenia 
„rozlewania się” miasta, a także rozsądne wykorzystanie posiadanego zasobu przestrzennego.  

Strategia opiera się na trzech filarach: 

1. Filar I: „rozkwit centrum miasta” – wsparcie dla inwestowania w śródmieściu, rewitalizacja 
Strefy Wielkomiejskiej i budowa Nowego Centrum Łodzi, a także poprawa stanu przestrzeni 
publicznych; 

2. Filar II: ograniczenie rozlewania się miasta – wsparcie dla urbanizacji terenów 
wyposażonych w infrastrukturę, ograniczenie rozwoju sieci infrastrukturalnych 
do niezbędnych uzupełnień istniejących układów, ochrona terenów niezurbanizowanych 
oraz istotnych ekologicznie, zatrzymanie ekspansji zabudowy wielorodzinnej poza granice 
Obszaru Współczesnego Rozwoju Strefy Wielkomiejskiej; 

3. Filar III: budowa świadomego, identyfikującego się z Łodzią społeczeństwa – poprawa 
wizerunku miasta w oparciu o jego materialne dziedzictwo, zwiększenie aktywności 
i partycypacji mieszkańców oraz aktywności w miejscach publicznych. 

Dokument dzieli przestrzeń miejską na trzy strefy (Rysunek 2) oraz wskazuje działania 
i zasady kształtowania zabudowy dla każdej z nich29. 

S
Strefa Wielkomiejska (SW)  

Cel działań według Strategii: 
„Maksymalne zachowanie tkanki 
istniejącej przy możliwie najwyższym 
standardzie wykończenia 
i wyposażenia infrastrukturalnego. 
Nowe inwestycje muszą uzupełniać 
jej strukturę urbanistyczną. 
Kategorią nadrzędną są elementy 
tworzące układ wielkomiejski: 
pierzeje ulic i placów oraz podwórka 
tworzące wnętrza kwartałów”. 

Obszar wyznaczony w oparciu 
o zakres zabudowy stanowiącej 
historyczną tkankę miasta. Wedle 
Strategii buduje on tożsamość 
miasta. Jego przekształcenia mają 
polegać na realizacji programu 
rewitalizacji, działań remontowych 
oraz wsparcia („dynamizacji”) 
dla inwestycji prywatnych. 

                                                                    
28 Uchwała Nr LV/1146/13 Rady Miejskiej w Łodzi z 16 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+. 
29 Analizy przestrzenne i dane statystyczne dla poszczególnych Stref Miasta zostały dostosowane do zaproponowanego w Strategii 

modelu statystycznego dla Łodzi opartego o obręby geodezyjne. 

Rysunek 2 Granice Stref Miasta Łodzi 

Źródło: Strategia przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+. 
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Obszar Współczesnego Rozwoju Strefy Wielkomiejskiej (OWRSW) 

Cel działań według Strategii: „Uzupełnienie braków zagospodarowania terenu 
przy poszanowaniu miejskiej struktury urbanistycznej (pierzeje ulic i placów) i wartościowych 
zespołów zieleni. Jednoznaczny podział na przestrzeń publiczną i prywatną”. 

Obszar wyznaczony w oparciu o zakres terenów położonych blisko śródmieścia w granicach 
kolei obwodowej, obejmujący tereny tzw. starych dzielnic (m.in. Bałuty, Górna, Widzew, Polesie). 
Rekomendowane działania polegają na ukierunkowaniu rozwoju oraz uzupełnieniu funkcji 
miejskich i realizację nowych zespołów zabudowy wielorodzinnej z dużym udziałem zieleni.  

Osiedla, Tereny Przemysłowe i Niezurbanizowane  

Cel działań według Strategii: „Ograniczenie zjawiska rozlewania się miasta”. 

Obszar terenów urbanizowanych, usytuowanych poza koleją obwodową, obejmuje 
m.in. tereny dużych osiedli mieszkaniowych wielorodzinnych i jednorodzinnych, strefy 
przemysłowe i magazynowe, a także obszary niezurbanizowane do zachowania i ochrony. 

3.3. Podsumowanie – uwarunkowania lokalne 

Przyjęte przez miasto dokumenty strategiczne w założeniu tworzą spójny system, mający 
na celu koordynację działań publicznych i inwestycji na rzecz poprawy sytuacji Łodzi. Są wśród 
nich: 

 Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ koordynująca działania i programy 
operacyjne oraz planowanie budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

 Strategia przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+ uszczegóławiająca założenia Strategii 
Zintegrowanego Rozwoju Łodzi, mająca na celu koordynację polityki przestrzennej, 
w szczególności kształtowania śródmieścia Łodzi. 

Studium uwzględnia wizje, cele i założenia zawarte w tych dokumentach oraz dostosowuje 
je i interpretuje w postaci działań miasta. Nadrzędną ideą jest w tym przypadku zachowanie 
spójności, systemowości i komplementarności (wzajemnego dopełniania się) dokumentów 
sterujących rozwojem miasta. 

4. UWARUNKOWANIA DEMOGRAFICZNE ROZWOJU MIASTA 

4.1. Ludność 

Liczba mieszkańców Łodzi na koniec 2015 roku wynosiła 700982 osób30 (w kwietniu 2013 
roku – 717,6 tys. osób31), co stanowiło 1,8% ludności całej Polski i około 28,1% ludności 
województwa łódzkiego. Udział osób w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) wynosił 14%, 
w wieku produkcyjnym mobilnym zawodowo (18 do 44 lat) – 37%, a w wieku niemobilnym 
(mężczyźni: 45-64 lata, kobiety: 45-59 lat) – około 25% całej populacji. Prawie co czwarty 
mieszkaniec Łodzi jest w wieku poprodukcyjnym (24%). Liczba kobiet w poszczególnych 
przedziałach wiekowych, szczególnie w wieku 55+, świadczy o silnej feminizacji ludności, 
co wynika m.in. z krótszego przeciętnego trwania życia mężczyzn (Rysunek 3). 

Niekorzystnie przedstawia się liczba kobiet w wieku 0-17 lat, która w przyszłości może 
oznaczać mniejszą liczbę potencjalnych matek, co będzie wpływać na ograniczoną liczbę urodzeń. 
Struktura wieku ludności Łodzi jest strukturą regresywną. W ostatnim dwudziestoleciu średni 
roczny przyrost naturalny był ujemny i kształtował się na poziomie -6,2%0 (w 2013 roku wyniósł -

                                                                    
30 Główny Urząd Statystyczny, Baza Demografia, http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx, stan na 31 grudzień 2015 

roku. 
31 Ewidencja Ludności Łodzi – stan na kwiecień 2013 roku; analizy demograficzne przedstawione w rozdziale obejmują dane do 2013 

roku, z uwagi na zakres czasowy opracowań specjalistycznych zleconych na potrzeby Studium (opracowania te stanowią podstawę 
formułowania uwarunkowań demograficznych rozwoju miasta). 
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6,5%0
32). Łączna liczba zgonów w tym okresie przewyższyła liczbę urodzeń o ponad 87 tys. osób. 

Własny potencjał rozwojowy społeczności jest więc niewielki. 

 

Rysunek 3 Struktura płci i wieku ludności w 2015 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDL. http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx. 

Średnia gęstość zaludnienia dla całego miasta oscyluje na poziomie 24 os./ha. 
Zróżnicowanie przestrzenne gęstości zaludnienia jest znaczne i nawiązuje do struktury 
przestrzennej miasta oraz intensywności jego zagospodarowania (Rysunek 4).  

 

Rysunek 4 Gęstość zaludnienia w obszarach SIM 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wygenerowanych z Ewidencji Ludności, stan na kwiecień 2013 roku. 

                                                                    
32 Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat. 
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Do terenów o największej gęstości zaludnienia (120-170 os./ha) należą m.in. obszary 
śródmiejskie oraz osiedla blokowe (Retkinia, Chojny), powstałe w drugiej połowie XX wieku, 
do najmniejszej (do 15 os./ha) – tereny peryferyjne. W rejonach o wysokiej gęstości zaludnienia 
(dotyczy to przede wszystkim osiedli z tzw. wielkiej płyty) widoczny jest proces starzenia 
się populacji – Teofilów, Zarzew, Żubardź, Doły, Retkinia charakteryzują się najwyższym w skali 
miasta odsetkiem osób powyżej 60. roku życia (Rysunek 5). Jest to m.in. wynikiem zasiedlania tych 
obszarów przez ludność o zbliżonej strukturze wieku i mało dynamiczną wymianę mieszkańców. 

 

Rysunek 5 Rozmieszczenie mieszkańców w wieku powyżej 60 lat 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wygenerowanych z Ewidencji Ludności, stan na kwiecień 2013 roku. 

Najmłodsze demograficznie są obszary zlokalizowane w strefie zewnętrznej miasta, 
m.in. Romanów, Nowosolna, Mileszki (około jedna czwarta ludności ma tam mniej niż 20 lat). 
Wyjątkiem jest obszar położony w granicach dawnej dzielnicy Łódź-Śródmieście, w którym 
widoczny jest stosunkowo duży odsetek ludzi młodych – w szczególności grupy wiekowej 20-29 
lat (około 15%). Wynika to głównie ze znacznego udziału studentów (użytkowników czasowych) 
w ogólnej liczbie osób mieszkających w śródmieściu. Zróżnicowana struktura wieku mieszkańców 
poszczególnych rejonów Łodzi przekłada się na odmienne potrzeby wobec usług społecznych. 

4.2. Procesy demograficzne 

4.2.1. Procesy depopulacji 

Proces depopulacji, widoczny od końca lat osiemdziesiątych XX wieku, stanowi obecnie 
istotny problem w skali miasta. Depopulacja w przypadku Łodzi nie jest jednak zjawiskiem 
homogenicznym przestrzennie33. W ostatnim dwudziestoleciu proces ten koncentrował 
się głównie w obszarze historycznego rdzenia Łodzi i otaczającej go strefie. Znaczny ubytek 

                                                                    
33 Marcińczak S., A. Ogrodowczyk, Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju miast w warunkach depopulacji, Łódź 2013 rok. 
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ludności – silniejszy niż średnia dla miasta – cechował głównie tereny zlokalizowane w granicach 
kolei obwodowej. Centrum miasta oraz stare osiedla blokowe otaczające śródmieście straciły 
około 20% mieszkańców34. W latach 1988-2002 Strefa Wielkomiejska (SW) oraz Obszar 
Współczesnego Rozwoju Strefy Wielkomiejskiej (OWRSW) straciły łącznie ponad 71000 
mieszkańców (Tabela 2). Nieco wolniej kurczyły się sektory północny oraz zachodni – straciły 
łącznie 9000 osób. 

Tabela 2 Zmiany liczby ludności w strefach Łodzi w latach 1988-2013 

Strefy35 
Liczba ludności Dynamika zmian  

w % 

1988 2002 2013 1988-2002 2002-2013 

Strefa Wielkomiejska 196574 167725 142432 85,3 84,9 

Obszar Współczesnego 
Rozwoju Strefy 
Wielkomiejskiej 

340703 298397 248803 87,6 83,4 

I Sektor Północny 87160 84519 83649 97,0 99,0 

II Sektor Wschodni 72239 85641 89343 118,6 104,3 

III Sektor Południowy 57276 59057 66364 103,1 112,4 

IV Sektor Zachodni 99524 93134 87009 93,6 93,4 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Marcińczak S., Ogrodowczyk A., Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju miast 

w warunkach depopulacji, Łódź 2013 rok. 

Kolejny okres (2002-2013) nie przyniósł zasadniczych zmian w rozkładzie przestrzennym 
depopulacji. Niewielkie zmiany zaszły jedynie w dynamice ubytku ludności w strefach 
SW i OWRSW – w Strefie Wielkomiejskiej proces kurczenia demograficznego zwolnił, w OWRSW 
ubytek ludności był natomiast znacznie silniejszy niż w latach 1988-2002. W całym analizowanym 
okresie wzrost liczby mieszkańców zanotowano jedynie w sektorze wschodnim 
oraz południowym. W latach 1988-2013 ogólna liczba ludności wzrosła tam łącznie o ponad 
26 tys. osób.  

Proces demograficznego kurczenia się miasta w największym stopniu dotyczył jego 
najstarszych obszarów, o wysokiej gęstości zabudowy, cechującej się znacznym stopniem 
degradacji, tj. historycznej, śródmiejskiej zabudowy kamienicznej. W granicach kolei obwodowej 
liczba mieszkańców malała również na terenie starszych, blokowych osiedli mieszkaniowych  
(z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku), m.in. Dąbrowa, Doły, Zarzew, Żubardź, Koziny. 
W strefie zewnętrznej, poza koleją obwodową, spadek liczby mieszkańców cechował przede 
wszystkim łódzkie blokowiska – Retkinię, Teofilów, osiedle Wielkopolska oraz część Widzewa 
Wschodu. Biorąc powyższe pod uwagę, można przypuszczać, że przy braku odpowiednich działań, 
ukierunkowanych na poprawę jakości i warunków życia, ubytek ludności w kolejnych latach będzie 
dotyczył przede wszystkim rdzenia Strefy Wielkomiejskiej oraz sektora zachodniego i północnego 
(rejonów o zdekapitalizowanej strukturze miejskiej i wysokim odsetku ludności starszej)36. 

4.2.2. Procesy migracji (ruch migracyjny ludności) 

Saldo migracji w Łodzi w latach 2005-2013 było ujemne i wykazywało tendencję spadkową 
(z -1241 osób w 2005 roku do -1304 osób w 2013 roku). Na sytuację tę złożyły się w miarę 
stabilny poziom napływu ludności (około 4 tys. osób rocznie) oraz wzrastający poziom odpływu 
mieszkańców37. Średnio w wyniku ubytku migracyjnego Łódź traciła około 0,2% mieszkańców 
rocznie. Był to, z jednej strony, efekt niskiej atrakcyjności osadniczej miasta dla potencjalnych 

                                                                    
34 Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Marcińczak J., Siejkowska A., Dynamika i skutki procesów urbanizacji w regionach miejskich po 1990 roku 

na przykładzie regionu miejskiego Łodzi, Łódź 2010 rok. 
35 Granice Stref Miasta Łodzi według Uchwały Nr LV/1146/13 Rady Miejskiej w Łodzi z 16 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii 

przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+. 
36 Szukalski P., Sytuacja demograficzna Łodzi. Porównanie z innymi wielkimi polskimi miastami [w:] Zarządzanie rozwojem miast 

o zmniejszającej się liczbie mieszkańców (w kontekście perspektywy finansowej 2014–2020), Kancelaria Senatu RP, Warszawa 2013 rok. 
37 Marcińczak S., Ogrodowczyk A., Społeczno-demograficzne… 
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nowych mieszkańców, jak również prawdopodobnie wyraz chęci poprawy warunków życia 
obecnych łodzian, którzy decydują się na emigrację38. Od 2014 roku widoczna jest poprawa 
trendu migracyjnego, którego saldo migracji w 2015 roku wyniosło – 755 osób. Efektem zmian 
tego wskaźnika jest utrzymujący się stosunkowo wysoki napływ ludności oraz zmniejszający się 
stopień emigracji z miasta.  

Odpływ mieszkańców związany jest w dużym stopniu z procesem suburbanizacji. 
Przeważającym kierunkiem odpływu migracyjnego są otaczające Łódź tereny wiejskie 
(zestawienie danych dotyczących migracji pomiędzy terenami wiejskimi i miejskimi pokazuje, 
że podstawowym kierunkiem odpływu ludności są gminy wiejskie – Tabela 3). Strefa silnych 
przepływów migracyjnych rozciąga się do 20-25 km od śródmieścia Łodzi, a natężenie procesów 
maleje wraz ze wzrostem odległości od ww. strefy39. Najwyższe wartości przyrostu ludności 
w analizowanym okresie odnotowano w gminie Aleksandrów Łódzki (+32,16%, +2193 os.), 
Nowosolna (+30,6%, +2498 os.), Andrespol (+20,28%, +2498 os.), gminie Zgierz (+17,57%, 
+2116 os.) oraz gminie Pabianice (+17,19%, +1045 os.). Powyżej odległości 30 km wielkość 
przepływu mieszkańców jest niewielka40. O rozwoju procesu suburbanizacji świadczyć 
może również duże natężenie przyjazdów do pracy w Łodzi z gmin bezpośrednio z nią 
sąsiadujących – zwłaszcza z gmin wiejskich Andrespol i Nowosolna, gminy miejsko-wiejskiej 
Stryków oraz miejskiej części gminy Aleksandrów Łódzki41. Znaczna liczba przemieszczeń 
(około 60%), jakie miały miejsce w Łodzi, dotyczyła zmian miejsca zamieszkania w granicach 
administracyjnych miasta. 

Tabela 3 Kierunki migracji w latach 2005-2015 

Rok 

Napływ z Odpływ do/na 

ogółem 
innych 

dzielnic 
miasta 

miast wsi miast wsi 

ogółem 
innych 

dzielnic 
miasta 

miast wieś miast wieś 

tego samego innego tego samego innego 

województwa województwa 

2005 15019 11087 1334 994 1136 468 16260 11087 1395 2038 1290 450 

2006 15129 10904 1416 1123 1200 486 16524 10904 1474 2233 1426 487 

2007 15216 10785 1505 1187 1227 512 17032 10785 1799 2642 1274 532 

2008 12227 8634 1127 896 1088 482 13720 8634 1245 2279 1077 485 

2009 11834 8281 1185 893 1027 448 13222 8281 1261 2177 1054 449 

2010 12141 8289 1374 919 1110 449 13704 8289 1425 2375 1166 449 

2011 12252 8356 1383 1022 1016 475 13679 8356 1394 2288 1145 496 

2012 11486 8010 1194 917 923 442 12993 8010 1232 2209 1097 415 

2013 12309 8372 1391 1086 993 467 13613 8372 1250 2416 1148 427 

2014 11157 7410 1273 1020 989 465 12376 7410 1290 2126 1100 450 

2015 10348 6749 1304 968 875 452 11103 6749 1114 1862 997 381 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Główny Urząd Statystyczny, Baza Demografia, 

http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx. 

 

                                                                    
38 Ibidem. 
39 Warsza R., Urbanizacja strefy… 
40 Ibidem. 
41 Udział przyjeżdżających do pracy w Łodzi stanowił ponad 20% ogółu pracowników najemnych w gminie ich zamieszkania (w skali 

województwa łódzkiego); Główny Urząd Statystyczny, Dojazdy do pracy w Polsce, Warszawa 2010 rok. 
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4.3. Sytuacja demograficzna Łodzi na tle innych miast 

Łódź pod względem liczby 
mieszkańców jest trzecim 
(po Warszawie i Krakowie) miastem 
w kraju. Zmiany demograficzne 
zachodzące w Łodzi wpisują 
się w ogólny trend przeobrażeń 
demograficznych obserwowany 
w innych dużych miastach Polski42. 
Poza Warszawą i Krakowem 
we wszystkich analizowanych 
miastach spada liczba mieszkańców 
– w Łodzi skala zjawiska depopulacji 
jest jednak największa. W okresie 
1995-2012 miasto straciło ponad 
10% mieszkańców, podczas 
gdy w innych ośrodkach (poza 
Katowicami, w których spadek 
był zbliżony do spadku w Łodzi) 
różnice nie przekraczają 5,5% 
(Rysunek 6)43. 

Niekorzystnie w odniesieniu do pozostałych miast kształtuje się też struktura wieku 
mieszkańców Łodzi. Proces starzenia demograficznego najsilniej zaznacza się właśnie  
w tym mieście i od 1995 roku ulega ciągłemu pogłębianiu, choć tempo, w jakim rośnie, jest niższe 
niż w innych miastach44. W 2012 roku współczynnik starzenia demograficznego45 wynosił 37,52 
(w 1995 roku – 30,2), co było wartością o kilka punktów procentowych wyższą niż średnia 
dla pozostałych miast (2012 rok – 33,01). Również odsetek osób w wieku poprodukcyjnym 
w 2012 roku był tu najwyższy i kształtował się na poziomie 24%, przy średniej dla pozostałych 
miast na poziomie 21%. Łódź wyróżnia najwyższy (kilkukrotnie większy niż średnia dla wszystkich 
badanych miast) ujemny przyrost naturalny w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (-6,25), 
ponad dwukrotnie wyższy niż zanotowany w Katowicach i jednocześnie czterokrotnie wyższy 
niż średnia dla wszystkich badanych ośrodków (-1,62) – Tabela 4. 

Tabela 4 Przyrost naturalny w analizowanych miastach w latach 1995-2012 

Miasto 
Liczba 

 urodzeń  
Liczba 

 zgonów  
Przyrost naturalny  

Średni roczny przyrost 
naturalny  

na 1000 mieszkańców  

Bydgoszcz 59317 64772 -5455 -0,82 

Gdańsk 76631 78313 -1682 -0,20 

Katowice 47788 64713 -16925 -2,89 

Kraków 117692 126694 -9002 -0,66 

Lublin 59194 56260 2934 0,46 

Łódź 106645 193714 -87069 -6,25 

Poznań 93499 103296 -9797 -0,96 

Szczecin 62290 72565 -10275 -1,38 

Warszawa 263061 321233 -58172 -1,92 

Wrocław 94421 112176 -17755 -1,55 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Marcińczak S., Ogrodowczyk A., Społeczno-demograficzne…  

                                                                    
42 Sytuacja demograficzna Łodzi porównana została z dziewięcioma największymi miastami Polski, liczącymi powyżej 300 tys. 

mieszkańców (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Katowice, Bydgoszcz, Szczecin, Lublin). 
43 Marcińczak S., Ogrodowczyk A., Społeczno-demograficzne… 
44 Ibidem. 
45 Liczba osób w wieku poprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym. 

Rysunek 6 Dynamika demograficzna w analizowanych 
miastach w okresie 1995-2012 (1995=100%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Marcińczak S., Ogrodowczyk A., 

Społeczno-demograficzne… 
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Podobnie jak w innych analizowanych miastach, skłonność do posiadania dzieci znajduje 
się w Łodzi na bardzo niskim poziomie. W ostatnim roku współczynnik dzietności był jednym 
z niższych i wyniósł dla Łodzi zaledwie 1,068 (w pozostałych miastach wahał się od 1,192 
w Lublinie do 1,048 w Szczecinie). Niewielka liczba urodzeń w Łodzi, poza niską dzietnością, 
uwarunkowana jest relatywnie małą liczbą kobiet w szczytowym okresie wieku rozrodczego (20-
34 lata). 

Analizując przyrost rzeczywisty46 – wśród elementów determinujących skalę ubytku liczby 
mieszkańców Łodzi kluczowe znaczenie ma bardzo niski przyrost naturalny, uwarunkowany 
wysokimi wskaźnikami umieralności, saldo migracji ma zaś drugorzędne znaczenie (Rysunek 7). 
W pozostałych miastach widoczny jest odmienny trend w zakresie ruchu ludności – liczba 
ludności miejskiej w znacznej mierze determinowana jest przez ujemne saldo migracji. 

 

Rysunek 7 Czynniki wpływające na zmianę liczby ludności analizowanych miast w latach 1995-2012 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Marcińczak S., Ogrodowczyk A., Społeczno-demograficzne… 

4.4. Prognozy społeczno-demograficzne 

Zgodnie z dostępnymi prognozami demograficznymi47 liczba ludności Łodzi w najbliższej 
przyszłości nadal będzie maleć. Szacuje się, że w roku 2025 spadnie ona do 638 tys. osób  
(tj. o około 11% w stosunku do roku bazowego 2013), a w 2030 – do 606 tys. osób. Równocześnie 
następować będą zmiany w strukturze wieku ludności. Widoczny będzie proces szybkiego 
starzenia się populacji – sukcesywnie będzie się pogłębiać odsetek osób w wieku 65+, 
przy jednoczesnym wzroście udziału osób bardzo starych (80+). Oznacza to, że w Łodzi będziemy 
mieć do czynienia z procesem tzw. podwójnego starzenia48. W grupach tych widoczna będzie 
znaczna nadwyżka kobiet nad mężczyznami. Liczba najmłodszych dzieci będzie stopniowo maleć, 
odzwierciedlając zmniejszającą się z roku na rok liczbę urodzeń. Zakłada się, że liczba 
potencjalnych uczniów i studentów spadnie w ciągu najbliższych 10 lat o około 30%.  

Podstawowym czynnikiem spadku liczby ludności pozostawać będzie wysoka umieralność – 
przewiduje się, że skala ujemnego przyrostu naturalnego ma się pogłębiać. Analogicznie 
jak w ostatnich latach, czynnikiem determinującym liczbę ludności w mieście będzie ruch 
naturalny, natomiast migracje będą miały drugorzędne znaczenie. 

                                                                    
46 Przyrost rzeczywisty rozumiany jest jako suma przyrostu naturalnego ludności oraz salda migracji wewnętrznych i zagranicznych 

(stałych i czasowych). 
47 Główny Urząd Statystyczny, Prognoza ludności na lata 2014–2050, Warszawa 2014 rok 
48 Podwójne starzenie się ludności przejawia się szybkim wzrostem udziału ludzi bardzo starych wśród populacji osób starszych. 
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4.5. Konsekwencje zmian społeczno-demograficznych i związane z nimi wyzwania49 

Niekorzystne zmiany zachodzące w strukturze wieku ludności – zmniejszanie się odsetka 
osób w wieku produkcyjnym i wzrost liczby osób powyżej 65. roku życia – będą miały istotny 
wpływ na strukturę usług świadczonych przez miasto. W skali całej Łodzi zmniejszy 
się zapotrzebowanie na usługi na rzecz dzieci i młodzieży (głównie edukacyjne), zwiększą 
się natomiast potrzeby organizacji opieki nad osobami starszymi, tj. organizacja usług 
opiekuńczych, społecznych i ochrony zdrowia. Najtrudniejsza sytuacja będzie dotyczyć szkół 
policealnych i wyższych – najprawdopodobniej sektor ten będzie wymagał podjęcia licznych 
działań restrukturyzacyjnych. Będzie to miało swoje konsekwencje również na lokalnym rynku 
pracy. Szybki spadek ludności zdolnej do pracy, choć przełoży się na zmniejszenie skali bezrobocia, 
przyczyni się do obniżenia tempa wzrostu ogólnych dochodów pozostających w dyspozycji 
mieszkańców. Zmniejszy się liczba potencjalnych konsumentów mających łatwy dostęp 
do oferowanych w mieście dóbr i usług, co w rezultacie może przełożyć się na zmniejszenie 
atrakcyjności Łodzi jako rynku zbytu. 

Wobec wzrastającej liczby osób starszych konieczne jest dostosowanie przestrzeni 
miejskiej oraz oferty usługowej dla potrzeb tej grupy społecznej. W grudniu 2013 roku Łódź 
przystąpiła do Sieci Miast Przyjaznych Starzeniu Światowej Organizacji Zdrowia. Podpisanie aktu 
akcesyjnego zobowiązuje miasto do: ustanowienia mechanizmów angażujących osoby starsze 
w cykl przystępowania do sieci, podnoszenia zastanego poziomu i stworzenia planu działania 
na rzecz przystosowania przestrzeni publicznej do potrzeb osób w każdym wieku50 
oraz identyfikacji wskaźników monitorowania postępów planu działania51. 

4.6. Podsumowanie – uwarunkowania demograficzne 

1. Łódź jest miastem o malejącej liczbie mieszkańców. Istotnym problemem w skali miasta 
jest proces depopulacji, którego główną przyczyną w ostatnich latach był ujemny przyrost 
naturalny. Ubytek naturalny ludności w 80% determinował spadek liczby ludności w Łodzi. 
Migracje miały znaczenie drugorzędne. Z prognoz demograficznych wynika, że proces 
depopulacji będzie nadal postępował, a podstawowym czynnikiem spadku liczby ludności 
pozostanie ujemny przyrost naturalny – przewiduje się, że jego skala ma się pogłębiać. 

2. Depopulacja Łodzi nie jest zjawiskiem homogenicznym przestrzennie. Od początku 
lat dziewięćdziesiątych XX wieku do chwili obecnej obszarami, które doświadczyły 
najszybszego ubytku mieszkańców, były obszary centralne miasta – głównie Strefa 
Wielkomiejska (tereny o dominacji zabudowy przedwojennej). 

3. Łódź podlega procesowi starzenia się demograficznego – zwiększa się udział ludności starej 
demograficznie, a maleje liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym. Prognozy wskazują, 
że proces szybkiego starzenia się populacji będzie postępował – sukcesywnie będzie 
się zwiększać odsetek osób w wieku 65+, przy jednoczesnym wzroście udziału osób bardzo 
starych (80+). Oznacza to, że w Łodzi będziemy mieć do czynienia z procesem 
tzw. podwójnego starzenia. Problem ten dotyczy w szczególności osiedli blokowych  
z tzw. wielkiej płyty (takich jak: Teofilów, Zarzew, Żubardź, Doły, Retkinia) w związku 
z zasiedleniem tych obszarów przez ludność o zbliżonej strukturze wieku i mało dynamiczną 
wymianą mieszkańców. 

                                                                    
49 Na podstawie Szukalski P., Zapaść demograficzna Miasta i jej skutki dla przyszłości Łodzi – raport z realizacji grantu Prezydenta Miasta 

Łodzi, Łódź 2012 rok. 
50 Do podstawowych obszarów tematycznych dotyczących przystosowania przestrzeni publicznej do potrzeb osób starszych 

oraz kształtowania nowych postaw społecznych należą: służba zdrowia, transport publiczny, mieszkalnictwo, partycypacja 
obywatelska i społeczna, zatrudnienie, integracja społeczna oraz komunikacja społeczna. 

51 Nasza przyjazna przestrzeń – projekt współfinansowany przez MPiPS w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020. – materiał przekazany na spotkaniu z przedstawicielami organizacji pozarządowych 
w sprawie uwzględnienia potrzeb osób starszych w planowaniu przestrzennym miasta, w dniu 14 lipca 2014 roku. 
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4. Niekorzystne zmiany zachodzące w strukturze wieku ludności będą miały istotny wpływ 
na strukturę usług świadczonych przez miasto (zwiększą się potrzeby organizacji opieki 
nad osobami starszymi, tj. organizacja usług opiekuńczych, społecznych i ochrony zdrowia), 
szczególnie w rejonach koncentracji miejsc zamieszkania osób starszych. Będzie to miało 
swoje konsekwencje również na lokalnym rynku pracy (szybki spadek liczby ludności zdolnej 
do pracy, choć przełoży się na zmniejszenie skali bezrobocia, przyczyni się do obniżenia 
tempa wzrostu ogólnych dochodów będących w dyspozycji mieszkańców).  

5. Z uwagi na znaczący w najbliższych latach spadek liczby uczniów i studentów należy 
opracować zasady restrukturyzacji dla szkół średnich i wyższych. Zgodnie z trendami 
demograficznymi, wskazane jest utrzymanie liczby placówek przedszkolnych, szkolnictwa 
podstawowego na poziomie zbliżonym do obecnego – należy jednak dostosować 
ich lokalizację do potrzeb występujących w poszczególnych rejonach miasta. 

6. Saldo migracji w Łodzi w latach 2002-2013 było ujemne i wykazywało tendencję spadkową. 
Od 2014 roku zauważalna jest poprawa sytuacji o wzrost salda migracji. Odpływ migracyjny 
mieszkańców Łodzi związany jest w dużym stopniu z procesem suburbanizacji. 
Przeważającym kierunkiem migracji są otaczające miasto tereny wiejskie – strefa silnych 
przepływów migracyjnych rozciąga się do 20-25 km od śródmieścia Łodzi. Jednocześnie 
zwiększa się poziom migracji wahadłowych związanych z codziennymi dojazdami do miejsc 
pracy między Łodzią a gminami ościennymi. 

5. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DOTYCHCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA 
I UŻYTKOWANIA TERENÓW, STAN PLANISTYCZNY 

Ocena zagospodarowania i użytkowania terenów została sporządzona w oparciu o dwie 
metody badań: 

 analizy ilościowej – bilansu istniejącego użytkowania terenu (w tym stanu użytkowania 
gruntów oraz wyników inwentaryzacji urbanistycznej). Analiza ilościowa służy 
m.in. określeniu zasięgu strefy terenów zurbanizowanych i niezurbanizowanych jako punktu 
wyjścia dla dalszych ustaleń Studium, 

 analizy jakościowej – opisu procesów kształtujących rozwój przestrzenny Łodzi na bazie 
analizy wniosków z badań ilościowych i materiałów literaturowych. Ich celem jest 
charakterystyka zagospodarowania stref Łodzi oraz identyfikacja ich potencjałów 
rozwojowych. 

Analizy ilościowe i jakościowe są stosowane w celu zidentyfikowania głównych procesów 
kształtujących obecny rozwój przestrzenny Łodzi, a także perspektywy ich zmian. 
Zidentyfikowanie i uwzględnienie tych procesów jest ważne przy formułowaniu kierunków 
polityki przestrzennej miasta – są to bowiem „siły” urbanizacji, które polityka może wspierać 
lub osłabiać. Ocena stanu istniejącego stanowi podstawę dla wniosków i rekomendacji w zakresie 
kierunków rozwoju przestrzennego. 
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5.1. Użytkowanie i zagospodarowanie terenów 

5.1.1. Zmiany w użytkowaniu gruntów 

Analiza zmian użytkowania gruntów 
w latach 2007-2014 (Rysunek 8) wskazuje 
na stopniowe powiększanie terenów 
zurbanizowanych (wzrost o 639 ha, tj. 4,62% 
w stosunku do roku bazowego 2007) 
i stopniowo zmniejszający się zasób terenów 
użytków rolnych (utrata 658 ha, zmiana 
o 5,14 % w stosunku do roku bazowego 
2007). Zmiany te zachodzą głównie na skutek 
przekształcania użytków rolnych na tereny 
budowlane. 

Dodatkowym źródłem informacji 
o strukturze użytkowania gruntów 
jest analiza różnicowa zmian użytków 
gruntowych w przestrzeni miasta. Analiza 
ta została przeprowadzona w kontekście 
oceny aktualności Studium 2010 i oparta 
o detekcję ortofotomapy z lat 2009 i 201152. 

Wyniki analizy różnicowej zmian w użytkowaniu gruntów w latach 2009-2011 wskazują,  
że w odniesieniu do przeznaczenia terenów określonych w Studium 2010, zmiany użytkowania 
gruntów w większości były zgodne z ustaleniami Studium (86% zmian). Najwięcej zmian wystąpiło 
w terenach określonych w Studium 2010 jako MN, MR i KD: 

 w terenach o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN – 45,4% zmian, 
o łącznej powierzchni 48,9 ha, 

 w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rezydencjonalnej MR – 15,1% zmian 
o łącznej powierzchni 16,7 ha. 

Zmiany w użytkowaniu gruntów, niezgodne z zapisami Studium 2010, dotyczyły przede 
wszystkim terenów ZN (zieleni nieurządzonej) – zmiany o łącznej powierzchni  
12,4 ha oraz terenów RP (terenów rolnych) – zmiany o łącznej powierzchni 7,6 ha. Łącznie, 
w granicach tych terenów doszło do około 70% ilości i powierzchni zaistniałych zmian 
niezgodnych ze studium. Głównymi procesami zachodzącymi w przestrzeni miasta w sposób 
niezgodny z przyjętymi w Studium 2010 założeniami rozwoju Łodzi jest przeznaczanie gruntów 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz pod zurbanizowane tereny niezabudowane 
(prawdopodobnie także przyszłe tereny mieszkaniowe) w granicach terenów, dla których zakłada 
się znaczne ograniczenia zainwestowania lub wręcz zakaz lokalizacji nowej zabudowy. 
Obserwowana jest także tendencja do wprowadzania zabudowy na obszarach użytków rolnych 
w granicach terenów, dla których w studium założono rozwój funkcji pozarolniczych m.in. PP, PU, 
ZL.  

5.1.2. Stan użytkowania i zagospodarowania terenów 

W strukturze użytkowania gruntów tereny zainwestowane obejmują 49% powierzchni 
miasta (Tabela 5). Wyłączając z tej kalkulacji tereny miejskich nieużytków, które mogą podlegać 
przekształceniom i ponownemu zagospodarowaniu w różnych kierunkach, udział ten wyniósłby 
około 45%. Spośród terenów niezurbanizowanych, stanowiących 51% powierzchni miasta 
największy udział mają grunty orne – część z nich nadal jednak podlega stopniowej urbanizacji 

                                                                    
52 Wnioski z detekcji (analizy różnicowej) ortofotomapy z 2009/2011 roku w zakresie zmian użytków gruntowych i lokalizacji 

zabudowy w granicach administracyjnych Łodzi w kontekście oceny aktualności Studium 2010, opracowanie MPU. 

Rysunek 8 Grunty zabudowane i zurbanizowane oraz 
rolne w okresie 2007-2014 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych 

Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat. 
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(„Uwarunkowania – stan istniejący – struktura funkcjonalno-przestrzenna” – załącznik Nr 2 
do uchwały). 

Tabela 5 Tereny zainwestowane i niezbudowane w skali miasta 

Typ terenu Powierzchnia w ha Udział w powierzchni miasta w % 
Tereny zabudowy mieszkaniowej 5429,5 18 
Tereny zabudowy usługowej 2338,4 8 
Tereny zabudowy przemysłowej 1157,4 4 
Tereny nieużytków miejskich 1139,4 4 
Tereny infrastruktury i komunikacji 4305,6 15 
Łącznie tereny zainwestowane 14370,3 49 
Tereny niezabudowane 14956,6 51 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy użytkowania terenu Łodzi sporządzonej przez Firmę MGGP AERO w 2013 r., 

aktualizacja 2016 r. 

Wśród terenów zabudowy mieszkaniowej nieco ponad 1/3 powierzchni stanowią tereny 
zabudowy wielorodzinnej – dominującym typem zabudowy jest zabudowa blokowa (72%). 
Zabudowa kamieniczna stanowi 28% i koncentruje się głównie w Strefie Wielkomiejskiej  
i jej bezpośrednim otoczeniu. Wśród zabudowy jednorodzinnej (udział 65% w strukturze terenów 
mieszkaniowych) dominuje zabudowa wolnostojąca (Rysunek 9). 

 

Rysunek 9 Struktura użytkowania terenów mieszkaniowych (powierzchnia terenów zabudowy) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy faktycznego użytkowania gruntów w okresie 2014-2015. 

Wśród terenów zabudowy usługowej 32% stanowią tereny usług wyższego rzędu, 
o charakterze ponadlokalnym tj. 9,5% tereny lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2, 6,2% tereny konferencyjno-widowiskowe, 6% tereny szpitali, 5% 
tereny zespołów szkolnictwa wyższego i nauki, 4,8% tereny usług administracyjnych i biurowych 
(Rysunek 10). Pozostałe 68% stanowią tereny usług lokalnych o zróżnicowanym typie 
i charakterze. 
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Rysunek 10 Struktura użytkowania terenów usługowych (powierzchnia terenów zabudowy) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy faktycznego użytkowania gruntów w okresie 2014-2015. 

Wśród zabudowy przemysłowej dominują tereny przemysłowo-usługowe (66%) – Rysunek 
11, zlokalizowane głównie w łódzkich dzielnicach przemysłowych m.in. Teofilów Przemysłowy, 
Dąbrowa Przemysłowa, Nowe Sady. W ich sąsiedztwie znajdują się również tereny o wiodącej 
funkcji przemysłowej (11%). Tereny centrów logistycznych obejmują 17% powierzchni – 
największe z nich koncentrują się na Olechowie i w granicach ŁSSE. Tereny eksploatacji surowców 
stanowią niewielki odsetek terenów przemysłowych (6%) i zlokalizowane są w okolicach 
Nowosolnej. 

 

Rysunek 11 Struktura użytkowania terenów przemysłowych (powierzchnia terenów zabudowy) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy faktycznego użytkowania gruntów w okresie 2014-2015. 

Wśród terenów niezabudowanych nadal największy odsetek stanowią grunty orne, sady, 
łąki, pastwiska (57%) – tereny te zlokalizowane są głównie na obrzeżach miasta. Tereny gruntów 
leśnych i zadrzewień stanowią łącznie 28% powierzchni terenów niezabudowanych. Tereny 
zieleni urządzonej (parki, skwery, zieleńce), podobnie jak ogrody działkowe zajmują 5%, cmentarze 
– 1,5% (Rysunek 12). 
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Rysunek 12 Struktura użytkowania terenów niezabudowanych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy faktycznego użytkowania gruntów w okresie 2014-2015. 

5.2. Struktura funkcjonalno-przestrzenna 

Łódź charakteryzuje się koncentryczno-promienistą strukturą przestrzenną ukształtowaną 
w wyniku naturalnych uwarunkowań oraz historycznych i współczesnych procesów rozwojowych 
(SCHEMAT 1u). 

Strefę Wielkomiejską zajmują tereny zabudowy śródmiejskiej. Jest to obszar 
wielofunkcyjny, z głównym udziałem zabudowy mieszkaniowej i usługowej, posiadający 
zróżnicowaną typologię zabudowy z dominacją układów pierzejowych. Wokół Strefy 
Wielkomiejskiej zlokalizowane są tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i usługowej z mniejszymi enklawami terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
(najczęściej ukształtowanych przed 1939 rokiem) oraz terenów przemysłowych. Tereny 
te mieszczą się w Obszarze Współczesnego Rozwoju Strefy Wielkomiejskiej. Zarówno w Strefie 
Wielkomiejskiej jak i OWRSW struktury zabudowy uzupełniane są przez tereny o przewadze 
zieleni urządzonej, głównie w formie parków i ogrodów działkowych oraz – zaliczonych również 
do tej kategorii – cmentarzy. Występują tu także znaczne zasoby terenów nieużytkowanych 
powstałych najczęściej w wyniku likwidacji funkcji przemysłowej.  

Obszary obrzeżne – poza granicami kolei obwodowej – zurbanizowane są w ograniczonym 
stopniu. Struktury miejskie tworzą przede wszystkim: tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, w tym wielkie zespoły mieszkaniowe, rozchodzące się promieniście od Strefy 
Wielkomiejskiej, tereny produkcyjne i produkcyjno-usługowe, w tym strefy przemysłowe, 
oraz tereny zabudowy usługowej. Znaczną część obszaru obrzeżnego miasta zajmują tereny 
o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zarówno w formie zorganizowanych 
struktur osiedlowych, jak i żywiołowej urbanizacji. Przewagę ilościową mają tu jednak tereny 
niezurbanizowane, w tym: grunty rolne, lasy, zadrzewienia i zieleń naturalna niska. Tereny otwarte 
dzielone są pasami zabudowy, najczęściej mieszkaniowej jednorodzinnej, przebiegającymi wzdłuż 
ulic, ale też posiadają coraz większy udział zabudowy rozproszonej. Tereny zieleni urządzonej 
stanowią głównie ogrody działkowe, a w mniejszym stopniu parki i cmentarze.  

Strefa Wielkomiejska 

W Studium obszar funkcjonalny śródmieścia Łodzi pokrywa się z granicami tzw. Strefy 
Wielkomiejskiej, a jego otoczenie – ze strefą współczesnego rozwoju (Obszaru Współczesnego 
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Rozwoju Strefy Wielkomiejskiej)53. W myśl ustaleń Strategii 2020+ Strefa Wielkomiejska pełni 
rolę obszaru kluczowego dla wizerunku i tożsamości miasta dzięki swojej formie urbanistycznej 
i architektonicznej, materialnemu dziedzictwu kulturowemu oraz symbolicznemu znaczeniu tego 
obszaru. Według danych z 2013 roku Strefa Wielkomiejska, skupia niespełna 5% powierzchni 
miasta (w tym ok 10,71% wszystkich terenów istniejącej strefy zurbanizowanej zwartej).  
W jej granicach mieszka około jedna piąta mieszkańców Łodzi i pracuje około jedna trzecia 
wszystkich pracujących. Wskazuje to na dużą intensywność użytkowania tego fragmentu miasta 
oraz znaczną gęstość zabudowy. 

Struktura przestrzenna, użytkowanie terenów i typologia zabudowy 

Zróżnicowana i wielofunkcyjna struktura przestrzenna SW powstała w wyniku 
historycznych procesów rozwoju miasta, opisanych szczegółowo w rozdziale 7. Uwarunkowania 
wynikające z diagnozy stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

Wyniki przeprowadzonej analizy struktury przestrzennej wskazują na wysoki stopień 
zainwestowania Strefy Wielkomiejskiej, gdzie dominującym użytkowaniem jest zabudowa 
usługowa (30,28%) oraz mieszkaniowa (28,19%). Niespełna 1/3 powierzchni SW stanowią tereny 
przestrzeni publicznie dostępnych (28,18%). Niewielki odsetek zajmują natomiast tereny zieleni – 
11,02% (tj. około 154 ha).  

W strukturze zabudowy mieszkaniowej SW dominuje XIX-wieczna zabudowa wielorodzinna 
typu kamienicznego (21,70% powierzchni SW, około 303 ha). Powojenna rozbudowa miasta 
pozostawiła tu również liczne osiedla blokowe, łącznie składające się na około 6,27% powierzchni 
SW (tj. około 87 ha). Tereny instytucji publicznych, tj. usługi administracji i biurowe, usługi zdrowia 
oraz zespoły szkolnictwa wyższego i nauki stanowią 6,21% powierzchni SW (około 87 ha). Tereny 
zabudowy produkcyjnej zajmują 10,36% powierzchni strefy. Wśród tej grupy wyróżnić należy 
użytkowane tereny przemysłowe – 3,57% terenu SW, tj. około 50 ha oraz nieużytki po dawnych 
zakładach produkcyjnych – aż 6,79% powierzchni SW, tj. około 95 ha. Wśród przestrzeni 
publicznie dostępnych występujących w strefie dominują tereny dróg i komunikacji publicznej 
(18,91%, tj. około 264 ha). Niewielki odsetek zajmują tereny zieleni urządzonej – 8,58% 
(około 120 ha). 

Udział współczesnej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej tj. zrealizowanej po 1989 
roku w strukturze urbanistycznej Strefy Wielkomiejskiej jest symboliczny, co pokazuje niewielką 
skalę i zasięg procesów urbanizacyjnych w tym obszarze. Istotniejsze zmiany wprowadzono 
w zakresie nowej zabudowy usługowej lub adaptacji istniejących obiektów dla tych potrzeb. 
Dotyczy to zwłaszcza zespołów biurowców, bądź adaptacji obiektów biurowych w tkance 
śródmieścia. Największych zmian w historycznej strukturze dokonano realizując duże projekty 
drogowe – przebicie trasy W-Z (dawnej ul. Głównej) czy budowę korytarza ulic Narutowicza-
Zielona. Ich efekty negatywnie wpłynęły na kształtowanie ładu przestrzennego śródmieścia.  

Tereny mieszkaniowe 

Procesy kształtowania środowiska zamieszkania w ramach ścisłego śródmieścia w dużym 
stopniu zależą od istniejących struktur mieszkaniowych. Zasoby zabudowy mieszkaniowej 
w śródmieściu (w granicach Strefy Wielkomiejskiej) kształtują się następująco54:  

 znaczny obszar Rdzenia Strefy Wielkomiejskiej, położony w północnej części Stefy, 
w rejonie ul. Piotrkowskiej i Starego Polesia, pokryty historyczną zabudową kamieniczną 
z nielicznymi uzupełnieniami zabudową wielorodzinną, realizowaną współcześnie. 
To najbardziej intensywnie zabudowany obszar, o nierównym dostępie do urządzonych 
terenów zieleni, m.in. Stare Polesie oddalone od obszarów większych parków miejskich  

                                                                    
53 Wyznaczonych w Strategii Rozwoju Przestrzennego Miasta Łodzi 2020+. 
54 W Strefie Wielkomiejskiej forma zabudowy mieszkaniowej jest przestrzenne zróżnicowana. Wskazane zostały najważniejsze cechy 

wyróżnionych obszarów. 
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i o niskim wyposażeniu w zieleń wysoką (szczegółowy opis zieleni został zawarty 
w rozdziale 6.2.6 Zieleń miejska). Są to obszary wymagające procesów rewitalizacji 
obszarowej i poprawy jakości zamieszkania, 

 tereny w rejonie północno-wschodnim, od ul. Kilińskiego do rejonu ul. Kopcińskiego, 
zawierają zabudowę o mieszanym charakterze, łączącą XIX-wieczne kamienice 
oraz zabudowę z okresu międzywojennego, a także osiedla powojenne w rejonie ulic: 
Sterlinga, Kamińskiego, Północnej. W obszarze tym zlokalizowane jest również Nowe 
Centrum Łodzi, skupiające współczesną, wielofunkcyjną zabudowę Łodzi, w tym również 
mieszkaniową. Obszar ten posiada najlepszy dostęp do terenów z (m.in. Park Helenów, Park 
Staszica i Park im. St. Moniuszki). Tereny mieszkaniowe, zwłaszcza w rejonie Uniwersytetu 
Łódzkiego, cechuje lepsza kondycja techniczna zabudowy i wysokie walory zamieszkania, 

 tereny na południe od trasy W-Z zawierają różnorodną zabudowę – zarówno kamieniczną, 
jak i modernistyczną – większość z modernistycznych zespołów zabudowy w śródmieściu, 
w tym budynki SM Śródmieście z Śródmiejską Dzielnicą Mieszkaniową (tzw. łódzkim 
Manhattanem), jak również współcześnie powstające osiedla mieszkaniowe, m.in. przy ulicy 
Tylnej i ulicy Tymienieckiego. 

Tereny usługowe 

Strefa Wielkomiejska utrzymuje swoją tradycyjną rolę jako obszar koncentracji 
najważniejszych ponadlokalnych usług publicznych55. W ramach obecnej Strefy Wielkomiejskiej 
historycznie mieściły się i mieszczą nadal, ważniejsze siedziby związane z tzw. usługami 
wspierającymi funkcje metropolitalne56, usługami publicznymi wyższego rzędu, obsługującymi 
Łódź i przylegające gminy (obiekty administracji rządowej i samorządowej oraz siedziby sądów), 
oraz najważniejsze obiekty kultury, oddziaływujące ponadlokalnie – muzea i teatry). Rozbudowa 
Nowego Centrum Łodzi może pozwolić na lokalizację dodatkowych usług publicznych, 
rozumianych jako realizację obiektów kulturalno-rozrywkowych w ramach zespołu 
pofabrycznego EC1. Proces lokalizacji nowych funkcji usługowych dotyczy również drobnych 
i wyspecjalizowanych biur komercyjnych związanych z usługami dla ludności np. kancelarii 
prawniczych, biur projektowych czy gabinetów medycznych. Zmiany Strefy Wielkomiejskiej 
w wyniku lokalizacji znaczących usług komercyjnych, tworzących infrastrukturę 
dla nowoczesnego biznesu i usług, następują w sposób zróżnicowany, warunkowany 
możliwościami realizacji inwestycji przez podmioty prywatne.  

Istotnym uwarunkowaniem jest utrata znaczących funkcji produkcyjnych w obszarze 
śródmieścia oraz ewolucji terenów przemysłowo-składowych na rzecz wprowadzenia usług. 
Jest to proces kończący długi etap wygaszania roli przemysłu w kształtowaniu obszaru Strefy 
Wielkomiejskiej rozpoczęty w latach 90-tych XX w.57 Struktura przestrzenna istniejących 
obiektów usługowych (głównie biurowych i handlowych) uwarunkowana jest w znacznym stopniu 
mozaikowym rozmieszczeniem obiektów przemysłowych z XIX w. adaptowanych na te funkcje. 

Lokalizacja obiektów biurowych następuje więc wyspowo, a ich wpływ na otoczenie 
jest rozproszony tzn. nie tworzą one obszarów koncentracji usług w rodzaju scentralizowanych 
dzielnic biurowo-usługowych, a raczej skupiska obszarowe. Szansą na realizację takiego obszaru 
może być Nowe Centrum Łodzi – wprowadzenie takiego zainwestowania jest jednak uzależnione 
od kondycji i możliwości prywatnego rynku nieruchomości biurowych. Szczegółowa analiza rynku 
biurowego została zawarta w rozdziale 11.2. Rynek usług biurowych. 

Strefa Wielkomiejska nadal pozostaje istotnym obszarem o funkcjach handlowych. Pomimo 
utrzymania funkcji w śródmieściu, charakter przestrzeni handlu uległ radyklanym zmianom. 

                                                                    
55 Wolaniuk A., Plansza XXXVII: Rozwój funkcji metropolitalnych Łodzi [w:] Atlas miasta Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łodzi 2002 

rok. 
56 Oznacza to przede wszystkim funkcje budujące rolę miasta jako globalnej metropolii, np. siedzib dużych firm międzynarodowych, 

central usług finansowych, siedzib administracji rządowej lub budynków pełniących funkcje kulturalne o zasięgu ponad krajowym. 
57 Kotlicka J., Plansza LXIII: Rozwój terenów przemysłowych [w:] Atlas miasta Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2012 rok. 
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Przestrzeń śródmieścia zmieniały m.in. duże inwestycje, skupiające znaczne powierzchnie 
użytkowe58 – centra i galerie handlowe. Pomimo rosnącej konkurencji śródmieście utrzymało 
tereny wspierające handel tradycyjny – ulice handlowe i targowiska. Wpływa to na charakter 
zagospodarowania i stan ładu przestrzennego obszaru śródmieścia.  

W rejonie Strefy Wielkomiejskiej można wyróżnić co najmniej trzy główne, różniące 
się od siebie, kategorie przestrzeni handlowych, cechujące się zróżnicowanym charakterem 
funkcjonalnym i typologią zabudowy. Obejmują one m.in.: 

 współczesne obiekty handlowe obsługujące obszar metropolitalny, w tym m.in. trzy 
nowoczesne centra handlowe z rozbudowanym zestawem usług rozrywkowych (tzw. centra 
trzeciej generacji – CH Galeria Łódzka, CH Sukcesja) oraz centrum handlowe czwartej 
generacji (tzn. z rozbudowanym programem usług dodatkowych m.in. hoteli, funkcji 
kulturalnych i rozrywkowych oraz przestrzeni publicznych59 – CH Manufaktura). Obiekty 
te cechuje znaczna skala oraz ponadlokalny zasięg oddziaływania,  

 starsze centra handlowe – obiekty pełniące funkcje handlowe zrealizowane przed 1989 
rokiem i nadal realizujące swoje funkcje jak np. domy towarowe – Dom Handlowy Central, 
Dom Towarowy Uniwersal przy Placu Niepodległości (zaadaptowany dla nowych funkcji) 
oraz mniejsze domy towarowe realizowane w latach dziewięćdziesiątych, pełniące swoje 
funkcje (CH Saspol), 

 obiekty „tradycyjnego” handlu, często o lokalnym zasięgu i charakterze, skupione w ramach 
głównych ulic handlowych (ul. Piotrkowskiej jako nadrzędnej, ale także ulic: Zielonej, 
al. Piłsudskiego, Zachodniej-Kościuszki, Struga), miejskich hal targowych (m.in. Zielony 
Rynek, hala targowa Górniak) czy parterów użytkowych. Obiekty te spełniają ważną rolę 
w strukturze śródmieścia, zwiększając jego atrakcyjność dla mieszkańców i zapewniając 
im artykuły pierwszej potrzeby, jak też konkurując z ofertą centrów handlowych artykułami 
specjalistycznymi (np. wyspecjalizowane sklepy muzyczne, antykwariaty itp.). 

Zróżnicowana struktura handlu jest wynikiem procesów urbanizacji w okresie 
posttransformacyjnym, głównie wykorzystania dużych terenów pofabrycznych, o uregulowanym 
stanie własnościowym dla realizacji centrów w sercu miasta na przełomie lat dziewięćdziesiątych 
i początku XXI wieku. Proces ten z jednej strony wzmocnił rolę śródmieścia jako centrum usług 
i powiększył atrakcyjność dla odwiedzających, ale jednocześnie spowodowało konsekwencją 
to zaostrzenie konkurencji z lokalnymi, tradycyjnymi obiektami handlowymi. 

Tereny poprzemysłowe – wielofunkcyjne 

Utrata funkcji przemysłowych w Łodzi, wynik procesu przekształcenia gospodarki 
centralnie planowanej na rynkową oraz wewnętrznych trudności w dostosowaniu przemysłu 
do nowych warunków, wywołała konsekwencje w przestrzeni określonej przez wcześniejszą 
historię rozwoju terenów. Rezultatem procesów przekształceń historycznych stała 
się zróżnicowana struktura terenów poprzemysłowych. Składają się na nią pozostałości dawnych 
fabryk, powstałych w okresie XIX-wiecznego rozwoju miasta w śródmieściu, w tym m.in. tereny 
zlokalizowane w ramach posiadeł wodno-fabrycznych (np. sześciohektarowy teren dawnego 
zakładu Uniontex czy ponad dziesięciohektarowy teren dawnej fabryki Geyera), czy obszarów 
zespołów fabrycznych budowanych w okresie powojennym, które zostały zlikwidowane w okresie 
posttransformacyjnym. 

W wyniku procesów przekształceń obszarów poprzemysłowych znacząca część terenów 
pofabrycznych znajduje się w rękach prywatnych. Lokalizacja terenów nieużytków miejskich, 
w szczególności dużych terenów poprzemysłowych, jest istotna, ponieważ wiąże się z brakiem 
wykorzystania potencjału miejsca dla wprowadzenia nowego użytkowania. Wizerunkowo 
porzucone tereny przemysłowe zwiększają negatywną percepcję Łodzi jako miasta zaniedbanego 

                                                                    
58 Powyżej 2000 m2 powierzchni handlowej. 
59 Ledwoń S., Analiza uwarunkowań dla lokalizacji i funkcjonowania obiektów handlu w tym WOH w głównych miastach Polski, 2013 rok. 
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i opuszczonego przez miejskie aktywności. Rynkowo ważnym aspektem jest kwestia możliwej 
podaży terenów, czyli powierzchni terenów wprowadzonych na rynek i mogących podlegać 
przekształceniom, oraz ich chłonności60. W efekcie nadpodaż terenów może prowadzić 
do rywalizacji między terenami o inwestycje. Jest to ważne w przypadku określenia priorytetów 
polityki miasta, a dotyczy zwłaszcza NCŁ oraz potencjalnej konkurencji ze strony innych terenów 
poprzemysłowych oferujących możliwości przekształceń. 

Poniżej omówiono znaczące obszary i zespoły terenów poprzemysłowych zlokalizowane 
w Strefie Wielkomiejskiej, o wysokim potencjale inwestycyjnym, z możliwością dokonania 
przekształceń istniejącej struktury (z uwzględnieniem wartości historycznych) i adaptacji 
w kierunku terenów wielofunkcyjnych. 

1. Nowe Centrum Łodzi: obszar obejmujący około 100 ha, ograniczony ulicami: Tuwima, 
Kilińskiego, Narutowicza i al. Śmigłego-Rydza. Pod względem urbanistycznym NCŁ 
ma stanowić nową dzielnicę miasta, pozwalającą na rozwój nowej zabudowy śródmiejskiej 
w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Piotrkowskiej i rdzenia Strefy Wielkomiejskiej. W skali 
miasta celem realizacji NCŁ jest funkcjonalne i przestrzenne wzmocnienie śródmieścia 
o nową zabudowę, skupioną w bezpośrednim sąsiedztwie głównego węzła przesiadkowego. 
Nowy dworzec ma w założeniu tworzyć „bramę do miasta”, główny punkt dostępu 
dla przyjezdnych korzystających z ponadlokalnego transportu zbiorowego. Zamierzeniem 
jest stworzenie dzielnicy o charakterze wielofunkcyjnym, z udziałem mieszkań, usług, 
handlu, w tym dopuszczenie lokalizacji centrum handlowego oraz budynków publicznych. 
Wprowadzane funkcje powinny być komplementarne w stosunku do obecnego, 
historycznego centrum, tak, aby NCŁ nie stanowiło dla niego konkurencji, a uzupełniało 
ofertę inwestycyjną centrum. 

Obszar NCŁ jest podzielony na trzy strefy funkcjonalne, które różnią się pod względem 
użytkowania i charakteru:  

 strefa I, o powierzchni 40 ha – pomiędzy ul. Kilińskiego i al. Rodziny Scheiblerów, teren 
funkcjonalnego i przestrzennego rdzenia NCŁ. Dominującym przeznaczeniem są tu funkcje 
kulturalne i artystyczne, mieszkaniowe, handlowe i komunikacyjne; obszar lokalizacji 
nowego dworca Łódź Fabryczna wraz z otoczeniem oraz zabudowy zespołu EC1. Teren 
Strefy obejmuje także ważniejsze przestrzenie publiczne NCŁ, m.in. Rynek Kobro, 

 strefa II, o powierzchni 30 ha – pomiędzy al. Rodziny Scheiblerów i ul. Kopcińskiego, 
obejmuje kwartały przemysłowe, zrewitalizowaną istniejącą zabudowę, usługi i biura, 

 strefa III, o powierzchni 30 ha – pomiędzy ulicami Kilińskiego i Piotrkowską, fragment 
obejmujący istniejącą zabudowę śródmieścia, graniczącą z otoczeniem dworca i strefą I 
od zachodu. Strategicznym celem działań w tym obszarze jest rewitalizacja, rewaloryzacja 
zabudowy, utworzenie nowych przestrzeni publicznych. 

Nowe Centrum Łodzi jest projektem, w którym nadrzędną rolę pełni samorząd, realizując 
i współfinansując kompleksowy program infrastruktury technicznej i dróg. W kontekście polityki 
przestrzennej Studium należy traktować go jako projekt priorytetowy dla przekształceń 
ze względu na strategiczne położenie i znaczenie, powiązanie z transportem zbiorowym 
oraz zaangażowanie w jego przekształcenie znacznych środków publicznych.  

2. Posiadła wodno-fabryczne: obszar obejmujący około 80 ha, położony w dolinie rzeki Jasień 
i ograniczony ulicami: Piotrkowską, Tymienieckiego, Milionową (tereny dawnej fabryki 
Scheiblera) oraz al. Śmigłego-Rydza. W jego skład wchodzi także teren dawnej fabryki 
Geyera (kwartał ulic: Czerwona, Sieradzka, Wólczańska, Piotrkowska). Teren 
ten historycznie tworzył fabryczne „miasto w mieście” – duży obszar wykorzystywany 
do celów produkcyjnych wraz z towarzyszącą zabudową dla robotników (zespół famuł 
i szkoły przy Księżym Młynie). Po zamknięciu produkcji przemysłowej został częściowo 
przekształcony, m.in.:  

                                                                    
60 Możliwości wypełnienia zabudową – dyktowaną możliwościami finansowymi i produkcyjnymi lokalnego rynku nieruchomości. 
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 przekształcono dawny kompleks fabryki Scheiblera w zespół mieszkaniowy (lofty) 
na Księżym Młynie w dawnej fabryce przy ul. Tymienieckiego, 

 rozpoczęto proces rewitalizacji przestrzennej i społecznej zespołu famuł Księży Młyn, 

 zaadaptowano dawny zespół pofabryczny przy ul. Tymienieckiego 3 jako Łódź Art-Center 
(ŁAC), Międzynarodowe Centrum Sztuki i inkubator przemysłów kreatywnych – 
Art. Inkubator, 

 na części terenów utworzono obszar objęty ŁSSE i wprowadzono funkcje produkcyjne, 
efektem towarzyszącym był zakończony w 2013 roku remont fabryki Grohmana na cele 
siedziby Strefy, 

 zrealizowano nowe zespoły zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Tymienieckiego-Tylnej. 

Pomimo zmian obszar nadal pozwala na wprowadzanie zabudowy oraz rewaloryzację 
obiektów pofabrycznych. Barierą rozwojową może być ograniczony dostęp do infrastruktury 
drogowej (ul. Milionowa) i transportu zbiorowego dla części terenów położonych w dalszej 
odległości od ul. Piotrkowskiej i al. Śmigłego-Rydza. Obszar ten zawiera znaczne rezerwy 
i pozwala na wprowadzanie znaczącego nowego programu użytkowego. 

Detekcja zmian w zabudowie, rezerwy terenu 

Analiza bilansu zabudowy w Strefie Wielkomiejskiej w latach 1994-2013 pokazuje, 
że obszar ten jako jedyny w mieście tracił zabudowę – zrealizowano 530 nowych obiektów, 
przy wyburzeniu 1147 budynków. Ujemne saldo kształtowania się nowej zabudowy jest wynikiem 
wyburzania budynków w złym stanie technicznym i niską aktywnością inwestorów. 

Tempo inwestowania w rejonie śródmieścia można tłumaczyć kilkoma czynnikami: silną 
konkurencją obszarów podmiejskich pod względem dostępności terenów uzbrojonych, 
rozdrobnioną i złożoną strukturą własnościową, ograniczeniami infrastrukturalnymi 
utrudniającymi inwestowanie czy dotychczasową, negatywną opinią inwestorów o obszarach 
śródmiejskich.  

Od 2011 roku widoczny jest jednak wzrost ilości nowych inwestycji, co może wiązać 
się m.in. z poprawą wizerunku obszaru Strefy Wielkomiejskiej. Realizacja nowych inwestycji 
mieszkaniowych w ostatnich latach obejmowała zespoły nowych budynków, bądź indywidualne 
realizacje. Największe zespoły nowej zabudowy powstawały w oparciu o wykorzystanie większych 
terenów inwestycyjnych (osiedla: Solaris – 100 mieszkań, Etiuda – 266 mieszkań), ważną rolę 
pełniły obszary poprzemysłowe (osiedle Centrum przy ul. Tymienieckiego-Tylnej – 250 
mieszkań), bądź w wyniku adaptacji obiektów pofabrycznych (zespół Tobacco Park 
przy ul. Kopernika – 283 mieszkania, obiekty na Księżym Młynie przy ul. Tymienieckiego 
i Przędzalnianej – 142 mieszkania). Ogólnie zrealizowano znaczną liczbę nowych mieszkań 
w obiektach wielorodzinnych.  

Należy jednak pamiętać, że obszar śródmieścia jest silnie zurbanizowany. Oprócz działań 
deweloperów o poprawie jakości warunków życia, będzie tu decydowała skuteczność działań 
modernizacyjnych istniejącej tkanki miejskiej przez działania inwestorów i właścicieli prywatnych 
(wspólnot mieszkaniowych). 

Oceniając strukturę użytkowania terenów w Strefie Wielkomiejskiej warto zwrócić uwagę 
na analizy wielkości rezerw terenowych, rozumianych jako działki niezabudowane 
oraz nieruchomości aktualnie pozbawione użytkowania. Są to tereny, które umożliwiają realizację 
nowej zabudowy lub zagospodarowanie w formie terenów zieleni, przestrzeni ogólnodostępnych 
lub parkingów kubaturowych w rejonie ścisłego śródmieścia. Dodatkowo umożliwiają 
one odbudowę historycznych narożników i pierzei zabudowy, szczególnie w rejonie 
ul. Piotrkowskiej. Według analiz wielkość rezerw wynosi łącznie ok 100,39 ha – około 8% 
powierzchni Strefy Wielkomiejskiej (Tabela 6), w tym ok 36% pozostawało własnością gminy. 
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Dodatkowo w ramach analizy wskazano także działki zabudowane pustostanami. 
Obejmowały one łącznie około 33,61 ha, tj. około 285 obiektów, w tym 150 obiektów 
było objętych prawną formą ochrony zabytków (rejestrem lub ewidencją)61.  

Analiza wskazuje zwiększającą się liczba nieruchomości wyłączonych z użytkowania 
lub użytkowanych w sposób nieefektywny, poniżej możliwej do uzyskania renty gruntowej. Proces 
ten jest jednak nierównomierny i silniej dotyka obszarów koncentracji zabudowy XIX-wiecznej 
w rdzeniu miasta. 

Tabela 6 Rezerwy rozwojowe w Strefie Wielkomiejskiej – działki niezabudowane 

Rezerwy rozwojowe w Strefie Wielkomiejskiej 

Własność: 
Powierzchnia  

w ha 
Powierzchnia  

w % 

Zasób gminny: 35,96 36 

Zasób pozostały, w tym prywatny 57,45 57 

Zasób mieszany (współwłasność) 0,76 1 

Nieuregulowany stan prawny 6,22 6 

Ogółem 100,39 100 
Źródło: opracowanie własne, stan na czerwiec 2015 roku. 

Procesy urbanistyczne w Strefie Wielkomiejskiej 

Strefa Wielkomiejska podlega procesom urbanistycznym62, które warunkują wybór polityki 
przestrzennej miasta. Najważniejsze z nich to: 

 zmiana struktury i funkcji śródmieścia Łodzi, w tym próby przeciwdziałania jego degradacji,  

 kształtowanie strefy obrzeżnej Strefy Wielkomiejskiej jako jej integralnego zaplecza, 

 proces rewitalizacji śródmieścia Łodzi,  

 proces przekształcenia stref przemysłowych i miejskich nieużytków, w tym rozpoczęcie 
budowy Nowego Centrum Łodzi, 

 okres realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych związane z realizacją nowych dróg 
(m.in. zakończenie budowy trasy W-Z i węzła przesiadkowego), budowa nowego węzła 
integracyjnego w rejonie dworca Łódź Fabryczna oraz potrzeba realizacji tunelu 
średnicowego. 

Obszary poza granicami Strefy Wielkomiejskiej 

Przez obszary zlokalizowane poza granicami Strefy Wielkomiejskiej rozumie się Obszar 
Współczesnego Rozwoju Strefy Wielkomiejskiej, położony w granicach kolei obwodowej 
(pow. 4354,3 ha) oraz tereny obrzeżne (pow. 23647,06 ha) – osiedla wielo- i jednorodzinne, 
tereny przemysłowe i niezurbanizowane (do zachowania i ochrony)63.  

Struktura przestrzenna, użytkowanie terenów i typologia zabudowy  

Obszar Współczesnego Rozwoju SW jest użytkowany podobnie do Strefy Wielkomiejskiej – 
dominują w nim tereny mieszkaniowe (26,4%), zabudowy usługowej i usługowo-produkcyjnej 
(25,6%) oraz komunikacji i transportu (24,1%). Duży udział mają tu tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe (14,7%).  

                                                                    
61 Dane według ekspertyzy MPU. Pustostan jest definiowany jako budynek, który nie jest wykorzystywany i czeka na przywrócenie 

go do użytkowania lub adaptację do nowego użytkowania. Dane dotyczące nieruchomości niezabudowanych obejmują wszystkie 
rodzaje pustostanów, w tym nieruchomości poprzemysłowe. 

62 Opisane zjawiska odnoszą się do przekształceń struktury przestrzennej i sposobu użytkowania oraz materii będącej bezpośrednim  
przedmiotem polityki planistycznej. Należy pamiętać, że u ich podstaw leżą integralne procesy społeczne i gospodarcze kształtujące 
zmiany w przestrzeni miasta.  

63 Strefy wyznaczone w Strategii Rozwoju Przestrzennego Miasta Łodzi 2020+. 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI

 

   40 

Tereny zlokalizowane poza granicami kolei obwodowej są zurbanizowane w ograniczonym 
stopniu. Dominującą formą użytkowania są tu grunty rolne (35,2%), następnie tereny 
mieszkaniowe (16,4%), tereny komunikacji (11,6%) oraz tereny lasów (10,9%). 

Zróżnicowany charakter i struktura obszarów poza Strefą Wielkomiejską powstały 
w wyniku historycznego rozwoju Łodzi. Można wśród nich wyróżnić: 

 tereny ukształtowane w wyniku procesów przedwojennej ekspansji miasta i absorbcji 
dawnych obszarów podmiejskich, m.in. Starych Bałut, Rudy, Chojen, Szlezynga, Grembacha, 
Widzewa i Zarzewia. Cechuje je zróżnicowana wielofunkcyjna struktura, łącząca zabudowę 
XIX-wieczną, tereny przemysłowe i osiedla mieszkaniowe realizowane po wojnie,  

 tereny zabudowy willowej, realizowane na północ od Bałut i usytuowane w pasie 
przyległym do Lasu Łagiewnickiego. W ich ramach można wyróżnić fragmenty zespołów 
o jednolitym charakterze i unikatowej jakości urbanistycznej, np. osiedle Julianów 
wraz z Parkiem Julianowskim. Także osiedla Marysin-Rogi czy obszary zabudowy w rejonie 
ul. Wycieczkowej. Są to obszary pozwalające na dalszą urbanizację, 

 fragmenty urbanizujące się m.in. w wyniku powojennej, gierkowskiej modernizacji w latach 
siedemdziesiątych i kontynuacji tych procesów w okresie późniejszym. Przemiany 
te skutkowały budową wielkich zespołów mieszkaniowych – Teofilowa i Dąbrowy, Retkinii, 
Radogoszcza, Widzewa czy ostatnio Olechowa-Janowa. Obszary zdominowane przez 
większe fragmenty monofunkcyjne64, skupiające miejsca zamieszkania oraz pracy, 

 obszary podmiejskie, podlegające żywiołowej urbanizacji, w szczególności przez realizację 
zabudowy jednorodzinnej, od lat dziewięćdziesiątych. Proces ten dotyczy głównie terenów 
obrzeżnych, w tym Nowosolnej, Moskuli i Sikawy, Rudy, Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich oraz Złotna, oraz towarzyszącej urbanizacji pasma przygranicznego Łodzi. 

Obszary starszych przedmieść są dzielnicami inkorporowanymi w okresie przedwojennym, 
w wyniku poszerzenia granic miasta w latach 1905 i 1915, m.in. tereny Starych Bałut, Rudy, 
Chojen, Szlezynga, Grembacha, Widzewa i Zarzewia. Historyczna geneza powstawania tych 
dzielnic, w tym fakt inkorporowania terenów gęsto zaludnionych, chaotycznie zurbanizowanych65, 
o mieszanej zabudowie – mieszkalno-przemysłowej, wpływała na ich dalszy rozwój. Tereny 
te ulegały znacznym przekształceniom zarówno w okresie wojennym (dawne getto żydowskie 
Stare Miasto), jak i powojennym. W ich wyniku powstawały zespoły współczesnej zabudowy 
mieszkaniowej – zarówno powojennej, realizowanej w technologiach tradycyjnych (przykładem 
jest chociażby realizacja osiedla Nowe Rokicie w rejonie ul. Rogozińskiego), jak i zespołów 
zabudowy z wielkiej płyty (np. w rejonie ul. Rzgowskiej czy ulic Tuszyńskiej i Sanockiej). Struktura 
urbanistyczna dzielnic jest jednak mocno niejednorodna – Widzew i Zarzew, fragmenty Bałut 
czy Szlezyng do dzisiaj zachowały mieszaną, gęsto zabudowaną strukturę kamienic i fabryk. Część 
dzielnic na północy, jak Julianów, zachowała tradycyjny charakter zabudowy jednorodzinnej. 

Największym wyzwaniem urbanistycznym jest zły stan techniczny zabudowy, przede 
wszystkim XIX-wiecznych kamienic, w rejonie Starego Widzewa czy dawnej dzielnicy Górna, bądź 
powoli niszczejących osiedli powojennych, w szczególności socrealistycznych66. Problem stanowi 
też niespójny charakter zagospodarowania przestrzennego, szczególnie w zakresie starszych 
części miasta, historycznie urbanizujących się w sposób żywiołowy (wspomniane wcześniej Bałuty 
czy Górna). Dzielnice te mają często niejednorodny charakter pod względem zabudowy 
i użytkowania. Dotyczy to zwłaszcza terenów północnej części dawnej dzielnicy Górna, 
gdzie zabudowie mieszkaniowej towarzyszą tereny niewielkich zakładów produkcyjnych. 
Kwartały zabudowy wypełniają także blokowe osiedla mieszkaniowe. 

                                                                    
64 Posiadających jedno nadrzędne przeznaczenie (np. mieszkania, przemysł). 
65 Bałuty w momencie inkorporacji były chaotycznie zabudowaną wsią, funkcjonującą jako przedmieście miasta, liczącym ponad 

100000 mieszkańców. Ilustruje to skalę wyzwania jakim musiały sprostać ówczesne władze miasta. Determinowało to także 
przyszły rozwój dzielnicy.  

66 m.in. Osiedle Staromiejskie, Osiedla Bałuty I i Bałuty IV, osiedle Żeligowskiego. 
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Tereny mieszkaniowe – Łódzkie Wielkie Zespoły Mieszkaniowe (WZM)67 

Obszary osiedli realizowanych w okresie powojennym tworzą znaczący element zasobu 
mieszkaniowego Łodzi. Pod względem przestrzennym tworzą one charakterystyczne obszary 
zabudowy, wyróżniające się w zależności od stylu i okresu w którym powstały. Dotyczy 
to zarówno osiedli socrealistycznych, osiedli realizowanych w latach 50-60 jak i „blokowisk” 
realizowanych w technologiach prefabrykowanych. Pod względem statystycznym w 2011 roku 
budynki wzniesione w okresie 1945-1988 zapewniały około 62,3% zasobu mieszkaniowego 
(Tabela 7).  

Tabela 7 Zamieszkałe budynki mieszkalne i mieszkania realizowane w okresie powojennym (1945-1988) 
w podziale na okres budowy 

Wyszczególnienie 1945-1970 1971-1978 1979-1988 Suma 
Ogółem w 

Łodzi 
Udział 

w % 

Budynki 8523 3212 4229 15964 40648 39,2 

Mieszkania 96737 72474 42030 212241 340296 62,3 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Zakład Wydawnictw Statystycznych, 

Warszawa 2012 rok. 

Było to czterokrotnie więcej mieszkań niż w budynkach mieszkalnych zrealizowanych przed 
1918 rokiem, odpowiadających za około 13,3% zasobu (52001 mieszkań) i budynkach 
budowanych w okresie 1918-1944 (9,7% zasobu, 380954 mieszkań)68. Według szacunków NSP 
w łódzkich osiedlach blokowych mieszkało około 300 tys. osób, prawie połowa mieszkańców 
miasta69. Osiedla blokowe tworzą znaczne obszary koncentracji ludności – osiedle Retkinia liczy 
około 60000 mieszkańców, a tereny spółdzielni mieszkaniowej Teofilów – około 30000 
mieszkańców. 

Osiedla pod względem roli w strukturze miasta tworzą zespoły zabudowy 
o monofunkcyjnym, mieszkaniowym charakterze, często o monotonnej architekturze i przeciętnej 
estetyce. Duże osiedla często cechują się niewystarczającym poziomem jakości przestrzeni 
międzyblokowych czy wyposażenia w usługi. Usytuowanie zabudowy osiedli blokowych 
w strukturze miasta jest zróżnicowane, obejmując m.in. obiekty sytuowane w istniejącej 
strukturze śródmiejskiej, jak i zespoły dużych osiedli – dominujące w obszarach poza granicami 
kolei obwodowej. Historycznie rozwój tych zespołów był dyktowany koniecznością poprawy 
istniejących warunków mieszkaniowych w mieście (przegęszczenie, zły stan techniczny zabudowy 
kamienicznej, czy złe warunki lokalowe w części zasobu – np. brak wyposażenia w urządzenia 
sanitarne) oraz zaspokojenia potrzeb związanych z migracją mieszkańców. Proces budowy 
nowych osiedli na niezagospodarowanych terenach w otoczeniu OWRSW, m.in. w rejonach 
dawnych wsi Retkinia i Teofilów, znacząco przyczynił się do procesów migracji z historycznego 
śródmieścia na przedmieścia i rozwoju przedmieść Łodzi.  

Pod względem procesów urbanistycznych łódzkie blokowiska od lat dziewięćdziesiątych 
ulegają procesom „umiastowienia”70 – czyli zróżnicowaniu użytkowania ich przestrzeni dzięki 
lokalizacji nowych funkcji, głównie uzupełnienia brakujących usług, w tym handlu osiedlowego. 
Stan techniczny osiedli z wielkiej płyty jest oceniany jako dobry, w perspektywie obowiązywania 
Studium nie przewiduje się, że łódzkie osiedla blokowe będą przedmiotem ukierunkowanej 
polityki przestrzennej. Doświadczenie innych polskich miast wskazuje na to, że osiedla blokowe 
nie podlegają pauperyzacji71 w takim stopniu jak ich zachodnie odpowiedniki. Decydują  

                                                                    
67 Termin jest wzorowany na fr. pojęciu grand ensemble – duży zespół zabudowy blokowej i mieszkaniowej. 
68 Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Spis… 
69 Szafrańska E., Wielkie osiedla mieszkaniowe w okresie transformacji – próba diagnozy i kierunki przemian na przykładzie Łodzi [w:] 

Jażdżewska I. (red.), Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź 2010 rok. 
70 Ibidem. 
71 Dotyczy to obniżenia wartości osiedli w oczach nabywców i mieszkańców oraz pogłębiania problemów kryzysowych – luki 

remontowej czy złego stanu technicznego. Badania realizowane na łódzkich osiedlach wskazują na dobrą percepcję tych osiedli 
i jakości zamieszkania przez ich mieszkańców (patrz Ibidem). 
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o tym specyficzne uwarunkowania – osiedla te bowiem nadal stanowią rezerwuar zasobu 
mieszkaniowego, usytuowanego na terenach posiadających bazowy zasób usług, dostęp do sieci 
transportu zbiorowego i zieleni. Zapewniają one znaczącą rezerwę mieszkaniową na rynku 
wtórnym. Wyzwaniem urbanistycznym jest natomiast tzw. humanizacja72 i estetyzacja osiedli 
realizowanych w latach 60-80tych.  

Ważnym aspektem jest dylemat związany z kontynuacją rozbudowy dużych osiedli 
mieszkaniowych realizowanych w okresie lat osiemdziesiątych, w których urbanizacja nie została 
jeszcze zakończona a nie tworzą one zwartych struktur miejskich. Takim przykładem 
jest realizacja współczesnej zabudowy wielorodzinnej w rejonie Olechowa-Janowa. Na terenie 
osiedli powoli następuje sukcesywna rozbudowa brakującej infrastruktury – w tym 
m.in. transportowej73 i społecznej. Rozbudowa osiedli mieszkaniowych nie jest nowym procesem, 
ponieważ w okresie pierwszych dekad po transformacji istniejące spółdzielnie mieszkaniowe były 
znaczącym inwestorem, odpowiadając za realizację około 30% nowo powstających mieszkań. 

Tereny przemysłowe i przemysłowo-usługowe – strefy przemysłowe 

Kształtowanie stref przemysłowych wynikało z procesów historycznych, rozwoju Łodzi 
przemysłowej w XIX wieku, jak też późniejszych procesów modernizacyjnych. Wśród nich ważnym 
etapem było powojenne uprzemysłowienie, w wyniku którego stworzono wydzielone strefy 
przemysłowe w strefie zewnętrznej miasta – Teofilów Przemysłowy, Nowe Sady, Brzezińska, 
Ustronna, Dąbrowa, Żabieniec i Polesie Widzewskie. Łącznie w okresie powojennym łódzkie 
strefy przemysłowe wzbogaciły się o 500 ha nowych terenów przemysłowych74.  

W okresie posttransformacyjnym, wraz z załamaniem się łódzkiego przemysłu, struktura 
przestrzenna ulegała radykalnym zmianom. Można tu wyróżnić co najmniej trzy typy procesów: 

 utrata nadrzędnego przeznaczenia oraz pozostawienie struktur i ich „odłogowanie” 
(pozostawienie w postaci nieużytkowanej). Obszary te tworzą zasób miejskich nieużytków, 
czekających na przekształcenia, 

 wprowadzanie funkcji miejskich na terenach poprzemysłowych; proces dywersyfikacji 
nie dotyczy jedynie wprowadzania nowego przeznaczenia, ale także przekształcania 
i uzupełniania funkcji produkcyjnej o funkcje produkcyjno-usługowe, biurowe 
i rzemieślnicze w wyniku przekształceń terenów pozakładowych (przykładem takiego 
działania jest np. teren dawnych zakładów WIMA). Warto zaznaczyć, że nie jest to nowe 
zjawisko – proces ten następuje ciągle od rozpoczęcia procesów restrukturyzacyjnych 
przemysłu, czego przykładem jest np. rozbudowa kampusu Politechniki Łódzkiej,  

 utrzymanie lub przywrócenie funkcji produkcyjnych w ramach obszarów poprzemysłowych. 
Działanie to dotyczy istniejących zasobów stref przemysłowych. Strefy, które utrzymały 
swoją produkcję, obejmują tereny położone na obszarach XIX-wiecznych fabryk,  
jak też stref poza granicami kolei obwodowej. Należy jednak dodać, że scenariusz 
ponownego wprowadzenia intensywnego użytkowania przemysłowego w istniejących 
strukturach jest wyjątkiem, co wiąże się z kosztami adaptacji istniejących obiektów dla 
potrzeb produkcji. 

W perspektywie obowiązywania Studium wyzwaniem jest budowanie oferty inwestycyjnej 
miasta. Według analiz użytkowania terenu niewykorzystane rezerwy terenów przemysłowych, 
wskazane w Studium 2010, wynoszą łącznie prawie 1100 ha. Barierami dla rozwoju tych terenów 
są względy własnościowe, w szczególności rozdrobniona struktura własności, charakteryzująca 
obszary wskazane do rozwoju przemysłu a położone na terenach rolnych. Inny czynnik stanowi 

                                                                    
72 Termin urbanistyczny, oznaczający poprawę jakości przestrzeni otwartych osiedli mieszkaniowych, modernizacji struktury 

budynków. 
73 Np. przedłużenie linii tramwajowej. 
74 Piech M., Plansza XXVI: Przemiany przestrzenne, gałęziowe i funkcjonalne terenów przemysłowych Łodzi w latach 1938–1999 [w:] Atlas 

miasta Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2002 rok. 
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dostęp do uzbrojenia terenu – sieci wysokiego napięcia, sieci gazowej, kanalizacji sanitarnej 
czy wymaganej infrastruktury kolejowej i drogowej. 

W tej dziedzinie w perspektywie obowiązywania Studium dalsze uruchamianie nowych 
terenów będzie warunkowane możliwościami dokonania scaleń nieruchomości. Drugim 
z elementów jest rozwój infrastruktury drogowej, zwłaszcza sieci dróg krajowych i autostrad 
czy modernizacji Łódzkiego Węzła Kolejowego oraz istniejącego portu kontenerowego 
na Olechowie (rejon al. Ofiar Terroryzmu 11 Września oraz ul. Informatycznej). Dostęp  
do tej infrastruktury jest podstawowym wymaganiem przestrzennym dla rozwoju logistyki. 
Obszary, które można by identyfikować jako pozwalające na najsprawniejszy rozwój funkcji 
przemysłowej, obejmują obszary zlokalizowane w sąsiedztwie już istniejących terenów 
przemysłowych i logistycznych we wschodniej części miasta, m.in. przy ul. Tomaszowskiej  
czy na Olechowie – pomiędzy doliną rzeki Olechówki a al. Ofiar Terroryzmu 11 Września 
i ul. Jędrzejowską. 

Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych stwarza duże możliwości dla inwestorów. 
Tereny te często składają się z zespołów większych obszarowo nieruchomości. Zachowana 
historyczna architektura przemysłowa nierzadko jest atutem przy projektach adaptacji, nadając 
im unikatowy charakter, o ile inwestorzy są zainteresowani jej zachowaniem. Problemem 
jest często brak uzbrojenia terenów w infrastrukturę. 

W perspektywie 2020 tereny poprzemysłowe należy traktować jako rezerwę terenów 
inwestycyjnych, umożliwiających elastyczniejsze inwestowanie i realizację większych zespołów 
zabudowy. 

Tereny pokolejowe i powojskowe 

Tereny pokolejowe stanowią potencjalny zasób gruntów dla inwestycji w mieście – 
w znacznej mierze tworzą je tereny zamknięte. Łącznie zasób terenów pokolejowych w granicach 
miasta, dla którego wnioskowano o zmianę przeznaczenia, obejmuje około 288,19 ha, co pokazuje 
potencjalne możliwości realizacji nowych inwestycji. Największe obszary obejmują cztery skupiska 
terenów bezpośrednio powiązane z istniejącą infrastrukturą kolejową – m.in. tereny 
nieużytkowanych bocznic i magazynów przy stacjach Łódź Olechów, Łódź Chojny oraz Łódź 
Widzew. Ostatni teren obejmuje łącznie około 53,75 ha gruntów w rejonie dworca Łódź Kaliska, 
m.in. nieruchomości o powierzchni 36,06 ha w rejonie ul. Konstantynowskiej, al. Włókniarzy  
i ul. Bandurskiego oraz 17,69 ha terenów położonych na południe od ul. Bandurskiego i na zachód 
od al. Włókniarzy.  

Uruchomienie terenów zamkniętych jako rezerw inwestycyjnych (uwarunkowane 
koniecznością ich otworzenia przez odpowiedni organ), uzależnione jest od szans i możliwości 
związanych z szerszymi przekształceniami przestrzeni miasta. Tereny na Olechowie i Widzewie 
pozwalają na rozbudowę funkcji przemysłowo-logistycznych. Olechów może wykorzystywać 
szanse w oparciu o już istniejący multimodalny port kontenerowy oraz tereny przemysłowe 
związane ze Specjalną Strefą Ekonomiczną. W długofalowej perspektywie okolice dworca Łódź 
Kaliska będą ulegały przemianom wraz z reorganizacją ruchu pasażerskiego, związaną z budową 
tunelu średnicowego i przeniesieniem głównego dworca kolejowego i autobusowego do NCŁ. 
Uwolni to tereny o dobrym dostępie komunikacyjnym.  

Zasób terenów powojskowych nadal oczekujących na nowe użytkowanie jest ograniczony. 
Główny obszar to 33-hektarowy teren dawnej jednostki magazynowej (JW nr 1933) 
przy ul. Pryncypalnej (w rejonie dzielnicy Górna). Został wystawiony na sprzedaż przez Agencję 
Mienia Wojskowego w 2014 roku. Ze względu na lokalizację i dostęp do infrastruktury drogowej 
i bocznic pozwala on na zróżnicowane formy użytkowania. 

Kolejny to obszar zlokalizowany w rejonie al. Włókniarzy i ul. A. Struga. Obejmuje 
on rozległy teren nieczynnych koszar i dawnej Wojskowej Akademii Medycznej. Częściowo  
w jego granicach zrealizowana została zabudowa mieszkaniowa (skrzyżowanie ulic Żeligowskiego  
i A. Struga). Obecnie możliwości przekształceń na pozostałym obszarze są ograniczone z uwagi, 
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iż jest to teren zamknięty (więcej informacji o terenach zamkniętych znajduje się w rozdziale 
14.3. Tereny zamknięte i ich strefy ochronne). 

Detekcja zmian w zabudowie 

Analiza bilansu ruchu budowlanego poza granicami Strefy Wielkomiejskiej w latach 1994-
2013 pokazuje znaczny przyrost zabudowy na tych obszarach. Największy miał miejsce 
w obszarach graniczących z gminami ościennymi – przede wszystkim w rejonach Nowosolnej, 
Wiskitna, Rudy Pabianickiej i Złotna. W wielu przypadkach były one realizowane na terenach 
wcześniej niezagospodarowanych, często o użytkowaniu rolnym (tzw. greenfields). Tylko w latach 
2009-2013 w każdym z tych obszarów powstawało średnio 250-280 budynków – znaczny 
odsetek nowych inwestycji stanowiła zabudowa jednorodzinna, realizowane były jednak 
też niewielkie zespoły zabudowy wielorodzinnej. 

Za nowe założenia osiedli wielorodzinnych lub zespołów zabudowy jednorodzinnej 
odpowiadały przede wszystkim prywatne firmy deweloperskie, pozyskujące grunty pod zabudowę 
i realizujące nowe projekty. W warunkach rynkowych, osiedla te powstają etapowo, zależnie 
od potrzeb i możliwości finansowania i sprzedaży mieszkań. Przestrzennie ważnym czynnikiem 
jest duże rozproszenie nowych osiedli, co odróżnia je np. od dużych osiedli realizowanych 
w okresie powojennym czy osiedli budowanych na gruntach spółdzielni mieszkaniowych w latach 
dziewięćdziesiątych. O ich peryferyjnej lokalizacji względem centrum najczęściej decyduje dostęp 
do tańszych gruntów. 

Procesy urbanistyczne w obszarach zlokalizowanych poza granicami kolei obwodowej 

Ekspansja przestrzenna struktur podmiejskich Łodzi historycznie była warunkowana 
zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych miasta. Zjawisko to odzwierciedlały kolejne inkorporacje 
terenów podmiejskich. W ostatniej z nich (1988) obszar Łodzi powiększył się o ponad 7890 ha. 
Obecnie tereny te podlegają przekształceniom – realizacji nowej zabudowy jednorodzinnej, 
niezwiązanej z produkcją rolną. Ważnym czynnikiem przestrzennym i ekonomicznym był okres 
transformacji ustrojowej i utworzenia prywatnego rynku nieruchomości, w szczególności 
możliwości nabywania i obrotu gruntami oraz realizacji zabudowy indywidualnej. 

Widoczny na tym obszarze proces suburbanizacji warunkowany jest m.in. zaspokajaniem 
potrzeb mieszkaniowych – tereny podmiejskie oferują większe możliwości realizacji nowej 
zabudowy, bez ograniczeń przestrzennych występujących na obszarach śródmiejskich. Równie 
ważne jest powiązanie tego procesu z działaniem rynku nieruchomości – zwłaszcza takich działań 
jak zaprzestanie użytkowania rolnego, chęć komercjalizacji tych gruntów jako budowlanych, 
akumulacji gruntów przez deweloperów czy wykorzystania gruntu jako lokaty kapitału75. 
Planowanie przestrzenne odgrywa tu ważną rolę – miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego czy decyzje o warunkach zabudowy wpływają na wartość nieruchomości. 
Jest to więc pole potencjalnego konfliktu interesów. Ze strony gminy dotyczy on konieczności 
dopasowania ilości terenów podmiejskich pod zabudowę do potrzeb mieszkaniowych miasta 
i racjonalnej gospodarki zasobami (np. wyboru które tereny powinny być uzbrajane i uruchamiane 
dla inwestowania). Z perspektywy poszczególnych właścicieli zapewnienie możliwości zabudowy 
w dokumentach planistycznych, niezależnie od realnej możliwości zabudowy gwarantuje wyższą 
wartość nieruchomości76. 

Analiza dynamiki zmian w zabudowie w latach 2009-2013, czyli od uchwalenia ostatniego 
studium, wskazuje na dominujący udział budownictwa indywidualnego w realizowanej liczbie 
budynków. Największe przyrosty zabudowy jednorodzinnej występowały w obszarach 
graniczących z gminami ościennymi. Obszary rozwojowe skupiają się często w sąsiedztwie dróg 
wylotowych do miasta czy planowanych węzłach autostradowych. 

                                                                    
75 Tzw. tezauryzacja gruntu.  
76 Spekulacja nieruchomościami – czyli dochód w wyniku oczekiwanego wzrostu nieruchomości.  
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Ważnym aspektem kształtującym tempo i charakter zmian w rejonie obrzeży są procesy 
ekonomiczne rynku nieruchomości, związane zarówno ze zbywaniem działek budowlanych 
jak i uzyskiwaniem praw do zabudowy. Analiza liczby transakcji nieruchomości niezabudowanych 
w 2012 roku pokazuje dominujący udział terenów dzielnic suburbanizujących się oraz znaczny 
udział nieruchomości o przedziale powierzchni 600-2000 m2 (ponad 346 transakcji, 56%). 
Przy słabnącej roli rolnictwa w granicach administracyjnych miasta oraz rosnącej wartości gruntu 
(średnie jednostkowe ceny nieruchomości wynosiły około 122-196 PLN/m2) proces ten będzie 
generował dalszy rozwój strefy podmiejskiej. 

Forma i charakter nowej zabudowy są mocno zróżnicowane. W większości nowa zabudowa 
indywidualna jest realizowana w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu. Rozwój ten jest więc determinowany dostępnością nieruchomości pod zabudowę  
a nie kierunkowany miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Prowadzi  
to do powstawania układów zabudowy o rozproszonym charakterze i niskiej gęstości. Ponadto 
na terenach obrzeżnych realizowane są także zwarte zespoły zabudowy jednorodzinnej 
lub małych domów wielorodzinnych na mniejszych działkach – często przybierają one formę 
osiedli grodzonych. 

5.3. Polityka planistyczna miasta – dotychczasowe przeznaczenie terenów 

5.3.1. MPZP – stopień wypełnienia, perspektywa uchwalenia dokumentów planistycznych 

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Według stanu na dzień 1 marca 2017 roku miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego objęte jest około 16% (4726 ha) łącznej powierzchni miasta (Rysunek 13)77. 
W okresie od 1997 do 2017 roku Rada Miejska w Łodzi uchwaliła 93 plany, a w stosunku 
do 5 podjęto decyzję o ich zmianie. 

Spośród terenów objętych obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego 40% (około 1851 ha) przeznaczonych jest pod zabudowę, z czego 50% 
(około 924 ha) stanowią tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową (jednorodzinną, 
wielorodzinną, zagrodową, mieszkaniową z usługami); większość z tych terenów – 72% (669 ha) – 
to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (Rysunek 15). Znaczną powierzchnię zajmują 
tereny zieleni (lasów, zieleni urządzonej, zieleni z usługami) – 35,7% (około 1657 ha) 
oraz komunikacji (w tym lotnisko) – 14% (około 651 ha) (Rysunek 14). 

Obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych 
jest 417 ha terenów przeznaczonych pod usługi, z czego większość – 54% (226 ha) – 
to różnorodne tereny usług o nieokreślonym profilu (np. małe obiekty handlowe, gastronomia, 
drobne usługi itp.). Znacznie mniejszy udział, bo 20% (84 ha), mają tereny lokalizacji obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, a 15% (64 ha) zajmują tereny usług 
sportu. Pozostałe rodzaje terenów zajmują łącznie 10%, dominują wśród nich tereny usług 
zdrowia (Rysunek 16). W obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego ponad ¾ (80%) powierzchni terenów przeznaczonych pod różnorodne formy 
zieleni zajmuje zieleń leśna, natomiast zieleń naturalna i izolacyjna 6% (98 ha). Na resztę obszarów 
składają się tereny zieleni urządzonej – 16% (268 ha) – Rysunek 17. 

                                                                    
77 Od 2005 do 2012 roku procent powierzchni pokrytej miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w Łodzi 

systematycznie zmniejszał się i na tle innych większych miast polskich Łódź plasowała się na ostatnim miejscu pod tym względem. 
Przyczyną tego stanu były uchylenia i unieważnienia przez sąd lub wojewodę planów już uchwalonych. W ostatnich latach procent 
powierzchni pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w Łodzi systematycznie wzrasta. 
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Rysunek 13 Przestrzenne rozmieszczenie przeznaczenia terenów w obowiązujących mpzp 

Źródło: opracowanie własne, stan na 1 marca 2017 roku. 
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Rysunek 14 Przeznaczenie terenów w obowiązujących 
mpzp 

Źródło: opracowanie własne, stan na 30 maja 2016 roku. 

 

Rysunek 15 Przeznaczenie terenów zabudowy 
mieszkaniowej w wyznaczonych w obowiązujących 

mpzp 

Źródło: opracowanie własne, stan na 30 maja 2016 roku. 

 

Rysunek 16 Przeznaczenie terenów usług 
wyznaczonych w obowiązujących mpzp 

Źródło: opracowanie własne, stan na 30 maja 2016 roku. 

 

Rysunek 17 Przeznaczenie terenów zieleni 
wyznaczonych w obowiązujących mpzp 

Źródło: opracowanie własne, stan na 30 maja 2016 roku. 

Rezerwy w zakresie zagospodarowania terenów zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie 

Tereny wyznaczone w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego nie zostały jeszcze w pełni zagospodarowane zgodnie z przeznaczeniem 
określonym w planie78.  

Największą grupę zajmują niewykorzystane rezerwy terenów mieszkaniowych 
i mieszkaniowo-usługowych, które znajdują się głównie we wschodniej części Łodzi w rejonie ulic: 
Rokicińska-Hetmańska-Zakładowa, w południowej części Ksawerowska-Konna-Długa, 

                                                                    
78 Analiza nie obejmuje mpzp obowiązujących krócej niż dwa lata. 
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w zachodniej części Rąbieńska-Dąbrowszczaków-Podchorążych-Deca, Aleksandrowska-Ratajska-
Bruzdowa, oraz między ulicami Tuwima i Narutowicza w Nowym Centrum Łodzi.  

Tereny możliwe do zagospodarowania na cele produkcyjno-magazynowe znajdują 
się głównie w rejonie ulic: Nowy Józefów (w sąsiedztwie fabryki Gillette) i Sanitariuszek 
oraz Rokicińskiej-Książąt Polskich-Augustów.  

Rezerwy w zakresie zagospodarowania terenów na cele usługowe znajdują się głównie  
w rejonie ulic: Pomorska-Henrykowska-Kosodrzewiny-Rokicińska, Chocianowicka-Dubois, 
Krajowa-Okulickiego, oraz w rejonie Nowego Centrum Łodzi. 

Niewykorzystanie rezerw terenowych istniejących w granicach obowiązujących planów 
może mieć różne przyczyny, m.in.:  

 brak popytu na tereny o określonych funkcjach, 

 zbyt wysoka cena gruntów, 

 niekorzystna struktura własnościowa, 

 brak infrastruktury komunikacyjnej i technicznej. 

Ich zbadanie jest konieczne dla weryfikacji trafności podejmowania decyzji planistycznych 
w innych rejonach Łodzi. 

Bieżące prace planistyczne 

Obecnie podjętych jest 75 uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian, dla terenów zajmujących łącznie 25,6% 
powierzchni miasta (stan na marzec 2017 roku). Dla terenów Strefy Wielkomiejskiej podjęto 
24 uchwały (2,7% powierzchni miasta).  

Na dzień 1 marca 2017 roku w opracowaniu znajdowały się 52 plany. Dla Strefy 
Wielkomiejskiej opracowywane są 23 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 
co stanowi około 749 ha, czyli 56% jej powierzchni. Dla terenów poza Strefą Wielkomiejską 
sporządzanych jest 31 projektów planów dla 3768 ha, czyli około 12,8% powierzchni całego 
miasta.  

Obecnie obowiązuje zarządzenie Nr 3156/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 
2016 roku ze zmianami, w którym określono obszary do sporządzenia miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego na lata 2016-202079. Ich realizacja ma spowodować: 

 uporządkowanie struktury Strefy Wielkomiejskiej, 

 powstrzymanie niekontrolowanej suburbanizacji, 

 ograniczenie zabudowy na obszarach wyznaczonych w Studium 2010 – terenów zieleni 
leśnej, parkowej oraz upraw rolnych, 

 uporządkowanie istniejących terenów zabudowy jednorodzinnej, rezydencjonalnej  
i zagrodowej, 

 zapewnienie ładu przestrzennego w sąsiedztwie terenów wyłączonych z zabudowy. 

Łącznie w perspektywie do 2020 roku do objęcia pracami planistycznymi przewidziano 
11575 ha (39% powierzchni miasta). 

5.3.2. Decyzje planistyczne 

W przypadku braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zmiana 
zagospodarowania terenu polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych 
robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, 

                                                                    
79 Zarządzenie Nr 3156/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu sporządzania 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Łodzi na lata 2016-2020, zmienione zarządzeniami 
Nr 4295/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 sierpnia 2016 r. oraz Nr 6963/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi  
z dnia 28 września 2017 r. 
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wymaga ustalenia, w drodze decyzji administracyjnych, warunków zabudowy80. Decyzje 
o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu (zwane dalej decyzjami wz) mogą stanowić 
instrument rozwoju lokalnego i regionalnego oraz mogą być gwarantem zachowania ładu 
przestrzennego pod warunkiem gdy są uzupełnieniem dokumentów planistycznych 
obowiązujących na danym terenie. Decyzje wz wydawane niespójnie z polityką przestrzenną 
gminy potęgują zjawiska rozpraszania zabudowy, co w konsekwencji wpływa negatywnie 
na jakość życia mieszkańców oraz kształtowanie przestrzeni. Miasto poprzez różne działania, 
np. okresowe wstrzymanie wydawania decyzji wz na terenach objętych uchwałą o przystąpieniu 
do sporządzenia mpzp stara się zapobiegać nieracjonalnemu wydawaniu ww. decyzji. 

Decyzje o warunkach zabudowy 

Rocznie wydawanych jest w Łodzi około 2 tys. decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu, wielkość ta utrzymuje się na stałym poziomie od 2007 roku. 

Większość wydanych w ostatnich dwóch latach w Łodzi decyzji o warunkach zabudowy 
dotyczyła obiektów kubaturowych i terenowych (sport, zieleń)81. Wydane decyzje 
wz w większości odnosiły się do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (50%) oraz obiektów 
usługowych (około 21%) – Rysunek 18. 

 

Rysunek 18 Przeznaczenie terenów według 
pozytywnych decyzji (z wyłączeniem decyzji z zakresu 
infrastruktury technicznej) wydanych w latach 2013-

2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału 
Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi, stan na grudzień 

2015 roku. 

 

Rysunek 19 Przeznaczenie terenów według decyzji 
wz dotyczących infrastruktury technicznej 

wydanych w latach 2010-2014 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału 
Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi, stan na 3 lipca 

2014 roku. 

Większość wydanych decyzji odnoszących się do zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i usługowej obejmuje strefę śródmiejską. Decyzje dotyczące zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wydano głównie poza Strefą Wielkomiejską, na terenach osiedli: Złotno, 
Nowosolna, Ruda Pabianicka, Mileszki, Wiskitno, (Rysunek 20). Widoczna jest tendencja 
do utrwalania funkcji przemysłowych w obrębie „Teofilowa Przemysłowego”, „Widzewa 
Przemysłowego” oraz Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Większość wydanych decyzji, 

                                                                    
80 Lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, a sposób 

zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji – w drodze decyzji o warunkach zabudowy. 
81 W latach 2013-2014 (do końca czerwca 2014 roku) złożono 2808 wniosków o wydanie decyzji wz, pozytywnie rozpatrzono 2032 

wnioski o wydanie decyzji dla obiektów kubaturowych i terenowych, 4 zakończyły się postanowieniem odmowy wszczęcia 
postępowania lub pozostały bez rozpatrzenia, pozostałe wnioski dotyczyły niewielkich obiektów typu: reklama, taras, łącznik, lokal 
mieszkalny, a także przeniesienia lub zmian wcześniej wydanych decyzji – dane Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta 
Łodzi, lipiec 2014 rok. 
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dotyczących obszarów zieleni, sportu i rekreacji, obejmuje tereny śródmieścia, co rokuje nadzieję 
na poprawę jakości życia w tej części miasta. 

 

Rysunek 20 Pozytywne decyzje o warunkach zabudowy (z wyłączeniem decyzji z zakresu infrastruktury 
technicznej) wydane w Łodzi w latach 2013-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi (stan na grudzień 2015 

roku), styczeń 2016 rok. 

Decyzje odnoszące się do infrastruktury technicznej stanowią niewielką część ogółu 
wydawanych w Łodzi decyzji wz. Wśród 202 decyzji tego typu wydanych w latach 2010-2014 
dominowały te dotyczące budowy dróg oraz miejsc parkingowych i parkingów  
(np. ul. Aleksandrowska, ul. 11 Listopada, ul. Ćwiklińskiej, ul. Gorkiego). Co piąta wydana 
w ostatnich czterech latach decyzja dotyczyła sieci kanalizacji sanitarnej (Rysunek 19). 

Z porównania liczby wydanych decyzji wz (Rysunek 21) z udziałem terenów posiadających 
obowiązujące mpzp w największych miastach Polski (Rysunek 22) wynika, że udział powierzchni 
miasta objętej obowiązującymi mpzp pozostaje w zależności z liczbą wydawanych decyzji wz. 
Maksimum liczby wydawanych decyzji wz przypadało na 2008 rok – w Warszawie wydano 
wówczas ponad 4 tys. decyzji, a w Krakowie ponad 3,5 tys. (w Łodzi niecałe 2 tys.). 
Zaobserwowanemu po 2009 rok spadkowi liczby wydawanych decyzji wz nie towarzyszył 
gwałtowny wzrost odsetka powierzchni tych miast posiadających obowiązujący mpzp. Obecnie 
osiągnęły one stały poziom około 2 tys. decyzji wz rocznie, typowy także dla Łodzi, którą cechuje 
znacznie niższy odsetek pokrycia planami. Najmniej decyzji wz wydano w latach 2007-2012 
we Wrocławiu i w Poznaniu, na co wpływ miał niewątpliwie wzrastający odsetek terenów 
posiadających mpzp, odpowiednio – 50% i 35%; dynamika zmian obu tych procesów jest jednak 
inna. 

Poszczególne duże miasta w latach 2009-2012 cechowały się zbliżonymi proporcjami 
wydanych pozytywnych decyzji o warunkach zabudowy dotyczących funkcji mieszkalnych – 
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od 54% do 64% ogółu wydawanych decyzji82. Łódź i Warszawa mają identyczny udział wydanych 
decyzji dla zabudowy mieszkaniowej – po 64% oraz dla innych form zagospodarowania terenów – 
po 36%. W pozostałych miastach również przeważała liczba wydanych decyzji na obiekty 
mieszkalne, najmniejsze różnice w udziale dotyczyły Krakowa, gdzie proporcje prawie 
się wyrównywały (decyzje dla obiektów mieszkalnych – 54%, dla niemieszkalnych – 46%)83. 

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Większość decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego 
wydanych na terenie Łodzi w latach 2010-
2014 odnosiła się do obiektów 
infrastruktury technicznej (946 decyzji), 
a jedynie co 8 decyzja (133 decyzje) 
dotyczyła obiektów kubaturowych 
i terenowych (sport, zieleń)84. 

Ponad połowa decyzji dla obiektów 
kubaturowych dotyczyła funkcji 
usługowych, duży udział miały tu także 
decyzje dla innych obiektów do których 
należą np. budynki gospodarcze, wiaty, 
garaże (16%) oraz dla obiektów 
związanych z terenami zieleni, sportu 
i rekreacji oraz wód (10% wydanych 
decyzji) – Rysunek 23.  

Wśród decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego dotyczących 
infrastruktury technicznej przeważały 

decyzje przeznaczające tereny dla lokalizacji i budowy sieci gazowej oraz gazociągów (33,3%), 

                                                                    
82 Udział wydanych w latach 2009-2012 pozytywnych decyzji wz dla obiektów mieszkalnych w ogólnej liczbie decyzji wz wydanych 

dla obiektów kubaturowych: Łódź i Warszawa – po 64%, Wrocław – 61%, Poznań – 58%, Kraków – 54%; Główny Urząd 
Statystyczny. 

83 Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/. 
84 Dane Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi, lipiec 2014 rok. 

 

Rysunek 21 Wydane pozytywne decyzje wz 
w latach 2007-2010 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Instytutu 
Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. 

Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk. 

 

Rysunek 22 Udział powierzchni objętej mpzp 
w stosunku do powierzchni całego miasta w latach 

2007-2012 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Głównego 
Urzędu Statystycznego, http://stat.gov.pl/. 
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Rysunek 23 Przeznaczenie terenów według decyzji 
lokalizacji inwestycji celu publicznego (z wyłączeniem 

decyzji z zakresu infrastruktury technicznej) wydanych w 
latach 2013-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału 

Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi (stan na 31 grudnia 

2015 roku), styczeń 2016 rok. 
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a także dla lokalizacji i budowy sieci energetycznej, stacji transformatorowej oraz złączy 
kablowych (31,6%) (Rysunek 24). 

 

Rysunek 24 Przeznaczenie terenów według decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczących 
infrastruktury technicznej wydanych w latach 2010-2014 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi (stan na 3 lipca 2014 

roku), lipiec 2014 rok. 

Pod względem liczby 
pozytywnych decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu 
publicznego wydanych w latach 
2007-2012 Łódź zajmowała 
środkową pozycję wśród 
pozostałych dużych miast Polski 
(Rysunek 25).  

Największa liczba tego typu 
decyzji wydawana jest na terenie 
Warszawy, a najmniejsza 
we Wrocławiu. We wszystkich 
miastach do 2011 roku 
obserwowana jest tendencja 
spadkowa liczby wydawanych 
decyzji celu publicznego. W 2012 
roku jedynie w Łodzi i Warszawie 
widoczny jest ich wzrost. 

Decyzje o pozwoleniu na budowę 

Liczba decyzji o pozwoleniu na budowę wydawanych na terenie Łodzi85 wykazuje tendencję 
wzrostową i w ostatnich latach osiąga poziom około 1000 decyzji rocznie; połowa z nich dotyczy 
obiektów kubaturowych, a połowa infrastruktury technicznej86.  

Wydane decyzje o pozwoleniu na budowę dla obiektów kubaturowych dotyczyły przede 
wszystkim zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (57,3%) oraz usług (16%) (Rysunek 26). 
Proporcje liczby wydanych decyzji o warunkach zabudowy i o pozwoleniu na budowę dla obiektów 
kubaturowych nie są równe. Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy dotyczących funkcji 

                                                                    
85 Pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 

budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
86 W latach 2013-2014 na terenie Łodzi złożono 1296 wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (stan na 3 lipca 2014 

roku). Pozytywnie rozpatrzono 1267 wniosków z zakresu obiektów kubaturowych innych niż infrastruktura techniczna, 7 wniosków 
zakończyło się postanowieniem odmowy wszczęcia postępowania. W latach 2010-2014 na terenie Łodzi wydano 2355 decyzji 
o pozwoleniu na budowę w zakresie infrastruktury technicznej – dane Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi, 
lipiec 2014 rok.  
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Rysunek 25 Wydane pozytywne decyzje o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego (2007-2012) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Instytutu Geografii i 

Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk. 

http://www.instytucja.pan.pl/index.php/jednostki-naukowe/jednostki-naukowe/wydzia-iv-nauk-technicznych-pan/1650-instytut-geografii-i-przestrzennego-zagospodarowania-im-stanisawa-leszczyckiego-polskiej-akademii-nauk
http://www.instytucja.pan.pl/index.php/jednostki-naukowe/jednostki-naukowe/wydzia-iv-nauk-technicznych-pan/1650-instytut-geografii-i-przestrzennego-zagospodarowania-im-stanisawa-leszczyckiego-polskiej-akademii-nauk
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mieszkalnych jest niemal o ¾ wyższa od liczby decyzji o pozwoleniu na budowę dla tej samej 
funkcji. Największą liczbę obu typów decyzji w latach 2013-2014 wydano dla południowego 
rejonu miasta – osiedla: Ruda Pabianicka, Wiskitno, Stare Chojny oraz północno-wschodniego: 
Nowosolna, Stare Moskule, Sikawa, Mileszki, przy czym pozwoleń na budowę wydano 
tam co najmniej o ¾ mniej. Jedynie w rejonie Złotna liczba wydanych decyzji wz oraz pozwoleń 
na budowę była podobna (Rysunek 20, Rysunek 27). 

Analogicznie jak w przypadku decyzji 
wz, większość wydanych decyzji 
o pozwoleniu na budowę z zakresu 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i usługowej koncentruje się w strefie 
śródmiejskiej, wiele decyzji dotyczących 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wydano na terenach osiedli: Rokicie, Ruda, 
Chojny, Chojny Dąbrowa, Złotno, 
Radogoszcz, Julianów Marysin-Rogi, Stoki, 
Nowosolna, Andrzejów oraz na Osiedlu 
Wzniesień Łódzkich. Decyzje dotyczące 
przemysłu, analogicznie jak w przypadku 
decyzji o warunkach zabudowy, 
koncentrują się głównie na terenie 
„Teofilowa Przemysłowego” oraz 
na obszarze Łódzkiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Decyzje dotyczące 

obszarów zieleni, sportu i rekreacji rozproszone są w obrębie całego miasta. Inne obiekty, 
do których należą m.in. parkingi, garaże czy budynki gospodarcze koncentrują się w większości 
w śródmieściu i w południowo-zachodniej części miasta (Rysunek 27).  

 

Rysunek 27 Pozytywne decyzje o pozwoleniu na budowę (z wyłączeniem decyzji z zakresu infrastruktury 
technicznej) wydane w latach 2013-2014 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi, lipiec 2014 rok. 

Rysunek 26 Przeznaczenie terenów według decyzji o 
pozwoleniu na budowę (z wyłączeniem decyzji z zakresu 

infrastruktury technicznej) wydanych w latach 2013-
2014 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału 

Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi, lipiec 2014 rok. 
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Znaczna liczba decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie budowy instalacji gazowych 
w budynkach mieszkalnych została wydana dla południowo-wschodniej części miasta: osiedle 
Chojny, Wiskitno (przy ul. Bronisin) oraz Andrzejów. Największą liczbę decyzji o pozwoleniu 
na budowę sieci energetycznej, stacji transformatorowej oraz złączy kablowych,  
a także dotyczących budowy stacji oraz sieci telefonii komórkowej i przyłączy internetowych 
wydano w dzielnicy Bałuty. Dla poprawy jakości życia w strefie śródmiejskiej duże znaczenie mają 
inwestycje z zakresu sieci cieplnej – decyzje o pozwoleniu na budowę w tym zakresie zostały 
wydane m.in. na terenie zabytkowego osiedla „Księży Młyn”.  

Spośród pięciu największych miast Polski Łódź, wraz z Poznaniem i Wrocławiem, należy 
do tych, w których liczba wydawanych pozwoleń na budowę dla budynków mieszkalnych  
od kilku lat utrzymuje się na poziomie około 400 decyzji rocznie (Rysunek 28). Najwięcej tego 
typu decyzji wydawanych jest na terenie Warszawy i Krakowa – po około 600 rocznie. W każdym 
z analizowanych miast najwyższe wartości odnotowano w 2007 roku – ponad 1400 w Warszawie 
i ponad 800 w Krakowie. 

W przypadku decyzji o pozwoleniu na budowę dla budynków niemieszkalnych najwięcej 
pozwoleń tego typu (około 200) wydano również na terenie Warszawy. O połowę mniej decyzji 
wydawanych jest w Łodzi, Poznaniu i Krakowie, najniższą liczbę wydanych decyzji – poniżej 100 – 
odnotowano we Wrocławiu (Rysunek 29). 

 

Rysunek 28 Wydane pozwolenia na budowę nowych 
budynków mieszkalnych oraz mieszkań w istniejących 

budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych w latach 
2004-2012 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Instytutu 
Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego 

Polskiej Akademii Nauk. 

 

Rysunek 29 Wydane pozwolenia na budowę 
nowych budynków niemieszkalnych w latach 2010-

2012 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Głównego 
Urzędu Statystycznego, http://stat.gov.pl/.  

Najistotniejszym skutkiem lokalizowania inwestycji na podstawie decyzji o warunkach 
zabudowy jest utrwalanie lub tworzenie w kolejnych rejonach miasta chaosu przestrzennego87. 
Decyzje planistyczne skutkujące „rozlewaniem się” miasta przekładają się bezpośrednio  
nie tylko na problemy ekonomiczne (przede wszystkim wysokie koszty realizacji przedsięwzięć 
infrastrukturalnych), ale również społeczne (brak wyposażenia terenów w podstawową 

                                                                    
87 Problematyka chaosu przestrzennego, który dotyczy nie tylko Łodzi, ale też wielu innych miejscowości w całej Polsce, została 

omówiona m.in. w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 z 13 grudnia 2011 r. oraz w raportach krajowych: 
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie 
samorządności terytorialnej w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2013 rok; Fundacja Rozwoju Demokracji 
Lokalnej, Raport o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce, Instytut Geografii 
i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, Warszawa 2013 rok; Urząd Wojewódzki w Łodzi, Planowanie 
przestrzenne w świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz proces budowlany w świetle ustawy Prawo budowlane, 
Łódź 2013 rok. 
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http://www.instytucja.pan.pl/index.php/jednostki-naukowe/jednostki-naukowe/wydzia-iv-nauk-technicznych-pan/1650-instytut-geografii-i-przestrzennego-zagospodarowania-im-stanisawa-leszczyckiego-polskiej-akademii-nauk
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infrastrukturę usługową, niedostateczna ilość obszarów przestrzeni publicznej), co w negatywny 
sposób odbija się na procesach tworzenia lokalnego kapitału społecznego88. 

Ponadto obserwowana przewaga liczby wydawanych decyzji wz nad liczbą pozwoleń 
na budowę (dla obiektów kubaturowych liczba wydanych decyzji wz jest prawie trzykrotnie 
większa89) wskazuje, że faktyczne potrzeby popytowe i możliwości „nabywcze” łodzian są znacznie 
niższe od podaży działek budowlanych. 

5.4. Podsumowanie – dotychczasowe zagospodarowanie i użytkowanie terenów 

1. Strefa Wielkomiejska zachowała swoją rolę jako główny obszar mieszkaniowo-usługowy 
Łodzi, skupiając najważniejsze funkcje metropolitalne miasta. Znaczna jego część pokryta 
jest historyczną zabudową kamieniczną i dawnymi zespołami zabudowy fabrycznej 
z nielicznymi późniejszymi uzupełnieniami, dzięki czemu zachowane zostało kluczowe 
znaczenie obszaru dla tożsamości Łodzi. Strefa stanowi najintensywniej zabudowaną część 
miasta o zróżnicowanej strukturze kwartałów i nierównym dostępie do przestrzeni 
publicznych, w tym terenów zieleni urządzonej. Obszar ten wymaga przeprowadzenia 
procesu rewitalizacji. Ze względu na jego znaczenie to na nim powinny skupiać się działania 
publiczne. 

2. Szansą na nowe inwestycje w Strefie Wielkomiejskiej, zarówno w zakresie przestrzeni 
publicznych jak i uzupełniania struktury zabudowy, może być ponowne wykorzystanie 
terenów śródmiejskich m.in. w oparciu o rezerwy terenów – niezabudowanych działek, 
pustostanów, terenów poprzemysłowych, np. Nowe Centrum Łodzi, jak też mniejsze 
inwestycje w historycznej tkance miasta. Studium powinno wspierać te przekształcenia 
wskazując Strefę Wielkomiejską jako kluczowe miejsce wzmacniania działań miejskich. 
Projekt NCŁ powinien być wsparty realizacją infrastruktury transportowej 
oraz zagospodarowania, pozwalającego na zapewnienie powiązania rozwoju tego miejsca 
z obszarem śródmieścia i uniknięcie efektu „wyspy wzrostu”. Jednocześnie funkcje tam 
wprowadzane powinny być komplementarne w stosunku do obecnego, historycznego 
centrum, tak, aby NCŁ nie stanowiło dla niego konkurencji, a uzupełniało ofertę 
inwestycyjną Rdzenia Strefy Wielkomiejskiej. 

3. Tereny osiedli blokowych (Wielkich Zespołów Mieszkaniowych) stanowią rezerwuar zasobu 
mieszkaniowego znajdującego się w dobrym stanie technicznym, wyposażonego w bazowy 
zasób usług, dostęp do sieci transportu zbiorowego i zieleni. W perspektywie 
obowiązywania Studium nie wymagają prowadzenia ukierunkowanej polityki przestrzennej 
miasta, jedynie działań zmierzających do ich humanizacji i estetyzacji. Na części osiedli 
proces urbanizacji nie został zakończony i nie tworzą one zwartych struktur miejskich. 

4. Znaczna część terenów poprzemysłowych jest nieużytkowana. Stanowią one rezerwę 
terenów inwestycyjnych. Podobna sytuacja dotyczy terenów pokolejowych i powojskowych, 
będących w znacznej mierze terenami zamkniętymi. 

5. Na obszarach podmiejskich (poza granicami kolei obwodowej) znaczącym procesem 
kształtującym przemiany przestrzenne miasta w ciągu ostatnich 20 lat była suburbanizacja. 
Jest to proces niebezpieczny dla miasta. Niekontrolowany rozwój przedmieść generuje 
problemy związane zarówno ze zwiększonymi potrzebami transportowymi, jak i utratą 
cennych przyrodniczo terenów otwartych, w wyniku ich zabudowy. Pod względem 
finansowym, rozwój przedmieść tworzy niekorzystną strukturę kosztów, związaną 
z utrzymaniem nieefektywnej infrastruktury publicznej. Ustalenia Studium powinny dążyć 

                                                                    
88 Urząd Wojewódzki w Łodzi, Planowanie przestrzenne … 
89 Liczba decyzji dla obiektów kubaturowych wydanych w Łodzi w latach 2010-2012: decyzje wz – 5769, decyzje o pozwoleniu 

na budowę – 1640 – Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/ oraz Deręgowska A., Komornicki T., Śleszyński P., Zielińska B., 
Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w na koniec 2012 roku, Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii 
i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego, Warszawa 2014 rok. 
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do zakończenia urbanizacji terenów, które zostały już częściowo zabudowane. Głównym 
celem działań jest jednak ograniczenie zabudowy na terenach niezurbanizowanych.  

6. Pokrycie obszaru Łodzi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego jest niższe 
niż w innych dużych miastach Polski. 

7. Tereny wyznaczone w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego nie zostały jeszcze w pełni zagospodarowane zgodnie z przeznaczeniem 
określonym w planie. Największą grupę stanowią niewykorzystane rezerwy terenów 
mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych. 

8. Decyzje o warunkach zabudowy wydawane są w dużej liczbie – rocznie około 2 tys. Wiele 
z nich jest niespójnych z polityką przestrzenną miasta, co wpływa na utrwalanie 
lub tworzenie w kolejnych rejonach miasta chaosu przestrzennego, potęgują one zjawisko 
rozpraszania zabudowy i związane z nim problemy ekonomiczne i społeczne. Głównych 
przyczyn tego zjawiska należy upatrywać w wadliwym i niespójnym systemie prawnym. 

6. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŚRODOWISKA I PRZYRODY MIASTA 

6.1. Główne elementy struktury systemu przyrodniczego Łodzi zapewniające łączność 
ekologiczną z terenami sąsiednimi 

W skali lokalnej i regionalnej do obszarów o najcenniejszych walorach przyrodniczych 
i krajobrazowych, zapewniających łączność obszaru Łodzi z terenami cennymi przyrodniczo 
w jego otoczeniu, należą przede wszystkim Las Łagiewnicki i jego otulina, chronione prawnie jako 
część Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, oraz mniejsze przestrzennie, ale bardzo istotne 
doliny rzeczne – głównie Neru, Sokołówki, Bzury, Miazgi i Łódki. Najistotniejsze dla prawidłowego 
funkcjonowania systemu przyrodniczego miasta powiązania z obszarami pozamiejskimi 
zapewniają: 

 na zachodzie – doliny rzeczne: Neru, Łódki i Jasieńca (oraz dalej w kierunku centrum miasta 
Park im. J. Piłsudskiego), zapewniające łączność z terenami lasów w gminach Aleksandrów 
Łódzki i Konstantynów Łódzki – główna strefa napływu natlenionych mas powietrza 
do strefy centralnej miasta, 

 na północy – dolina Bzury i Sokołówki, powiązana z terenami lasów grotnickich 
oraz mniejszych kompleksów leśnych na terenie gminy Stryków, 

 na wschodzie – Las Łagiewnicki i jego otulina oraz dolina Miazgi, bezpośrednio łączące 
się z terenami centralnej i wschodniej części Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich 
oraz z terenami Lasu Wiączyńskiego i lasów w okolicy Justynowa i Gałkowa. 
W sprzyjających warunkach atmosferycznych (wiatry wschodnie) natlenione masy 
powietrza znad tych terenów docierają aż do centrum miasta poprzez ekstensywnie 
zainwestowane tereny między ul. Pomorską na północy a torami kolejowymi na południu, 
sięgającymi aż do Parku 3 Maja – teren tzw. klina widzewskiego, 

 na południu – dolina Neru i Dobrzynki oraz Las Rudzki, zapewniające łączność z rozległymi 
kompleksami leśnymi w okolicach Tuszyna i Dłutowa. 

Funkcja ekologiczna wymienionych terenów Łodzi – głównie dolin rzecznych, największych 
kompleksów leśnych oraz otwartych przestrzeni terenów rolniczych w strefach głównego 
napływu mas powietrza – powinna być nadrzędna w stosunku do pozostałych. Często jednak 
z racji dużych walorów krajobrazowych są to tereny podlegające silnej presji inwestycyjnej 
(np. dolina Miazgi w Nowosolnej, dolina Bzury w rejonie Lasu Łagiewnickiego, Las Rudzki). Zasada 
ograniczania zainwestowania na terenach łącznikowych – przyrodniczo cennych – powinna 
dotyczyć nie tylko obszaru Łodzi, ale także gmin ościennych. Z analizy dokumentów 
planistycznych gmin Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego wynika tendencja do intensyfikacji 
zabudowy w strefie podmiejskiej Łodzi (gminy Aleksandrów Łódzki i Konstantynów Łódzki 
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wprowadzają nowe tereny inwestycyjne – mieszkaniowe i przemysłowo-usługowe na całej 
długości granicy z Łodzią). Pogodzenie sprzecznych interesów Łodzi (dążenie do zachowania 
jako przestrzeni otwartych stref peryferyjnych miasta) i gmin ościennych (tendencja 
do lokalizowania zabudowy jak najbliżej ośrodka metropolitalnego) jest w obecnej sytuacji 
prawnej zadaniem niezwykle trudnym, ale niezbędnym dla zapewnienia odpowiednich warunków 
życia w Łodzi. 

6.2. Stan poszczególnych komponentów środowiska 

6.2.1. Ukształtowanie terenu 

Teren miasta jest nachylony z północnego wschodu na południowy zachód (Rysunek 30). 
Wysokości bezwzględne obszaru Łodzi i terenów sąsiednich nie przekraczają wartości  
300 m n.p.m., uznawanej za graniczną dla terenów wyżynnych. Różnica wysokości między 
najwyżej (280,0 m n.p.m. – Wzniesienia Łódzkie) a najniżej (163,6 m n.p.m. – Kotlina Smulska) 
położonym punktem miasta nie przekracza 120 m (na przestrzeni 19 km), a w terenie zwartej 
struktury zurbanizowanej około 50 m (na przestrzeni około 10 km).  

Najbardziej urozmaiconą rzeźbę posiadają Wzniesienia Łódzkie z licznymi pagórkami 
o wysokościach względnych od około 30 do 60 m. Przez ich najwyższe kulminacje przebiega dział 
wodny I rzędu, a najwyższy punkt wysokościowy w rejonie wsi Dąbrowa (tuż za granicami miasta) 
stanowi węzeł hydrograficzny – punkt przecięcia linii działów wodnych trzech głównych rzek 
regionu łódzkiego: Pilicy, Bzury i Neru. Wzniesienia Łódzkie należą do najbardziej wartościowych 
pod względem krajobrazowym i widokowym rejonów miasta. Jest to jednocześnie rejon 
występowania terenów o spadkach wynoszących ponad 5%, a lokalnie ponad 12% (Modrzew, 
Stare Moskule), co czyni te tereny niekorzystnymi do zabudowy. 

 

Rysunek 30 Zróżnicowanie rzeźby terenu według kryterium spadku terenów 

Źródło: Pracownia Projektowa URBIOSIS, Studium krajobrazowe miasta Łodzi, cz. I: Studium jednostek krajobrazowych, Warszawa 2014 

rok. 
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Na zachód i południowy zachód od szczytowych partii Wzniesień Łódzkich teren miasta 
łagodnie opada, tworząc początkowo pofalowane przedpole Wzniesień Łódzkich (tereny 
o spadkach 3-5º), przechodzące w tereny lekko pofalowane (o spadkach w granicach 0-3º i 3-5º, 
występujących w układzie mozaikowatym), a następnie w równinę (o dominującym spadku 
w granicach 0-3º). Równinną powierzchnię rozcinają suche doliny i niecki denudacyjne oraz doliny 
rzeczne – dopływów Bzury i Neru. Na południu miasta krajobraz urozmaicają liczne pagórki 
kemowe (Ruda Pabianicka, Górki Nowe). 

Oprócz naturalnych form rzeźby terenu na obszarze miasta występują także formy 
antropogeniczne: wyrobiska związane z eksploatacją odkrywkową żwirów i piasków budowlanych 
(największe na Stokach i w Nowosolnej), nasypy i wkopy drogowe i kolejowe oraz hałdy, będące 
efektem gromadzenia odpadów pochodzących z budowy osiedli mieszkaniowych czy budynków 
przemysłowych (Górka Retkińska, Józefów). Te ostatnie na tle równinnej w większości 
powierzchni Łodzi stanowią na tyle wyróżniające się obiekty, że jako punkty widokowe mogą 
stanowić atrakcję (miejsce rekreacji i wypoczynku) dla mieszkańców okolicznych terenów. 

Do najsilniej przekształconych elementów naturalnego ukształtowania terenu miasta 
należą dna dolin rzecznych. Liczne fragmenty rzek ujęto w odkryte lub podziemne kanały, a doliny 
rzeczne zniwelowano, wprowadzając w pobliże koryt rzecznych zabudowę (głównie 
przemysłową). Zaskutkowało to problemami w przewietrzaniu miasta, efektem czego jest wysokie 
stężenie zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu, a także problemami w odprowadzaniu wód 
opadowych, przejawem których są liczne podtopienia terenów w ww. strefie Łodzi w miejscach 
przebiegu dawnych koryt rzecznych oraz na terenach obrzeżnych w sąsiedztwie zabudowanych 
odcinków dolin, np. w rejonie Nowosolnej. 

6.2.2. Warunki geologiczno-gruntowe, tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych 

Budowa geologiczna, grunty 

Pod względem geologicznym obszar Łodzi położony jest w obrębie dwóch jednostek 
strukturalnych: antyklinorium środkowopolskiego oraz synklinorium szczecińsko-łódzko-
miechowskiego. Granica między nimi przebiega przez północno-wschodnie tereny miasta. 
Jednostkami niższego rzędu są: antyklinorium kujawskie oraz niecka mogileńsko-łódzka, której 
fragment południowy stanowi niecka łódzka (centralne i południowo-zachodnie rejony miasta) – 
dominująca jednostka tektoniczna obszaru Łodzi90. Powierzchniową ciągłą warstwę gruntów 
na obszarze miasta tworzą utwory czwartorzędowe – głównie lodowcowe, a także rzeczne, 
stokowe, jeziorne i eoliczne91.  

Zajmujące większą część miasta grunty – głównie polodowcowe utwory piaszczyste (piaski 
wodnolodowcowe, powszechne na całym obszarze, np. Łagiewniki, Arturówek, Nowosolna, 
Widzew, Olechów, Lublinek, Nowe Złotno) i gliny (powszechne na rozległej powierzchni terenu – 
od osiedla Radogoszcz, przez Śródmieście, po Bronisin), nie stwarzają zazwyczaj poważniejszych 
ograniczeń w zainwestowaniu. Oprócz ich właściwości fizycznych, sprzyja temu także na ogół 
głębokie zwierciadło wód gruntowych (poniżej 2 m p.p.t.) oraz brak występowania zjawisk 
geodynamicznych i glacitektonicznych w ich obrębie.  

Niekorzystne warunki podłoża budowlanego dotyczą natomiast głównie obniżeń dolinnych 
i terenów podmokłych, wypełnionych małospoistymi osadami (duża odkształcalność gruntów 
i ograniczona nośność): aluwialnymi, deluwialnymi, eolicznymi i organogenicznymi. Dodatkowo 
na terenach tych poziom zwierciadła wód gruntowych często zalega płytko – między 0 a 2 m p.p.t. 

                                                                    
90 Turkowska K., Geomorfologia regionu łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006 rok. 
91 Różycki F., Kluczyński S., Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1:50 000, Arkusz Łódź Zachód (627), Instytut 

Geologiczny, Warszawa 1966 rok; Trzmiel B., Nowacki K., Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1:50 000, Arkusz Łódź 
Wschód (628), Instytut Geologiczny, Warszawa 1987 rok; Brzeziński H., Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1:50 
000, Arkusz Głowno (591), Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1992 rok; Klatkowa H., Objaśnienia do Szczegółowej Mapy 
Geologicznej Polski 1:50 000, Arkusz Zgierz (590), Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1993 rok; Turkowska K., 
Geomorfologia regionu… 
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Grunty o niekorzystnych warunkach budowlanych związane są z dnami dolin rzecznych: Neru, 
Sokołówki, Miazgi, Olechówki i innymi łódzkimi ciekami, a także zagłębieniami bezodpływowymi. 
Niekorzystne dla budownictwa są nieliczne na terenie miasta (osiedla: Olechów, Różki, Zdrowie) 
obszary związane z formami wydmowymi oraz tereny, na których występują zaburzenia 
glacitektoniczne (pagóry i wały w północno-wschodnich krańcach Łodzi – osiedla: Modrzew, 
Moskule, Nowy Imielnik, Wilanów)92. 

Gleby 

Budujące podłoże gruntowe utwory skalne, głównie polodowcowe, są skałami 
macierzystymi gleb występujących na obszarze Łodzi. Dominujące tu gleby, wytworzone  
z glin i piasków naglinowych, znajdują się w środkowej części miasta, tworząc pas o przebiegu 
południkowym. W południowej, szerszej części pasa występują gleby powstałe z piasków luźnych, 
słabogliniastych i gliniastych. Gleby tego typu należą do mało żyznych, dają więc niskie plony 
upraw rolnych. Większą przydatnością dla potrzeb rolnictwa cechują się gleby wytworzone 
z pyłów głównie wodnego pochodzenia (północno-wschodnie rejony – Stoki, Nowosolna),  
a także gleby organogeniczne (torfowe, murszowe, część mułowych, mady rzeczne), które 
występują głównie w obniżeniach powierzchni terenu w południowych i zachodnich częściach 
Łodzi93. 

Efektem przeobrażeń pokrywy glebowej miasta są gleby antropogeniczne. Należą  
do nich gleby kulturoziemne, związane z terenami ogrodów działkowych i zakładów ogrodniczych, 
oraz industrio- i urbanoziemne gleby antropogeniczne o niewykształconym profilu (w ich profilu 
glebowym trudno wyróżnić poziomy genetyczne), występujące m.in. na terenach 
zrekultywowanych po eksploatacji kopalin. Znaczna część obszaru miasta w ogóle pozbawiona 
jest pokrywy glebowej (powierzchnie pod budynkami i innymi obiektami). Historyczne 
nawarstwienia procesów urbanizacyjnych doprowadziły tam do wytworzenia warstwy gruntów 
antropogenicznych o miąższości dochodzącej w centrum miasta nawet do kilkunastu metrów94. 

Obszary naturalnych zagrożeń geologicznych 

Na obszarze Łodzi nie występują obszary naturalnych zagrożeń geologicznych 
ani zagrożone osuwaniem się mas ziemnych. Wobec braku tego typu terenów dla obszaru miasta 
nie jest prowadzony ich rejestr95. 

Procesy geodynamiczne na obszarze Łodzi mają niewielkie natężenie z uwagi na niewielką 
powierzchnię terenów pagórkowatych. Zbocza wzgórz Wzniesień Łódzkich są na ogół 
ustabilizowane zielenią, co zabezpiecza je przed rozwojem procesów stokowych. Do powstania 
bruzd deszczowych i parowów (efekt tzw. spłukiwania linijnego wód opadowych 
oraz pochodzących z topnienia pokrywy śnieżnej) dochodzi na niewielkich powierzchniach 
niezazielenionych zboczy wzgórz, np. w rejonie Nowego Imielnika. Jedynymi obszarami podatnymi 
na osuwanie się mas ziemnych są strome stoki wyrobisk związanych z eksploatacją surowców 
(m.in. w Nowosolnej, na Stokach) oraz krawędzie i skarpy towarzyszące niewielkim odcinkom 
niektórych dolin rzecznych (Sokołówki, Bzury, Łódki, Neru, Miazgi). 

                                                                    
92 Błaszczyk J., Objaśnienia do Mapy Geośrodowiskowej Polski 1:50 000, Arkusz Zgierz (590), Państwowy Instytut Geologiczny, 

Warszawa 2004 rok; Lasoń K., Stanek E., Objaśnienia do Mapy Geośrodowiskowej Polski 1:50 000, Arkusz Łódź Wschód (628), 
Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2004 rok; Król M., Dziedzic M., Objaśnienia do Mapy Geośrodowiskowej Polski 1:50 000, 
Arkusz Łódź Zachód (627), Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2004 rok; Bierkowska M., Lis J., Osendowska E., Pasieczna 
A., Truszem M., Objaśnienia do Mapy Geośrodowiskowej 1:50 000, Arkusz Głowno (591), Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 
2004 rok. 

93 Diehl J., Założenia polityki ekologicznej miasta Łodzi, Urząd Miasta Łodzi, Łódź 1997 rok. 
94 Ibidem. 
95 Zgodnie z art. 110a ustawy z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) starosta 

(w przypadku Łodzi – Prezydent Miasta) prowadzi obserwację terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na 
których występują te ruchy, a także rejestr zawierający informację o owych terenach. 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI

 

   60 

Na większości obszaru Łodzi nie występują ograniczenia w zagospodarowaniu terenów 
wynikające z uwarunkowań geologiczno-gruntowych oraz ukształtowania terenu.  
Z uwagi na niewielki udział terenów o dużym nachyleniu powierzchni, procesy osuwania się mas 
ziemnych nie występują. Na obszarze miasta nie występują również zagrożenia geologiczne. 
Grunty, które powinny być chronione i wyłączone spod zainwestowania, wypełniają głównie 
obszary dolin rzecznych, zarówno w ich obecnym, jak i pierwotnym przebiegu. Ochrona dolin 
rzecznych konieczna jest również ze względu na ich walory krajobrazowe oraz rolę w procesach 
przepływu mas powietrza. Mimo braku prawnej ochrony gruntów rolnych na terenie miast, 
przy przeznaczaniu ich na inne cele wskazane jest kierowanie się racjonalnymi przesłankami 
faktycznej potrzeby zmiany ich użytkowania – w rolniczym użytkowaniu powinny pozostać 
najwartościowsze kompleksy gleb. 

6.2.3. Udokumentowane złoża kopalin, tereny górnicze  

Udokumentowane złoża kopalin 

Zasobność bazy surowcowej miasta jest niewielka. Na obszarze Łodzi zlokalizowanych 
jest obecnie 14 udokumentowanych złóż kopalin (Tabela 8). Wszystkie stanowią należące 
do grupy kopalin pospolitych złoża kruszywa naturalnego (piaski); są to kruszywa drobne. 
Na terenie miasta brakuje złóż kruszywa grubego, które jest sprowadzane z terenów sąsiednich. 

Tabela 8 Udokumentowane złoża kopalin (piaski) 

Lp. Nazwa złoża 
Stan 

zagospodarowania 
złoża 

Zasoby geologiczne 
bilansowe 
w tys. ton 

Zasoby 
przemysłowe 

w tys. ton 

Wydobycie 
w tys. ton 

1. Łaskowice zaniechane 1001 - - 

2. Łódź – Iglasta III zaniechane 183 - - 

3. Łódź – Iglasta IV zasoby rozpoznane 
szczegółowo 

1018 427 - 

4. Łódź – Iglasta VI eksploatowane 5055 4566 30 

5. Łódź – 
Listopadowa  

eksploatowane 1333 1242 28 

6. Łódź – Opolska Ia  eksploatowane 1485  1485 9 

7. Łódź – Pomorska I eksploatowane 833 676 18 

8. Łódź-Malownicza zasoby rozpoznane 
szczegółowo 

80 - - 

9. Łódź-Obłoczna zasoby rozpoznane 
szczegółowo 

250 - - 

10. Łódź-Obłoczna I zasoby rozpoznane 
szczegółowo 

904 - - 

11. Nowosolna II zagospodarowane, 
eksploatowane 
okresowo 

10981 4930 - 

12. Stoki eksploatowane 5602 3442 53 

13. Zimna Woda zasoby rozpoznane 
szczegółowo 

40 - - 

14. Marianów zaniechane 265 - - 

15. Piaskowiceb zasoby rozpoznane 
szczegółowo 

7 662 - - 

a Dokumentacja złoża Łódź-Opolska I skreśla z bilansu złoże Łódź-Opolska; b Złoże Piaskowice w Bilansie… zostało wskazane tylko 

na terenie powiatu zgierskiego; zgodnie z bazą danych MIDAS złoże Piaskowice zlokalizowane jest w 90,15% na terenie powiatu 

zgierskiego i w 9,85% na terenie Łodzi. 

Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny, Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31 grudzień 2013 r., Warszawa 

2014 rok; dane Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – Wydział Geologii i Koncesji Geologicznych w Departamencie Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska. 

Do najzasobniejszych i największych powierzchniowo należą udokumentowane pod koniec 
lat siedemdziesiątych, nadal eksploatowane, złoża Nowosolna II i Stoki. Wszystkie 
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udokumentowane na terenie Łodzi złoża kopalin, z wyjątkiem złoża Marianów96, należą do mało 
konfliktowych97. Obecnie koncesjonowaną eksploatacją objęte są zasoby 7 złóż: Łódź-Iglasta VI, 
Łódź-Listopadowa, Łódź-Pomorska I, Nowosolna II, Stoki, Łódź-Obłoczna i Łódź-Opolska I.  

Oprócz zasobów kopalin, w obrębie udokumentowanych złóż istotne znaczenie 
dla gospodarki surowcowej miasta mają obszary prognostyczne98 kopalin. Na obszarze Łodzi 
wyznaczono99 pięć obszarów prognostycznych, w tym dwa największe wokół istniejących 
udokumentowanych złóż w Nowosolnej i na Stokach, pozostałe w rejonie zachodniej granicy 
miasta na terenach otwartych Starego Złotna i osiedla Zimna Woda. Wokół każdego z obszarów 
prognostycznych wyznaczono obszary perspektywiczne; wszystkie obejmują piaski i żwiry100. 
Dotychczas nie udokumentowano zasobów tych złóż, ich lokalizacja częściowo koliduje 
z istniejącym zagospodarowaniem terenów, a eksploatacja mogłaby doprowadzić do zniszczenia 
atrakcyjnego krajobrazu terenów, na których są zlokalizowane. 

Ustanowione obszary i tereny górnicze 

Prowadzona na terenie miasta eksploatacja kruszywa odbywa się przez przedsiębiorców101 
na podstawie siedmiu obowiązujących koncesji, w których określono obszary102 i tereny 
górnicze103. Wydobycie kopalin odbywa się na obszarze o łącznej powierzchni 76 ha, co stanowi 
0,26% powierzchni miasta (Tabela 9). 

Tabela 9 Obszary (i tereny) górnicze 

Nazwa obszaru 
górniczego (terenu 

górniczego) 
Organ udzielający koncesji 

Data 
upływu 

ważności 
koncesji 

Powierzchnia 
obszaru 

górniczego 
w m2 

Powierzchnia 
terenu 

górniczego 
w m2 

Wielkość zasobów 
przeznaczonych 

do wydobycia 
w tonach 

Łódź-Iglasta VIC 
Marszałek Województwa 
Łódzkiego 

31.07.2041 196810  215308 1120580 

Łódź-Listopadowa 
IV 

Marszałek Województwa 
Łódzkiego 

31.12.2025 38582 50378 436420 

Łódź-Nowosolna II 
– I 

Wojewoda Łódzki 31.12.2020 152750 182791 1963000 

Łódź-Pomorska I Wojewoda Łódzki 31.12.2017 48236 60219 50000/rok 

Stoki III Wojewoda Łódzki 31.12.2034 249144 307424 1788640 

Łódź-Obłoczna Prezydent Miasta Łodzi 31.12.2017 6734 10191 - 

Łódź-Opolska I 
Marszałek Województwa 
Łódzkiego 

30.06.2029 69989 69989 896820 

Źródło: Dane Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Wydział Geologii i Koncesji Geologicznych w Departamencie Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska. 

                                                                    
96 Złoże Marianów (przy ul. Sianokosy), zawierające na powierzchni prawie 60 ha 1 mln ton piasków kwarcowych (sandrowych),  

nie jest obecnie eksploatowane ze względu na konfliktowość z istniejącym zainwestowaniem (las, zabudowa, ogrody działkowe). 
97 Nowacki K., Inwentaryzacja złóż kopalin, punktów eksploatacji i składowisk odpadów z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska 

miasta (powiatu) Łódź (stan na 31 grudzień 2003 r.), Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Łódź 2003 rok. 
98 Obszary prognostyczne to takie, dla których można udokumentować małe złoża, eksploatowane w celu zaspokojenia lokalnych 

potrzeb w budownictwie i drogownictwie. 
99 Państwowy Instytut Geologiczny, Mapa geośrodowiskowa Polski 1:50 000, Arkusze: Łódź Zachód (627), Łódź Wschód (628), 

Warszawa 2004 rok. 
100 Państwowy Instytut Geologiczny, Objaśnienia do mapy geośrodowiskowej Polski 1: 50 000, Arkusze: Łódź Zachód (627), Łódź Wschód 

(628), Warszawa 2004 rok. 
101 Przedsiębiorcą jest ten, kto posiada koncesję na prowadzenie działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo 

geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 z późn. zm.). 
102 Obszarem górniczym jest przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny, podziemnego 

bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów, podziemnego składowania dwutlenku węgla 
oraz prowadzenia robót górniczych niezbędnych do wykonywania koncesji (art. 6 ustawy Prawo geologiczne i górnicze). 

103 Terenem górniczym jest przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego  
(art. 6 ustawy Prawo geologiczne i górnicze). 
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Zasobność bazy surowcowej miasta jest niewielka. Po wyeksploatowaniu kopalin ze złóż, 
w wielkości określonej w koncesjach, zasoby w granicach udokumentowanych złóż zostaną 
wyczerpane (ważność wydanych koncesji upływa za kilka lat). Możliwość dalszej eksploatacji 
należy rozważać głównie w sąsiedztwie istniejących terenów i obszarów górniczych, gdzie 
wyznaczono prognostyczne i perspektywiczne tereny ich pozyskiwania. Za niepodejmowaniem 
eksploatacji zasobów złóż w innych lokalizacjach przemawiają względy krajobrazowe 
oraz istniejąca zabudowa w ich obrębie lub w pobliżu. 

Na terenie miasta nie występują udokumentowane kompleksy podziemnego składowania 
dwutlenku węgla. 

6.2.4. Wody powierzchniowe i podziemne, zagrożenia powodziami i podtopieniami 

Wody podziemne 

Stan zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych na terenie całego kraju 
określa Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce104. Zgodnie z nim na obszarze Łodzi 
znajduje się tylko jedno udokumentowane złoże wód podziemnych: złoże wód termalnych105 – 
Łódź EC-2, otwór nr 3 (prowincja B – platformy paleozoicznej, region III szczecińsko-miechowski), 
o zasobach 126 m3/h106. Łódź jest położona na terenach o korzystnych warunkach 
dla wykorzystania energii geotermalnej. Przewidywana temperatura wód geotermalnych 
pod Łodzią jest na tyle wysoka, że daje możliwość wykorzystania ich w celach ciepłowniczych, 
a także balneologicznych i rekreacyjnych107.  

Na terenie miasta nie udokumentowano występowania wód leczniczych ani mineralnych. 

Główny użytkowy poziom wodonośny na terenie Łodzi znajduje się w utworach 
górnokredowych, wody podziemne występują tu również w utworach czwartorzędowych 
i mezozoicznych, a także w pozostałych poziomach utworów trzeciorzędowych108.  
Do lat trzydziestych XX wieku wody poziomu czwartorzędowego stanowiły jedyne źródło wody 
dla mieszkańców Łodzi. Obecnie, przy prawie całkowitym zwodociągowaniu miasta, wody tego 
najpłytszego poziomu straciły znaczenie użytkowe. W okresie powojennym główny użytkowy 
poziom wodonośny stanowiły wody piętra górnokredowego, ich nadmierna eksploatacja w latach 
pięćdziesiątych doprowadziła do powstania leja depresyjnego109. Lustro wód górnokredowych 
zaczęło się podnosić w 1973 r., tj. z chwilą oddania do użytku miejskiego ujęcia wody opartego 
o zbiornik retencyjny Sulejów na rzece Pilicy. Obecnie źródło poboru wody dla mieszkańców Łodzi 
stanowią: studnie głębinowe zlokalizowane nad brzegiem Zalewu Sulejowskiego i w Rokicinach, 
rzeka Pilica (ujęcie Brzostówka w Tomaszowie Mazowieckim) oraz studnie głębinowe na terenie 
miasta (ponad 40), czerpiące wodę z poziomów górnokredowych110. Jakość eksploatowanych 
na potrzeby konsumpcyjne wód podziemnych jest bardzo dobra, wymagają one jedynie prostego 
uzdatniania. Informacje na temat ujęć i studni wód podziemnych znajdują się w rozdziale 
13.1.1. System wodociągowy. 

                                                                    
104 Państwowy Instytut Geologiczny, Bilans zasobów… 
105 Do wód geotermalnych zalicza się wody podziemne pochodzące ze wszystkich jednostek geologicznych, posiadające na wypływie 

z ujęcia temperaturę co najmniej 20C, z wyjątkiem wód odprowadzanych z odwodnienia czynnych zakładów górniczych 
oraz nieczynnych wyrobisk. 

106 Z danych pozyskanych w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi wynika, że otwór ten został zlikwidowany w 2005 roku. 
107 Sokołowski J., Kempkiewicz K., Możliwości wykorzystania energii geotermalnej w Łodzi i województwie łódzkim, Technika Poszukiwań 

Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia, nr 4, IGSMiE PAN, Kraków 2001 rok; możliwości wykorzystania wód termalnych 
na obszarze Łodzi opisano w rozdziale 13. Uwarunkowania wynikające ze stanu systemów infrastruktury technicznej. 

108 Warunki hydrogeologiczne obszaru Łodzi (i terenów sąsiednich) określa Państwowy Instytut Geologiczny, Mapa hydrogeologiczna 
Polski 1:50 000, Arkusze Łódź Zachód (627), Łódź Wschód (628), Głowno (591) i Zgierz (590) wraz z objaśnieniami do mapy, 
Warszawa 2002 rok. 

109 Bierkowska M., Paczyński B., Objaśnienia do Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000, Arkusz Łódź Wschód (628), Państwowy 
Instytut Geologiczny, Warszawa 2002 rok; Fabianowski W., Paczyński B., Objaśnienia do Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 
1:50 000, Arkusz Łódź Zachód (627), Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2002 rok. 

110 Zasady zaopatrzenia miasta w wodę i dokładny opis źródeł poboru zawiera rozdział 13. Uwarunkowania wynikające ze stanu 
systemów infrastruktury technicznej. 
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Ochrona jakości wód, będących zasobem trudnoodnawialnym, ale niezbędnym 
dla funkcjonowania miasta, jest zadaniem niezwykle ważnym. Na większości obszaru miasta wody 
użytkowych pięter wodonośnych są dobrze izolowane111, ale są też takie rejony, w których ryzyko 
przenikania zanieczyszczeń jest większe niż w pozostałej części. Na podstawie prowadzonych 
w ostatnich latach badań potencjalnego zagrożenia wód podziemnych, zgromadzonych 
w Głównych Zbiornikach Wód Podziemnych112 (Łódź położona jest w granicach 4 GZWP113), 
wytypowano obszary stref ochronnych mających za zadanie „osłaniać” znaczne ich zasoby. 
Wydzielono obszary wymagające najwyższej ochrony – strefa A (pas ciągnący się od Moskuli, 
przez zachodnią część Nowosolnej, aż po Andrzejów i Feliksin) i wymagające wysokiej ochrony – 
strefa B (na obszarze Łodzi występują wyspowo wzdłuż wschodnich granic miasta)114. 
Na obszarach stref ochronnych, należy przyjąć ograniczenia w zagospodarowaniu terenów, 
mające na celu eliminację możliwości prowadzenia działalności stwarzającej ryzyko przenikania 
zanieczyszczeń do gruntu115 m.in.: 

 zakaz lokalizowania powierzchniowych i podziemnych składowisk odpadów, 

 zakaz wprowadzania ścieków bezpośrednio do wód podziemnych i ziemi, 

 zakaz odprowadzania bezpośrednio do wód podziemnych lub ziemi wód opadowych 
i roztopowych, 

 zakaz lokalizowania inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem tych, dla których ocena 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie wykazała możliwości zanieczyszczenia 
wód podziemnych zaliczonych do zbiornika lub ograniczenia ich zasobów. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obszar ochronny GZWP ustanawia, w drodze aktu 
prawa miejscowego, dyrektor RZGW na podstawie planu gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza, wskazując zakazy, nakazy lub ograniczenia oraz obszary, na których one obowiązują. 

Wody powierzchniowe – płynące 

Łódź jest położona w obrębie dwóch dorzeczy: Bzury (dopływ Wisły) – część północna 
i północno-wschodnia oraz Neru (zlewnia Odry)116 – pozostała część miasta; ich granicę wyznacza 
dział wodny I rzędu. Wododziałowe położenie oraz znaczne pokrycie terenu lasami sprzyjało 
w przeszłości dużej zasobności obszaru miasta i terenów sąsiednich w wodę. Sieć hydrograficzna 

                                                                    
111 Państwowy Instytut Geologiczny, Mapa geośrodowiskowa… 
112 Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z ustanowieniem obszarów ochronnych Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych nr 401 (Niecka Łódzka) zatwierdzona przez Ministra Środowiska decyzją DGKhg-4731-3/6997/15561/14/AK 
z dnia 15.04.2014 r.; Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z ustanowieniem obszarów 
ochronnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 402 (Zbiornik Stryków) zatwierdzona przez Ministra Środowiska decyzją DGKhg-
4731-45/7020/4814/13/AK z dnia 05.02.2014 r.; Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku 
z ustanowieniem obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 403 Zbiornik międzymorenowy Brzeziny-Lipce 
Reymontowskie zatwierdzona przez Ministra Środowiska decyzją DGK-II-4731-47/7022/18293/13/AK z dnia 06.05.2014 r.; 
Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z ustanowieniem obszarów ochronnych Głównego 
Zbiornika Wód Podziemnych nr 404 Zbiornik Koluszki-Tomaszów zatwierdzona przez Ministra Środowiska decyzją DGKhg-4731-
48/7023/10257/13/AK z dnia 12.03.2014 r. 

113 GZWP Nr 401 Niecka Łódzka, GZWP Nr 402 Stryków, GZWP Nr 403 Brzeziny – Lipce Reymontowskie, GZWP Nr 404 Koluszki – 
Tomaszów. 

114 Za obszary A uznano obszary obejmujące tereny bardzo podatne na przenikanie zanieczyszczeń (czas pionowej infiltracji 
zanieczyszczeń z powierzchni terenu poniżej 5 lat); za obszary B, te obejmujące tereny podatne na przenikanie zanieczyszczeń 
(czas pionowej infiltracji zanieczyszczeń z powierzchni terenu wynosi 5-25 lat). 

115 Zakazy zostały szczegółowo opisane w dokumentacji hydrogeologicznej dla GZWP 401 Niecka Łódzka i 403 Brzeziny-Lipce 
Reymontowskie; najważniejsze wyszczególniono w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzonym na potrzeby Studium 
(Opracowanie Ekofizjograficzne sporządzone na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Łodzi, Rozdział: Główne Zbiorniki Wód Podziemnych). 

116 Do zlewni Wisły zalicza się: Bzurę, Łagiewniczankę, Sokołówkę, Wrzącą, Brzozę, Aniołówkę, Zimną Wodę, Młynówkę i Miazgę. 
W skład zlewni Odry wchodzą: Ner, Gadka, Jasień, Olechówka, Augustówka, Karolewka, Łódka, Bałutka, Jasieniec i Dobrzynka. 
Większość cieków należących do zlewni Wisły wpływa do niej za pośrednictwem Bzury, jedynie Miazga jest dopływem Wolbórki, 
wpływającej do Pilicy, a ta z kolei jest bezpośrednim dopływem Wisły. Cieki zlewni Odry najpierw w sposób pośredni bądź 
bezpośredni wpływają do Neru, a ten wpada do Warty, będącej dopływem Odry. 
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Łodzi uległa znacznym przekształceniom i nie jest już głównym czynnikiem determinującym 
możliwości rozwojowe miasta. Rzeki i cieki, wraz z dolinami, jakie zajmują, są ważnym elementem 
krajobrazu miasta i istotnym czynnikiem kształtowania warunków klimatu lokalnego. Doliny 
pełnią funkcje korytarzy przewietrzających, wpływają modyfikująco na temperaturę powietrza – 
powodują jej obniżenie w stosunku do terenów otaczających, szczególnie w tych odcinkach, 
w których prowadzą wody otwartymi korytami. Nadal nie bez znaczenia jest także inna 
podstawowa funkcja dolin – odprowadzanie wód opadowych, co jest szczególnie odczuwalne 
w okresie nawalnych deszczy w rejonach silnie zurbanizowanych (szczególnie w OWRSW, 
ale także na obszarach intensywnie urbanizujących się przedmieść – Nowosolna).  

Obecnie na terenie miasta płynie 19 rzek, o łącznej długości około 115 km, 
oraz 20 dopływów – w większości bezimiennych cieków, o łącznej długości ponad 40 km.  

Procesy związane z urbanizacją kolejnych fragmentów miasta (zabudowa i niwelacja dolin 
rzecznych, utwardzenie znacznych powierzchni zlewni, osuszanie i zasypywanie terenów 
podmokłych, ujęcie rzek w kanały, nadmierna eksploatacja wód podziemnych) doprowadziły 
do niekorzystnych przemian sieci rzecznej, tj. do zaniku części obszarów źródliskowych 
oraz znacznego zmniejszenia przepływów naturalnych lub ich zaniku. Obecnie spośród łódzkich 
rzek jedynie Ner i Bzura na całej długości prowadzą wody w sposób ciągły i mają naturalne 
przepływy. Wszystkie pozostałe rzeki i cieki prowadzą wody jedynie okresowo, w okresie 
bezdeszczowym koryta większości z nich pozostają suche lub prowadzą niewielkie przepływy117.  

Wody powierzchniowe stojące 

Współczesne łódzkie zbiorniki wodne mają różnorodną genezę: są dawnymi stawami 
młyńskimi, sztucznie wykonanymi spiętrzeniami rzek lub wykopanymi stawami.  
Na 62 zinwentaryzowanych zbiornikach wodnych118 ponad połowa (40) znajduje się na rzekach 
zlewni Bzury. Na ogół są to zbiorniki niewielkie (średnia powierzchnia zbiorników zlewni Neru – 
2,3 ha, zlewni Miazgi – 1,5 ha, zlewni Bzury – 0,6 ha, największy – Staw Stefańskiego – ma 11 ha), 
i płytkie (średnia głębokość – 1,2 m). Prawie wszystkie zbiorniki są przepływowe, a jedynie pięć 
usytuowanych jest lateralnie w stosunku do rzeki. Część istniejących zbiorników, głównie 
najmniejszych powierzchniowo, z powodu braku przepływu, wywołanego deficytem wody, 
jest zamulona, zadarniona i zarośnięta roślinnością, m.in. zbiorniki w górnym odcinku rzeki Bzury. 
Najlepszym stanem technicznym i starannym utrzymaniem charakteryzują się zbiorniki o dużych 
powierzchniach, położone na terenie parków, m.in.: zbiorniki w Arturówku, Stawy Stefańskiego, 
Stawy Jana. W większości pełnią one funkcje retencyjno-widokowe, jedynie zbiornik Arturówek 
na Bzurze, Stawy Stefańskiego na Nerze oraz Staw Jana na Olechówce to zbiorniki rekreacyjne. 

W charakterystyce zbiorników zawartej w Aneksie do założeń do projektu generalnego rzek – 
zbiorniki. Karty istniejących i projektowanych zbiorników w zlewniach rzek: Bzury, Miazgi i Neru 
określono, że rozbudowa większości z istniejących obecnie zbiorników jest niecelowa. Jedynie 
w przypadku rozwoju procesów urbanizacyjnych w poszczególnych zlewniach zaleca 
się rozbudowę zbiorników: „Aniołówka” – na rzece Aniołówce, „Kochanówka” na cieku 
z Kochanówki i „Augustówka” na rzece Augustówce. Potrzeby w zakresie budowy nowych 
zbiorników wodnych opisano w punkcie „Program małej retencji” niniejszego rozdziału. 

Zagrożenia powodziami i podtopieniami 

Część rzek na obszarze miasta stwarza zagrożenie powodziami119. Dla Bzury i Neru 
sporządzone zostały mapy zagrożenia i mapy ryzyka powodziowego – ich przekazanie jednostkom 

                                                                    
117 Okresowo znacznie wzrosły przepływy na rzece Jasień, która stała się odbiornikiem wód pochodzących z odwodnienia budowy 

Dworca Łódź Fabryczna. 
118 Aqua Projekt s.c., Aneks do założeń do projektu generalnego rzek – zbiorniki. Karty istniejących i projektowanych zbiorników w zlewniach 

rzek: Bzury, Miazgi i Neru, Łódź 1999 rok. 
119 Zgodnie z ustawą z 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) przez powódź rozumie się czasowe 

pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, powstałe na skutek wezbrania wody w ciekach 
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administracyjnym miasta przez Prezesa KZGW nastąpiło 15 kwietnia 2015 roku120. Mapy 
te stanowią podstawę dla racjonalnego planowania przestrzennego na obszarach zagrożonych 
powodzią, a tym samym dla ograniczania negatywnych skutków powodzi. Jak stwierdzono 
w dokumentach sporządzonych na szczeblu krajowym121, Jasień, Jasieniec, Olechówka i Łódka 
są rzekami stwarzającymi ryzyko wystąpienia powodzi122. Poza wyżej wymienionymi sześcioma 
rzekami, także fragmenty dolin: Sokołówki, cieku z Moskulików, Bałutki, Karolewki, Augustówki, 
Miazgi i Dobrzynki są narażone na zalanie wodami powodziowymi o prawdopodobieństwie 
wystąpienia raz na 100 lat – zasięgi terenów objętych tym zagrożeniem wyznaczone zostały 
w opracowaniach specjalistycznych sporządzonych na potrzeby niniejszego Studium123.  

Poza zagrożeniami powodziowymi, część terenów Łodzi jest narażona na podtopienia 
wynikające z gromadzenia się w zagłębieniach terenu wód opadowych. Część z nich to miejsca 
zalewane po ulewach, koncentrujące się głównie w strefie zurbanizowanej miasta. Zasięg 
tego typu podtopień jest zmienny, zależny głównie od ilości opadów oraz lokalnych warunków 
spływu wód, często jest efektem niewystarczającej przepustowości kanalizacji deszczowej. 
Część obserwowanych na terenie miasta podtopień jest związana z płytkim zaleganiem wód 
gruntowych (są to głównie tereny nawiązujące do przebiegu obniżeń dolinnych, w których 
stwierdzono występowanie wód gruntowych do 2 m p.p.t.). 

Analiza obszarów i miejsc narażonych na zalewanie wodami powodziowymi lub podtopienia 
wskazuje na występowanie kolizji ich zasięgu z terenami obecnie zainwestowanymi. W zasięgu 
wód powodziowych o prawdopodobieństwie 1% znajdują się m.in. tereny z zabudową 
mieszkaniową w zachodniej części ul. Łaskowice (dolina Neru i Dobrzynki), tereny z zabudową 
mieszkaniową i przemysłową w dolinie Bałutki, na odcinku od obecnego początku rzeki (wylot 
kanału deszczowego przy ul. Pułaskiego do ul. Namiotowej) oraz w dolinie Olechówki na długim 
jej odcinku – od ul. Obszernej do ujścia. Poważny problem dla funkcjonowania miasta stanowią 
zagrożenia związane z podtopieniami pojawiającymi się podczas nawalnych opadów – dotyczą 
prawie wyłącznie terenów intensywnie zurbanizowanej części miasta (problemy z szybkim 
odprowadzaniem wód opadowych skutkują podtapianiem głównych skrzyżowań)124.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią 
obowiązują ograniczenia w możliwości zagospodarowania terenów uzasadnione względami 
bezpieczeństwa ludzi i mienia. Dla zmniejszenia ryzyka zalewania terenów miasta wodami 

                                                                                                                                                                                                                   
naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza, powodujące zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, 
dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej (art. 9). Przez obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi rozumie 
się „określone we Wstępnej ocenie ryzyka powodziowego obszary, na których istnieje znaczące ryzyko powodzi lub jest 
prawdopodobne wystąpienie znaczącego ryzyka powodzi” – art. 9 ust. 1 pkt 6b Prawo wodne. Wstępną ocenę ryzyka powodziowego 
przygotowuje Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej – art. 88c ust. 1 Prawo wodne. Wstępna ocena ryzyka powodziowego 
zawiera w szczególności określenie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi – art. 88b ust. 2 pkt 5 Prawo wodne. 

120 Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego opracowane przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, http://www.isok.gov.pl/pl/mapy-
zagrozenia-powodziowego-i-mapy-ryzyka-powodziowego. 

121 Przepisy ustawy prawo wodne stanowią, że studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
oraz mpzp wymagają uzgodnienia z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej w zakresie zagospodarowania 
obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Wododziałowe położenie Łodzi (wododział I rzędu Wisła – Odra) powoduje, 
że kompetencje w zakresie wyznaczenia tych obszarów dla obszaru miasta należą do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Warszawie (dorzecze Wisły) oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (dorzecze Odry). 

122 Kwalifikacja według Wstępnej oceny ryzyka powodziowego, (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB Centra Modelowania 
Powodziowego w Gdyni, w Krakowie, w Poznaniu, we Wrocławiu, Raport z wykonania wstępnej oceny ryzyka powodziowego, Warszawa 
2011 rok). Jasień, Jasieniec, Olechówka i Łódka zostały zakwalifikowane do sporządzenia map zagrożenia i ryzyka powodziowego 
w terminie do 22 grudnia 2019 roku. Sporządzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej mapy zagrożenia 
powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w wersji numerycznej podlegają obecnie sprawdzeniu i weryfikacji kompletności 
w RZGW. Przekazanie map jednostkom administracji nastąpi niezwłocznie po przygotowaniu poszczególnych partii danych. 

123 Wobec faktu, że rozpoznanie zagrożeń powodziowych obszaru Łodzi na szczeblu krajowym nie obejmuje wszystkich płynących 
na terenie miasta rzek i cieków, na potrzeby prac planistycznych nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Miejska Pracowania Urbanistyczna zleciła w 2013 roku wykonanie opracowania Identyfikacja przestrzeni Łodzi 
wskazanych do ograniczenia zainwestowania z uwagi na zagrożenia związane ze spływem wód powierzchniowych. Jednym  
z jego elementów było wyznaczenie zasięgu terenów zalewowych rzek i cieków, w tym zasięgu wód powodziowych, 
o prawdopodobieństwie występowania raz na 100 lat – Stolarska M., Łukasiewicz G., Identyfikacja przestrzeni Łodzi wskazanych 
do ograniczenia zainwestowania z uwagi na zagrożenia związane ze spływem wód powierzchniowych, Łódź 2013 rok. 

124 Część miejsc występowania podtopień tego rodzaju pokrywa się z przebiegiem skanalizowanych dolin rzecznych (Łódki, Jasienia). 
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powodziowymi wskazane jest zachowanie terenów dolin rzecznych w dobrym stanie 
funkcjonalnym, umożliwiającym swobodny przepływ wód. Zabudowa terenów nadrzecznych 
i uszczelnianie kolejnych terenów wzdłuż rzek i niewielkich nawet cieków skutkuje problemami 
w odprowadzaniu nadmiaru wód deszczowych przy gwałtownych ulewach lub w okresie 
wiosennych roztopów. 

Program małej retencji 

Pozytywną rolę w zapobieganiu wystąpienia zagrożenia powodziami lub podtopieniami 
odgrywają zbiorniki wodne. Ich lokalizacja na ciekach bądź w ich sąsiedztwie daje możliwość 
zatrzymania części wód opadowych.  

Wojewódzki Program Małej Retencji dla województwa łódzkiego, opracowany w 2006 roku 
i zaktualizowany w 2010 roku125, przewiduje na terenie miasta lokalizację 37 zbiorników 
wodnych, w tym 13 zbiorników na rzekach w zlewni Bzury i 24 na rzekach w zlewni Neru, 
o łącznej powierzchni 144,05 ha. Większość stanowią zbiorniki poniżej 5 ha powierzchni. 
Wszystkie, poza dwoma („Rzemieślnicza Górny” i „Rzemieślnicza Dolny” na rzece Olechówce), 
zaprojektowano jako przepływowe. Szczegółowe lokalizacje projektowanych zbiorników 
wodnych, wyznaczonych w Wojewódzkim Programie Małej Retencji dla województwa łódzkiego, 
zawiera opracowanie projektowe Aneks do założeń do projektu generalnego rzek – zbiorniki, 
opracowane w 1999 roku126.  

W latach 2006-2012, w ramach omawianego Programu, zrealizowano i oddano do użytku 
sześć zbiorników retencyjnych o łącznej powierzchni około 6 ha – trzy na rzece Sokołówce 
(Żabieniec, Staw Wasiaka, Wycieczkowa), dwa na rzece Łódce (Wojska Polskiego, Oblęgorska) 
i jeden na rzece Olechówce (Rzemieślnicza Dolny). Do realizacji pozostało łącznie 30 zbiorników. 
Opracowano koncepcje programowo-przestrzenne dla zbiorników „Charzew” (na rzece Ner) 
i „Rokicie” (na rzece Jasień) oraz studium lokalizacyjne dla zbiornika „Sikawa” i operat 
wodnoprawny wraz z projektem wykonawczym zbiornika-osadnika „Strykowska”.  

Melioracje 

W granicach administracyjnych Łodzi znajdują się tereny użytkowane rolniczo, które zostały 
poddane zabiegom melioracyjnym. Zabiegi melioracyjne wykonywane na terenie miasta służyły 
wyłącznie odwodnieniu terenów, nigdy nie były podejmowane w celach ich nawadniania. 
Sieć urządzeń melioracyjnych na terenach, które zostały przeznaczone na cele nierolnicze, została 
albo zupełnie zniszczona albo stała się odbiornikiem wód deszczowych.  

Szacuje się127, że melioracjami objęto około 1000 ha powierzchni miasta, są to głównie 
użytki rolne w dolinach rzecznych: Zimnej Wody, Jasieńca, Łódki, cieku z Rypułtowic i cieku 
z Bronisina. 

Wysoka zasobność użytkowych wód podziemnych zgromadzonych pod Łodzią narzuca 
potrzebę ich ochrony przed przenikaniem zanieczyszczeń (ograniczenia w możliwości lokalizacji 
inwestycji stwarzających wysokie ryzyko przenikania zanieczyszczeń do gruntu). Zasobność wód 
powierzchniowych jest znacznie niższa i prezentują one znacznie gorszą jakość. Rzeki i cieki 
łódzkie w większości posiadają niewielkie naturalne przepływy, wypełniają się gwałtownie wodą 
po opadach nawalnych, powodując lokalne podtopienia obszarów leżących w dolinach. Negatywne 
skutki tego zjawiska odczuwalne są szczególnie na terenach intensywnie zurbanizowanych, 
gdzie doszło do największych przekształceń dolin rzecznych. Należy zapobiegać pogarszaniu 

                                                                    
125 Uchwała Nr 581/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia „Wojewódzkiego 

Programu Małej Retencji” wraz z Aneksem i Prognozą oddziaływania na środowisko dla województwa łódzkiego. 
126 Aqua Projekt s.c., Aneks do założeń do projektu generalnego rzek – zbiorniki. Karty istniejących i projektowanych zbiorników w zlewniach 

rzek: Bzury, Miazgi i Neru, Łódź 1999 rok; tabelaryczny wykaz projektowanych na terenie Łodzi zbiorników zawierają Wykaz 3 
i Wykaz 4. 

127 Szacunek na podstawie danych Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi udostępnionych na Geoportalu 
Województwa Łódzkiego, http://geoportal.lodzkie.pl/imap/. 
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się stanu dobrze zachowanych odcinków dolin o naturalnym charakterze (m.in. Neru, Sokołówki) 
oraz degradacji pozostałych dolin, przede wszystkim chroniąc je przez zabudową i zmianami 
w ukształtowaniu terenu. 

6.2.5. Warunki klimatyczne 

Warunki klimatyczne Łodzi, podobnie jak całej Polski środkowej, kształtowane są przez 
masy powietrza polarno-morskiego oraz kontynentalnego, co sprawia, że klimat cechuje 
przejściowość, wyrażająca się częstą zmianą stanów pogody i występowaniem sześciu pór roku. 
Istotny wpływ na poszczególne składniki klimatu Łodzi ma jej położenie w obrębie i u podnóża 
Wzniesień Łódzkich, które działają modyfikująco na prędkości wiatrów (osłabienie prędkości 
wiatrów wiejących z kierunków północnego i północno-wschodniego), i ilość docierających 
nad miasto opadów atmosferycznych (dzięki położeniu na skłonie powierzchni wyżynnej, 
eksponowanej na dominujące wiatry sektora zachodniego, Łódź otrzymuje największą w Polsce 
środkowej ilość opadów – rzędu 600 mm i więcej128). Związany ściśle z temperaturą powietrza 
okres wegetacyjny roślin129, istotny dla produkcji rolnej, jest prawie jednolity dla całego obszaru 
miasta i trwa 215 dni przy 5C. Okres niesprzyjający wegetacji występuje średnio od 17 września 
do 25 marca (jest krótszy niż w innych niżowych regionach kraju o około 30 dni). 

Drugim czynnikiem (poza strefą krawędziową Wzniesień Łódzkich) wpływającym 
na odmienność cech klimatu lokalnego Łodzi w stosunku do strefy terenów słabiej 
zurbanizowanych jest presja antropogeniczna, której efekty wpływu na zmiany klimatu 
koncentrują się w strefie centralnej miasta. Znaczna ilość nagromadzonych tam zanieczyszczeń 
powietrza, będących źródłem kondensacji pary wodnej, w połączeniu z silniejszą konwekcją 
nad miastem, wywołaną wyższą temperaturą w jego centrum niż na obrzeżach, wpływa na wzrost 
liczby dni pochmurnych w stosunku do obszarów sąsiednich. Ilość energii słonecznej docierającej 
do powierzchni miasta jest z tego powodu mniejsza niż na otaczających je terenach. 
Mimo mniejszej ilości energii słonecznej obszar Łodzi nie jest chłodniejszy od otaczających 
ją terenów130. Miasto wytwarza bowiem dużą ilość energii cieplnej, podwyższającej temperaturę 
powietrza w warstwach przyziemnych (jej źródła to m.in.: ogrzewanie, transport, elektryczność, 
procesy technologiczne w przemyśle)131. W efekcie w obszarach zabudowanych, głównie zimą, 
temperatura powietrza jest nieco wyższa niż w terenach wolnych od zabudowy. Zjawisko 
to określane jest mianem tzw. miejskiej wyspy ciepła i występuje w Łodzi w ciągu około 70-80% 
nocy132 w roku. Jego skutki to: zmiany warunków mikroklimatycznych, zmniejszenie wilgotności 
względnej powietrza, wzrost tempa topnienia pokrywy śnieżnej oraz możliwość występowania 
lokalnej cyrkulacji powietrza o charakterze bryzy miejskiej133. Ze względu na wyższą temperaturę 
oraz szybsze parowanie z powierzchni utwardzonych wilgotność powietrza jest w mieście o około 
10% niższa niż na obszarach niezabudowanych (mimo że opady atmosferyczne na terenie Łodzi 
są wyższe niż na terenach sąsiednich). 

Na terenach zurbanizowanych bardzo istotne znaczenie dla kształtowania dobrych 
warunków aerosanitarnych (poza koniecznością ograniczania źródeł zanieczyszczeń) 
ma cyrkulacja powietrza. Na terenie Łodzi dominują wiatry z sektora zachodniego oraz w nieco 
mniejszym stopniu z sektora wschodniego. Taki układ wiatrów jest korzystny dla miasta 

                                                                    
128 W ostatnim półwieczu średnia roczna suma opadów atmosferycznych wyniosła w Łodzi około 570 mm. Różnice wartości 

w poszczególnych latach dochodzą nawet do 200 mm – 703 mm w 2001 roku i 500 mm w 2003 roku. W cyklu rocznym najwyższe 
wartości opadów przypadają na ogół na miesiące wiosenno-letnie (maj-sierpień), a najmniejsze na okres zimowy (styczeń-kwiecień). 
Minimum opadów zazwyczaj przypada na styczeń, maksimum na lipiec. 

129 Na ogół za wartość progową tego okresu uważa się temperaturę +5C (średnia dobowa temperatura powietrza). 
130 Średnia temperatura roczna dla Łodzi w okresie ostatniego półwiecza wynosiła +8,5C. Miesiącem najchłodniejszym jest z reguły 

styczeń (średnia temperatura – 1,8C), najcieplejszym – lipiec (średnia temperatura +18,6C). 
131 Szacuje się, że miasto emituje do atmosfery 727,6 Tcal ciepła sztucznego rocznie. 
132 Najbardziej uprzywilejowane pod względem dużych nadwyżek temperatury są godziny nocne. Fortuniak A., Miejska wyspa ciepła, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003 rok. 
133 Fortuniak A., Miejska wyspa… 
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zbudowanego generalnie na osi północ-południe, a więc prostopadłej do najczęstszych kierunków 
przemieszczenia się mas powietrza. Obserwowane w ciągu całego roku wiatry wschodnie 
najczęściej zdarzają się wiosną i jesienią. Wiatry z tego kierunku są na ogół słabe, przez co często 
przyczyniają się, przy stabilnej stratyfikacji powietrza, do ograniczenia możliwości wymiany 
powietrza i w konsekwencji do tworzenia się zagrożenia występowaniem wysokich stężeń 
zanieczyszczeń (smog). Liczba dni w roku niestwarzających dobrych warunków do przewietrzania 
dolnych warstw powietrza sięga aż 90%. W strefie zurbanizowanej miasta kierunki oraz prędkość 
wiatru są modyfikowane istniejącą zabudową oraz układem ulic i placów. Niekorzystnym 
zjawiskiem jest zabudowywanie dolin rzecznych, stanowiących naturalne korytarze wymiany 
mas powietrza. Zabudowa, szczególnie wysoka, wprowadzana w doliny rzeczne 
(często o równoleżnikowym przebiegu) znacznie ogranicza możliwości swobodnego 
grawitacyjnego spływu powietrza. 

Opisane powyżej zjawiska miejskiej wyspy ciepła, zaburzeń w przepływie mas powietrza 
i koncentracji zanieczyszczeń powietrza są przejawem wpływu obszarów intensywnie 
zurbanizowanych na zmiany klimatycznie. Przekłada się to na stan zdrowotny mieszkańców 
śródmieścia oraz pogorszenie warunków ich zamieszkania i wypoczynku. Główne czynniki 
wpływające na pogorszenie warunków klimatycznych w strefie centralnej miasta to: niska 
wilgotność powietrza (wywołana m.in. niską retencją wód opadowych), ograniczenie możliwości 
ruchu powietrza (zawężenie korytarzy wymiany mas powietrza), niekorzystny bilans cieplny 
(nagromadzenie powierzchni absorbujących ciepło, mały udział terenów biologicznie czynnych). 
Powyższe zmiany klimatu miasta wiążą się także ze zmianą stosunków wodnych i występowaniem 
zjawiska tzw. szybkich powodzi wywoływanych deszczami nawalnymi (nagromadzenie 
powierzchni nieprzepuszczalnych). Konieczne jest podjęcie działań zmierzających do osłabienia 
ww. negatywnych zmian klimatu. 

Odmienność klimatu Łodzi w porównaniu z terenami otaczającymi wynika z jej położenia 
w strefie krawędziowej Wzniesień Łódzkich (wpływają na wzrost ilości opadów atmosferycznych 
nad miastem) oraz z kumulacji zabudowy na dużym obszarze (zjawisko tzw. miejskiej wyspy ciepła 
– podwyższona temperatura powietrza, mniejsza wilgotność). Przewaga wiatrów z sektora 
zachodniego stwarza dobre potencjalne warunki do przewietrzania miasta. Zbyt mała ilość 
terenów pełniących funkcje korytarzy przewietrzających na linii wschód-zachód 
oraz nagromadzenie źródeł zanieczyszczeń w strefie centralnej miasta powodują koncentrację 
zanieczyszczeń w najgęściej zaludnionym obszarze miasta. Konieczne jest wzmocnienie roli dolin 
rzecznych oraz terenów niezabudowanych (parki, zieleńce towarzyszące układom 
komunikacyjnym) jako głównych korytarzy wymiany mas powietrza w OWRSW. Dla zapewnienia 
dopływu natlenionych mas powietrza do strefy centralnej miasta istotne jest pozostawienie 
w dotychczasowym użytkowaniu głównych obszarów zasilających, zarówno na obszarze miasta, 
jak i poza jego granicami – rozległych kompleksów leśnych, parków, terenów użytkowanych 
rolniczo. 

6.2.6. Zieleń miejska 

Tereny zieleni miejskiej urządzonej 

Podstawowymi obiektami wchodzącymi w skład zieleni miejskiej urządzonej są: parki, 
zieleńce, zieleń osiedlowa i uliczna, a także zieleń w ramach: parków dydaktycznych (ogród 
botaniczny, ogród zoologiczny) – zajmują łącznie nieco ponad 7% powierzchni miasta (2142,2 ha). 
Dane statystyczne dotyczące terenów zieleni miejskiej (Tabela 10) wskazują na znaczny udział 
zieleni osiedlowej (42%) oraz parków (27%) w ogólnej powierzchni terenów zieleni miejskiej134. 

Jedynie 1/3 terenów zieleni urządzonej w Łodzi administrowana jest przez Zarząd Zieleni 
Miejskiej (kilkadziesiąt obiektów o łącznej powierzchni prawie 600 ha)135. 

                                                                    
134 Urząd Statystyczny w Łodzi, Statystyka Łodzi 2014, Łódź 2014 rok; stan na 31 grudzień 2013 roku. 
135 Wykaz parków i zieleńców administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi przedstawia Wykaz 5. 
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Tabela 10 Miejskie tereny zieleni 

Wyszczególnienie 
Powierzchnia w ha 

2010 2015 

Parki 581,60 624,4 

Zieleńce 276,4 78,9 

Zieleń osiedlowa 1018,1 906,6 

Zieleń uliczna 78,0 456 

Ogród botaniczny 66,7 67,8 

Ogród zoologiczny 17,0 17,0 

Razem 2037,8 2150,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Urząd Statystyczny w Łodzi, Statystyka Łodzi 2016, Łódź 2016 rok. 

Zieleń osiedlowa, rozumiana jako tereny zieleni występujące przy zabudowie 
mieszkaniowej, pełniące funkcję wypoczynkową, izolacyjną i estetyczną136, stanowi prawie połowę 
wszystkich terenów zieleni urządzonej w Łodzi (907 ha), jej powierzchnia w latach 2005-2013 
zmalała o 17,9 ha. Poza ujęciem statystycznym, odnoszącym się do ilości tych terenów, brakuje 
danych na temat ich rozmieszczenia, co uniemożliwia przeprowadzenie waloryzacji jakościowej 
zieleni na osiedlach.  

Parki miejskie, stanowiące niezmiennie od kilku lat około 2% powierzchni miasta 
oraz prawie 30% terenów zieleni urządzonej, posiadają najwyższe walory przyrodnicze 
i krajobrazowe w mieście137. Obecnie w Łodzi istnieje 39 parków miejskich (19 obiektów to parki 
wpisane do gminnej ewidencji zabytków, w tym 13 uwzględnionych w rejestrze wojewódzkiego 
konserwatora zabytków – 38 administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej, jeden – użyczony 
Politechnice Łódzkiej (park zabytkowy im. Klepacza), o łącznej powierzchni wynoszącej prawie 
600 ha (największym parkiem jest Park im. J. Piłsudskiego – 168,73 ha, najmniejszym Park 
przy ul. Skrzywana – 0,88 ha). Większość parków koncentruje się wewnątrz granicy kolei 
obwodowej, a niewielka ich liczba – w ramach dużych osiedli mieszkaniowych powstałych w latach 
siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. O nierównomiernym rozkładzie parków w przestrzeni 
miasta zadecydował głównie aspekt historyczny rozwoju przemysłowej Łodzi. Parki utworzone 
w ostatnich latach powstały głównie w sąsiedztwie terenów zabudowy jednorodzinnej lub nowo 
powstałych osiedli mieszkaniowych. W drugiej połowie XX wieku w Łodzi przybyło dziewięć 
nowych obiektów parkowych, a w latach dziewięćdziesiątych rozpoczęto modernizację 
już istniejących138. 

Zieleńce, definiowane jako tereny o powierzchni poniżej 2 ha, w których dominującą funkcją 
jest zapewnienie wypoczynku (alejki z ławkami, place zabaw itp.), stanowią około 6% terenów 
zieleni miejskiej; zalicza się do nich również zieleń przy budynkach użyteczności publicznej, 
pomnikach, tereny sportów wodnych, otwartych kąpielisk, boisk, placów gier itp., jeśli są dostępne 
do użytku powszechnego139. Powierzchnia zieleńców w porównaniu z 2005 rokiem uległa 
zmniejszeniu.  

Zieleń uliczna, rozumiana jako pasy zieleni (drzewa i krzewy lub ich skupiska 
wraz z pozostałymi składnikami szaty roślinnej) wzdłuż dróg, ulic, ciągów komunikacji miejskiej 

                                                                    
136 Pojęcia stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej, Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/metainformacje/ 

slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/532,pojecie.html 
137 Kompendium wiedzy na temat historii ich powstania, założeń i funkcjonowania stanowią: Mowszowicz J., Parki Łodzi, Łódzkie 

Towarzystwo Naukowe, Łódź 1962 rok oraz współczesne materiały, tj. opracowania dla poszczególnych parków wydawane przez 
Stowarzyszenie Film – Przyroda – Kultura w Łodzi, a także publikacje naukowe pracowników i studentów łódzkich uczelni 
(m.in. Pabich M., Parki miejskie jako element zagospodarowania przestrzeni Łodzi, praca magisterska w archiwum Katedry 
Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004 rok). 

138 W 2004 roku oddano do użytku Park Widzewska Górka, w latach 2004-2006 zakończono pierwszy etap tworzenia Parku 
Ocalałych, od 2009 roku realizowany był drugi etap tworzenia Parku, a w 2005 roku na przedpolu Uroczyska Lublinek utworzono 
park na ponad 46-hektarowym obszarze przylegających do lasu od strony północnej. Najmłodszy jest Park na Olechowie, utworzony 
decyzją Rady Miejskiej na 5,3-hektarowym terenie między ul. Bilewiczówny a ul. Juranda ze Spychowa. W 2010 roku powstały 
m.in. Parki: na Smulsku, Źródła Olechówki i „Grabieński Las”. 

139 Pojęcia stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej, Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/metainformacje/ 
slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/663,pojecie.html 
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itp.140, zajmuje 456 ha, co stanowi około 20% zieleni miejskiej. Jej udział w powierzchni miasta 
w porównaniu z 2005 rokiem znacząco wzrósł tj. o 377,2 ha. Diametralnie wzrosła również ilość 
nasadzeń pojedynczych drzew i krzewów – w 2015 roku posadzono 2094 drzew i ponad 16 tys. 
krzewów (Tabela 11). Większość prowadzonych w ostatnich latach nowych nasadzeń dotyczyła 
śródmieścia. Ze względu na izolacyjną funkcję pasów zieleni wzdłuż ulic (ochrona 
przed rozprzestrzenianiem się pyłów, gazów oraz hałasu) wzrost nasadzeń zadrzewień 
jest procesem bardzo korzystnym.  

Tabela 11 Zieleń uliczna – nasadzenia drzew i krzewów 

Wyszczególnienie 
Liczba 

2005 2010 2015 

Drzewa 160 850 2094 

Krzewy 2534 3800 16962 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat. 

Brak danych na temat stanu zdrowotnego drzew i zieleni przyulicznej nie pozwala na ocenę 
tego zasobu, niewątpliwie jednak warunki, jakie panują w strefie przyulicznej (duża depozycja 
zanieczyszczeń powietrza, zasolenie gruntu), wpływają negatywnie na jej stan zdrowotny. 
Poza wpływem warunków sanitarnych, na ubytki zieleni ulicznej mają wpływ także budowy 
oraz modernizacje sieci komunikacyjnych. Zagospodarowanie zielenią terenów pełniących funkcje 
komunikacyjne jest elementem dającym szansę na wzbogacenia systemu terenów zieleni 
na obszarach o największym jej deficycie. 

Specyficzną grupę miejskich terenów zieleni stanowią parki dydaktyczne: Ogród Botaniczny 
oraz Miejski Ogród Zoologiczny. Założony w 1946 roku141 Ogród Botaniczny, zlokalizowany 
przy ul. Krzemienieckiej, o powierzchni 67,8 ha, na której rośnie 4,2 tys. gatunków i odmian roślin, 
jest największym obiektem tego typu w kraju. Część Ogrodu stanowi Palmiarnia, zlokalizowana 
przy al. Piłsudskiego (obiekt skupiający ponad 2,5 tys. gatunków i odmian roślin). Ogród prowadzi 
działalność popularyzatorską i edukacyjną, adresowaną do uczniów na wszystkich poziomach 
nauczania, udziela porad instytucjom i osobom prywatnym w zakresie uprawy i pielęgnacji roślin 
oraz organizuje kiermasze i wystawy. Rocznie odwiedzany jest przez 132 tys. osób (wynik wysoki 
na tle innych dużych miast – warszawski ogród botaniczny odwiedza podobna liczba osób, 
przy prawie 2,5-krotnie większej liczbie mieszkańców), Palmiarnia – przez 57 tys. osób. Zarząd 
Zieleni Miejskiej we wnioskach do Studium zgłosił potrzebę powiększenia terenu Ogrodu 
w kierunku północnym142. 

W obecnym stanie prawnym nie obowiązują żadne normatywy w zakresie ilości terenów 
zieleni urządzonej/parkowej przypadającej na jednego mieszkańca terenów zurbanizowanych. 
W wytycznych urbanistycznych z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku143 przyjmowano wartość 
około 8-12 m2 zieleni urządzonej na jednego mieszkańca jako wartość optymalną. Z zestawienia 
danych statystycznych144, odnoszących się do terenów zieleni na obszarze Łodzi, wynika,  
że w 2012 roku na jednego mieszkańca Łodzi przypadało 8 m2 terenów zieleni parkowej.  
Jest to dość wysoki wskaźnik na tle innych dużych miast Polski – wyższy wskaźnik ilości zieleni 
parkowej ma jedynie Wrocław – 13 m2/1 mieszkańca, w pozostałych miastach jest znacznie niższy 
– zawiera się w przedziale 5,4-6,4 m2/1 mieszkańca. Biorąc pod uwagę pozostałe obszary zieleni 
urządzonej tj. zieleń osiedlową i zieleńce, Łódź ze wskaźnikiem 16,7 m2/1 mieszkańca, plasuje 

                                                                    
140 Ibidem. 
141 Data wydzielenia na terenie szkółek miejskich (obecny teren Ogrodu Botanicznego) terenu o powierzchni 1,3 ha na realizację 

Ogrodu Roślin Leczniczych. 
142 Koncepcja poszerzenia Ogrodu w tym kierunku została zawarta w projekcie zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie 

kierunków zagospodarowania wybranych terenów rekreacyjnych w Łodzi – grudzień 2006 roku. 
143 Zarządzenie Nr 118 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 15 czerwca 1964 roku w sprawie wskaźników 

wykorzystywania terenów zainwestowania miejskiego. 
144 Urząd Statystyczny w Łodzi, Statystyka Łodzi 2012, Łódź 2013 rok. 
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się najwyżej wśród 5 największych miast Polski – w Warszawie, Krakowie i Poznaniu przypada 
około 13-14 m2/1 mieszkańca, a we Wrocławiu jeszcze mniej, bo zaledwie 9,2 m2/1 mieszkańca145. 

Wskaźniki w zakresie ilości zieleni przypadającej na jednego mieszkańca Łodzi świadczą 
o wystarczającej ilości terenów zieleni w skali całego miasta, ale dla oceny zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców Łodzi w zakresie kontaktu z terenami zieleni istotne jest zbadanie zarówno ilości 
zieleni przypadającej na 1 mieszkańca w poszczególnych rejonach miasta (Rysunek 31)  
jak i dostępności do poszczególnych terenów (Rysunek 32). 

 

Rysunek 31 Tereny zieleni ogólnodostępnej w m2 przypadające na jednego mieszkańca w podziale 
na obszary SIM; udział terenów zieleni ogólnodostępnej w poszczególnych jednostkach SIM 

Źródło: opracowanie własne, stan na 2014 rok.  

                                                                    
145 Urząd Statystyczny w Łodzi, Statystyka Łodzi 2012…; Urząd Statystyczny w Warszawie, Rocznik Statystyczny Warszawy 2013, 

Warszawa 2014 rok; Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Rocznik Statystyczny Wrocławia 2012, Wrocław 2013 rok; Urząd 
Statystyczny w Krakowie, Rocznik Statystyczny Krakowa 2013, Kraków 2014 rok; Urząd Statystyczny w Poznaniu, Rocznik 
Statystyczny Poznania 2013, Poznań 2014 rok. 
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Rysunek 32 Dostępność do terenów zieleni ogólnodostępnej w podziale na obszary SIM 

Źródło: opracowanie własne, stan na 2014 rok. 

Przeprowadzona w tym celu analiza146 wykazała, że w przypadku większości jednostek 
powierzchnia zieleni ogólnodostępnej przypadająca na jednego mieszkańca nie przekracza 8 m2. 
Jednostkami charakteryzującymi się zupełnym brakiem lub niewielkim udziałem zieleni 
są jednostki z dużym udziałem historycznej zabudowy XIX-wiecznej (Fabryczna Widzew, Stare 
Polesie, Stare Bałuty), w których na jednego mieszkańca przypada mniej niż 2,5 m2 terenów 
zieleni, i gdzie zajmuje ona mniej niż 1% powierzchni jednostki. Z oczywistych względów niewielki 
udział terenów zieleni występuje także w jednostkach z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 
(Nowe Sady, Chocianowice, Wzniesienia Łódzkie, Romanów, Andrzejów). Problem niedoboru 
terenów zieleni ogólnodostępnej nie ma tam jednak dużego znaczenia, gdyż na ogół każdy 
dom jednorodzinny posiada własny teren rekreacyjny. 

Dla Strefy Wielkomiejskiej obejmującej najintensywniej zagospodarowane tereny miasta 
oraz stanowiącej priorytetowy rejon miasta wymagający poprawy jakości życia, ocena stopnia 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie użytkowania terenów zieleni ma szczególne 
znaczenie. W Strefie tej poza parkami i skwerami, także zadrzewienia i ich skupiska, stanowią 
istotny element przestrzeni. Z przeprowadzonych, pogłębionych w stosunku do pozostałych 
obszarów miasta, analiz (Rysunek 33, Rysunek 34)147 wynika, że największe niedobory zieleni 

                                                                    
146 W badaniu własnym MPU (2014) dla poszczególnych jednostek miasta (podział SIM) obliczono: powierzchnię terenów zieleni 

ogólnodostępnej w ha, ich powierzchnię w m2 przypadającą na jednego mieszkańca danej jednostki oraz odsetek osób mieszkających 
w promieniu do 600 m od tego typu terenów. Za tereny zieleni ogólnodostępnej uznano: tereny zieleni urządzonej tj. parki, skwery, 
zieleńce (zidentyfikowane na podstawie opracowania Lotniczych zdjęć ukośnych wykonanych przez MGGP Aero, Kraków 2013 rok, 
analizy ortofotomap Łodzi, danych ewidencyjnych oraz danych Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi) – niezależnie od stanu własności 
oraz lasy stanowiące własność gminy Łódź (zidentyfikowane na podstawie danych ewidencyjnych Łódzkiego Ośrodka 
Geodezyjnego), uznane również za tereny o walorach wypoczynkowych porównywalnych z terenami zieleni urządzonej. 

147 W badaniu własnym MPU (2014) dla kwartałów zabudowy (odpowiadają rejonom komunikacyjnym wyznaczonym na potrzeby 
opracowania – Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A., Aktualizacji studium systemu komunikacyjnego miasta Łodzi, Warszawa 2014 
rok) w Strefie Wielkomiejskiej obliczono: udział terenów zieleni urządzonej w powierzchni rejonu oraz gęstość drzew w szt. na 1 ha 
w każdym z rejonów. Dla oceny dostępności mieszkańców Strefy Wielkomiejskiej do terenów zieleni urządzonej o powierzchni 
powyżej 2 ha (tzw. parki lokalne) wrysowano strefę 300 m od granic tych terenów. Za tereny zieleni urządzonej uznano parki, 
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dotyczą obszaru między ulicami: Piotrkowską, Północną, Wschodnią i Narutowicza, 
gdzie nie występują żadne tereny zieleni urządzonej, a liczba drzew jest najniższa w całej Strefie  
i nie przekracza 6 szt. na 1 ha. Dostęp do „dużych” (powyżej 2 ha) terenów zieleni mają nieliczni 
mieszkańcy śródmieścia.  

 

Rysunek 33 Udział zadrzewień w Strefie Wielkomiejskiej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze skaningu laserowego powierzchni miasta w latach 2012-2013, MGGP Aero. 

Na większości terenów Strefy Wielkomiejskiej zieleń urządzona w ogóle nie występuje 
lub jej udział w powierzchni kwartału nie przekracza 1%. Tylko w nielicznych terenach braki  
te są rekompensowane obecnością pojedynczych zadrzewień lub ich skupisk (np. w rejonie ulic: 
 Uniwersyteckiej, Kopcińskiego). Obecne działania w zakresie poprawy jakości zieleni urządzonej 
i dostępności do niej mają charakter działań wpisanych w proces rewitalizacji przestrzeni 
śródmiejskiej, polegają na tworzeniu nowych przestrzeni zieleni urządzonej, dosadzaniu 

                                                                                                                                                                                                                   
skwery, zieleńce (zidentyfikowane na podstawie opracowania Lotniczych zdjęć ukośnych wykonanych przez MGGP Aero, Kraków 2013 
rok, analizy ortofotomap Łodzi, danych ewidencyjnych oraz danych Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi) – niezależnie od stanu 
własności. Źródłem danych na temat lokalizacji drzew był skaning laserowy powierzchni miasta w latach 2012-2013 wykonany przez 
firmę MGGP Aero. Gęstości drzew obliczono w odniesieniu do powierzchni rejonu pomniejszonej o tereny zieleni urządzonej.  
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pojedynczych drzew i krzewów w ciągach przyulicznych czy wzbogacaniu rewitalizowanych 
skwerów w nowe nasadzenia bylin. W najbliższych latach planowane jest utrzymanie kierunku 
koncentracji działań odnowy zieleni w mieście na obszarze Strefy Wielkomiejskiej148. 

Możliwości poprawy sytuacji niedoinwestowania w zieleń urządzoną w Strefie 
Wielkomiejskiej są ograniczone ze względu na istniejącą w jej obrębie gęstą tkankę zabudowy. 
Możliwości zakładania nowych terenów zieleni urządzonej (w formie skwerów lub niewielkich 
parków) istnieją w obrębie działek z wyburzoną zabudową kamieniczną lub pofabryczną, 
powiększenie terenów zieleni ogólnodostępnej w OWRSW może się odbywać poprzez 
przekształcanie terenów ogrodów działkowych. 

 

Rysunek 34 Udział terenów zieleni miejskiej (parki, skwery, zieleńce) w Strefie Wielkomiejskiej 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                                    
148 Na liście projektów strategicznych Miasta Łodzi, ubiegających się o dofinasowanie z środków Unii Europejskiej w okresie 

programowania 2015-2020, znalazły się inwestycje dotyczące zieleni, przewidywane do realizacji w ramach „Rewitalizacji 
Obszarowej Centrum Łodzi”, jako oddzielne zadanie wymieniona została rewitalizacja Parku im. W. Reymonta. Lista ta stanowi 
załącznik do zarządzenia Nr 7421/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 
przygotowania projektów inwestycyjnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w okresie programowania 
2014-2020. 
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Ogrody działkowe 

Ogrody działkowe zajmują 
około 2,4% powierzchni Łodzi (więcej 
niż parki miejskie) – 99 rodzinnych 
ogrodów działkowych (ROD)149 
zajmuje łącznie powierzchnię 
około 700 ha, ich udział w systemie 
terenów aktywnych przyrodniczo 
(szczególnie w strefie zurbanizowanej) 
należy więc uznać za znaczący. 
Spośród innych dużych miast w Polsce 
jedynie w Krakowie udział ogrodów 
w powierzchni miasta jest mniejszy 
(2%), we Wrocławiu za to dwukrotnie 
wyższy (Rysunek 35). Na jednego 
mieszkańca Łodzi przypada 9,7 m2 
ogrodów działkowych, więcej  
niż w przypadku terenów zieleni 
parkowej. 

Administracją Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych i zarządzaniem 
nimi zajmuje się Polski Związek 
Działkowców (PZD)150. Ogrody 

były zakładane w Łodzi od 1906 roku do początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. 
Większość (3/4) z nich położona jest w strefie zurbanizowanej miasta, ale poza terenami 
najintensywniejszego zainwestowania, ich rozmieszczenie w przestrzeni Łodzi wyraźnie 
nawiązuje do przebiegu linii kolejowych (prawie połowa ROD położona jest w odległości mniejszej 
niż 500 m od linii kolejowej) oraz lokalizacji terenów przemysłowych (Rysunek 36). 

Właścicielem większości terenów ogrodów działkowych jest gmina Miasto Łódź, część 
ogrodów zajmują tereny o nieustalonej własności, grunty Skarbu Państwa lub prywatne.  
(Rysunek 37)151. 

Ogrody działkowe na terenie Łodzi, podobnie jak na terenie całego kraju, zmieniają funkcję 
z żywieniowej na rekreacyjną152. Nie oznacza to jednak, że popyt wśród mieszkańców miasta 
na tego typu przestrzenie jest mniejszy. Największą grupę użytkowników stanowią obecnie 
emeryci i renciści (prawie połowa użytkowników153), przy utrzymaniu się obecnych tendencji 
demograficznych (regresywna struktura wieku mieszkańców Łodzi) zapotrzebowanie na tego 

                                                                    
149 W rozumieniu ustawy z 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40 z późn. zm.) rodzinnym  

ogrodem działkowym jest wydzielony obszar lub obszary przeznaczone na cele rodzinnych ogrodów działkowych, składające  
się z działek i terenu ogólnego, służące do wspólnego korzystania przez działkowców, wyposażone w infrastrukturę ogrodową. 

150 Nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych wskazuje na możliwość prowadzenia ogrodu nie tylko przez PZD, ale także przez 
inne stowarzyszenia ogrodowe (zgodnie z art. 69 ustawy z 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych,  
(Dz. U. z 2014 r. poz. 40 z późn. zm.). W terminie 12 miesięcy od wejścia w życie tej ustawy, tj. od 19 stycznia 2014 roku, zarząd 
danego ogrodu powinien zdecydować o jego pozostaniu w strukturach PZD bądź o wyodrębnieniu się i założeniu nowego 
stowarzyszenia prowadzącego ogród. Zarówno tak powołane stowarzyszenie, jak i PZD mogą ubiegać się o uregulowanie tytułu 
do nieruchomości. W myśl obowiązujących przepisów ustawy ogrody mogą być zakładane na gruntach stanowiących własność 
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeń ogrodowych. 

151 Przekazanie przez gminę terenów na rzecz prowadzenia ogrodów przez PZD odbywało się w różnej formie: umów w postaci aktów 
notarialnych na użytkowanie wieczyste (podpisywane głównie w latach 1998-2002), decyzji wydawanych przez jednostki 
organizacyjne UMŁ (lata osiemdziesiąte) oraz na podstawie zaświadczeń lokalizacyjnych (dotyczy prawie połowy ogrodów), 
Najwyższa Izba Kontroli, Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego, Informacji o… 

152 Zgodnie z obowiązującymi przepisami rodzinne ogrody działkowe są urządzeniami użyteczności publicznej, które powinny służyć 
zaspokajaniu wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych, a także podnosić 
standardy ekologiczne otoczenia. 

153 Marszał M., Wybrane zagadnienia zagospodarowania przestrzennego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006 rok. 

Rysunek 35 Udział terenów ogrodów działkowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Najwyższa Izba Kontroli, 

Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego, 

Informacji o wynikach kontroli zapewnienia warunków dla prawidłowego 

funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych, Warszawa 2010 rok; Pawlak 

J., Ogrody działkowe w polityce przestrzennej Warszawy, Toruń 2013 rok. 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI

 

   76 

typu przestrzenie może zatem wzrastać. Jak wynika ze statystyk krajowych, dużą grupę 
użytkowników stanowią także osoby czynne zawodowo. 

 

Rysunek 36 Położenie ogrodów działkowych na tle stref wyznaczonych w Strategii przestrzennego rozwoju 
Łodzi 2020+ w 2017 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiego Związku Działkowców w Łodzi, http://lodz.pzd.pl/ogrody.aspx, stan na 

marzec 2017 roku. 

 Organy administracji rządowej 
i jednostek samorządu terytorialnego, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
są zobowiązane do tworzenia warunków 
dla rozwoju ROD154. Jak wynika 
z przywoływanej w tym rozdziale 
kontroli NIK, Łódź prawidłowo 
realizowała to zadanie, m.in. wydatkując 
środki budżetowe na utrzymanie 
porządku i czystości na terenach 
przylegających do ogrodów czy poprawę 
infrastruktury terenów zajętych 
pod ROD (modernizacja sieci 
energetycznych i wodociągowych), 
zaś likwidacja ogrodów działkowych 
jest tu zjawiskiem marginalnym. 

Pomimo istotnej roli, jaką ogrody 
działkowe odgrywają w systemie zieleni 

miejskiej, oraz pełnionych przez nie funkcji społecznych, część z nich – ze względu na potrzeby 
rozwojowe miasta – podlega presji przekształceń na tereny o innych funkcjach (głównie w Strefie 

                                                                    
154 Ustawa z 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40 z późn. zm.). 

Rysunek 37 Struktura własności ogrodów działkowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ewidencyjnych 

ŁOG, 2016 r. oraz wykazu ogrodów działkowych Polskiego Związku 

Działkowców w Łodzi (http://lodz.pzd.pl/ogrody.aspx), stan na marzec 

2017 roku. 
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Wielkomiejskiej). Ze względu na ograniczone możliwości pozyskiwania nowych terenów 
dla rozwoju zieleni urządzonej w OWRSW ogrody działkowe położone w tej części Łodzi stanowią 
istotny potencjał dla wzmocnienia systemu terenów zieleni publicznie dostępnej. Mogłyby 
z przestrzeni zamkniętych, niedostępnych obecnie dla wszystkich mieszkańców stać 
się przynajmniej terenami przestrzeni półpublicznej (poprzez umożliwienie przejścia przez teren 
ogrodu) lub przekształcić się zupełnie w tereny zieleni parkowej (co wiązałoby  
się z przeniesieniem ogrodów w inne miejsce Łodzi).  

Postulaty użytkowników poszczególnych ogrodów działkowych, składane na etapie 
zbierania wniosków do Studium, sposób zagospodarowania działek oraz brak ogłoszeń na temat 
sprzedaży „wolnych” działek wskazują na istotną społeczną rolę tych przestrzeni i potrzebę 
ich zachowania w systemie przestrzeni miejskich (odrębną kwestię stanowi potrzeba i możliwości 
włączenia tych terenów w system terenów przestrzeni ogólnodostępnych, półpublicznych). 
Brak danych na temat obecnego stopnia wykorzystania istniejących ogrodów działkowych 
nie pozwala na określenie rzeczywistych potrzeb w zakresie tworzenia nowych terenów tego typu 
w Łodzi. 

Cmentarze 

Cmentarze, o łącznej powierzchni 224,5 ha, stanowiące 0,8% powierzchni miasta, 
są specyficzną formą zieleni miejskiej – poza wartościami przyrodniczymi mają duże znaczenie 
społeczne i dydaktyczne, są istotnym elementem krajobrazu kulturowego miasta. Obecnie 
na terenie Łodzi zlokalizowanych jest 27 cmentarzy (15 rzymskokatolickich, 2 ewangelicko-
augsburskie, 2 prawosławne, 3 komunalne oraz po jednym: baptystów, ewangelików 
reformowanych, mariawicki, żydowski i zielonoświątkowców). Największa łódzka nekropolia 
to powstały w 1892 roku cmentarz żydowski przy ul. Brackiej. Założenia czterech cmentarzy 
zostały wpisane do rejestru zabytków. 

Tereny cmentarzy są zaliczane do terenów współtworzących systemy przyrodnicze miast. 
W strukturze łódzkich nekropolii dominują cmentarze charakteryzujące się 30-50-procentowym 
udziałem roślinności w ich ogólnej powierzchni. Fragmentarycznie występuje typ tzw. cmentarzy 
parkowych, o udziale zieleni sięgającym 50-70% powierzchni, są to: część nekropolii komunalnej 
Doły i nekropolii katolickiej przy ul. Ogrodowej 43. Odgrywają one bardzo istotną rolę 
w OWRSW, gdzie pełnią funkcję sanitarną jako bariery dla rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń 
pyłowych, a ich rola jako integralnej części ciągów ekologicznych oraz systemu przestrzeni 
publicznie dostępnych powinna być wzmacniana. 

Jedyny wniosek dotyczący potrzeby powiększenia istniejącego terenu cmentarza dotyczy 
obiektu zlokalizowanego na terenie osiedla Łagiewniki, żaden z ośrodków wyznaniowych 
ani władze miasta nie zgłosiły potrzeb w tym zakresie. 

6.2.7. Fauna Łodzi 

Mimo dużych przekształceń środowiska przyrodniczego Łódź jest miejscem bytowania 
wielu gatunków zwierząt, w tym podlegających ochronie prawnej. Najlepsze warunki  
do ich bytowania stwarzają duże kompleksy leśne, głównie Las Łagiewnicki oraz rozległe 
przestrzenie terenów zieleni urządzonej, w tym miejski Ogród Botaniczny oraz Park  
im. J. Piłsudskiego. 

Na terenie Łodzi wykazano obecność 2609 gatunków bezkręgowców, w tym 2244 
gatunków owadów. Bogata i zróżnicowana fauna bezkręgowców spotykana jest w lasach, dużych 
parkach, na polach uprawnych oraz w obrębie innych terenów zieleni i nieużytków. Największa 
ich liczba – około 1000 została stwierdzona w Lesie Łagiewnickim, w tym gatunki rzadkie 
oraz chronione (m.in. biegacz Linneusza). Wśród bezkręgowców występujących na terenie Łodzi 
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32 gatunki są prawnie chronione, najliczniej występują one w Lesie Łagiewnickim, w Parku  
im. J. Piłsudskiego, a także na terenach zieleni osiedli: Sikawa, Stoki, Henryków i Janów155. 

Na obszarze Łodzi występuje 179 gatunków kręgowców lądowych, w tym: 11 gatunków 
płazów, 4 gatunki gadów, 125 gatunków ptaków lęgowych i 39 gatunków ssaków, przy czym 139 
gatunków kręgowców objętych jest ochroną prawną (silnie zagrożone to: traszka grzebieniasta, 
mroczek posrebrzany, borowiaczek).  

Dane na temat ryb występujących w łódzkich rzekach ograniczają się jedynie do informacji, 
że w latach sześćdziesiątych na terenie miasta stwierdzono w wodach Bzury, Neru i w niektórych 
stawach 14 pospolitych gatunków ryb. Niestety, w wyniku niskich przepływów i zanieczyszczenia 
wód zaobserwowano zmniejszenie ich liczebności. W rzece Ner wykazano jedynie cztery gatunki 
ryb, a w rzece Olechówce jeden. 

Najpospolitszymi łódzkimi płazami są: żaba trawna i ropucha szara, spotykane głównie 
w zbiornikach leśnych na obrzeżach miasta. Do najrzadziej występujących płazów zaliczono: 
traszkę grzebieniastą (Las Łagiewnicki, Smulsko – okolice rzeki Łódki), rzekotkę drzewną 
(Las Łagiewnicki, Nowosolna, Mileszki), kumaka nizinnego (Las Łagiewnicki, Wiskitno – rejon 
stawu na południe od ul. Jędrzejowskiej, okolice rzeki Ner, Las Lublinek). 

Z gadów na terenie miasta występują: jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, na terenie 
Lasu Łagiewnickiego – padalec zwyczajny i zaskroniec, narażone na wyginięcie. 

Ptaki występują na terenie miasta najliczniej w Lesie Łagiewnickim (82 gatunki)  
oraz na zachodzie i południu miasta w rejonie rzek: Sokołówki, Zimnej Wody, Jasieńca, doliny rzeki 
Ner, w Parku im. J. Piłsudskiego, na terenie osiedli: Brus, Smulsko, Nowy Józefów, Chocianowice 
oraz Ruda Pabianicka. We wschodniej części miasta największa liczba gatunków lęgowych  
(od 35 do 39 na km2) występuje w okolicach osiedli: Nowosolna, Wiączyń Górny, Mileszki, Nery, 
Młynek, Wiskitno, Feliksin oraz południowych rejonów osiedli Olechów i Andrzejów. 
Na obszarach zalesionych zachowało się dosyć dużo gatunków charakterystycznych 
dla pozamiejskich terenów leśnych (m.in.: myszołów, jastrząb, krogulec). Do gatunków ptaków 
najbardziej zagrożonych procesami urbanizacyjnymi należą wróbel domowy (gatunek zagrożony 
z powodu niekontrolowanego rozwoju populacji sroki miejskiej) oraz bocian biały, a także gatunki 
powiązane z roślinnością szuwarową zbiorników wodnych (np. bączek). Gatunki sztucznie 
wprowadzone przez człowieka to gołąb miejski i bażant.  

Występowanie większości gatunków ssaków w mieście związane jest z lasami, parkami 
i zadrzewieniami śródpolnymi, głównie obszarów peryferyjnych. Niektóre gatunki,  
jak jeż wschodni, wiewiórka czy mysz polna, spotykane są w parkach śródmiejskich, 
na cmentarzach oraz ogrodach działkowych. Centralne obszary miasta zasiedlają m.in.: szczur 
wędrowny, mysz domowa, kret, nornica oraz kilka gatunków nietoperzy. Na pograniczu zwartej 
i luźnej zabudowy występują ssaki drapieżne: kuna domowa (Nowosolna, rejony Cmentarza Doły 
i ul. Telefonicznej, Parki im. J. Piłsudskiego, Ruda Pabianicka, Las-Lublinek), tchórz 
(Las Łagiewnicki, Bronisin), łasica, lis (kilkakrotnie na Zarzewie, rejon ulic: Lodowej, 
Przybyszewskiego, Papierniczej, Jędrzejowskiej). Na terenach zalesionych i polach obserwowane 
są niewielkie stada saren. W ostatnich latach na terenie Lasu Łagiewnickiego zdecydowanie 
wzrosła populacja dzika (ponad 30 osobników), obserwowany jest także borsuk. Ponadto w Lesie 
Łagiewnickim i na innych peryferyjnych obszarach miasta występują: królik, zając i kuna leśna156. 

Na powierzchni około 17 ha, zlokalizowany jest Miejski Ogród Zoologiczny. Obiekt 
funkcjonuje od 1938 roku157, skupia około 366 gatunków zwierząt, w tym 32 to gatunki ginące. 
Rocznie odwiedzany jest przez 295,1 tys. osób (statystycznie przez co trzeciego mieszkańca 
Łodzi). Na tle polskich ogrodów zoologicznych, pod względem zróżnicowania gatunkowego, 

                                                                    
155 Urząd Miasta Łodzi, Atlas miasta Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2002 rok. 
156 Urząd Miasta Łodzi, Atlas miasta… 
157 Dokładna data otwarcia Ogrodu nie jest znana. Za początek jego istnienia przyjęto moment ukończenia budowy parkanu, co miało 

miejsce jesienią 1938 roku – Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Spółka z o.o., www.zoo.lodz.pl. 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI

 

   79 

Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi zajmuje piąte miejsce (na 10 ogrodów), przoduje natomiast, 
jeśli chodzi o liczbę posiadanych osobników (2,5 tys.)158. Duża liczba osobników zgromadzona 
na zbyt małej przestrzeni (pod względem zajmowanej powierzchni łódzki ogród zoologiczny 
zajmuje ósme miejsce w kraju) wskazuje na potrzebę powiększenia Ogrodu dla zapewnienia 
właściwych warunków życia i ekspozycji przebywających tu zwierząt. Na części obszaru obecnego 
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego planowana jest budowa orientarium. Obiekt ten poświęcony 
zostanie florze i faunie z Azji Południowo-Wschodniej. 

Oprócz rozpoznania miejsc bytowania zwierząt i podjęcia działań w zakresie ich ochrony 
przed zmianą warunków siedliskowych, szczególnie w odniesieniu do gatunków chronionych 
i zagrożonych wyginięciem, istotne jest zapewnienie korytarzy ich migracji. Duże zwierzęta 
przemieszczając się między kompleksami leśnymi napotykają przeszkody w postaci ciągów 
komunikacyjnych oraz trwałych ogrodzeń zabudowy. Brak opracowań na temat korytarzy migracji 
zwierząt na terenie Łodzi stanowi utrudnienie przy podejmowaniu działań zmierzających  
do ich zachowania w strukturze przestrzennej miasta. 

6.3. Stan rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej 

6.3.1. Użytkowanie przestrzeni rolniczych 

Użytki rolne zajmują obecnie około 40% obszaru miasta. Mimo niewielkich zmian 
ich powierzchni, od kilku lat maleje liczba podmiotów prowadzących działalność rolniczą – spadek 
o 1/5 w stosunku do 2010 roku159. Największy odsetek użytków rolnych w granicach 
administracyjnych Łodzi stanowiły grunty będące własnością prywatną – 85,6% ogółu terenów. 
Nieco ponad 7% gruntów należy do gminy Miasta Łódź, 3,2% to własność Skarbu Państwa, 1,6% 
to współwłasność Skarbu Państwa, osób fizycznych i prawnych a 2,5% użytków rolnych 
ma nieustaloną własność160. Największy odsetek terenów rolniczych znajduje się w dawnych 
dzielnicach Widzew (41,0%) i Górna (29,0%), a najmniejszy na Polesiu (12%). 

Warunki naturalne korzystne dla rozwoju rolnictwa są zróżnicowane w obrębie miasta. 
Na obszarze Łodzi nie występują gleby I klasy bonitacyjnej, a procentowy udział gleb klasy II 
w ogólnej powierzchni gruntów ornych i użytków zielonych wynosi poniżej 1% Większość 
gruntów ornych miasta zostało sklasyfikowanych jako klasa IVb i V (odpowiednio 24,8 i 35%), 
w użytkach zielonych klasa IV (51%). Największa koncentracja urodzajnych gleb klas II-IV 
(na terenach poza miastami gleby tych klas podlegają ochronie przed zmianą użytkowania) 
obejmuje tereny Józefowa, Bronisina, Chocianowic, Moskuli i Starego Złotna (Rysunek 38). 

Oprócz bonitacyjnej klasyfikacji gruntów (która nie daje pełnej informacji na temat 
przydatności gleby dla potrzeb rolnictwa) w Polsce stosuje się także podział rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej na kompleksy przydatności rolniczej gleb (kompleksy glebowo-rolnicze, oznaczone 
numerem oraz nazwą pochodzącą od roślin zbożowych). Ponad połowę gruntów ornych miasta 
zaliczono do kompleksu 6 – żytniego słabego i 7 – żytniego bardzo słabego (Polesie – 921 ha, 
Widzew – 2964 ha, Bałuty – 1327 ha i Górna – 1138 ha). Najsłabsze gleby – kompleks 8 – 
zbożowo-pastewny mocny i kompleks 9 – zbożowo-pastewny zajmują odpowiednio 0,9 i 4,1% 
powierzchni gruntów ornych. Wśród trwałych użytków zielonych na terenie miasta dominują 
należące do kompleksu 2z – użytki zielone średnie, zajmujące 72,6% (923 ha) ich powierzchni. 

                                                                    
158 Urząd Statystyczny w Łodzi, Statystyka Łodzi 2016… 
159 Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat. 
160 Obliczenia własne na podstawie danych o własności działek z Łódzkiego Ośrodka Geodezji. 
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Rysunek 38 Użytki gruntowe orne, łąki i pastwiska klas II-IV 

Źródło: Dane ewidencyjne Łódzkiego Ośrodka Geodezyjnego, stan na czerwiec 2014 rok. 

Faktyczne użytkowanie terenów na cele 
rolnicze dotyczy znacznie mniejszego udziału 
terenów, niż wynika to z powierzchni 
zajmowanej przez użytki rolne. Ewidencja 
gruntów nie daje pełnego obrazu 
rozmieszczenia przestrzeni użytkowanych 
rolniczo, nie różnicuje bowiem terenów  
na te pod uprawami i ugorowane. Dane 
statystyczne wskazują na 7,4-procentowy 
udział gruntów ugorowanych w powierzchni 
użytków rolnych w gospodarstwach rolnych 
Łodzi161. Z rozmieszczenia koncentracji miejsc 
zamieszkania osób pracujących w rolnictwie 
na terenie miasta wynika, że przestrzeń 
rolnicza najintensywniej użytkowana jest 
na terenach południowej (Łaskowice, 
Chocianowice, Wiskitno), północno-
zachodniej (Kochanówka) i północno-
wschodniej części Łodzi (Wniesienia Łódzkie) 
– Rysunek 39. 

Stosunkowo duży udział terenów 
użytkowanych rolniczo nie przekłada 
się na wymierne korzyści finansowe 
użytkowników tych terenów. Przychody 
z tytułu prowadzenia działalności rolniczej 

                                                                    
161 Urząd Statystyczny w Łodzi, Statystyka Łodzi 2012… 

Rysunek 39 Koncentracja miejsc zamieszkania 
pracujących w rolnictwie 

Źródło: Kaniewicz S. i in., Rozmieszczenie miejsc pracy w Łodzi 

w podziale na zatrudnienie w poszczególnych branżach 

z przypisaniem do punktów adresowych, Łódź 2013 rok. 
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stanowią dodatkowe, a nie jedyne źródło dochodów łodzian. Zasadniczą przyczyną tego stanu 
jest duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych i obserwowany brak tendencji do zwiększania 
ich powierzchni. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w Łodzi, 
wynosząca 3,24 ha162, jest dwukrotnie niższa od średniej dla województwa łódzkiego – 7,62 ha 
i prawie trzykrotnie niższa od średniej krajowej, wynoszącej 10,48 ha w 2015 roku163. Za wielkość 
gospodarstwa rolnego, którego prowadzenie jest opłacalne, uznaje się gospodarstwo powyżej 
15 ha164, a zadowalający dochód osiągają właściciele gospodarstw 20-30 hektarowych165. 
Dla Łodzi brakuje danych na temat zmian wielkości gospodarstw rolnych, ich aktualne duże 
rozdrobnienie wskazuje jednak, że pozyskanie ziemi na ich powiększenie jest trudne – właściciele 
gruntów rolnych nie preferują sprzedaży gruntów na cele rolnicze, a raczej na inne, gwarantujące 
wyższy dochód ze sprzedaży działki166. 

Decydujący wpływ na opłacalność prowadzenia gospodarstwa rolnego ma profil produkcji 
rolnej. Za najbardziej dochodowe uznawane są gospodarstwa specjalizujące się w uprawie roślin 
przemysłowych, w szczególności: buraków cukrowych, warzyw gruntowych, upraw pod osłonami, 
plantacji drzew i krzewów owocowych, a także gospodarstwa specjalizujące się w chowie bydła 
mlecznego oraz drobiu z przeznaczeniem na produkcję mięsa167. Publikowane dane statystyczne, 
najpełniej charakteryzujące rolnictwo na terenie Łodzi, odwołują się do sytuacji sprzed ponad 
10 lat – do danych Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 roku168. Z porównania dostępnych 
obecnie informacji odnoszących się do podstawowych parametrów charakteryzujących rolnictwo 
na terenie miasta wynika, że w ciągu ostatnich 10 lat podstawowy profil użytkowania gruntów 
rolnych oraz kierunki hodowli zwierząt nie zmieniły się. Najwięcej gruntów w gospodarstwach 
jest obsiewanych, w ciągu ostatnich 10 lat ich udział wzrósł o 10% i wynosi obecnie około 8,7 tys. 
ha. W strukturze zasiewów głównych ziemiopłodów dominują nadal zboża (80,6%) oraz ziemniaki 
(5,5%). Uprawy roślin przemysłowych zajmują niewielką powierzchnię – tak jak ponad 10 lat temu 
niecałe 3% powierzchni zasiewów. Ze zwierząt gospodarskich niezmiennie dominuje hodowla 
drobiu (około 84 tys. sztuk) oraz trzody chlewnej (około 5,8 tys. sztuk), choć w porównaniu z 2002 
rokiem pogłowie drobiu zmalało o 75%, a trzody chlewnej o 57%. Ze zwierząt gospodarskich 
w ciągu ostatnich 10 lat o 20% wzrosło pogłowie koni, co może wskazywać na wzrost 
rekreacyjnego użytkowania części gruntów rolnych169. 

Mimo że w Łodzi, podobnie jak w przypadku wszystkich dużych miast, zatrudnienie 
w sektorze rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa w ciągu ostatnich 10 lat utrzymuje 
się na poziomie około 0,8% (jedynie w Krakowie wzrosło z około 0,9% do prawie 1,5%)170, 
rolnictwo w coraz mniejszym stopniu stanowi jedyne źródło utrzymania łódzkich rolników. Liczba 
pracujących w rolnictwie indywidualnym utrzymywała się w Łodzi w ciągu ostatnich 10 lat 

                                                                    
162 Średnią wielkość obliczono na podstawie zestawienia danych: powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach rolnych – 15 105 

ha w 2010 roku według danych Urzędu Statystycznego w Łodzi, Statystyka Łodzi 2012… oraz liczba zarejestrowanych podmiotów 
prowadzących działalność rolniczą w Łodzi – 4667 podmiotów w 2013 roku według danych ARiMR Oddział Łódzki. Nie jest możliwe 
zestawienie danych dla tego samego roku z uwagi na brak publikowanych informacji na ten temat. 

163 Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 21 września 2015 roku w sprawie wielkości średniej 
powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów 
rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2015 roku (Dz. Urz. MRiRW z 2015. Poz. 77). 

164 Główny Urząd Statystyczny, Departament Rolnictwa, Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych, Warszawa 2014 rok.  
165 Kałuża H., Wybrane problemy rozwoju małych gospodarstw rolnych w opinii ich właścicieli, Akademia Podlaska, Zakład Ekonomiki 

i Organizacji Rolnictwa, Siedlce 2013 rok. 
166 W okresie ostatnich kilku lat ceny gruntów sprzedawanych na cele rolnicze na terenie Łodzi zawierały się w przedziale 3-77 zł/m2 

(transakcje z lat 2010-2013), a na inne cele wynosiły średnio: 140 zł/m2 na cele przemysłowe i przemysłowo-usługowe, 130-180 
zł/m2 na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego (transakcje z lat 2011-2014) – Cieślak T., Zarychta A., Ekspertyza. 
Analiza i ocena potencjalnej zmiany wartości nieruchomości lub kompleksu nieruchomości na skutek utraty potencjału inwestycyjnego, Łódź 
2014 rok. 

167 Główny Urząd Statystyczny, Departament Rolnictwa, Badanie koniunktury… 
168 Kałuża H., Wybrane problemy… 
169 Urząd Statystyczny w Łodzi, Statystyka Łodzi 2012… 
170 Dane z Banku Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat; według stanu na 2005 rok i 2015 rok. 
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na stałym poziomie około 2 tys. osób. Jest to wartość porównywalna z Wrocławiem i Poznaniem, 
ale o ponad 50% niższa niż dla Warszawy i Krakowa (Rysunek 40).  

Udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni 
miasta ulega corocznemu systematycznemu, 
choć niewielkiemu zmniejszeniu (między 2012 a 2014 
rokiem ich powierzchnia zmalała o 145 ha)171 na skutek 
zajmowana tych terenów pod inwestycje miejskie 
(głównie drogowe), ale także pod indywidualne 
budownictwo mieszkaniowe. W strukturach miasta 
pozostaje jednak znaczna powierzchnia terenów, 
które przy malejącej tendencji do ich rolniczego 
użytkowania, stanowią przestrzeń stwarzającą 
problemy w możliwości jej zagospodarowania (część 
gospodarstw dostosowała się do obowiązujących norm 
z zakresu ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt 
w celu zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku 
rolnym). Problem zagospodarowania tak znacznych 
przestrzeni miasta dotyczy nie tylko Łodzi, ale każdego 
z dużych miast Polski (na ich tle Łódź plasuje  
się na drugiej pozycji, jeśli chodzi o powierzchnię 
i udział terenów użytkowanych rolniczo (Rysunek 41, 
Rysunek 42). 

Jak wynika z przeglądu dokumentów 
planistycznych172 obowiązujących dla dużych miast 
Polski, w żadnym (poza Łodzią) nie zakłada 
się perspektywicznie utrzymywania na tych terenach 
funkcji rolniczych173.  

Dokumenty strategiczne opracowane dla Łodzi, takie jak: Strategia Zintegrowanego 
Rozwoju Łodzi 2020+, Plan Rozwoju Lokalnego Łodzi, Strategia przestrzennego rozwoju Łodzi 
2020+ oraz Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+, nie odnoszą  
się do zagospodarowania terenów rolnych w mieście. Przy założeniu, że tereny rolnicze powinny 
stanowić rezerwę dla rozwoju inwestycyjnego miasta na cele mieszkaniowe lub inne pozarolnicze 
i być uruchamiane stopniowo w miarę rzeczywistych potrzeb, należy dążyć do ich zachowania 
i utrzymania w strukturze terenów aktywnych przyrodniczo. Należy promować i wspierać rozwój 
funkcji rolniczych na terenach o najkorzystniejszych do tego warunkach, tym bardziej że sprzyjają 
temu także mechanizmy wsparcia inwestycyjnego rolników, dostępne w większości również 
dla właścicieli gospodarstw rolnych na terenie miast174. Najbardziej predestynowanymi do tego 
terenami są zwarte kompleksy gleb o wysokiej przydatności rolniczej (gleby klas bonitacyjnych II-
IV), tereny wymagające ochrony ze względów przyrodniczych – korytarze przepływu 
mas powietrza – oraz krajobrazowych – w granicach ustanowionych form ochrony przyrody, 

                                                                    
171 Dane z Banku Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat; według stanu na 2012 rok i 2014 rok. 
172 Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast: Warszawy, Poznania, Wrocławia i Krakowa – Uchwała 

Nr XCII/2346/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 października 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy; Uchwała Nr LXXII/1137/VI/2014 Rady Miasta 
Poznania z dnia 23 września 2014 r. w sprawie Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Poznania; 
Uchwała Nr L/1467/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia; Uchwała Nr CXII/1700/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. 

173 W Krakowie, Warszawie i Wrocławiu przyjęto założenie, że z uwagi na małe znaczenie gospodarcze i stopniowy zanik terenów 
faktycznie użytkowanych na cele rolnicze, należy je przeznaczać na cele zabudowy mieszkaniowej lub zieleni urządzonej z terenami 
sportu i rekreacji. Poznań zakłada utrwalenie funkcji rolniczej jedynie na tej części użytków rolnych, które wchodzą w skład 
pierścieniowo-klinowego systemu zieleni miasta. 

174 Programy wsparcia finansowego z środków Unii Europejskiej oraz z środków krajowych, m.in. na cele modernizacji gospodarstw 
rolnych, „ułatwiania startu” młodym rolnikom, dopłat bezpośrednich do użytkowanych gruntów. 

Rysunek 40 Pracujący w sektorze 
rolniczym – rolnictwo indywidualne 

w dużych miastach Polski 

Źródło: opracowanie własne na podstawie 

danych z Banku Danych Lokalnych, 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat, 

stan na 2014 rok. 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI

 

   83 

obszary zachowanych cennych wiejskich układów osadniczych. Alternatywą dla pozostałych 
gruntów rolnych, szczególnie tych o niskich wartościach użytkowych, może być ich zalesianie 
lub przeznaczanie na cele rekreacyjne. 

 

Rysunek 41 Powierzchnia użytków rolnych  
w ha w dużych miastach Polski 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku 
Danych Lokalnych, 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat,  
stan na 2014 rok. 

 

Rysunek 42 Udział użytków rolnych w powierzchni 
dużych miast Polski w 2014 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku 
Danych Lokalnych, 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat,  
stan na 2014 rok. 

6.3.2. Lasy – zasób komunalny i prywatny 

Wskaźnik lesistości dla miasta utrzymuje się od kilku lat na podobnym poziomie – 
około 9,5% (w 2015 roku powierzchnia lasów175 wynosiła 2794,4 ha). Ponad połowę powierzchni 
zajmują lasy publiczne (61%), stanowiące własność gminy (1462,0 ha) lub Skarbu Państwa 
(240,0 ha), pozostałe to lasy prywatne (1044,3 ha). Zarządcą większości lasów Skarbu Państwa 
są Lasy Państwowe (Nadleśnictwo Grotniki i Nadleśnictwo Brzeziny). Nadzór nad gospodarką 
leśną prowadzoną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje Leśnictwo 
Miejskie Łódź (jednostka wchodząca w skład zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi). Niewielką 
powierzchnię zajmują grunty związane z gospodarką leśną (leśne, ale nie zalesione) – w 2015 roku  
było to 45,0 ha176.  

Najistotniejszą rolę w funkcjonowaniu systemu przyrodniczego Łodzi i największe 
znaczenie społeczne mają lasy gminne, skupione w obrębie 13 uroczysk leśnych177. Ich udział 
w powierzchni całego miasta jest wysoki (5%), spośród pozostałych dużych miast Polski wyższy 
wskaźnik ma jedynie Poznań (7,9%), pozostałe miasta – dwukrotnie (Kraków – 2,9%, Wrocław – 
2,6%), a Warszawa nawet kilkunastokrotnie niższy (0,4%).  

                                                                    
175 Rozumiana jako grunty o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 ha pokryte roślinnością leśną lub przejściowo jej pozbawione. 
176 Urząd Statystyczny w Łodzi, Statystyka Łodzi 2016… 
177 Uroczyska: Łagiewniki – 1245,13 ha; Lublinek – 90,21 ha; Ruda Popioły – 70,40 ha; Harcerski Las – 34,71 ha; Augustów – 19,67 ha; 

Opolska-Beskidzka – 17,66 ha; Żabieniec – 11,69 ha; Przy Zakładowej – 9,75 ha; Feliksin – 7,62 ha; Zjazdowa – 7,08 ha; Helenówek 
– 3,97 ha; Przy Rudzkiej – 2,98 ha; Przy Olechówce – 2,67 ha. Uroczyskiem leśnym o nieuregulowanym stanie prawnym, częściowo 
nadzorowanym przez Leśnictwo Miejskie Łódź, jest uroczysko Rokicie o powierzchni 14,68 ha (Decyzja Wojewody Łódzkiego  
z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów komunalnych miasta Łodzi. Biuro 
Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu, 2002 rok, Plan Urządzenia Lasu na okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2012 r., 
Brzeg). 
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Wszystkie lasy na terenie Łodzi znajdujące się we władaniu i administrowaniu Leśnictwa 
Miejskiego Łódź zostały uznane za lasy ochronne. We wszystkich lasach ochronnych obowiązuje 
podporządkowanie funkcji produkcyjnych funkcjom środowiskowym, ochronnym i socjalnym, 
preferowane są naturalne kierunki hodowli lasu. Konsekwencją uznania lasów za ochronne 
są ograniczenia inwestycyjne – zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych w lasach 
ochronnych nie dopuszcza się lokalizacji żadnych budynków z wyjątkiem służących: gospodarce 
leśnej, obronności lub bezpieczeństwa państwa, oznakowaniu nawigacyjnemu, geodezyjnemu, 
ochronie zdrowia lub urządzeń służących turystyce178. 

Większość lasów komunalnych powstała z nasadzeń drzewostanów, niewielki odsetek 
stanowią lasy powstałe w wyniku naturalnej sukcesji. Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 
80 lat, ich skład gatunkowy jest korzystny dla zachowania dobrych walorów zdrowotnych179.  

Lasy miejskie na obszarze Łodzi są użytkowane głównie rekreacyjnie, co odpowiada 
ich statusowi lasów ochronnych. W odpowiednią infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną 
wyposażone są głównie największe kompleksy leśne – m.in. Las Łagiewnicki, Las Lublinek. 

Lasy prywatne, które stanowią prawie 38% powierzchni wszystkich lasów na terenie Łodzi 
(około 1044 ha), charakteryzują się dużym rozdrobnieniem – łącznie zinwentaryzowano 
około 1600 kompleksów (przeciętna powierzchnia 1 ha, największy ma około 8 ha)180. 
W większości są to młode drzewostany, będące efektem naturalnej sukcesji na gruntach 
o zaniechanym użytkowaniu rolniczym, lub drzewostany pochodzące ze sztucznych zalesień 
okresu powojennego181. Zgodnie z uproszczonymi planami urządzenia w lasach niestanowiących 
własności Skarbu Państwa nie planuje się użytkowania rębnego, a wszystkie czynności 
gospodarcze mają na celu zachowanie ciągłości i trwałości lasów.  

Ze względu na położenie w granicach dużego ośrodka miejskiego tereny leśne ulegają 
ciągłym przekształceniom na skutek silnej antropopresji. Najsilniejsza presja dotyczy dwóch 
największych kompleksów: Lasu Łagiewnickiego i Lasu Rudzkiego. Pierwszy z nich, ze względu 
na znaczną powierzchnię, jest bardziej odporny na zagrożenia, drugi – znacznie osłabiony przez 
silnie rozczłonkowanie terenami zainwestowanymi. W lasach komunalnych nie zostały 
stwierdzone żadne istotne zagrożenia biotyczne lub abiotyczne. W przypadku lasów prywatnych 
ich stan zdrowotny jest zadowalający, występują natomiast zaniedbania pielęgnacyjne. 
Niezależnie od stanu własności problemem jest zaśmiecanie kompleksów leśnych.  

Przyrost powierzchni terenów leśnych na obszarze Łodzi jest często wynikiem samoistnego 
przekształcania się terenów nieużytkowanych rolniczo w zespoły zwartych zadrzewień. 
Najwłaściwsze jest jednak powiększanie zasobów leśnych w sposób planowany. Zalesianie 
gruntów może być dobrą alternatywą dla zagospodarowania terenów wyłączonych z użytkowania 
rolnego, tym bardziej że sprzyja temu polityka wsparcia finansowego, jaką objęte są także tereny 
miast. Polityka wsparcia finansowego na zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów 
innych niż rolne kierowana jest do rolników, którzy gospodarują na słabych jakościowo glebach 
i nie osiągają zadowalających plonów lub np. zaprzestają działalności produkcyjnej, bo nie opłacało 
się im to ekonomicznie. Pomoc na zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne jest przyznawana 
dla gruntów przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, a w przypadku braku tego planu, gdy zalesianie gruntów nie jest sprzeczne 
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy182, 
dlatego istotne jest wskazanie w Studium terenów możliwych do zalesiania. 

                                                                    
178 Od zasady tej można odstąpić za zgodą właściwego organu w przypadku ważnych względów społecznych lub braku innych gruntów. 
179 Lasy komunalne mają korzystną strukturę gatunkową – drzewostany cztero- i więcej gatunkowe zajmują prawie 40% powierzchni. 

Skład gatunkowy zgodny z siedliskiem posiada jednak jedynie około 9,4% powierzchni drzewostanów, a nieco ponad połowa (54%) 
powierzchni lasów komunalnych zajmują drzewostany o składzie gatunkowym częściowo zgodnym z siedliskiem. 

180 Leśnictwo Miejskie Łódź, dane na podstawie inwentaryzacji stanu lasów, stan na styczeń 2017 r. 
181 Dominują tu dwa gatunki: sosna i brzoza, mniejszy udział mają: akacja, buk, topola, olsza i inne gatunki liściaste. 
182 Dane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pomoc Unijna, http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna. 
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Z punktu widzenia uwarunkowań przyrodniczych nie istnieją przeciwwskazania 
dla lokalizacji zalesień na większości terenów nieużytkowanych rolniczo. Zalesianiu nie powinny 
jednak podlegać tereny takie, jak siedliska łąkowe czy doliny rzeczne – stanowią one bowiem 
istotne korytarze przepływu mas powietrza w strukturze systemu przewietrzającego miasto 
oraz tereny o walorach krajobrazowych, które powinny być zachowane.  

6.3.3. Zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne 

Ochrona gruntów rolnych i leśnych polega m.in. na ograniczaniu ich przeznaczania  
na inne cele niż rolne lub leśne183. Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze 
i nieleśne, wymagającego zgody odpowiednich organów administracji rządowej lub niższego 
szczebla na jego zmianę, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Na terenie miast zgody takiej nie wymagają grunty rolne. 

6.4. Ochrona przyrody – prawne formy ochrony przyrody 

6.4.1. Prawna ochrona – stan istniejący 

Ustanowiony system obszarów chronionych obejmuje obecnie nieco ponad 9% powierzchni 
Łodzi184. 

Na obszarze miasta ustanowione są następujące prawne formy ochrony przyrody185: 

 rezerwaty przyrody: „Polesie Konstantynowskie”, „Las Łagiewnicki”, 

 park krajobrazowy: „Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich” wraz z otuliną, 

 użytki ekologiczne: „Międzyrzecze Bzury i Łagiewniczanki”, „Stawy w Nowosolnej”, 
„Mokradła Brzozy”, „Stawy w Mileszkach”, „Mokradła przy Pomorskiej”, „Jezioro Wiskitno”, 
„Międzyrzecze Sokołówki i Brzozy”, „Łąka w Wiączyniu”, „Łąki na Modrzewiu”, 
„Majerowskie Błota”, „Dolina Dolnej Wrzącej”, „Olsy na Żabieńcu”, „Majerowskie Pole”, 
„Olsy nad Nerem”, „Źródliska na Mikołajewie”186, 

 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: „Sucha Dolina w Moskulach”, „Dolina Sokołówki”, 
„Międzyrzecze Neru i Dobrzynki”, „Źródła Neru”, „Ruda Willowa”, 

 pomniki przyrody: 295 obiektów. 

Największe znaczenie dla funkcjonowania systemu ekologicznego miasta 
mają wielkoobszarowe formy ochrony przyrody, na terenie miasta należy do nich jedynie park 
krajobrazowy. Szczegółowe zasady jego zagospodarowania wraz z otuliną określa plan ochrony 
parku187. Rezultatem utworzenia parku krajobrazowego jest wzmożone zainteresowanie osób 
pragnących się osiedlać na terenach poza strefą zwartej zabudowy miejskiej, co skutkuje 
w konsekwencji utratą części walorów parku stanowiących przedmiot ochrony. Do największych 
zagrożeń należą: 

                                                                    
183 Zasady ochrony gruntów rolnych i leśnych określają przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 909 z późn. zm.). 
184 Pod ochroną prawną znajduje się prawie 23% powierzchni Warszawy, 15% Krakowa, jedynie Wrocław i Poznań cechuje niższy 

wskaźnik – odpowiednio 6,3% oraz 1,9%. Wykaz ustanowionych zespołów przyrodniczo-krajobrazowych na terenie Łodzi 
przedstawia Wykaz 7. 

185 Rodzaje form ochrony przyrody i zasady ich powoływania określa ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.). 

186 Wykaz ustanowionych użytków ekologicznych na terenie Łodzi przedstawia Wykaz 6. 
187 Plan ochrony został zatwierdzony rozporządzeniem nr 5/2003 Wojewody Łódzkiego z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie 

ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 231, poz. 2162). 
Tereny położone w granicach administracyjnych Łodzi znajdują się w jednostkach planistycznych oznaczonych symbolami literowo-
cyfrowymi: od Ł.1.1 do Ł.1.14 oraz od Ł.2.1 do Ł.2.21. Niezależnie od podziału na ww. jednostki planistyczne w planie ochrony 
wyznaczono strefy funkcjonalno-przestrzenne. 
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 inwestycje budowlane, powodujące przekształcenia naturalnej rzeźby terenu, 
defragmentację krajobrazu, zaburzenia w funkcjonowaniu ekosystemów oraz pogarszanie 
stanu środowiska, 

 nadmierna penetracja szczególnie cennych fragmentów naturalnej przyrody (zwłaszcza 
lasów wodo- i glebochronnych i obszarów źródliskowych), 

 lokalizacja urządzeń technicznych dysharmonizujących z naturalnym krajobrazem188. 

Do mniejszych powierzchniowo form należą zespoły przyrodniczo-krajobrazowe (ZP-K) 
i użytki ekologiczne. Większość z utworzonych na terenie miasta ZP-K obejmuje fragmenty dolin 
rzecznych. Zespoły należą do większych obszarowo form ochrony niż użytki ekologiczne,  
nie są to jednak struktury wielkoobszarowe, są więc podobnie jak użytki ekologiczne podatne 
na oddziaływanie czynników zewnętrznych. Głównym przedmiotem ich ochrony są elementy 
zarówno przyrodnicze, jak i pozaprzyrodnicze (krajobraz kulturowy), w ich obrębie dopuszcza 
się zatem możliwość funkcjonowania terenów zabudowanych. W podejmowaniu decyzji 
dotyczących ich przestrzeni istotne jest uwzględnianie potrzeb zachowania krajobrazu tych 
terenów w niezmienionym stanie. Zagrożeniem dla części z ustanowionych form tego typu 
jest silna presja urbanizacyjna (np. ZP-K „Ruda Willowa”, ZP-K „Źródła Neru”). 

W strukturze miasta nadal istnieją tereny, które posiadają walory predestynujące  
je do objęcia ochroną prawną. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Łódzkiego189 na terenie miasta wyznaczono osiem terenów proponowanych do objęcia ochroną 
prawną jako obszary chronionego krajobrazu (OChK): „Wilanowski z Pradoliną Łódki”, „Korytarz 
Chełmy – Łagiewniki”, „Bzury i Dorzecza Sokołówki”, „Dolina Jasieńca”, „Dolina Miazgi”, „Dolina 
Olechówki i Augustówki”, „Stoki Dąbrowy” i „Górnego Neru”. Zaproponowany w obowiązującym 
PZPWŁ system obszarów chronionego krajobrazu docelowo ma zagwarantować wytworzenie 
spójnej sieci ekologicznej i zapewnić połączenie miasta z cennymi przyrodniczo terenami 
sąsiednimi. Wraz z Parkiem Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich obszary chronione 
mają stanowić korytarz ekologiczny o znaczeniu regionalnym. Obecnie trwają prace 
nad aktualizacją Planu województwa, w której zaproponowano weryfikację projektowanego 
systemu obszarów chronionych, polegająca na rezygnacji z wszystkich proponowanych obszarów 
chronionego krajobrazu, z wyjątkiem dwóch (zaproponowanych w zmienionych granicach): „Bzury 
i Dorzecze Sokołówki” oraz „Górnego Neru”. Propozycje terenów do objęcia ochroną zawiera 
także Plan ochrony Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich190. Zarząd Zieleni Miejskiej 
w Łodzi wskazał teren „Uroczyska Lublinek” jako potencjalny projektowany zespół przyrodniczo-
krajobrazowy. 

Mimo że zawarte w PZPWŁ i innych opracowaniach propozycje objęcia ochroną prawną 
nie mają obecnie żadnej mocy prawnej, przy przeznaczaniu terenów na określone funkcje 
w studium i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy uwzględniać 
potrzebę ochrony ww. terenów przed przekształceniami dla zachowania ich walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych. Najistotniejszy z punktu widzenia działań planistycznych może 
być zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 
art. 51 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska oraz zakaz lokalizowania 
obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników 
wodnych na terenach obszarów chronionego krajobrazu, zajmujących największą powierzchnię 
spośród terenów proponowanych do objęcia ochroną. 

Objęcie prawie 1/10 powierzchni miasta prawną ochroną przyrodniczą jest w przypadku 
braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla tych terenów skutecznym 

                                                                    
188 §34 Planu ochrony PKWŁ. 
189 Uchwała nr LX/1648/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały 

Nr XLV/524/2002 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie uchwalenia „Planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa łódzkiego” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 162, poz. 2241). 

190 Proponowane Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe: „Wylot Parowu Kalonka”, „Nad Łagiewniczanką”, „Źródliska Bzury”, „Łęgi 
nad Bzurą”,; proponowane użytki ekologiczne: „Łąka Opadówka”, Łąki pod Moskulami”. 
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narzędziem ich ochrony przed niekontrolowaną urbanizacją. Stanowi gwarancję nienaruszalności 
walorów przyrodniczych i krajobrazowych objętych nią terenów, choć ograniczenia, jakie wynikają 
z potrzeb ochrony tych terenów przed zmianą sposobu użytkowania są trudno akceptowalne 
przez właścicieli gruntów poszczególnych obszarów. Obecnie tereny prawnie chronione 
nie stanowią jednak spójnego systemu, obejmują wyłącznie obszary na obrzeżach miasta, 
zapewniając łączność z terenami sąsiednimi Łodzi aktywnymi przyrodniczo. 

6.5. Uwarunkowania sozologiczne – jakość środowiska i podstawowe źródła zagrożeń 

Obszar miasta, wraz z terenem całej Aglomeracji Łódzkiej (i całego województwa 
łódzkiego), ze względu na przekroczenia 24-godzinnej wartości dopuszczalnego stężenia pyłu 
zawieszonego PM10191 oraz ze względu na ponadnormatywny poziom imisji ozonu kwalifikuje 
się do przeprowadzenia działań naprawczych i wdrożenia programu ochrony powietrza192. 
Podstawowe cele w zakresie ochrony powietrza w Łodzi powinny zapewnić: 

 stałe ograniczenie emisji zanieczyszczeń z procesów spalania w mieście, 

 ograniczenie wielkości emisji zanieczyszczeń przemysłowych, 

 tworzenie przestrzennych warunków sprzyjających wentylacji (przewietrzaniu) miasta, 
a w szczególności śródmieścia, 

 wykorzystanie istniejących na obszarze miasta odnawialnych źródeł energii (głównie 
wód geotermalnych).  

Granice obszarów przekroczeń dobowych wartości dopuszczalnych pyłu PM10 
w Aglomeracji Łódzkiej obejmują w Łodzi: dzielnicę Śródmieście, południową część Bałut 
oraz północną część dzielnicy Łódź Górna. Jak wykazały analizy, przyczyną ponadnormatywnych 
stężeń pyłu zawieszonego PM10 jest emisja ze źródeł powierzchniowych, pochodząca ze spalania 
węgla na cele grzewcze i bytowe. 

Najwyższe średnioroczne stężenia pyłu zawieszonego PM10, dwutlenku azotu i dwutlenku 
siarki koncentrują się w strefie zwartej zabudowy miasta. Są to obszary z przewagą starej 
przedwojennej zabudowy o dużej powierzchniowej i komunikacyjnej emisji zanieczyszczeń 
i utrudnionych warunkach przewietrzania – blokadę swobodnego przepływu mas powietrza 
stanowi głównie zabudowa, często lokalizowana w obniżeniach terenu, stanowiących naturalne 
rynny spływu mas powietrza. Działania w zakresie poprawy tej sytuacji, oprócz ograniczania 
barier swobodnego przepływu mas powietrza, powinny polegać na rozszerzeniu zasięgu sieci 
ciepłowniczej, a także sukcesywnej modernizacji systemów i urządzeń redukujących emisję 
zanieczyszczeń. 

Kontrole stanu bakteriologicznego powietrza, przeprowadzone w 2006 roku, wykazały 
wysokie wartości stężeń bakterii w pobliżu Grupowej Oczyszczalni Ścieków (GOŚ), 
przy kompostowni oraz w rejonie składowiska przy ul. Kasprowicza. Strefa ograniczonego 
użytkowania wokół GOŚ, wyznaczona przez wojewodę łódzkiego, obejmuje swym zasięgiem 
tereny w promieniu około 250-260 m od granic oczyszczalni. Zasięg uciążliwości oczyszczalni 
(uciążliwość odorowa) przy sprzyjających warunkach pogodowych (wiatry zachodnie) jest jednak 
szerszy i obejmuje tereny z istniejącą zabudową mieszkaniową przy ul. Lublinek i ul. Nowy 
Józefów. 

Spośród źródeł zagrożeń dla jakości powierza w Łodzi najistotniejsze są emitory punktowe 
energetyczne i technologiczne – elektrociepłownie i zakłady przemysłowe wykorzystujące paliwa 
stałe, tj. Veolia Energia Łódź S.A. (dawny zespół elektrociepłowni w Łodzi) – emisja równoważna 

                                                                    
191 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2012 r.,  

Łódź 2013 rok. 
192 Podstawowym źródłem informacji na temat stanu środowiska Łodzi są wydawane co roku Raporty o stanie środowiska 

w województwie łódzkim. Publikacje te zawierają dane na temat monitoringu środowiska prowadzonego przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Wydział 
Środowiska i Rolnictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. 
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17151,2 Mg/rok193 (drugi po Elektrowni Bełchatów zakład emitujący najwięcej zanieczyszczeń 
w województwie). Mimo znacznie niższej ilości emitowanych zanieczyszczeń emisja liniowa 
ze środków transportu (głównie transport samochodowy) oraz powierzchniowa, związana 
z odprowadzaniem gazowych i pyłowych produktów spalania z domowych palenisk i lokalnych 
kotłowni węglowych, stanowi duże zagrożenie. 

Przeprowadzone w 2014 roku pomiary promieniowania elektromagnetycznego (PEM), 
którego źródłem są stacje bazowe GSM/UMTS/CDMA/LTE, nadajniki RTV oraz linie i stacje 
elektroenergetyczne, nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych wartości natężenia PEM 
w żadnym z 5 punktów pomiarowych zlokalizowanych na terenie Łodzi194.  

Najmniej rozpoznanym elementem pod względem jakości środowiska przyrodniczego 
miasta są gleby. Ostatnie badania w zakresie depozycji ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych 
do gleb przez opady, których wyniki zostały opublikowane przez WIOŚ, prowadzone były  
w 2008 roku. Wyniki badań wskazują iż Łódź nie jest powiatem o najwyższych ładunkach tego 
typu zanieczyszczeń195. Poza opadami atmosferycznymi źródłem zanieczyszczeń przenikających 
do gleb na terenie miasta mogą być pojazdy przemieszczające się po drogach, odpady składowane 
na składowiskach lub w inny sposób (nielegalne składowiska), a także chemiczne środki ochrony 
roślin stosowane w rolnictwie. Brak danych na temat tego typu zanieczyszczeń uniemożliwia 
ocenę stopnia zagrożenia gleb w tym zakresie. Terenami o wysokim potencjalnym 
prawdopodobieństwie występowania zanieczyszczeń w glebach są tereny poprzemysłowe. 
Jednym z nich jest teren dawnej Anilany zlokalizowany w rejonie al. Piłsudskiego i ulic: Sobolowej 
do terenów kolejowych, Stanisława Przybyszewskiego oraz projektowanej ul. Konstytucyjnej. 
Z przeprowadzonych badań geologicznych i oceny stopnia zanieczyszczenia pobranych próbek 
gruntu wynika, iż zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego na omawianym terenie 
(na ogół przekroczenia cynku, ołowiu, podwyższone wartości olejów mineralnych) wynika 
z antropopresji związanej ze sposobem zagospodarowania terenu, teren został zaproponowany 
do przeprowadzenia prac rekultywacyjnych i remediacyjnych w miejscach, gdzie wykryto 
zanieczyszczenie gruntu i wody gruntowej196.  

Wyniki badań monitoringowych jakości wód podziemnych przeprowadzonych w 2014 roku 
w 8 punktach kontrolnych na terenie Łodzi (ujęcia wgłębne wód z piętra wodonośnego 
kredowego i czwartorzędowego), wykazały, iż jakość ujmowanych w nich wód jest dobra, 
nie stwierdzono występowania wód niezadowalającej ani złej jakości197. Odporność poziomów 
wodonośnych na zanieczyszczenia jest uzależniona od wielu czynników: rodzaju ośrodka 
wodonośnego, (porowy, szczelinowy), rodzaju izolacji poziomu wodonośnego, jej ciągłość, 
głębokości do lustra wody, obecności i rodzaju ognisk zanieczyszczeń, a także dostępności terenu 
(obszary leśne są najmniej podatne na zanieczyszczenia). Obszary, na których główne użytkowe 
piętro wodonośne związane jest z utworami czwartorzędu charakteryzują się przeważnie 
wysokim i bardzo wysokim stopniem zagrożenia wód podziemnych. Jest to spowodowane 
brakiem izolacji, a także płytkim występowaniem wodonośca. Są to tereny zlokalizowane głównie 
w północno-wschodniej i we wschodniej części miasta (Rysunek 43). Obszary miasta gdzie 
dominuje średni, a także częściowo niski i bardzo niski stopień zagrożenia wód podziemnych 
dotyczą głównego użytkowego piętra wodonośnego, związanego z utworami kredowymi. Obszary 

                                                                    
193 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2014 roku,  

Łódź 2015 rok.  
194 Ibidem. 
195 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2008 roku,  

Łódź 2009 rok. 
196 Pracownia Geologiczno Inżynierska, Opinia geologiczna, Badanie gruntu w celu określenia zagrożeń środowiska oraz wstępnego 

rozpoznania warunków posadowienia zabudowy dla potrzeb projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego i ulic: Sobolowej do terenów kolejowych, 
Stanisława Przybyszewskiego oraz projektowanej Konstytucyjnej – uchwała Nr XXVII/677/12 Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu, Łódź 2012rok. 

197 W 3 studniach stwierdzono występowanie wód bardzo dobrej jakości, w 3 dobrej jakości, a w 2 zadowalającej jakości. Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2014 roku, Łódź 2015 rok. 
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te występują w zachodniej, południowej 
i miejscami centralnej części miasta. 
Znaczna odporność głównego, kredowego 
piętra wodonośnego jest wynikiem dużej 
głębokości, na której to piętro występuje 
(powyżej 50, a nawet 100 m) oraz dobrej 
izolacji. 

Jakość wód łódzkich rzek ulega 
systematycznie powolnej poprawie, 
ale nadal ładunek zanieczyszczeń 
wprowadzanych do wód jest znaczny. 
Zły stan jakości wód w ciekach 
uniemożliwia w wielu przypadkach 
zamierzenia renaturyzacyjne rzek 
(np. Łódki). Badania rzek Łodzi, prowadzone 
według nieaktualnej czterostopniowej 
klasyfikacji w latach dziewięćdziesiątych 
XX wieku, kwalifikowały wody większości 
cieków łódzkich jako pozaklasowe, 
nieodpowiadające normom (non)198; 
obecnie rzeki prowadzą wody 
niezadowalającej lub złej jakości. 
Najistotniejszym źródłem zanieczyszczeń 
pochodzących z terenu Łodzi, 
odprowadzanych do wód 
powierzchniowych, są ścieki komunalne. 
Są one poddawane oczyszczaniu 
mechanicznemu (9,5%) lub mechaniczno-
biologicznemu (90,5%) w Grupowej 
Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Łodzi 

i odprowadzane tuż poza granicami miasta do Neru199. Jedną z głównych przyczyn znacznego 
zanieczyszczenia wód powierzchniowych na terenie miasta jest funkcjonowanie tzw. przelewów 
burzowych. Są to urządzenia odprowadzające w czasie deszczy nawalnych nadmiar mieszaniny 
ścieków deszczowych i sanitarnych bezpośrednio do odbiornika-rzeki systemem kanałów 
burzowych. Do najistotniejszych negatywnych skutków przeciążenia sieci ogólnospławnej należą: 
zwiększona objętość zrzutów ścieków bezpośrednio do rzek przez przelewy burzowe 
oraz podtapianie wielu niekorzystnie usytuowanych terenów i obiektów (w tym ważnych arterii 
komunikacyjnych). W Łodzi funkcjonuje łącznie 21 przelewów burzowych: 11 na rzece Łódce,  
7 na Jasieniu, 2 na Karolewce i 1 na Bałutce. 

Polityka Łodzi w sprawie przeciwdziałania przeciążeniu sieci ogólnospławnej (wybudowanej 
przeszło 100 lat temu) wodami deszczowymi oraz wynikającym z tego tytułu skutkom 
środowiskowym, wyrażona została w Projekcie generalnym przelewów burzowych kanalizacji 
ogólnospławnej miasta Łodzi200. Zaproponowano tu zadania inwestycyjne (m.in. budowa nowych 
sieci kanalizacyjnych w systemie rozdzielczym, przebudowa niektórych sieci ogólnospławnych 
na rozdzielcze, odwadnianie dróg i parkingów do kanalizacji deszczowej, podniesienie krawędzi 

                                                                    
198 Rozporządzenie straciło moc prawną z dniem 1 stycznia 2005 roku, ale decyzją Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na jego 

podstawie nadal można dokonywać oceny jakości wód.  
199 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2012 roku, Łódź 

2013 rok. 
200 Pracownia Projektowa MW Projekt Sp. z o.o., Projekt generalny przelewów burzowych na kanalizacji ogólnospławnej Miasta Łodzi. Etap II, 

cz. 1 i 2, zlewnia rzeki Jasień wraz z rzeką Karolewską, Łódź 2003 rok; Pracownia Projektowa MW Projekt Sp. z o.o., Projekt generalny 
przelewów burzowych na kanalizacji ogólnospławnej miasta Łodzi. Etap I, cz. 1 i 2, zlewnia rzeki Łódki wraz z rzeką Bałutką, Łódź 2003 rok. 

Rysunek 43 Stopień zagrożenia wód podziemnych głównych 

poziomów wodonośnych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Fabianowski W., 

Paczyński B., Objaśnienia do Mapy hydrogeologicznej Polski 

w skali 1:50 000, Arkusz Łódź Zachód (627), Państwowy 

Instytut Geologiczny, Warszawa 2002 rok; Bierkowska M., 

Paczyński B., Objaśnienia do Mapy hydrogeologicznej Polski 

w skali 1:50 000, Arkusz Łódź Wschód (628), Państwowy 

Instytut Geologiczny, Warszawa 2002 rok; Meszczyński J., 

Paczyński B., Szczerbinka M., Objaśnienia do Mapy 

Hydrogeologicznej Polski w skali 1: 50 000, Arkusz Głowno 

(591), Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2002 rok; 

Meszczyński J., Paczyński B., Szczerbinka M., Objaśnienia 

do mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1: 50 000, Arkusz 

Zgierz (590), Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2002 

rok. 
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przelewów i ich remonty oraz budowa podziemnych zbiorników retencyjnych), mające na celu 
zwiększenie retencji wód deszczowych na obszarze zlewni oraz ograniczenie dopływu ścieków 
deszczowych do kanałów ogólnospławnych. Złe warunku sanitarne wód w rzekach i ciekach 
łódzkich, poza negatywnym wpływem na życie biologiczne terenów dolinnych, wpływają 
ograniczająco na możliwości swobodnego gospodarowania przestrzenią (m.in. uniemożliwiają 
prowadzenie działań renaturalizacyjnych w obszarze centralnym miasta). 

W zakresie uciążliwości akustycznych głównym i najbardziej uciążliwym rodzajem hałasu 
występującym na terenie Łodzi jest hałas komunikacyjny. Mimo wzrostu liczby pojazdów hałas 
występujący przy głównych trasach komunikacyjnych Łodzi od 1990 roku nie wzrasta w sposób 
znaczący. Związane jest to z określoną przepustowością ulic i wymianą aut na nowocześniejsze, 
a co za tym idzie – cichsze. Najgłośniejszymi pojazdami poruszającymi się po Łodzi są tramwaje. 
Jest to zjawisko szczególnie charakterystyczne na ulicach o stosunkowo małym natężeniu ruchu 
samochodowego i dużej liczbie tramwajów, jak np. ul. Gdańska. Czynnikiem wpływającym 
negatywnie na warunki akustyczne miasta jest duży udział w strumieniu pojazdów maszyn 
ciężkich (np. 28% na ul. Rzgowskiej)201.  

Wyniki analiz pokazują, że warunki akustyczne, zarówno w porze dnia, jak i nocy, określane 
jako „niedobre” (przekroczenia do 10 dB) lub „złe” (przekroczenia powyżej 10 dB), występują 
na łącznej powierzchni około 8,5 km2 Łodzi (najwięcej na obszarze dawnej dzielnicy Śródmieście). 
Na obszarach tych znajduje się około 75 tys. lokali mieszkalnych, w których zameldowanych jest 
łącznie około 160 tys. osób (22% mieszkańców Łodzi)202. 

W Łodzi funkcjonuje jeden port lotniczy, zlokalizowany w południowo-zachodniej części 
miasta, przy ul. gen. Maczka 35203. Na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowo-
mieszkaniowej w jego sąsiedztwie nie są przekraczane wartości dopuszczalnego poziom hałasu, 
ani dla pory dnia, ani dla pory nocy204. Na hałas o uciążliwości 55 dB LDWN (poniżej dopuszczalnej 
normy, wynoszącej 60 dB) narażone są jedynie tereny mieszkaniowe w rejonie ul. Czahary  
i ul. św. Franciszka z Asyżu („Uwarunkowania – system komunikacyjny” – załącznik Nr 6 
do uchwały)205. 

Z analizy zagrożeń akustycznych wynika, że na terenie Łodzi największa szkodliwość 
i uciążliwość dla ludzi i środowiska wynika z hałasu komunikacyjnego, dlatego jego zmniejszenie 
należy potraktować jako zadanie priorytetowe206. Określając uwarunkowania rozwoju miasta, 
należy wziąć pod uwagę także przewidywane źródła uciążliwości akustycznej, tj. autostradę A1 
i zachodnią obwodnicę Łodzi S14, oraz związane z nimi zasięgi stref ograniczających możliwości 
zainwestowania. 

Jednym z przejawów działalności człowieka o potencjalnie dużym oddziaływaniu na stan 
środowiska jest wytwarzanie odpadów i ich składowanie. Podstawowym elementem gospodarki 
odpadami komunalnymi, prowadzonym w stosunku do odpadów wytwarzanych na terenie Łodzi, 

                                                                    
201 Dane pochodzą z Mapy akustycznej Łodzi na lata 2012-2017, http://www.akustyczna.mapa.lodz.pl/mapa/. Obecnie wartość udziału 

pojazdów ciężkich przytoczoną dla ul. Rzgowskiej należy prawdopodobnie przypisać Trasie Górna, która przejęła część ruchu  
z ul. Rzgowskiej.  

202 Ibidem. 
203 Obecnie Port Lotniczy nie kwalifikuje się do sporządzenia mapy akustycznej ze względu na niższą liczbę operacji lotniczych 

od określonej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, których 
eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzenie map 
akustycznych oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi mapami (Dz.U. z 2007 r., Nr 1, poz. 8). 

204W ramach wykonanej w 2007 roku Analizy porealizacyjnej oddziaływania Portu Lotniczego im. W. Reymonta w Łodzi dokonano 
symulacji hałasu lotniczego – Akademicki Ośrodek Naukowo-Techniczny Spółka z o.o., Analiza porealizacyjna oddziaływania Portu 
Lotniczego im. Wł. Reymonta w Łodzi, Łódź 2007 rok. 

205 Ibidem. 
206 Mapa akustyczna stanowiła podstawę do przygotowania Programu ochrony środowiska przed hałasem (Urząd Miasta Łodzi, Program 

ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2013-2018, Łódź 2013 rok) i dla obszarów, na których poziom hałasu 
przekracza wartości dopuszczalne. W ramach realizacji programu ochrony środowiska przed hałasem, po przeprowadzeniu 
identyfikacji obszarów zagrożonych hałasem oraz ich klasyfikacji pod względem kolejności realizacji działań naprawczych, 
zaproponowano rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się hałasu na obszarach 
zagrożonych. 
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nadal jest ich składowanie na składowiskach komercyjnych poza granicami miasta – na terenie 
województwa łódzkiego. Spośród 7 nieczynnych składowisk zlokalizowanych na obszarze Łodzi 
(Józefów, Nowosolna, Brzezińska, Marmurowa, Olkuska, Łaskowice i Lublinek), zrekultywowano 
6, a w obrębie 1 (Lublinek) prowadzone są prace rekultywacyjne. Wpływ składowisk na jakość 
środowiska przyrodniczego przejawia się na ogół zanieczyszczeniem wód odciekowych, 
nie stwierdzono zanieczyszczeń wód podziemnych poza pojedynczym stanowiskiem w rejonie 
składowiska przy ul. Józefów207. Na terenie miasta wszystkie magazyny przeterminowanych 
środków ochrony roślin, opakowań po nich oraz innych chemikaliów, tzw. mogilniki, zostały 
zlikwidowane.  

Na terenie Łodzi funkcjonuje jeden podmiot zaliczony do tzw. zakładów dużego ryzyka 
(ZDR) – AmeriGas Polska Sp. z o.o. oddział w Łodzi przy ul. Dostawczej 3 (magazynowanie gazów 
propan-butan, propan i butan) oraz trzy zakłady zwiększonego ryzyka (ZZR): Linde Gaz Polska 
Sp. z. o. przy ul. Traktorowej 145 (magazynowanie gazów technicznych), Veolia Energia Łódź S.A. – 
EC3 w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 70 (magazynowanie w naziemnych zbiornikach oleju opałowego 
ciężkiego) i Nowa Chłodnia Łódź Sp. Z o.o. przy ul. Traktorowej 170 (amoniak w instalacji 
chłodniczej). Ponadto na terenie Łodzi funkcjonuje 11 zakładów zaliczanych do grupy „pozostałe”, 
czyli zakładów tzw. podprogowych, gdzie znajdują się substancje niebezpieczne, w mniejszych 
ilościach, nie kwalifikujące ich do wyżej wymienionych zakładów ZDR/ZZR, są to: „ORGANIKA-
CAR” Spółka Akcyjna, ul. Teofilowska 54/56; Browary Łódzkie S.A., ul. Północna 35; Zakłady 
Drobiarsko-Mięsne SUPERDROB S.A. Karczew Oddział Łódź, ul. Traktorowa 180; „JOGO” 
Łódzka Spółdzielnia Mleczarska, ul. Omłotowa 12; Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi 
Spółka z o.o., ul. Sanitariuszek 66; Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLDROB S.A. 
ul. Piłsudskiego 92; Veolia Energia Łódź S.A. – EC4 w Łodzi, ul. Jędrzejewskiej 5; CHEMIA-ŁÓDŹ 
S.A., ul. Brukowa 27; Zakłady Chemiczne „Organika” S.A., ul. Ciasna 21a; Dakri Dystrybucja  
Sp. z o.o., ul. Tymienieckiego 22/24; Barry – Callebaut Manufacturing Polska Sp. z o.o., ul. Nowy 
Józefów 36208. 

Jednym z najbardziej uciążliwych dla środowiska w skutkach aspektem działalności 
zakładów przemysłowych jest możliwość występowania zagrożeń skażeniami niebezpiecznymi 
substancjami chemicznymi (NSCh) – wszelkie związki chemiczne (organiczne i nieorganiczne), 
substancje biologicznie czynne, preparaty promieniotwórcze oraz wszelkie odpady i materiały 
chemiczne, które w wyniku termicznego rozkładu lub reakcji z otoczeniem mogą dawać 
substancje zatruwające bezpośrednio lub pośrednio naturalne środowisko człowieka. Skażenia 
środowiska niebezpiecznymi substancjami chemicznymi (NSCh) może powstać w wyniku: awarii 
zbiorników (instalacji) z NSCh w zakładach pracy stosujących je w procesach produkcyjnych, 
katastrofy kolejowej, katastrofy drogowej. Materiały te składowane są i używane w procesach 
technologicznych zakładów pracy oraz są przewożone trasami kolejowymi i drogowymi. 

Na terenie miasta Łodzi dokonano rozpoznania zagrożenia NSCh w 31 zakładach, w których 
są składowane lub przetwarzane substancje niebezpieczne209. W 16 zakładach magazynowane 
są kwasy i ługi, w niektórych w znacznych ilościach. Ponadto w mniejszych ilościach, 
rozmieszczone są takie środki toksyczne jak: czterochloroetylen, kwas solny, trójchloroetylen, 
acetylen, alkohole itp. Pożar lub niekontrolowany wyciek, któregokolwiek z ww. środków 
toksycznych mógłby spowodować zagrożenie chemiczne i ekologiczne dla dużych grup ludności 
na znacznym obszarze. Największe zagrożenia powoduje używanie w procesach technologicznych 
amoniaku – ogółem na terenie Łodzi występuje kilka zakładów stosujących amoniak w różnego 
rodzaju procesach technologicznych (głównie w celach chłodniczych). 

                                                                    
207 Uchwała Nr LII/996/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta  

Łodzi - PGO-Łódź”. 
208 Wniosek do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, pismo znak I.6737.150.2013, 

L.dz.2013.4636 oraz pismo I.7051.9.2017 L.dz.2017.2338 – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi. 
209 Uchwała Nr XI/139/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska 

dla miasta Łodzi na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018”. 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI

 

   92 

Analiza jakości podstawowych elementów środowiska przyrodniczego miasta wskazuje 
na najgorszy jego stan w zakresie powietrza atmosferycznego oraz warunków akustycznych, 
a także wód powierzchniowych. Największe zagrożenie dla jakości środowiska stanowią: niska 
emisja z palenisk domowych, głównie w strefie centralnej miasta, duży ruch samochodowy 
tranzytowy, prowadzony głównymi ulicami miasta, oraz odprowadzanie ścieków sanitarnych 
i deszczowych (m.in. poprzez przelewy burzowe) do cieków. Zła jakość parametrów środowiska 
przyrodniczego miasta wpływa negatywnie na warunki i jakość życia oraz ogranicza możliwości 
zagospodarowania poszczególnych terenów Łodzi. 

6.6. Podsumowanie – środowisko i przyroda miasta 

1. Prawidłowe funkcjonowanie systemu przyrodniczego Łodzi bez powiązań z terenami 
otaczającymi nie jest możliwe. Najistotniejszymi obszarami zapewniającymi połączenia 
systemu przyrodniczego miasta z terenami zewnętrznymi są Las Łagiewnicki wraz z otuliną, 
doliny rzeczne (Neru, Sokołówki, Bzury, Miazgi i Łódki) oraz Las Rudzki. 
Mimo prawidłowego funkcjonowania relacji z otoczeniem, istnieje konieczność 
zabezpieczenia zasadniczych powiązań przyrodniczych miasta z regionem, zgodnie 
z koncepcją systemu terenów prawnie chronionych na terenie województwa, zawartą 
w planie zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego. 

2. Ukształtowanie terenu, warunki geologiczno-gruntowe, baza surowcowa oraz zasoby wód 
podziemnych na większości obszaru Łodzi nie wpływają ograniczająco na lokalizację 
zabudowy czy liniowych elementów infrastruktury technicznej. Niekorzystne warunki 
podłoża budowlanego dotyczą głównie obniżeń dolinnych i terenów podmokłych. 

3. Położenie Łodzi w strefie krawędziowej Wzniesień Łódzkich wraz z głębokimi 
antropogenicznymi przemianami środowiska (kumulacją zabudowy na dużym obszarze) 
prowadzi do kontrastu klimatycznego między miejskimi obszarami zabudowy oraz terenami 
naturalnymi otaczającymi miasto. Występuje zjawisko tzw. miejskiej wyspy ciepła. Konieczne 
jest wprowadzanie rozwiązań przeciwdziałających pogłębianiu się zaistniałych zmian 
klimatycznych poprzez udrażnianie korytarzy napowietrzających, retencjonowanie wód 
opadowych i powiększanie udziału terenów aktywnych przyrodniczo. 

4. Zanieczyszczenia powietrza koncentrują się w strefie centralnej Łodzi. Wpływają  
na to: utrudnione warunki przewietrzania (brak wyraźnego zróżnicowania rzeźby terenu, 
niewystarczająca ilość terenów pełniących funkcje korytarzy przewietrzających na linii 
wschód-zachód), nagromadzenie źródeł zanieczyszczeń w obszarze centralnym miasta 
(niska emisja z palenisk domowych, duży ruch samochodowy), a także: zabudowane doliny 
rzeczne, deficyt terenów zieleni, wąskie ulice i duża „gęstość” zabudowy. Zanieczyszczenie 
powietrza w strefie centralnej obniża jakość życia mieszkańców, wpływa na podwyższenie 
zachorowalności na choroby układu oddechowego i krążenia, pogarsza kondycję zdrowotną 
roślinności miejskiej. Należy ograniczać ilość źródeł zanieczyszczeń poprzez likwidację 
palenisk domowych opalanych węglem, rozbudowywanie sieci c.o., ograniczanie ruchu 
samochodowego na rzecz wzrostu udziału ruchu pieszo-rowerowego i ekologicznego 
transportu zbiorowego. Jednocześnie konieczne jest udrożnienie korytarzy 
przewietrzających w obszarze centralnym poprzez ograniczanie zabudowy dolin rzecznych 
i zwiększanie ilości terenów zieleni, a także ochrona otwartych przestrzeni terenów 
rolniczych w strefach głównego napływu mas powietrza. 

5. W zakresie gospodarki wodnej, problem stanowi funkcjonujące w wielu miejscach na terenie 
miasta odprowadzanie w czasie deszczy nawalnych nadmiaru ścieków sanitarnych 
i deszczowych (m.in. poprzez przelewy burzowe) do cieków. Niezbędne jest rozdzielenie 
sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz techniczne działania na przelewach burzowych 
(podwyższenia).  

6. Duża ilość nawierzchni utwardzonych wzmaga szybki odpływ wód opadowych, skutkując 
podtopieniami pojawiającymi się podczas nawalnych opadów. Aby temu przeciwdziałać 
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należy zwiększać udział terenów aktywnych biologicznie w strefie zurbanizowanej 
i stwarzać warunki do zwiększania retencji wód opadowych, a także realizować podziemne 
zbiorniki retencyjne. 

7. Łódź charakteryzuje się wysokim udziałem terenów zieleni urządzonej ogólnodostępnej 
w powierzchni miasta (najwyższym spośród wszystkich dużych miast Polski, biorąc pod 
uwagę zieleń osiedlową i zieleńce – 16,7 m2/1 mieszkańca, oraz jednym z najwyższych, 
biorąc pod uwagę zieleń parkową – 8 m2/1 mieszkańca). Problem stanowi 
jej nierównomierne rozmieszczenie – w przestrzeni miasta istnieją tereny o wysokich 
niedoborach w tym zakresie (głównie tereny zabudowy kamienicznej w śródmieściu). 
W strefach niedoboru zieleni położonych w intensywnie zurbanizowanych rejonach miasta 
należy prowadzić działania ukierunkowane na włączanie w system zieleni także tych 
terenów, w których funkcja przyrodnicza nie jest nadrzędna wobec pozostałych 
(ulice, cmentarze, ogrody działkowe) oraz wykorzystywać niewielkie nawet przestrzenie 
na nasadzenia zieleni (zieleń przyuliczna, zielone dachy, parki kieszonkowe). 

8. Użytki rolne zajmują obecnie około 40% powierzchni miasta, choć faktyczne użytkowanie 
terenów na cele rolnicze dotyczy znacznie mniejszej powierzchni. Od kilku lat maleje liczba 
podmiotów prowadzących działalność rolniczą w Łodzi. Przy założeniu, że tereny rolnicze 
powinny stanowić rezerwę dla rozwoju miasta i być uruchamiane stopniowo w miarę 
rzeczywistych potrzeb, należy dążyć do ich zachowania i utrzymania w strukturze terenów 
aktywnych przyrodniczo, tym bardziej że sprzyjają temu także mechanizmy wsparcia 
inwestycyjnego rolników. Alternatywą dla gruntów rolnych o niskich wartościach 
użytkowych może być ich zalesianie lub przeznaczanie na cele rekreacyjne. Działania 
powinny koncentrować się na zapobieganiu rozwojowi zainwestowania kolizyjnego z funkcją 
ekologiczną obszarów. Zasadą powinno być także ograniczanie nadmiernej urbanizacji 
terenów otwartych, skutkującej wysokimi kosztami budowy i utrzymania infrastruktury 
miejskiej oraz degradacją krajobrazu i przyrody. 

9. Na obszarze Łodzi znajdują się duże zespoły leśne takie jak Las Łagiewnicki, Las Lublinek, 
Las Okręglik. Ich bezpośrednie otoczenie jest zagrożone postępującą urbanizacją. 
Aby utrzymać wysokie walory przyrodnicze lasów i powszechny dostęp do nich należy 
chronić je wraz z otoczeniem przed zabudową. 

10. Procesy związane z urbanizacją kolejnych fragmentów miasta doprowadziły 
do niekorzystnych przemian sieci rzecznej (spośród łódzkich rzek jedynie Ner i Bzura 
na całej długości prowadzą wody w sposób ciągły i mają naturalne przepływy). Doliny 
rzeczne są zawężane poprzez lokalizację zabudowy, co oprócz zagrożenia powodziowego, 
wpływa na ograniczenie możliwości przewietrzania miasta i blokowanie korytarzy 
ekologicznych. Warunkiem niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania układu 
hydrologicznego miasta jest zachowanie pasów terenów wzdłuż dolin rzek i cieków 
okresowych wolnych od zainwestowania oraz ochrona przed zabudową terenów zagrożeń 
powodziowych. 

7. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DIAGNOZY STANU DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 

Pojęcie dziedzictwa kulturowego obejmuje swoim zakresem zasób wytworów (obiektów) 
materialnych: nieruchomych i ruchomych a także związane z nimi wartości niematerialne, 
duchowe (m.in. wartości historyczne, obyczajowe, religijne). Elementy wynikające z działalności 
człowieka (wytwory cywilizacji w tym m.in. zabytki i dobra kultury współczesnej)  
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wraz z elementami przyrodniczymi współtworzą historycznie ukształtowaną przestrzeń 
czyli krajobraz kulturowy210. 

Studium jest dokumentem, który z natury rzeczy odnosi się przede wszystkim 
do elementów materialnych, a w przypadku dziedzictwa kulturowego – do wytworów kultury 
materialnej, antropogenicznej. 

Najważniejszym przejawem naszego dziedzictwa kulturowego, kształtowanego w ciągu 
wielu lat oraz w rezultacie działań wielu pokoleń, jest obszar miasta. W szczególności stwierdzenie 
to odnosi się do historycznej części miasta oraz do historycznego krajobrazu miejskiego211. 
Krajobraz kulturowy jako twór złożony z wielu elementów materialnych, choć pozbawiony 
samoświadomości, można uznać za tożsamość materialną miasta212. Dziedzictwo to jest zatem 
szczególną, indywidualną wartością i kapitałem miasta, które właściwie wykorzystane i aktywnie 
ochronione, może przyczyniać się do rozwoju przestrzennego, społecznego i gospodarczego. 

Aby określić uwarunkowania wynikające ze stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej, dokonano identyfikacji zasobu, a następnie przeprowadzono 
jego diagnozę, którą podsumowują wnioski i rekomendacje. 

IDENTYFIKACJA ZASOBU  DIAGNOZA  WNIOSKI I REKOMENDACJE  PODSUMOWANIE 

W toku prac identyfikacyjnych określono i zwaloryzowano poszczególne kategorie 
oraz elementy całego zbioru, jakim jest szeroko pojmowane dziedzictwo kulturowe. Jednocześnie 
odniesiono się do stanu ochrony oraz potrzeb w tym zakresie. Równolegle opisano 
uwarunkowania, jakie wynikają z obowiązujących przepisów prawa oraz dokumentów i strategii 
opracowanych na szczeblu ponadlokalnym oraz lokalnym – gminnym. 

Diagnoza stanu jest próbą oceny procesów odnoszących się do dziedzictwa kulturowego, 
a jej częścią jest określenie zagrożeń i potencjałów jako czynników integralnie wpływających 
na zagospodarowanie przestrzenne i wizerunek miasta213. 

Wnioski i rekomendacje wypływające z diagnozy są traktowane jako wytyczne do drugiej 
części Studium, tj. kierunków. 

7.1. Uwarunkowania ponadlokalne i lokalne 

7.1.1. Dokumenty ponadlokalne 

Głównymi dokumentami ponadlokalnymi, mającymi znaczenie dla ustaleń niniejszego 
rozdziału Studium, są: Rekomendacja UNESCO w sprawie historycznego krajobrazu miejskiego, 
Narodowa Strategia Rozwoju Kultury, Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 (założenia dokumentu), 
Krajowa Polityka Miejska, Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, Studium Rozwoju 
Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Łódzkiego – aktualizacja oraz Wojewódzki program opieki nad zabytkami w województwie 
łódzkim na lata 2016-2019214. 

                                                                    
210 „Krajobraz kulturowy – postrzegana przez ludzi przestrzeń, zawierająca elementy przyrodnicze i wytwory cywilizacji, historycznie 

ukształtowana w wyniku działania czynników naturalnych i działalności człowieka”, zgodnie z definicją ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.). 

Zagadnienie krajobrazu kulturowego opisano w rozdziale 8. Uwarunkowania wynikające z oceny stanu krajobrazu miasta, który należy 
czytać łącznie z niniejszym rozdziałem. 

211 Rekomendacja UNESCO w sprawie historycznego krajobrazu miejskiego, http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/ 
Rekomendacje/rekomenkrajobraz.pdf. 

212 Tomaszewski A., Polska tożsamość narodowa? [w:] Tomaszewski A. (red.), Ku nowej filozofii dziedzictwa, Międzynarodowe Centrum 
Kultury, Kraków 2012 rok. 

213 Jest to pierwsza tego typu diagnoza stanu dziedzictwa kulturowego Łodzi, wykonana przez autorów Studium w Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej w Łodzi. Opiera się ona przede wszystkim na informacjach uzyskanych od służb konserwatorskich, danych 
geodezyjnych oraz na własnych inwentaryzacjach zasobu wykonanych w terenie, a także za pomocą technik cyfrowych. 

214 Rekomendacja UNESCO w sprawie historycznego krajobrazu miejskiego, http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf 
/Rekomendacje/rekomenkrajobraz.pdf; Ministerstwo Kultury, Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013; 
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Zgodnie z wytycznymi UNESCO w sprawie historycznego dziedzictwa miejskiego 
w Studium przyjmuje się podejście krajobrazowe jako sposób ochrony dziedzictwa i zarządzania 
nim215. W podejściu takim miasto należy rozumieć jako sumę wszystkich jego składników 
zagospodarowania, które podlegają ciągłym zmianom i nawarstwieniom. W takim rozumieniu, 
oprócz bezpośredniej ochrony zastanego dziedzictwa, równie ważne jest włączanie  
go do procesów rozwoju lokalnego, co powinno być poprzedzone określeniem hierarchii 
priorytetów w zakresie ochrony i rozwoju. Muszą to być wielopłaszczyznowe działania, odnoszące 
się nie tylko do pojedynczych elementów zagospodarowania przestrzennego, ale także 
do przestrzeni publicznych i całych jednostek krajobrazowych lub dzielnic miasta. Takie podejście 
do kształtowania miasta, z zachowaniem jego walorów kulturowych, przyczyniłoby  
się do zachowania i wzmocnienia jego tożsamości. 

Mimo braku unijnych standardów konserwatorskich istnieją czytelne i wspólne „europejskie 
standardy ochrony zabytków”216. Szczególną wagę przykłada się do „równouprawnienia dóbr 
kultury”, tj. obejmowania ochroną i opieką konserwatorską wszystkich dóbr kultury, 
wskazywanych według kryteriów estetycznych i historycznych217. 

Dokumenty obowiązujące na terenie całego kraju określają przede wszystkim politykę 
państwa w odniesieniu do dziedzictwa narodowego, źródła i zasady finansowania działań 
oraz wytyczne dla działań lokalnych. Celem jest tu poprawa stanu zabytków, w tym przez 
ich adaptację i rewitalizację, oraz wykorzystanie potencjału zasobu dla rozwoju regionalnego. 

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 w ramach ochrony i opieki 
nad zabytkami wskazuje na potrzebę: wykorzystania walorów turystycznych i kulturalnych 
do promocji regionu, stworzenie systemowej ochrony prawnej terenów o najwyższych walorach 
kulturowych i krajobrazowych oraz rewitalizację terenów miejskich i przemysłowych. Mówi także 
o konieczności opracowania zasad i programów ochrony dziedzictwa kulturowego, jak również 
o kształtowaniu i wzmacnianiu kulturotwórczej funkcji metropolii łódzkiej. 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego wymienia cenne 
elementy dziedzictwa kulturowego Łodzi. Wśród nich wskazuje się: układy przestrzenne 
(do których zaliczono Plac Wolności i Nowosolną), ul. Piotrkowską, wraz z zlokalizowanymi wzdłuż 
niej kamienicami i pałacami, zabytki eklektyzmu, historyzmu i secesji na terenie miasta, XIX-
wieczną zabudowę industrialną oraz dziedzictwo archeologiczne, skoncentrowane w dolinach 
rzek. Plan wskazuje także siedem obiektów z terenu Łodzi będących dorobkiem współcześnie 
żyjących pokoleń, które mają charakter ponadlokalny i są symbolami regionu. Uznano je za dobra 
kultury współczesnej, a ich ochrona ma być podjęta obligatoryjnie poprzez ustalenia miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego 218. 

Łódź została określona w Planie jako największe w skali kraju i znaczące w Europie miejsce 
działań rewaloryzacyjnych i rewitalizacyjnych prowadzonych w obszarach przemysłowych. 

                                                                                                                                                                                                                   
Ministerstwo Kultury, Uzupełnienie Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020, Warszawa 2005 rok; Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju, Narodowy Plan Rewitalizacji 2022. Założenia, 2014 rok; Uchwała nr 198 Rady Ministrów z dnia 20 
października 2015 r. w sprawie przyjęcia Krajowej Polityki Miejskiej., 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20150001235/O/M20151235.pdf; Uchwała Nr XXXIII/644/13 z dnia 26 
lutego 2013 r. Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020. Łódzkie 2020 rok; Biuro Planowania Przestrzennego 
Województwa Łódzkiego, Studium Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, Łódź 2013 rok; Uchwała nr LX/1648/10 Sejmiku 
Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLV/524/2002 Sejmiku Województwa 
Łódzkiego z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie uchwalenia „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego” (Dz. Urz. 
Woj. Łódzkiego Nr 162, poz. 2241); Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Wojewódzki program… 

215 Rezolucja nr 41 Konferencji Generalnej UNESCO, przyjęta na 36. sesji w Paryżu, na temat Rekomendacji w sprawie historycznego 
krajobrazu miejskiego, http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Rekomendacje/Rezolucja_Nr_41.pdf; Rekomendacja 
UNESCO w sprawie historycznego krajobrazu miejskiego, http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Rekomendacje/ 
rekomenkrajobraz.pdf. 

216 Tomaszewski A., Unia Europejska i Polska. Polityka i ochrona zabytków [w:] Tomaszewski A. (red.), Ku nowej filozofii dziedzictwa, 
Międzynarodowe Centrum Kultury, 2013 rok. 

217 Nie można w tym względzie kierować się względami politycznymi czy ideologicznymi. 
218 Informacja dotycząca dóbr kultury współczesnej znajduje się w rozdziale 7.2.3. Formy identyfikacji i katalogowania dziedzictwa 

kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
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Rekomendowane jest objęcie obszarów o wysokich walorach najwyższą formą ochrony zabytków 
– tj. pomnikiem historii. Jako drugą preferowaną formę wskazano parki kulturowe. Jednocześnie 
Łódź, jako miasto postindustrialne, ma zostać włączona do sieci unikatowych ośrodków 
historycznych, w których konieczne jest podjęcie prac rewitalizacji lub rewaloryzacji założeń 
przestrzennych. W Planie ustalono ponadto, że kształtowanie tożsamości regionalnej będzie 
oparte na wielokulturowości, tradycji i folklorze oraz na utrzymaniu charakterystycznych układów 
rozplanowania i budownictwa regionalnego. 

Wojewódzki program opieki nad zabytkami zalicza Łódź do podregionu kulturowego 
Aglomeracji Łódzkiej. Jako jej zasób w programie wojewódzkim wskazano dziedzictwo 
postindustrialne. W Programie główny nacisk położony został na rewitalizację poprzemysłowej 
tkanki miasta, jako elementu Założenia Narodowego Planu Rewitalizacji. WPOnZ zawiera liczne 
wnioski dotyczące działań, jakie powinny być podjęte w powiecie łódzkim grodzkim  
w celu ochrony, zarządzania, poprawy stanu i dostępności dziedzictwa kulturowego i zabytków. 

Zarówno Plan, jak i Program Wojewódzki włączają Łódź do ponadregionalnych szlaków 
kulturowych (Szlak Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH), Szlak Kulturowy „Czterech wyznań”, 
Szlak Bursztynowy, Szlak Cysterski i Szlak Romański). Proponują także wzrost atrakcyjności 
turystycznej województwa z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego, w tym m.in. w formie: 
szlaków rowerowych (Szlak Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego), Łódzkiego Szlaku 
Konnego, szlaków tematycznych: Szlaku Budownictwa Drewnianego, Szlaku Bitwy Łódzkiej 1914 
roku oraz Łódzkich Szlaków Miejskich. 

7.1.2. Dokumenty i strategie gminne 

Unikatowość i niepowtarzalność łódzkiego zasobu zabytkowego, zarówno pod kątem 
znacznego udziału obiektów mieszkalnych, jak i licznego występowania obiektów przemysłowych, 
uniemożliwia stosowanie wprost sprawdzonych w innych miastach polityk ochrony. Ochrona 
i opieka sprawowana przez wojewódzkie i miejskie służby konserwatorskie musi być wsparta 
dodatkowymi działaniami. Dlatego też polityka ochrony dziedzictwa kulturowego Łodzi została 
zapisana w wielu dokumentach strategicznych miasta, najważniejsze z nich to: Strategia 
Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ oraz Strategia przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+, oraz 
dokumenty sektorowe, w tym przede wszystkim Gminny Program Opieki nad Zabytkami, 
Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji, Polityce Mieszkaniowej Łodzi na lata 2014-2020+ 
itd219. Wymienione dokumenty są wyznacznikiem polityki konserwatorskiej w zakresie ochrony 
zabytków220. 

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ zakłada dwa cele realizacji wizji miasta, 
tj. rewitalizacja śródmieścia oraz zielona, uporządkowana Łódź. Do atutów miasta zaliczono: 
dziedzictwo poprzemysłowe, doświadczenia w rewitalizacji obiektów poprzemysłowych 
oraz atrakcyjne tereny zieleni i rekreacji.  

Główne ustalenia Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+ koncentrują  
się na polityce rozwoju miasta do wewnątrz, w tym w szczególności przy wykorzystaniu jego 
unikatowej struktury architektonicznej i urbanistycznej. Działania miasta skierowane są głównie 
na inwestycje, w tym na rewitalizację zasobu Strefy Wielkomiejskiej, a także Obszaru 
Współczesnego Rozwoju Strefy Wielkomiejskiej oraz działania inwestycyjne, w tym  
m.in. w obszarze Nowego Centrum Łodzi. Podkreśla się tu rangę dziedzictwa kultury materialnej 
Łodzi. Dokument określa zasady kształtowania zabudowy w zależności od stref miejskich.  

Polityka Mieszkaniowa Łodzi 2020+ wskazuje na potrzebę koncentracji działań 
w odniesieniu do zasobu komunalnego, poprzez podniesienie jego stanu technicznego,  

                                                                    
219 Urząd Miasta Łodzi, Polityka Mieszkaniowa Łodzi 2020+, Łódź 2012 rok; Uchwała nr XCVI/2002/14 z dnia 22 października 2014 r. 

Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łodzi na lata 2014–2017; Urząd 
Miasta Łodzi, Łódź Rewitalizuje. Lokalny Program Rewitalizacji Łodzi 2020+. Założenia. 

220 Studium odgrywa w tym względzie rolę znaczącą, jednak nie pierwszoplanową, a jego ustalenia stanowią uzupełnienie w zakresie 
przestrzennym w stosunku do wymienionych dokumentów strategicznych. 
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w tym szczególnie poprzez działania remontowo-modernizacyjne kamienic, wszechstronną 
rewitalizację i bardziej efektywne zarządzanie zasobem komunalnym. 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami 

Ustalenia gminnego programu opieki nad zabytkami należy obligatoryjnie uwzględnić 
w Studium, o ile gmina posiada taki program221. W październiku 2014 roku Rada Miejska w Łodzi 
przyjęła Gminny Program Opieki nad Zabytkami, który będzie obowiązywał w okresie 2014-
2017222. Jest to pierwszy tego typu dokument w Łodzi „w całości dedykowany ochronie i opiece 
nad zabytkami na terenie Gminy” i definiujący skalę problemów dotyczących dziedzictwa 
kulturowego miasta i związany z tym ogrom potrzeb223. Przyjęto w nim, że zabytki są nie tylko 
śladem materialnej przeszłości i kręgosłupem tożsamości Łodzi, ale odgrywają ważną 
rolę w kształtowaniu współczesnego krajobrazu miasta. „Celem strategicznym programu 
jest odnowa/sanacja obszaru Strefy Wielkomiejskiej, objętej obecnie destrukcyjnymi procesami 
przestrzennymi, społecznymi i gospodarczymi”. 

Strefa Wielkomiejska została scharakteryzowana jako obszar wyróżniający się na tle innych 
miast europejskich, posiadający największe wartości dziedzictwa kulturowego naszego miasta. 
W obszarze tym koncentruje się zwarta, śródmiejska zabudowa z budynkami mieszkalnymi 
i poprzemysłowymi, dokumentująca wraz z historycznymi układami przestrzennymi XIX-wieczny 
rozwój miasta oraz okres międzywojenny. 

Celami operacyjnymi programu są:  

 zachowanie i ochrona historycznej struktury miasta oraz obiektów zabytkowych, 

 edukacja i promocja dziedzictwa kulturowego, służąca zwiększeniu świadomości 
jego znaczenia oraz budowania tożsamości lokalnej, 

 aktywne, zintegrowane zarządzanie zasobem dziedzictwa kulturowego miasta. 

Oprócz dokumentów strategicznych, odnoszących się do całego obszaru miasta, wymienić 
należy również takie, które dotyczą obszarów szczególnych. Należą do nich: Program Nowe 
Centrum Łodzi, Strategia Rozwoju Ulicy Piotrkowskiej224 oraz Zintegrowany Program 
Rewitalizacji Księżego Młyna. 

7.1.3. Rewitalizacja 

Większość strategicznych dokumentów krajowych, wojewódzkich oraz gminnych wskazuje 
na ogromną rolę rewitalizacji w polityce ochrony dziedzictwa kulturowego. Również wiele 
programów i unijnych środków finansowania odnosi się do zintegrowanej, wieloaspektowej 
rewitalizacji. Jednym z warunków uzyskania dofinansowań Unii Europejskiej do działań 
rewitalizacyjnych jest posiadanie Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR)225. Dotychczas 
obowiązujący program, sporządzony na lata 2004-2013, stracił aktualność226. W jego ramach 

                                                                    
221 Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami prezydent miasta sporządza na okres 

czterech lat gminny program opieki nad zabytkami. 
222 Patrz przypis do rozdziału 7.1.2. Dokumenty i strategie gminne. 
223 Uchwała nr XCVI/2002/14 z dnia 22 października 2014 r. Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki 

nad Zabytkami Miasta Łodzi na lata 2014–2017, s. 4. 
224 Uchylona na sesji Rady Miejskiej w dniu 15.06.2016 r. uchwałą Nr XXXI/803/16 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia 

„Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata 2009-2020”. 
225 LPR jest m.in. obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (EFRR), składanego w ramach działania 3.3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
(ZPORR); Wymogi wobec Lokalnych Programów Rewitalizacji pod kątem ich zgodności z wymogami ZPORR, 
http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/ZPORR/Konkursy/wymogi_lpr.pdf; Portal Funduszy Europejskich, 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/slownik/strony/europejskifunduszrozwojuregionalnego(efrr).aspx, Zintegrowany Program 
Operacyjny Rozwoju Regionalnego, http://www.zporr.garr.pl. 

226 Uchwała Nr XXXIV/568/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia „Uproszczonego lokalnego programu 
rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004 – 2013”, wraz z późniejszymi uchwałami 
zmieniającymi. 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/slownik/strony/europejskifunduszrozwojuregionalnego(efrr).aspx
http://www.zporr.garr.pl/
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został przygotowany projekt kompleksowej rewitalizacji centralnego obszaru, zlokalizowanego 
w obrębie ulic: Piotrkowskiej, Tuwima, Kilińskiego i al. Piłsudskiego, tzw. „pilotażowy 
zintegrowany projekt rewitalizacji”227. Jednocześnie na obszarze objętym Lokalnym Programem 
Rewitalizacji podejmowane były działania jednostkowe, spośród których zaledwie osiem 
otrzymało wsparcie z funduszy strukturalnych, w tym tylko dwa projekty przygotowane przez 
miasto Łódź228. 

Obecnie, w związku z wejściem w życie ustawy o rewitalizacji229, miasto podjęło szereg 
działań w celu realizacji zadań gminnych wynikających z przytoczonej ustawy. Wyznaczony został 
„obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji”, których granice określono uchwałą Nr XXV/589/16 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r.230 Jednocześnie opracowano Gminny Program 
Rewitalizacji miasta Łodzi231 oraz przystąpiono do ukończenia prac związanych z opracowaniem 
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łodzi na lata 2014-2020+ (w skrócie LPR)232 – Rysunek 
44. 

Projekt LPR obejmuje obszar Strefy Wielkomiejskiej, określony w dokumencie 
jako kryzysowy, oraz obszary Widzewskiej Manufaktury i osiedla Grembach. W ramach Programu 
wyznaczono priorytety rewitalizacji obszarowej, która obejmuje Rdzeń Strefy Wielkomiejskiej. 
Został on podzielony na 55 kwartałów zabudowy, dla których sukcesywnie, w miarę możliwości 
organizacyjnych i finansowych będą opracowywane i wdrażane zintegrowane projekty 
rewitalizacyjne. Spośród 55 kwartałów wytypowano osiem priorytetowych projektów 
rewitalizacji obszarowej, na realizację których miasto będzie się ubiegać o dofinansowanie unijne 
w perspektywie lat 2014-2020. W pierwszej kolejności miasto rozpoczyna rewitalizację dwóch 
kwartałów zabudowy przy ul. Włókienniczej (dawna Kamienna) oraz w strefach I i III Nowego 
Centrum Łodzi. 

Niezależnie od Lokalnego Programu Rewitalizacji opracowano i zaczęto realizować w Łodzi 
program „Mia100 Kamienic”, obecnie funkcjonujący pod nazwą „Miasto Kamienic”. Objęto 
nim remonty budynków gminnych w tym 69 nieruchomości wpisanych do gminnej ewidencji 
zabytków, 7 ujętych w wojewódzkim rejestrze zabytków233. 

Gminny Program Rewitalizacji miasta Łodzi został sporządzony dla obszaru rewitalizacji, 
wyznaczonego w drodze odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Łodzi. Teren ten obejmuje około 6% 
całkowitej powierzchni Łodzi. W ramach Programu przeprowadzono diagnozę stanu ww. części 
miasta i na jej podstawie określono: wizję obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, główne cele 
rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań. Wizja ta zakłada m.in. odrodzenie się 
centrum Łodzi, które stanie się przyjazną przestrzenią dla życia, dobrym miejscem zamieszkania 
i przedmiotem dumy łodzian. 

                                                                    
227 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze 

w Mieście Łodzi”, 2014-2016 – Zarząd Województwa Łódzkiego uznał ten projekt za indywidualny projekt kluczowy, jednak 
ostatecznie nie udało się uzyskać dotacji unijnej na jego realizację i był zrealizowany tylko częściowo. 

228 Projekty Miasta Łódź, które otrzymały dofinansowanie, to: Rewitalizacja EC1 – Uchwała Nr XII/199/07 Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Rewitalizacja EC1 i jej adaptacja na cele kulturalne 
i artystyczne” finansowanego z mechanizmu skierowanego do regionów o najmniejszej szacowanej alokacji per capita w ramach 
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) 2007-2013; i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne oraz rewitalizacja 
i modernizacja Teatru Lalek Arlekin. Ocena skuteczności i dotychczasowych działań zrealizowanych w ramach LPR podana 
za projektem LPR Łodzi do roku 2020, materiał wewnętrzny Urzędu Miasta Łodzi. 

229 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.). 
230 Uchwała Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi. 
231 Uchwała Nr XXXV/916/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji 

miasta Łodzi. 
232 Patrz przypis do rozdziału 7.1.2. Dokumenty i strategie gminne.  
233 Mia100 kamienic, http://mia100kamienic.lodz.pl/. Na koniec 2013 roku w ramach programu „Mia100Kamienic” wyremontowanych 

było 76 budynków. Bieżące działania programu „Miasto Kamienic” – wraz z mapą dostępne pod ww. adresem internetowym. 
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Rysunek 44 Schemat obszarów gminnych inwestycji remontowych oraz rewitalizacji Księżego Młyna, 
a także obszarów wymagających rewitalizacji według założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Źródło: opracowanie własne. 

7.2. Ochrona i opieka nad dziedzictwem kulturowym i zabytkami oraz dobrami kultury 
współczesnej – obecny stan prawny 

7.2.1. Uwarunkowania prawne 

Zgodnie z obowiązującymi ustawami i rozporządzeniami234 w uwarunkowaniach Studium 
należy uwzględnić przede wszystkim stan dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury 
współczesnej. Są to zatem zarówno obiekty objęte ochroną prawną na mocy przepisów 
odrębnych, jak i inne obiekty, np. współczesne, będące uznanym dorobkiem współcześnie 
żyjących pokoleń, zabytki wymienione w gminnej ewidencji zabytków, ich otoczenie, krajobraz 
miejski, a także inne elementy kultury materialnej i niematerialnej. 

Rola dokumentów planistycznych235 polega więc nie tylko na uwzględnieniu istniejącego 
zakresu i sposobu ochrony dziedzictwa kulturowego, ale również na przeprowadzeniu całościowej 

                                                                    
234 Ustawa z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.); Ustawa 

z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.); Ustawa z 7 maja 1999 roku 
o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. z 2015 r. poz. 2120); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
(Dz. U. Nr 118, poz. 1233). 

235 Rozumianych jako studium, a potem miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego kontynuujące politykę zawartą w studium. 
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oceny miasta pod kątem stanu zasobu, jego zagrożeń, problemów i potrzeb, a także mocnych stron 
i potencjałów. Jest to jednocześnie zbadanie uwarunkowań w zakresie możliwości wykorzystania 
zasobu dziedzictwa kulturowego dla przyszłego rozwoju miasta. Ocena taka została 
przeprowadzona w części diagnostycznej niniejszego rozdziału.  

7.2.2. Formy prawnej ochrony zabytków  

W Studium uwzględniono zabytki objęte ochroną prawną236, jak również te, dla których 
rozpoczęto procedury objęcia ochroną prawną. Są to: 

 wpis do rejestru zabytków, 

 wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa, 

 uznanie za pomnik historii, 

 utworzenie parku kulturowego, 

 ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej 
lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego. 

Rejestr zabytków 

W wojewódzkim rejestrze zabytków (w publicznie dostępnym wykazie) znajduje się 275237 
pozycji z obszaru Łodzi. Wpisy te można podzielić na cztery kategorie, które obejmują  
18 tzw. obszarów (tj. zabytkowych fragmentów miasta), 4 zespoły urbanistyczne, 51 zespołów 
architektonicznych oraz 202 obiekty indywidualne. Większość zabytków, w tym w szczególności 
tzw. wpisów obszarowych, jest zlokalizowanych w obrębie Strefy Wielkomiejskiej (Rysunek 45). 

 

Rysunek 45 Obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytków 

Źródło: opracowanie własne. 

Zgodnie z art. 8 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami rejestr zabytków 
prowadzony jest przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na mocy porozumienia 

                                                                    
236 Kategorie form ochrony zabytków zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  
237 Stan na 1 września 2016 roku według wykazu zabytków wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi – dostępny pod adresem http://www.wuoz.bip.lodz.pl/page/12,zabytki.html. 
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Wojewody Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi część kompetencji Łódzkiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dotycząca prowadzenia spraw z zakresu ochrony 
i opieki nad zabytkami rejestrowymi w granicach administracyjnych Łodzi, została przekazana 
od 1 stycznia 2012 roku Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków238. 

Lista Skarbów Dziedzictwa 

Lista Skarbów Dziedzictwa jest formą ochrony zabytków ruchomych o szczególnej wartości 
dla dziedzictwa kulturowego. Tą formą ochrony mogą być objęte m.in.: elementy stanowiące 
integralną część zabytków architektury, wystroju wnętrz, pomników, posągów i dzieł rzemiosła 
artystycznego (mające więcej niż 100 lat), ale także mozaiki mające więcej niż 50 lat, a także 
oryginalne rzeźby, posągi lub ich kopie wykonane tą samą techniką co oryginał (mające więcej 
niż 50 lat). Obecnie na terenie Łodzi nie znajdują się zabytki wpisane na Listę Skarbów 
Dziedzictwa. 

Pomnik historii 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2015 r. uznaje 
za pomnik historii „Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego”239 (Rysunek 46).  

Składa się on z fragmentów miasta i obejmuje: 

 układy urbanistyczne pl. Wolności, ul. Stanisława Moniuszki i ul. Piotrkowskiej 
wraz z zespołem fabryczno-rezydencjonalnym Ludwika Geyera, 

 części zespołu fabryczno-rezydencjonalno-mieszkalnego Karola Wilhelma Scheiblera, 

 część zespołu fabryczno-rezydencjonalnego Izraela Kalmanowicza Poznańskiego, 

 Stary Cmentarz (chrześcijański) z częścią katolicką, ewangelicką i prawosławną, 

 Nowy Cmentarz Żydowski. 

 

Rysunek 46 Obszary istniejącego oraz postulowanego pomnika historii 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                                    
238 Porozumienie Wojewody Łódzkiego i Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Miastu Łódź 

prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Łódzkiego, realizowanych przez Łódzkiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, zawarte pomiędzy: Wojewodą Łódzkim Jolantą Chełmińską, a Miastem Łódź, reprezentowanym 
przez Prezydenta Miasta Łodzi Hannę Zdanowską (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 20 stycznia 2012 r., poz. 190). 

239 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Łódź – 
wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego”. 
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Na terenie Łodzi wskazuje się również cerkiew prawosławną p.w. św. Aleksandra 
Newskiego wraz z budynkiem dawnej stróżówki i otoczeniem jako postulowany pomnik historii240.  

Park kulturowy 

Park kulturowy to forma ochrony zabytków, która może zostać utworzona w celu ochrony 
krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami 
nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej241. Dla terenu 
parku kulturowego obligatoryjne jest sporządzenie planu ochrony oraz miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Na terenie parku kulturowego możliwe jest wprowadzenie 
zakazów i ograniczeń, m.in. w zakresie prowadzenia robót budowlanych oraz rodzaju działalności, 
zmiany sposobu korzystania z zabytków nieruchomych, umieszczania tablic, reklam, napisów 
reklamowych itp., zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, a także w zakresie 
składowania lub magazynowania odpadów. 

W grudniu 2015 roku utworzony został Park Kulturowy ulicy Piotrkowskiej242. Park 
Kulturowy obejmuje układy urbanistyczne ul. Piotrkowskiej (część północna), Placu Wolności  
i ul. Moniuszki, wpisane do rejestru zabytków oraz będące obszarem uznanym za część Pomnika 
Historii „Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego”, a także ich otoczenie. Park 
kulturowy utworzony został w celu zachowania krajobrazu kulturowego i historycznego 
charakteru przestrzeni publicznych, zabytków nieruchomych oraz ww. zabytkowych układów 
urbanistycznych. Granice parku przebiegają: 

 ulicami: Ogrodową i Północną,  

 ulicą Zachodnią i aleją Kościuszki, 

 alejami: Mickiewicza i Piłsudskiego, 

 ulicami: Sienkiewicza, Narutowicza (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Wschodniej) 
oraz ul. Wschodnią. 

Ponadto do utworzenia parku kulturowego brane są pod uwagę również inne obszary, 
łączące w sobie istotne komponenty przyrodnicze i antropogeniczne243. 

 układ urbanistyczny i architektoniczny ul. Piotrkowskiej – odcinek południowy, 

 Las Łagiewnicki – ścieżka pątnicza z kapliczkami oraz północna strona lasu wraz ze stawami 
i klasztorem, 

 obszar osiedla domów familijnych na Księżym Młynie wraz z zabudową towarzyszącą, 

 obszar willi letniskowych w kompleksie leśnym Ruda – Popioły. 

Ustalenia ochrony w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

W studium i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uwzględnia  
się w szczególności: ustalenia programów ochrony zabytków, parków kulturowych, ochronę 
zabytków wpisanych do rejestru oraz ich otoczenia, a także ochronę innych zabytków 
nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków244. Ustalenia ochrony ostatniej 
wymienionej grupy zabytków w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
są podstawową formą ich prawnej ochrony. 

                                                                    
240 Obszar postulowany do objęcia ochroną jako pomnik historii jest procedowany przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 

w Łodzi. 
241 Art. 16 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
242 Uchwała Nr XXI/483/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego 

ulicy Piotrkowskiej. 
243 Rekomendacje wynikają z ustaleń wewnętrznych Miejskiego Konserwatora Zabytków w Łodzi oraz Miejskiej Pracowni 

Urbanistycznej w Łodzi.  
244 Art. 7 oraz 18 i 19 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
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Jednym ze sposobów ustalenia ochrony zabytków w dokumentach planistycznych 
jest wyznaczenie, w zależności od potrzeb, stref ochrony konserwatorskiej. Analiza 
obowiązujących planów miejscowych wykonana w 2014 roku wykazała, że strefy ochrony 
konserwatorskiej oraz ochrony archeologicznej ustalone zostały w około 25% uchwalonych 
planów, obejmując niecałe 2% powierzchni miasta245. W ostatnich latach powierzchnia miasta 
objęta obowiązującymi planami miejscowymi sukcesywnie wzrasta. Stosunkowo niewielki procent 
obszaru Łodzi objęty ochroną konserwatorską na mocy ustaleń planistycznych wynika z tego, 
że obecnie większość uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
obejmuje obszary usytuowane peryferyjnie w stosunku do Strefy Wielkomiejskiej i obszaru 
jej współczesnego rozwoju, zatem poza obszarami największej koncentracji dziedzictwa 
kulturowego i zabytków Łodzi246. Wyjątek stanowi grupa kilkunastu miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego sporządzanych na wniosek miejskich służb konserwatorskich 
specjalnie w celu ochrony zabytków Łodzi247. Należy podkreślić, że planach tych dużą wagę 
przykłada się nie tylko do samych zabytków, ale również do całego krajobrazu kulturowego,  
w tym w szczególności do otoczenia i ekspozycji zabytków (w szczególności w zakresie określenia 
zasad kształtowania ładu przestrzennego). 

Istnieje szansa na zmianę tej sytuacji w perspektywie kilku najbliższych lat, gdyż w toku 
opracowania (na różnych etapach procedury planistycznej) są miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów śródmiejskich oraz innych obszarów o wysokich walorach 
kulturowych (np. plany obejmujące ul. Piotrkowską wraz z przyległymi kwartałami zabudowy 
czy obszar dzielnicy Polesie, plan obszaru tzw. posiadeł wodno-fabrycznych w dolinie rzeki Jasień 
czy układu urbanistycznego Nowosolnej). 

7.2.3. Formy identyfikacji i katalogowania dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej 

Należy uznać, że podstawowym działaniem jest określenie i zdefiniowanie zasobu 
dziedzictwa kulturowego wraz z upublicznieniem tych informacji. 

W Łodzi zasób zabytkowy nie jest w pełni rozpoznany248, chociaż prace w tym zakresie 
zostały zintensyfikowane w ostatnich latach, a ich rezultat zapisany w formie oficjalnie przyjętej 
Gminnej Ewidencji Zabytków stanowiącej wykaz kart adresowych. Brak pełnej identyfikacji 
skutkuje brakiem zapewnienia opieki i ochrony konserwatorskiej w stosunku do obiektów dotąd 
nierozpoznanych. 

Po pełnym rozpoznaniu zasobu249 wskazana jest jego waloryzacja, która powinna prowadzić 
do określenia rangi i statusu poszczególnych zabytków. Działanie takie umożliwi zróżnicowanie 
wymagań konserwatorskich. „Z punktu widzenia konserwatora proces wartościowania obiektu 
zabytkowego (…) ma podstawowe znaczenie, ponieważ stanowi podstawę sformułowania 
wytycznych konserwatorskich a tym samym w znaczącym stopniu wyznacza zakres jego ingerencji 
w zastaną substancję i strukturę zabytku”.250 Podobnie jak identyfikacja – również waloryzacja 

                                                                    
245 W lipcu 2014 roku strefy ochrony konserwatorskiej zostały ustalone w 17 (z 65-ciu) obowiązujących miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego i obejmowały powierzchnię 456,6 ha, co stanowiło 1,55% obszaru miasta. Strefy ochrony 
archeologicznej obejmowały powierzchnię 80,8 ha, co stanowiło 0,27% obszaru miasta (stan na lipiec 2014 roku). 

246 Obecnie na obszarze Łodzi uchwalonych jest 90 planów, które stanowią około 16,14 % powierzchni miasta (stan na marzec 2017 
roku). 

247 Większość tych planów została już uchwalona, a pozostałe mają zaawansowane prace planistyczne lub będą uchwalone 
w najbliższym czasie. 

248 Świadczy o tym choćby dynamiczny proces uzupełniania Gminnej Ewidencji Zabytków. Tworzenie i uzupełnianie listy 
obiektów/obszarów wymagających pełnego rozpoznania pod kątem wartości zabytkowych wykracza poza zakres przedmiotowy 
Studium (zakres Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami). 

249 Rozpoznawanie zasobu jest procesem ciągłym, w którym zasób dziedzictwa podlega weryfikacji wraz z zaawansowaniem prac 
badawczych, rozwojem myśli i doktryny konserwatorskiej itp. Nie jest zatem możliwe całkowite i kompletne „zamknięcie” list/ 
wykazów dziedzictwa kultury można jedynie dążyć do jak najpełniejszego i najbardziej kompletnego opracowania zagadnienia. 

250 Gogolin M., Arszyńska J., Próba algorytmizacji wartościowania konserwatorskiego zabytków ruchomych [w:] Szmygina B. (red.), 
Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, Warszawa – Lublin 2012 rok, s. 45. 
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oraz zalecenia i wymagania konserwatorskie odniesione do zwaloryzowanych zabytków powinny 
być podane do publicznej/powszechnej wiadomości. Określenie dopuszczalnej ingerencji 
oraz precyzyjnego przedmiotu i zakresu ochrony konkretnych budynków powinno być wstępnym 
elementem każdego z programów inwestycyjnych, oraz stanowić integralną część programu 
opieki nad zabytkami. Jest to szczególnie istotne w procesie planowania inwestycji,  
w tym jej budżetu, umożliwiając dobór odpowiedniego obiektu/miejsca w zależności 
od przewidywanego programu funkcjonalno-użytkowego i zakresu prac adaptacyjnych 
przy jednoczesnym zachowaniu walorów i wartości zabytkowych. 

Przeprowadzone analizy w ramach prac nad Studium potwierdziły potrzebę kontynuacji 
badań i pozyskiwania informacji w zakresie dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej. Wiedza na ten temat ciągle nie jest wystarczająca i wymaga kontynuacji 
i pogłębienia, jak również upowszechniania. 

Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO 

Zgodnie z bieżącą polityką konserwatorską miasto przygotowuje się do podjęcia działań 
na rzecz wpisania cmentarza Żydowskiego (największego cmentarza tego typu w Europie) na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Gminna Ewidencja Zabytków 

Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ) Miasta Łodzi zawiera zabytki nieruchome wpisane 
do rejestru, zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, jak też inne 
zabytki nieruchome wyznaczone przez prezydenta w porozumieniu z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków251. 

Prezydent Miasta Łodzi 29 kwietnia 2013 roku, na wniosek Miejskiego Konserwatora 
Zabytków (MKZ), wydała zarządzenie w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków252, która 
obejmowała 1887 wpisów. Wcześniej GEZ stanowiła zbiór otwarty, umożliwiający wpisywanie 
i wykreślanie obiektu/obszaru na mocy indywidualnej decyzji MKZ.  

W kolejnych latach 2014, 2015 oraz 2016 weryfikowano listę GEZ, która obecnie obejmuje 
zawierającą łącznie 2252 wpisów253. 

Łódzkie zabytki ujęte w GEZ są zróżnicowane zarówno pod względem rodzaju wpisu 
(pojedyncze obiekty, ich części, zespoły oraz obszary), jak i pełnionej funkcji (Rysunek 47). 
Największa grupa obiektów obejmuje budynki o pierwotnej funkcji mieszkalnej; stanowi 
ona ponad 68% całego zasobu, z czego przeważająca część to zabudowa kamieniczna (74%). 
Drugą znaczącą grupą, ze względu na ich liczbę oraz nierozerwalny związek z historią miasta, 
są zabytki, które można zaklasyfikować jako przemysłowe i inżynierię miejską. Stanowią 
one ponad 10% wpisów. Duży udział zabytkowej architektury przemysłowej w strukturze 
budowlanej miasta wyróżnia Łódź na tle innych polskich miast i wymusza stosowanie polityki 
konserwatorskiej dopasowanej do specyfiki zasobu, tj. m.in. ochrony dużych, rozległych zespołów, 
w skład których wchodzi niekiedy kilkanaście obiektów, często trudnych do adaptacji. Stosunkowo 
niewielką część GEZ zajmują obiekty użyteczności publicznej, które stanowią nieco ponad 
7% i pochodzą głównie z okresu międzywojennego. 

                                                                    
251 Zgodnie z art. 22 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
252 Zarządzenie Nr 4216/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 sierpnia 2016 r. r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków 

miasta Łodzi. 
253 Zarządzenie Nr 5949/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków 

miasta Łodzi; Zarządzenie Nr 1577/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji 
zabytków miasta Łodzi; Zarządzenie Nr 4216/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia gminnej 
ewidencji zabytków miasta Łodzi. 

Należy zwrócić uwagę, że faktyczna liczba obiektów wpisanych do GEZ jest mniejsza, ze względu na powtarzanie się tożsamych 
wpisów pod różnymi adresami. 
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Rysunek 47 Obszary i obiekty wymienione w gminnej ewidencji zabytków – do ochrony w GEZ 

Źródło: opracowanie własne. 

Poza zabytkami architektonicznymi GEZ obejmuje 56 wpisów dotyczących układów 
przestrzennych oraz zespołów zabudowy. Wśród układów przestrzennych znajdują się układy 
urbanistyczne (15 wpisów), układy ruralistyczne (2 wpisy), dwa folwarki, a także obszary zieleni 
urządzonej, w tym 19 parków i 27 cmentarzy (w tym 4 nieczynne) – Rysunek 47. 

W GEZ wymieniony jest wpis obszarowy do rejestru zabytków tzw. posiadeł wodno-
fabrycznych (A/44) oraz trzy układy przestrzenne wpisane do rejestru zabytków: 

 układ urbanistyczny ul. Piotrkowskiej (część północna – A/48 i południowa – A/98)254, 

 układ urbanistyczny ul. Moniuszki (A/49)255, 

 układ urbanistyczny Placu Wolności (A/25)256. 

Ponadto w GEZ wyszczególnionych jest 10 „historycznych układów urbanistycznych wraz 
z krajobrazem kulturowym” związanych z XIX-wiecznym rozwojem miasta, obejmujących 
następujące obszary257: 

1. „Stare Miasto” (w obrębie ulic: Podrzecznej, Zachodniej, Lutomierskiej, Zgierskiej i Wojska 
Polskiego); 

2. „Nowe Miasto” (w obrębie ulic: Północnej, Wschodniej, Rewolucji 1905 roku, Próchnika, 
Zachodniej i Ogrodowej); 

3. „Osada Łódka” (w obrębie ulic: Wólczańskiej, Zielonej, Zachodniej, Próchnika, Rewolucji 
1905 roku, Wschodniej, Sienkiewicza, Tylnej, Piotrkowskiej i Czerwonej); 

4. „Dzielnica Prządków Lnu” (w obrębie ulic: Sienkiewicza, Narutowicza, Kilińskiego i Tylnej); 

5. „Posiadła Wodno-Fabryczne” (w obrębie ulic: Piotrkowskiej, Tymienieckiego, Sienkiewicza, 
Tylnej, Kilińskiego, Fabrycznej, pl. Zwycięstwa, Niciarnianej, Milionowej, Przybyszewskiego, 
Sieradzkiej, Skrzywana, Wólczańskiej i Czerwonej); 

                                                                    
254 Układ ul. Piotrkowskiej objęty jest dwoma odrębnymi wpisami do rejestru, pokrywającymi się częściowo z wpisem rejestrowym 

Placu Wolności oraz wpisem ewidencyjnym Dzielnicy Nowe Miasto, Osady Łódki, Posiadeł Wodno-Fabrycznych, Osady Nowej 
Łódki. 

255 Znajdujący się na obszarze wpisu ewidencyjnego Osady Łódki. 
256 Znajdujący się na obszarze wpisu ewidencyjnego Dzielnicy Nowe Miasto. 
257 Wszystkie obszary wymienione za Gminną Ewidencją Zabytków przyjętą w sierpniu 2016 roku (Zarządzenie Nr 4216/VII/16 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta 
Łodzi). 
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6. „Dzielnica Ślązaki”; 

7. „Nowa Łódka” (w obrębie ulic: Milionowej, Łęczyckiej, Lubelskiej, pl. Niepodległości, 
Piotrkowskiej i Przybyszewskiego); 

8. „Osada rękodzielnicza – Ogrody Sukiennicze Nowego Miasta” (w obrębie ulic: Wschodniej, 
Północnej, Kamińskiego, Uniwersyteckiej i Narutowicza); 

9. „Nowa Dzielnica” (w obrębie ulic: Tuwima, Kopcińskiego, al. Piłsudskiego, Targowej, 
Fabrycznej i Kilińskiego); 

10. „Dzielnica Wiązowa” (w obrębie ulic: Żeligowskiego, Legionów, św. Jerzego, Mielczarskiego, 
Ogrodowej, Zachodniej, Zielonej, Wólczańskiej, Zamenhofa, Żeromskiego, Kopernika 
i Łąkowej). 

GEZ wskazuje ponadto dwa układy ruralistyczne, jak również dwa folwarki, obejmujące: 

 układ przestrzenny wsi Nowosolna, 

 układ ruralistyczny wsi Mileszki, 

 folwark Juliusza Heinzla (w rejonie ul. Łagiewnickiej 307-311), 

 folwark Karola W. Scheiblera (w rejonie ul. Tymienieckiego 33). 

Obiekty i obszary reprezentatywne 

W Wojewódzkim programie opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2016-
2019258, na obszarze Łodzi wskazano obszary i obiekty reprezentatywne. Zaliczono do nich: 
układy przestrzenne, założenia architektoniczne świeckie, założenia architektoniczne sakralne, 
obszary i obiekty świeckie, obszary i obiekty sakralne. Nowymi pozycjami na liście są przede 
wszystkim układy przestrzenne, w tym układ ruralistyczny Nowosolnej (dzielnica m. Łodzi), 
obiekty sakralne – kościół pw. Zesłania Ducha Świętego w Łodzi. 

Obecnie łódzka lista obiektów i obszarów reprezentatywnych zawiera 30 pozycji (Rysunek 
48, Wykaz 8). Najliczniejszą grupą są założenia architektoniczne świeckie –11. Mniej liczne 
są obiekty i obszary sakralne – 8 oraz układy przestrzenne – 5. Najmniejszą grupę stanowią 
założenia architektoniczne sakralne – 3 oraz obiekty i obszary świeckie – 3. 

Spośród obiektów i obszarów reprezentatywnych występujących na terenie miasta Łodzi, 
wskazane zostały obiekty w złym stanie technicznym wymagające pilnych prac 
rewaloryzacyjnych259. Są to: 

 Kościół pw. św. Doroty i św. Jana Chrzciciela w Mileszkach, ul. Pomorska 445/447. 
Świątynia o konstrukcji zrębowej z bali modrzewiowych, na podmurówce, z dachem krytym 
gontem oraz prezbiterium skierowanym na południe uległ spaleniu 31.08.2015 r. 
Przy prezbiterium (od zachodu) stała zakrystia, przy nawie (od wschodu) – 4 m murowana 
kruchta. W 1832 r. dobudowano część frontową z tzw. ryglówką. W 1881 r. z powodu 
groźby zawalenia rozebrano wieżę i wzniesiono nową niższą. We wnętrzach świątyni 
znajdowały się trzy późnorenesansowe ołtarze z początku XVII wieku, 

 układ przestrzenny Nowosolnej z XIX wieku. Układ ruralistyczny jest unikalny na skalę 
europejską. Nawiązuje w formie do kształtu gwiazdy z radialnym rozkładem szachownicy 
pól, siedlisk i dróg. Zabudowania skupione są wzdłuż ośmiu dróg zbiegających się w jednym 
centralnym punkcie. 

                                                                    
258 Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Wojewódzki program… 
259 Opisy obiektów i obszarów reprezentatywnych na podstawie: Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, 

Wojewódzki program… 
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Rysunek 48 Obszary i obiekty reprezentatywne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Wojewódzki program opieki 

nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2016-2019, Łódź 2016 rok. 

Dziedzictwo archeologiczne 

Definicję dziedzictwa archeologicznego należy traktować jednoznacznie z definicją zabytku 
archeologicznego i używanego dawniej pojęcia stanowiska archeologicznego260. Celem ochrony 
tego dziedzictwa jest zachowanie zabytku archeologicznego lub przebadanie zabytku 
archeologicznego nieprzebadanego bądź przebadanego częściowo. Głównymi zagrożeniami 
dla stanowisk są wszelkiego rodzaju inwestycje związane z naruszaniem struktury gruntu, 
poszukiwacze „skarbów”, a nawet orka czy gospodarka leśna.  

Na obszarze Łodzi zachowały się liczne ślady występowania dawnej egzystencji człowieka 
z różnych okresów historycznych i przedhistorycznych, nazywanych pradziejowymi. Są to zabytki 
z okresu neolitu (młodszej epoki kamienia), z epoki brązu i epoki żelaza oraz z wczesnego 
i późnego średniowiecza, a także z XV-XVIII i XIX-XX wieku (Rysunek 49). Większość 
rozpoznanych zabytków archeologicznych z terenu Łodzi grupuje się w dolinach rzecznych, 
poza obszarem zainwestowania miejskiego, co jest związane z atrakcyjnością osadniczą 
tych terenów w czasach historycznych i pradziejowych. Lokalizacja taka sprzyja prowadzeniu 
badań powierzchniowych z uwagi na dostępność terenu. Oprócz stanowisk zlokalizowanych 
w dolinach rzecznych, znane są stanowiska nowożytne, występujące na całym terenie miasta, 
a najciekawsze z nich znajdują się w obrębie wielkoprzemysłowej Łodzi. Należy  
przy tym podkreślić, że na podstawie analizy lokalizacji dawnego osadnictwa na terenie miasta 
możemy spodziewać się, że również w innych obszarach Łodzi znajdują się potencjalne zabytki 
archeologiczne, które obecnie nie są zewidencjowane w rejestrze Archeologicznego Zdjęcia Polski 
(AZP). Są to m.in. miejsca dawnych osad i wsi, młynów nadrzecznych, hut szklanych, pozostałości 

                                                                    
260Na podstawie ratyfikowanej przez Polskę w 1996 roku Europejskiej Konwencji o ochronie dziedzictwa archeologicznego 

(poprawiona) sporządzonej w La Valetta dnia 16 stycznia 1992 roku oraz art. 3 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami. 
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najstarszej fazy rozwoju przemysłu i inne. Powinny one być objęte ochroną konserwatorską 
na równi z zabytkami archeologicznymi ujętymi w AZP jeśli istnieją po temu przesłanki 
uzasadnione wnioskiem właściwych służb konserwatorskich. 

W Strefie Wielkomiejskiej, która jest kojarzona z Łodzią przemysłową, występują znaleziska 
już z XV-XVIII wieku, np. Wójtowski Młyn, datowany na XV-XVI wiek, znaleziony na dawnym 
folwarku Scheiblera, dawna fabryka Wendischa na terenie Fabryki Scheiblera, na skrzyżowaniu 
ulic Tymienieckiego i Przędzalnianej, działka miejska garncarza z XVIII wieku, na skrzyżowaniu ulic 
Zgierskiej i Lutomierskiej. Na terenach dawnego poligonu Brus i przy ul. Konstantynowskiej 
98 znajdują się cmentarzyska i mogiły z okresu II wojny światowej. 

Na terenie miasta znajdują się trzy stanowiska wpisane do wojewódzkiego rejestru 
zabytków: dwie osady wczesnośredniowieczne – w Chocianowicach i na południowym stoku 
doliny Neru oraz dwór na kopcu w Parku im. A. Mickiewicza. Dwór na kopcu nie został przebadany 
w całości. W trakcie weryfikacji nie potwierdzono jego istnienia w dwóch sprawdzanych 
wykopaliskowo lokalizacjach. Zabytki archeologiczne, zgodnie z kartami obszarów AZP, stanowią 
część wojewódzkiej ewidencji zabytków. 

Na terenie Łodzi znajduje się 467 stanowisk archeologicznych261. Potencjalne obszary 
występowania osadnictwa pradziejowego wyznaczono ze względu na istnienie w danym rejonie 
stanowisk archiwalnych, których lokalizacji aktualnie nie można precyzyjnie określić,  
a gdzie w dawniejszych latach znaleziono zabytki archeologiczne. Opiekę nad stanowiskami 
wskazanymi w Archeologicznym Zdjęciu Polski na terenie Łodzi sprawuje Wojewódzki 
Konserwator Zabytków. AZP jako ewidencja zabytków archeologicznych jest podstawą 
do wyznaczania w dokumentach planistycznych ochrony dziedzictwa archeologicznego. 

 

Rysunek 49 Lokalizacji stanowisk archeologicznych oraz obszarów potencjalnego występowania śladów 
dawnego osadnictwa 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                                    
261 Stanowiska archeologiczne zgodnie z ich rozmieszczeniem na kartach AZP przedstawiono na „Uwarunkowania – identyfikacja 

dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej” – załącznik Nr 4 do uchwały, zaś ich wykaz umieszczono 
w Wykazie 10. 
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Miejsca i pomniki pamięci narodowej 

Za miejsca i pomniki pamięci narodowej uznaje się miejsca związane z upamiętnianiem 
historycznych wydarzeń i miejsc oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa narodu polskiego 
w kraju i zagranicą, a także walk i męczeństwa innych narodów na terytorium Polski262. 

Można wyróżnić sześć podstawowych kategorii miejsc i pomników pamięci narodowej: 1) 
miejsca walk i martyrologii, 2) groby i mogiły wojenne, 3) pomniki i obeliski, 4) cmentarze 
(w tym cmentarze zapomniane), 5) wyburzone synagogi, 6) tablice pamiątkowe.  

Miejsca i obiekty pamięci narodowej są ewidencjonowane przez Wojewódzką Radę 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Łodzi263. 

Najbardziej znaczącymi obiektami w strukturze przestrzennej miasta i jednocześnie 
najsilniej funkcjonującymi w świadomości mieszkańców, są264 (Rysunek 50): 

1. miejsca walk i martyrologii: 

 miejsca walk Bitwy Łódzkiej 1914 (na terenie Łodzi walki były prowadzone  
m.in. na terenach dzisiejszych Chojen, Zarzewa, Olechowa, Wiskitna), 

 budynek Muzeum Tradycji Niepodległościowych przy ul. Gdańskiej 13 (dawne więzienie 
władz carskich, więzienie dla kobiet podczas okupacji hitlerowskiej, w latach 1945-1954 
więzienie dla kobiet nadzorowane przez Urząd Bezpieczeństwa), 

 mauzoleum na Radogoszczu – dwuelementowy zespół Muzeum Martyrologii i Walki 
(obejmuje dawne więzienie hitlerowskie, umieszczone w budynkach fabryki Abbego 
oraz Iglicę – pomnik ku czci zamordowanych więźniów), 

 Stacja Radegast – pomnik-mauzoleum przy ul. Inflanckiej (miejsce deportacji Żydów 
do obozów zagłady), 

 dawny obóz koncentracyjny dla dzieci (teren przy ul. Przemysłowej), 

 dawny obóz romski (tereny przy ul. Wojska Polskiego), 

 dawne Litzmannstdt Getto (tereny dzisiejszych Bałut), 

 budynek dawnej siedziby Gestapo i UB na ul. Anstadta 7; 

2. groby i mogiły wojenne: 

 kwatery żołnierzy polskich z 1914 roku, dwie mogiły powstańców z 1863 roku – Szymona 
Andrzejewskiego i Maksymiliana Kosińskiego – na cmentarzu katolickim p.w. św. Franciszka, 
ul. Rzgowska 156, 

 grób Stanisława Linke, członka POW poległego w 1918 roku, na cmentarzu ewangelicko-
augsburskim przy ul. Ogrodowej, 

 groby żołnierzy radzieckich w Parku im. ks. Józefa Poniatowskiego; 

3. pomniki i obeliski: 

 Pomnik Martyrologii i Pamięci Ofiar Dziecięcego Obozu Koncentracyjnego „Pęknięte 
Serce” w Parku im. Szarych Szeregów na Bałutach, 

 Pomnik Czynu Rewolucyjnego w Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
przy ul. Konstantynowskiej, 

                                                                    
262 Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, http://www.radaopwim.gov.pl/article_details/1/misja-rady/. 
263 Obsługą Wojewódzkiej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Łodzi zajmował się Referat Dziedzictwa Kulturowego 

i Ochrony Pamięci Narodowej w Wydziale Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. 1 sierpnia 2016 r. na mocy 
ustawy z 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu oraz niektórych innych ustaw zlikwidowano działającą od 1988 r. Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.  Jej zadania 
zostały przekazane Instytutowi Pamięci Narodowej. Za realizację zadań opisanych w rozdziale 6b ustawy o IPN z dnia 18 grudnia 
1988 r., odpowiada Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa. Na podstawie ww. ustawy przy oddziale IPN w Łodzi został powołany 
Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Nadzór i opiekę nad miejscami pamięci narodowej sprawuje Wydział Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi. 

264 Wykaz obiektów uznanych za miejsca i pomniki pamięci narodowej przedstawiono graficznie na „Uwarunkowania – identyfikacja 
dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej” – załącznik Nr 4 do uchwały oraz w Wykazie 11. 
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 Pomnik Tadeusza Kościuszki przy Placu Wolności, 

 Pomnik Nieznanego Żołnierza na Placu Katedralnym im. Jana Pawła II, 

 Pomnik Ofiar Katynia przy ul. Łąkowej, 

 Pomnik Chwały Żołnierzy Armii Łódź w Parku Helenów, 

 Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego na skwerze im. Związku Strzeleckiego; 

4. cmentarze, w tym cmentarze zapomniane: 

Cmentarze są miejscami upamiętniającymi pamięć o zmarłych265. Na ich terenie znajdują 
się często wydzielone miejsca pochówku żołnierzy oraz innych zasłużonych osób, np. poległych 
w obronie ojczyzny. Dwadzieścia trzy stare cmentarze łódzkie, zaliczane do kategorii miejsc 
pamięci narodowej, są jednocześnie uznane za zabytki poprzez wpis do rejestru zabytków 
lub gminnej ewidencji zabytków.  

Oprócz cmentarzy czynnych na terenie miasta znajdują się również miejsca dawnych 
nekropolii, które z czasem przestały pełnić swoją funkcję. W miejscu ich dawnej lokalizacji 
zachowały się niekiedy ślady ich pozostałości, w innych przypadkach zaginęły one w przestrzeni 
miasta. Większość tych „zapomnianych cmentarzy” pochodziła z XVII-XIX stulecia266. Pierwszą 
grupę stanowią cmentarze zlokalizowane na terenach dawnych wsi (obecnych przedmieść 
miasta), takich jak: Augustów, Grabieniec, Nowosolna, Żabieniec, Janów, Olechów, Retkinia. 

Drugą grupę stanowią cmentarze znajdujące się na terenie „starej” Łodzi: 

 cmentarz na terenie Placu Kościelnego,  

 cmentarz dwuwyznaniowy, znajdujący się dawniej między ulicami Ogrodową 
i Konstantynowską (dzisiejsza ul. Legionów), 

 stary cmentarz żydowski na Bałutach, który był zlokalizowany przy dawnej ul. Wesołej267, 

 nekropolia znajdująca się przy ul. Pięknej na Starym Rokiciu (obecnie Park im. T. Rejtana)268. 

Obszar miasta, które w przeszłości stanowiły miejsca pochówku, to szczególne miejsca 
pamięci. Zasługują one na utrwalenie w pamięci i świadomości mieszkańców, w tym poprzez 
ich oznaczenie (uczytelnienie) w przestrzeni miasta oraz odpowiednie do przeszłości 
zagospodarowanie przestrzenne. 

5. wyburzone synagogi: 

Szczególnym miejscem pamięci są lokalizacje dawnych synagog, wyburzonych podczas II 
wojny światowej. Miejsca te wymagają upamiętnienia i uczytelnienia przestrzennego. Są to: 

 ulica Gdańska 18, Mała Synagoga – Ohel Jakov, 

 aleja Kościuszki 2, Synagoga Wielka – Reformowana, 

 ulica Wolborska, Stara Synagoga – Altshtot, 

 ulica Wólczańska 6, Synagoga Wołyńska – Ezras Izrael, 

 ulica Zachodnia 56, Wilker Shul; 

6. tablice pamiątkowe: 

Tablice pamiątkowe są umieszczane w szczególnych miejscach, mających związek  
np. z wydarzeniami historycznymi lub zasłużonymi postaciami. Znajdują się one na budynkach 
(np. tablica pamiątkowa twórcy kanalizacji w Łodzi – Stefana Skrzywana), na głazach (np. tablica 
pamiątkowa oddająca cześć żołnierzom Sztabu Armii Łódź oraz tablica poświęcona pamięci 

                                                                    
265 Lista i charakterystyka cmentarzy wymieniona jest w rozdziale 6.2.6. Zieleń miejska. 
266 Łódź Hipisterem Miast, Zapomniane łódzkie cmentarze – cz. 2, 

http://lodzhipsteremmiast.wordpress.com/2012/11/04/zapomniane-lodzkie-cmentarze2. 
267 Po II wojnie światowej przez teren cmentarza wytyczono ul. Zachodnią, a po sąsiedzku wybudowano bloki mieszkalne. 

Pozostałością kirkutu są fragmenty ogrodzenia znajdujące się przy ulicach Bazarowej i Rybnej. 
268 Dawny miejski cmentarz ewangelicki, który powstał w 1898 roku przy ul. Wiznera (zwany też cmentarzem Wiznera). Po sąsiedzku 

znajduje się niewielki, czynny cmentarzyk ewangelicko-reformowany, zlokalizowany przy ul. Rejtana (dawnej Huzarskiej), założony 
w 1904 roku. 
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harcerek i harcerzy poległych w latach 1939-1945 – obie w Parku im. A. Mickiewicza 
na Julianowie), w posadzce ulic (np. tablice upamiętniające łódzkie getto i uczytelniające przebieg 
jego granic). Niektóre tablice wyznaczają szlak kulturowy lub/i szlak pamięci269. 

 

Rysunek 50 Schemat rozmieszczenia miejsc i pomników pamięci narodowej 

Źródło: opracowanie własne. 

Dobra kultury współczesnej 

Dobra kultury współczesnej to, zgodnie z definicją ustawową270, niebędące zabytkami 
dobra kultury, takie jak: pomniki, miejsca pamięci, budynki, ich wnętrza i detale, zespoły 
budynków, założenia urbanistyczne i krajobrazowe, będące uznanym dorobkiem współcześnie 
żyjących pokoleń, jeśli cechuje je wysoka wartość artystyczna lub historyczna. 

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego (PZPWŁ)271 
wskazano siedem obiektów uznanych za dobra kultury współczesnej. Należy je traktować jako 
obiekty o charakterze ponadlokalnym. Są to: 

1. Łódzka Starówka, osiedle Staromiejskie (obecnie zabytek); 

2. Muzeum Martyrologii i Walki na Radogoszczu – Mauzoleum z Pomnikiem Ofiar 
Faszyzmu272; 

3. Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Pięknych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych); 

4. Szpital Pomnik Centrum Zdrowia Matki Polki; 

5. Hala Sportowa – Pałac Sportowy (obecnie zabytek); 

                                                                    
269 Lokalizację tablic pokazano na „Uwarunkowania – identyfikacja dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej” – załącznik Nr 4 do uchwały oraz wymieniono je w Wykazie 11. 
270 Art. 2 pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.). 
271 Uchwała nr LX/1648/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały 

Nr XLV/524/2002 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie uchwalenia „Planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa łódzkiego” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 162, poz. 2241). 

272 Muzeum jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków, mauzoleum i pomnik mają status dobra kultury współczesnej, 
potwierdzony ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Nr XVII/301/11 Rady Miejskiej w Łodzi 
z 7 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi 
położonej w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej rejon Parku im. A. Mickiewicza oraz projektowanego Stawu Wasiaka. 
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6. Kościół o.o. Salezjanów p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus (obecnie zabytek); 

7. Wieżowiec Centrali Tekstylnej – siedziba Łódzkiego Ośrodka Telewizyjnego (obecnie 
zabytek). 

W okresie, jaki minął od uchwalenia ww. dokumentu, część obiektów została uznana 
za zabytki, w wyniku czego, zgodnie z definicją ustawową, nie można ich zaliczać do kategorii dóbr 
kultury współczesnej. Z drugiej strony, lista wojewódzka wymaga uzupełnienia o inne uznane 
obiekty urbanistyki i architektury drugiej połowy XX wieku, które mają znaczenie lokalne273. 
Rozszerzono cezurę czasową uznając, że do kategorii Dóbr kultury współczesnej należy zaliczyć 
nie tylko obiekty powstałe do 1989 roku, ale również późniejsze, które powstały do roku 2004274. 

Podstawę wyboru obiektów stanowiły następujące kryteria: 

1. Wartość artystyczna – obiekt reprezentatywny, znaczący dla nurtu artystycznego (nagrody, 
wyróżnienia, autorskie rozwiązania artystyczne jako nowatorskie lub czerpiące z tradycji 
i architektury regionalnej); 

2. Wartość historyczna – związany ze znaną postacią lub ważnym wydarzeniem (np. pomniki), 
lub stanowiący kontynuację/nawarstwienie dziedzictwa pokoleń; 

3. Unikatowość – nowatorstwo (artystyczne, techniczne itp.), wyjątkowość (tj. jedyny w swoim 
rodzaju lub jedyny zachowany z danej grupy w formie pierwotnej); 

4. Symbol/ikona – obiekt uznawany za ważny, symboliczny, związany z miejscową tradycją, 
mający ponadczasowe wartości, stanowiący wyróżnik przestrzeni (wartość identyfikacji 
wizualnej, mentalnej, sentymentalnej); 

5. Próba czasu – obiekt zachował autentyzm (zachował się w stanie pierwotnym lub zbliżonym 
do pierwotnego) lub mimo przekształceń obiektu lub jego otoczenia nie utracił swoich 
walorów, jego ocena jest pozytywna niezależnie od upływu czasu (wzrosła z upływem czasu 
lub utrzymała się). 

Wyjątkowe obiekty współczesne, w tym uznane za dobra kultury współczesnej, są, obok 
zabytków, istotnym komponentem kulturowego krajobrazu miasta (Rysunek 51). To obiekty 
zróżnicowane pod względem typologii, formy, czasu powstania i wartości kulturowych. Należy 
w tym miejscu zauważyć, że w Łodzi brakuje organu lub instytucji, która sprawowałaby nadzór 
oraz opiekę nad tą grupą obiektów. Obecnie jedyną formą uznania i zapewnienia opieki 
lub ochrony dla dóbr kultury współczesnej są dokumenty planistyczne, dlatego ich wyznaczenie 
oraz ustalenie sposobu ochrony powinno mieć miejsce indywidualnie, np. na etapie sporządzania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

W obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na terenie 
Łodzi do kategorii obiektów stanowiących dobra kultury współczesnej zaliczono: 

1. trzy budynki Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Gdańska 102; 

2. Pływalnia KS „UNIA”, wraz z założeniem parkowym – zespół wypoczynkowy 
dla pracowników Anilany, ul. Niciarniana 40/44 – al. Piłsudskiego – ul. Sobolowa; 

3. Urząd Stanu Cywilnego, al. Piłsudskiego 100; 

4. Szkoła Tysiąclecia, al. Piłsudskiego 159; 

5. budynek mieszkalny, ul. Piotrkowska 287; 

                                                                    
273 Wykaz obiektów oraz kryteria ich wyboru na podstawie: Olenderek J., Polityka ochrony dóbr kultury współczesnej, opracowanie 

studialno-koncepcyjne, maszynopis, Łódź 2008 rok. Na początku 2017 roku opracowanie poddano weryfikacji oraz rozszerzeniu 
w ramach spotkań Doraźnego Zespołu Eksperckiego ds. Dóbr Kultury Współczesnej w Łodzi. Wykaz Dóbr Kultury Współczesnej 
stanowi Wykaz 12, ponadto obiekty wskazywane do uznania za dobra kultury współczesnej oznaczono na „Uwarunkowania – 
identyfikacja dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej” – załącznik Nr 4 do uchwały. 

274 Cezurę czasową rozszerzono, w związku z tym, że przesuwa się również ku współczesności czas uznania obiektów za zabytki, 
jak również w celu uwzględnienia znaczących obiektów, które powstały w ostatnich dziesięcioleciach. Jako nową granicę czasową 
przyjęto czas przełomu tysiącleci, skorygowany o daty wprowadzenia nowych aktów prawnych dot. planowania przestrzennego 
(wprowadzenie kategorii DKW oraz nowej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a przede wszystkim datę 
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (wyznaczającą zmianę uwarunkowań gospodarczych i inwestycyjnych).  
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6. Dom  Handlowy „Motozbyt”, ul. Skargi 12; 

7. trzy budynki mieszkalne wielorodzinne, pl. Wolności 5, 7, 10/11; 

8. Zakłady Sprzętu Elektronicznego „Fonica”, ul. Wróblewskiego 16/18; 

9. Pomnik Ofiar Faszyzmu (element Mauzoleum Martyrologii i Walki na Radogoszczy), 
ul. Zgierska 147. 

  

Rysunek 51 Schemat rozmieszczenia dóbr kultury współczesnej 

Źródło: opracowanie własne. 

7.3. Dziedzictwo kulturowe – identyfikacja i charakterystyka zasobu 

Wszystkie elementy współtworzące historyczne dziedzictwo materialne Łodzi 
są składnikami krajobrazu kulturowego. Można wydzielić w tym zakresie poszczególne kategorie 
obiektów i grupy zagadnień, co zrobiono w poniższym rozdziale. Podział ten ma na celu 
uporządkowanie wiadomości i opisów. Przeprowadzona identyfikacja jest podstawą dalszej części 
diagnostycznej dotyczącej krajobrazu kulturowego w jakim osadzone są poszczególne obiekty 
i elementy dziedzictwo kulturowego miasta. 
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7.3.1. Historia i tożsamość kulturowa  

Tożsamość kulturowa jest wyrazem identyfikacji mieszkańców Łodzi ze swoim miastem 
i jego dziedzictwem materialnym i niematerialnym. Odnosi się ona zarówno do świadomości 
narodowej (nawet globalnej), jak i lokalnej. Jest to zagadnienie bardzo złożone w swojej istocie, 
wieloaspektowe i niejednoznaczne, odnoszące się do zbiorowej pamięci, tradycji, zwyczajów, 
ale również materialnych przejawów działalności człowieka275. „Tożsamość kulturowa (…) 
jest zapisana w krajobrazie kulturowym, tak jak on sam zapisywany jest w świadomości każdej 
jednostki społeczeństwa (…). Jeżeli chcemy chronić dla przyszłych pokoleń naszą tożsamość 
kulturową, musimy chronić dorobek kultury zmaterializowany w krajobrazie i jego zabytkach (…). 
My z kolei, wnosząc do niego w każdym pokoleniu nowe wartości i chroniąc stare, oddziałujemy 
na ten krajobraz”276. 

Tożsamość nieuchronnie wiąże się z procesem rozwoju, a jej ważnym elementem 
jest zachowanie ciągłości tego procesu, jak też ciągłości w pielęgnowaniu i kultywowaniu tradycji, 
zwyczajów, wartości i kultury. W Łodzi ciągłość ta została nadwątlona i przerwana w wyniku 
wydarzeń historycznych, najpierw w latach II wojny światowej, a następnie w okresie 
powojennych przemian ustrojowych. Decydujące w tym względzie były liczne czynniki: wymiana 
ludności (wraz z zagładą ludności żydowskiej), przekształcenia własnościowe czy negatywne 
postrzeganie XIX-wiecznego dziedzictwa. Po II wojnie światowej w mieście, którego struktury 
urbanistyczne i architektoniczne nigdy nie były w pełni wykształcone, „proces wypełniania tkanki 
miejskiej został przerwany”277. Dalsze, znaczące ubytki zabudowy historycznej (głównie 
przemysłowej) w Strefie Wielkomiejskiej oraz na terenach do niej przyległych pojawiły  
się w wyniku transformacji gospodarczych i budowlanych, jakie nastąpiły po 1989 r.,  
z ich nasileniem na początku XXI wieku. W ich wyniku część dawnych zespołów fabrycznych 
została niemal całkowicie zstąpiona nowymi obiektami. Mimo nowych inwestycji znaczna część 
nieruchomości Strefy Wielkomiejskiej nadal pozostaje pusta i niezagospodarowana. 
Niezdefiniowane, nieużytkowane (np. niewypełnione zabudową, zielenią lub urządzonym placem) 
narożniki zabudowy kwartałowej lub pierzeje niektórych ulic) są miejscami newralgicznymi, 
najbardziej wrażliwymi w odbiorze społecznym (wpływającymi na negatywny odbiór wizerunku 
miasta). 

Tożsamość Łodzi jest tożsamością zbiorową mieszkańców i użytkowników miasta. Odnosi 
się ona do wymiaru materialnego miasta (tzw. „polis”), ale także do odczuć, subiektywnego 
postrzegania przestrzeni, wyobrażeń, przeżyć z nimi związanych (tzw. „metapolis”). 
„Obie te warstwy są nierozerwalne, wzajemnie się współtworzą przez lata istnienia miasta.”278 
Tożsamość materialną tworzy obszar zabytkowego śródmieścia, jego struktura urbanistyczno-
architektoniczna powstała do II wojny światowej, na którą składają się: zdefiniowane kwartały 
zabudowy, przestrzenie publiczne, podwórka, fabryki, rezydencje i inne elementy 
charakterystyczne dla XIX-wiecznego, przemysłowego miasta. W ramach burzliwych dyskusji 
nad wzbudzeniem świadomości mieszkańców, powstała pierwsza definicja i zarazem deklaracja 
odnosząca się do tożsamości Łodzi: „Industrialny, wielonarodowy i wielokulturowy rodowód 
buduje tożsamość Łodzi. Jego świadectwem jest dorobek intelektualny oraz zachowane 
i wyjątkowe w skali europejskiej historyczne dziedzictwo materialne. Z dumą podejmujemy 
obowiązek ich ochrony i kontynuacji w duchu tolerancji, wolności, nowoczesności i twórczej 
kreacji.”279 Miasto podejmuje obecnie szeroki wachlarz działań mających na celu wzrost 

                                                                    
275 Tomaszewski A., Polska tożsamość…; Burszta W., Tożsamość kulturowa [w:] Raport o stanie i zróżnicowaniach kultury miejskiej w Polsce, 

Warszawa 2009 rok. 
276 Ibidem. 
277 Wiśniewska W., Przebudowa przestrzenna i funkcjonalna Łodzi po 1989 roku [w:] Liszewski S. (red.), Łódź – monografia miasta, Łódzkie 

Towarzystwo Naukowe, Łódź 2009 rok, s. 433. 
278 Janiak M., Zbudź w sobie Łódź, Tożsamość miasta – łódzkie wyzwanie, Fundacja Ulicy Piotrkowskiej, Łódź 2005 rok; Boryczka E., 

Tożsamość Łodzi, czyli o prawdzie tego miasta, [w:] Przygodzki Z., Sokołowicz M. (red.), Nowoczesne miasto. Badania, instrumenty, analizy, 
Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2008 rok. 

279 Urząd Miasta Łodzi, Tożsamość miasta [w:] Kronika miasta Łodzi 1/2006, s. 7-8, Łódź 2016 rok, s. 7-8. 
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tożsamości niematerialnej w tym z wykorzystaniem: edukacji, promocji dziedzictwa Łodzi, 
podniesienia atrakcyjności i marki miasta280. 

7.3.2. Powstanie i rozwój miasta 

Najstarsze łódzkie osadnictwo nie jest dobrze znane. Dawna wieś znajdowała się przy rzece 
Ostroga (dopływie Łódki). Do wsi należał także młyn na Widzewie (późniejszy Wójtowski 
Młyn)281. Osadę miejską założono na początku XV w., zaś prawa miejskie zostały nadane Łodzi 
w 1414 roku i potwierdzone w 1423 roku przez króla Władysława Jagiełłę. Po założeniu miasta 
dotychczasową wieś nazywano Starą Wsią albo Starą Łodzią lub też Starą Wsią Łodzią. 
Wokół miasteczka znajdowała się znaczna liczba osad i wsi zamieszkałych przez ludność polską 
i niemiecką282. 

Pierwsza połowa XIX wieku 

W pierwszej połowie XIX wieku, kiedy Łódź została wyznaczona na osadę fabryczną, 
rozpoczyna się dynamiczny rozwój miasta. Rozwój przestrzenny i rozwój zabudowy miasta miał 
miejsce w ramach celowo rozplanowanych i wytyczonych osad: Nowego Miasta, Osady Łódka 
(wzdłuż ul. Piotrkowskiej), Nowej Łódki, Ślązaków, a później Nowej Dzielnicy. Produkcja 
włókiennicza rozwijała się początkowo w oparciu o wytwórczość rękodzielniczą, później w formie 
dużych manufaktur, dla których lokalizacji wyznaczono część miasta w dolinie rzeki Jasień. 
Krajobraz miasta, to przede wszystkim parterowe, drewniane domy mieszkalne 
oraz klasycyzujące, otynkowane fabryki. Zabudowa i rozplanowanie z tego okresu rozwoju Łodzi 
ulegało sukcesywnym przekształceniom i nawarstwieniom. Pozostałością przestrzenną 
są elementy przestrzeni publicznych śródmieścia (dawne place: Rynek Nowego Miasta, Rynek 
Fabryczny, Rynek Bielnikowy, Rynek Górny, częściowo Rynek Wodny), granice i elementy 
przestrzenne osady Łódka – przebieg ulic: Wólczańska, Piotrkowska, Sienkiewicza  
(wraz z parcelacją działek) oraz pojedyncze zachowane zabudowania. 

Druga połowa XIX wieku 

W drugiej połowie XIX wieku, następuje rozkwit dużych, zmechanizowanych zespołów 
fabrycznych m.in. Scheiblerów, Poznańskich, Grohmanów, Heinzlów, Kunitzerów, Richterów. 
Miasto przeżywa gwałtowny rozwój budownictwa. W pejzażu miasta pojawiły się kominy 
fabryczne, gmachy przędzalni i tkalni oraz wieże fabryczne. Jednocześnie dotychczasową niską 
zabudowę zaczęto stopniowo zastępować wyższymi i murowanymi budowlami. Wznoszono także 
budynki pełniące nowe funkcje, np. związane z oświatą, ochroną zdrowia czy kultem religijnym 
(materialny przejaw kultury wielonarodowego miasta). Była to ewolucja „od zespołu osad 
fabrycznych z elementami zagospodarowania małomiasteczkowego (…) do wielkiego ośrodka 
miejskiego”283. Miasto rozwijało się w sposób żywiołowy i często przypadkowy. W tym czasie, 
w celu intensyfikacji zabudowy na terenach zurbanizowanych, określono tzw. linię miejską – 
wyznaczającą granice sytuowania obiektów o większej skali, a w praktyce stanowiącą granicę 
urbanizacji284. Jedyna planowa regulacja miasta z tego czasu obejmuje Dzielnicę Wiązową (obecne 
tzw. Stare Polesie). 

                                                                    
280 Np. Urząd Miasta Łodzi, Strategia zarządzania marką ŁÓDŹ na lata 2010-2016, Łódź 2012 rok; Urząd Miasta Łodzi, Biuro Architekta 

Miasta, Amazing City, Łódź – ostatnie nieodkryte miasto (http://uml.lodz.pl/miasto/rewitalizacja_i_zabytki_/prezentacja_amazing_city_ 
lodz__ostatnie_nieodkryte_miasto/; poracowanie i prowadzenie programów edukacyjnych i promocyjnych i wiele innych. 

281 Koter M., Zawilski P., Grabarczyk T., Plansza III: Początki Łodzi – wieś Łodzia [w:] Atlas miasta Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 
Łódź 2002 rok. 

282 Salm J., Wesołowski J., Łódź przewodnik, Zarząd Miasta Łodzi, Łódź 1992 rok. 
283 Wesołowski J., Plansza V: Łódź w okresie wielkoprzemysłowym [w:] Atlas miasta Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2002 

rok. 
284 Ibidem. 
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W wyniku kolejnych etapów rozwoju przestrzennego miasta powstają najbardziej 
charakterystyczne dla Łodzi: zespół zabudowy śródmiejskiej oraz zespoły zabudowy 
przemysłowej. Obejmują one budynki zróżnicowane typologicznie: domy i kamienice mieszkalne, 
zabudowę przemysłową, gospodarczą, a także rezydencje, pałace miejskie i zespoły zieleni. 
Na obrzeżach tego ogromnego obszaru śródmiejskiego rozwinęły się dzielnice/strefy zabudowy 
przemysłowej, gdzie zlokalizowane zostały największe zespoły przemysłowe Łodzi  
wraz z osiedlami patronackimi, rezydencjami fabrykanckimi, szkołami, szpitalami i inną zabudową 
(Rysunek 52). 

 

Rysunek 52 Schematy rozwarstwienia chronologicznego zabudowy w SW oraz w OWRSW 

Źródło: opracowanie własne. 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI

 

   117 

W sposób chaotyczny zagospodarowywano przedmieścia Łodzi, w szczególności fabryczny 
Widzew, Chojny i Bałuty. Były to tereny znajdujące się poza granicami i jurysdykcją miasta, 
w których wyznaczone były jedynie układ głównych ulic oraz placów targowych. Pozostałe 
elementy zagospodarowania i zabudowa rozwijały się w sposób bezplanowy i bardzo intensywny 
(tania, drewniana zabudowa). „Nie ma odpowiedniej infrastruktury: rozbudowanej sieci ulic, 
bruków, kanalizacji zieleni publicznej”285. 

Pierwsza połowa XX wieku 

W latach 1906, 1908, 1915 roku miały miejsce kolejne powiększenia granic Łodzi o tereny 
zurbanizowane, zlokalizowane na północ i na południe od dotychczasowego miasta (Żabieniec, 
Radogoszcz, Antoniew Stokowski, Widzew, Zarzew, Dąbrowa, Rokicie Nowe i Stare, Rokicie 
Wójtostwo i Karolew). Poza granicami nadal pozostały w znacznym stopniu zagospodarowane 
przedmieścia, m.in.: Ruda Pabianicka, część Chojen, Zarzewa, Złotna, Radogoszcza286. 

W trakcie I wojny światowej, wskutek działań wojennych i bombardowań, zniszczeniu uległa 
znaczna część zabudowy przedmieść, wycięte zostały znaczne części lasów miejskich (tzw. Lasek 
Widzewski oraz stary las miejski na terenie zachodniej części obecnego Polesia). 

W wyniku osłabienia gospodarczego Łodzi (będącego rezultatem I wojny światowej 
i kryzysu gospodarczego) spowolnieniu uległ również rozwój przestrzenny miasta. W omawianym 
okresie działania zostały skoncentrowane na uporządkowaniu gospodarki przestrzennej 
i komunalnej oraz na poprawie warunków mieszkaniowych ludności287. Zamiary te zrealizowano 
jedynie częściowo i miały one charakter punktowy. Rozbudowywano i przedłużano ulice  
(np. ul. Żeromskiego, al. Kościuszki, ul. Północną288), poprawiano ich nawierzchnię i oświetlenie. 
Wewnątrz miasta budowano i rozbudowywano infrastrukturę techniczną (budowa sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej według projektu W. Lindleya oraz rozbudowa sieci gazowej 
i energetycznej), uregulowano odcinki rzek w strefie zurbanizowanej289. Rozwinięto sieć 
tramwajową oraz poprowadzono nowy odcinek kolei obwodowej. Powstawały nieliczne zakłady 
przemysłowe. Realizowano również program budownictwa społecznego wielo- i jednorodzinnego 
oraz pojedynczych eleganckich kamienic. Wznoszono ponadto gmachy użyteczności publicznej, 
a także nowe świątynie. 

W okresie II wojny światowej władze okupacyjne przygotowały program modernizacji 
i przekształcenia miasta, który został zrealizowany jedynie w małej części290. Prawie czterokrotnie 
powiększony został obszar miasta, do którego przyłączono okoliczne wsie i osiedla (Rudę, resztę 
Chojen, Grabieniec, Złotno, Stoki, Radogoszcz, Wiskitno). W mieście okupant wyburzył synagogi 
oraz wydzielił getto żydowskie, zlokalizowane na terenach Starego Miasta i Bałut wyburzając przy 
tym znaczną część zabudowy w dolinie rzeki Łódki (odseparowanie getta), a na jego ternie obóz 
dla polskich dzieci i młodzieży przy ul. Przemysłowej oraz obóz cygański (dla Romów i Sinti 
z pogranicza austriacko-węgierskiego)291. Jednocześnie wybudowane zostały osiedla domów 
wielorodzinnych dla ludności niemieckiej, jako realizacja Specjalnej Akcji Budowy Mieszkań 

                                                                    
285 Salm J., Wesołowski J., Łódź przewodnik…, s. 7. 
286 Wesołowski J., Plansza V: Łódź w okresie wielkoprzemysłowym… 
287 Regulacja zabudowy miasta była zdeterminowana poprzez trzy opracowane w tym czasie plany urbanistyczne. Były to: „Szkicowy 

plan regulacji wojewódzkiego miasta Łodzi” z 1927 roku oraz „Ogólny plan zabudowania miasta” z 1931 roku i kolejny z 1935 roku. 
W latach 1918–1989 [w:] Liszewski S. (red.), Łódź, monografia miasta, t.2: Łódź w latach 1918-1989, Łódź 2009 rok. 

288 Inne planowane przebicia dróg wykonano dopiero po II wonie światowej. 
289 Wesołowski J., Plansza VI: Łódź w okresie międzywojennym i w latach okupacji hitlerowskiej [w:] Atlas miasta Łodzi, Łódzkie 

Towarzystwo Naukowe, Łódź 2002 rok. 
290 Bardzo spektakularnym, ale niezrealizowanym założeniem było „nowe monumentalne centrum, zlokalizowane pomiędzy Dworcem 

Głównym (Kaliskim) i Piotrkowską, jak też wielkie dzielnice »niemieckie« po drugiej stronie Kolei Kaliskiej i w rejonie przedwojennej 
ulicy Kątnej”. Wesołowski J., Plansza VI: Łódź w okresie międzywojennym… 

291 Getto objęło obszar, gdzie zabudowa była w większości substandardowa, a skoncentrowanie na stosunkowo małym obszarze 
znacznej liczby osób (około ćwierć miliona) przyspieszyły poważną dekapitalizację i dewastację obszarów. Koter M., Tkanka miejska… 
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(Behelfsheime des Deutschen Wohnungshilfswerk – DWH)292. W ramach działań 
infrastrukturalnych zrealizowano kolejową stację przeładunkową na Olechowie. Planowana była 
akcja przebudowy i rozgęszczenia zabudowy śródmiejskiej (zrealizowana tylko w jednym kwartale 
ograniczonym ulicami: Piotrkowską, Narutowicza, Sienkiewicza, Traugutta). 

Druga połowa XX wieku 

Okres powojenny, to czas PRL-u (który można podzielić na podokresy: 1945-1970 
oraz 1971-1980 z kontynuacją do 1989 roku) oraz następujący po nim okres transformacji 
gospodarczych po 1989 roku293. W pierwszym podokresie po II wojnie światowej skorygowano 
okupacyjne powiększenie granic miasta, w wyniku czego terytorium Łodzi osiągnęło powierzchnię 
211,55 km². Podjęto prace planistyczne z zamiarem regulacji rozwoju urbanistycznego miasta294 
oraz próby regulacji śródmieścia (poprzez wprowadzenie do niego wieżowców w kilku 
gniazdowych lokalizacjach). Powstawały osiedla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
(zastępując często bezładną zabudowę dawnych przedmieść), a równocześnie z nimi osiedla 
zabudowy jednorodzinnej oraz szeregowej. W śródmieściu powstawały liczne budynki 
użyteczności publicznej, w tym przede wszystkim żłobki, przedszkola i szkoły (akcja budowy 
tysiąca szkół na Tysiąclecie), oraz uczelnie wyższe, ale także pojedyncze gmachy o randze 
ogólnomiejskiej lub regionalnej. W okresie tym wybudowany został tylko jeden nowy, większy 
obiekt sakralny – kościół pw. św. Teresy przy zbiegu ulic Uniwersyteckiej i Kopcińskiego295,  
a poza nim m.in. kościoły na osiedlach mieszkaniowych np. Retkinii, Radogoszczy, Widzewie 
i innych. 

W drugim podokresie, począwszy od lat siedemdziesiątych XX wieku zintensyfikował 
się rozwój przestrzenny i budowlany miasta, a pod koniec lat osiemdziesiątych po raz ostatni 
w sposób znaczny powiększono jego granice administracyjne296. Powstają duże, peryferyjne 
zespoły mieszkaniowe i przemysłowe, nadając miastu rozluźniony, koncentryczny układ 
z funkcjonalnym podziałem na wyodrębnione dzielnice297. Powstają nowe, szerokie arterie 
komunikacyjne zarówno jako wewnętrzne jak i zewnętrzne obwodnice miejskie. 

Po 1989 roku – w okresie transformacji gospodarczej – Łódź szczególnie dotknął upadek 
przemysłu, w wyniku którego stopniowo zamykano lub prywatyzowano dawne zakłady 
przemysłowe, co zapoczątkowało proces ich transformacji. Jednocześnie w okresie tym podjętych 
został szereg indywidualnych inicjatyw gospodarczych, w tym także budowlanych. Zaczęły 
powstawać liczne domy jednorodzinne (w szczególności na przedmieściach), jak również nowa 
zabudowa wielorodzinna. 

Początek XXI wieku 

Początek XXI wieku to okres dużych inwestycji budowlanych na terenie miasta – w zakresie 
infrastruktury transportowej (kolejowej i drogowej) czy przebudowy znacznej części śródmieścia 
(Nowe Centrum Łodzi). Podejmowanych jest również wiele nowych indywidualnych działań 
inwestycyjnych (w tym w szczególności zabudowy mieszkaniowej) w obszarach śródmiejskich 
oraz na terenie dawnych „posiadeł wodno-fabrycznych” w dolinie rzeki Jasień. Równolegle 

                                                                    
292 Osiedla wymieniono w rozdziale 7.3.4. Typologia i charakterystyka dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - 

Historyczne zespoły mieszkaniowe, za: Bolanowski T., Architektura okupowanej Łodzi. Niemieckie plany przebudowy miasta, Księży Młyn, 
Łódź 2013 rok. 

293 Koter M., Tkanka miejska… 
294 „Program ogólnego planu zabudowania miasta Łodzi” z 1946 roku; „Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Łodzi” z 1949 

roku; „Ogólny plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” na okres do 1980 roku (zatwierdzony w 1961 roku); Ibidem.  
295 Ibidem. 
296 Powierzchnia miasta powiększyła się do 294,4 km² w szczególności o tereny zlokalizowane po wschodniej i zachodniej stronie 

jego dotychczasowego obszaru. 
297 Rozwój miasta odbywał się w oparciu o ogólny plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z 1970 roku z późniejszymi 

korektami z 1972 i 1977 roku oraz Komisja do Spraw Opracowania Założeń Dalszego Rozwoju i Modernizacji Miasta Łodzi, Program 
rozwoju i modernizacji miasta Łodzi w okresie 1971–1975 oraz założenia na lata dalsze, Warszawa 1971 rok; Ibidem. 
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do nowych inwestycji rozpoczął się w Łodzi proces rewitalizacji i adaptacji zabytkowych kamienic 
i zespołów fabrycznych, jako kompleksowy program Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. 

7.3.3. Historyczny krajobraz kulturowy – stopień zachowania i czytelności 

Krajobraz kulturowy – to postrzegana przez ludzi przestrzeń, zawierająca elementy 
przyrodnicze i wytwory cywilizacji, historycznie ukształtowana w wyniku działania czynników 
naturalnych i działalności człowieka298. Historyczny krajobraz Łodzi wpisał się w środowisko 
geograficzne (w szczególności topograficzne, hydrograficzne), wpływające do dziś na percepcję 
miasta, jego zabudowy i zagospodarowania (Rysunek 53).  

 

Rysunek 53 Sylweta miasta w XIX wieku 

Źródło: Kossmann E., Lodz: eine historisch-geographische Analyse, Holzner-Verlag, Würzburg 1966 rok. 

W kontekście historycznym możemy wyróżnić trzy etapy kształtowania krajobrazu Łodzi. 
Pierwszy to krajobraz miasta rolniczego (przedprzemysłowego), w którym czynniki przyrodnicze 
(rzeki, lasy, rozłogi pól) miały bardzo istotne znaczenie. Drugi typ to krajobraz miasta 
przemysłowego, zwartego, ciasno zabudowanego, gdzie ponad wielofunkcyjną zabudową 
pojawiają się liczne akcenty wysokościowe w postaci kominów i wież fabrycznych oraz pojedyncze 
wieże kościołów. Ostatni, trzeci typ stanowi krajobraz miasta usługowego (współczesnego). 
Jest on sumą nawarstwień kulturowych, jakie wpisały się w kontekst przyrodniczy, przy czym 
elementy zabytkowe odgrywają w nim ważną rolę jako świadectwo rozwoju przestrzennego 
i historii miasta. 

W kolejnych akapitach scharakteryzowano poszczególne komponenty kulturowe 
krajobrazu kulturowego miasta w podziale na grupy typologiczne tj.: układy urbanistyczne 
i ruralistyczne, zespoły zabudowy oraz obiekty budowlane. 

7.3.4. Typologia i charakterystyka dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej 

Historyczne układy urbanistyczne i ruralistyczne 

Zgodnie z ustawową definicją historyczny układ urbanistyczny lub ruralistyczny 
jest przestrzennym założeniem miejskim lub wiejskim zawierającym zespoły budowlane, 
pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych 
podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg299. W strukturze 
przestrzennej współczesnej Łodzi można odnaleźć relikty dawnych, historycznych układów 
osadniczych, których geneza sięga od średniowiecza do okresu powstania i rozwoju Łodzi 
wielkoprzemysłowej. Historyczne układy urbanistyczne, rozplanowane w XIX wieku, do dziś 
wyznaczają szeroko rozumiane śródmieście. Z kolei historyczne układy ruralistyczne, otaczające 
dawniej Łódź, były sukcesywnie inkorporowane przez rozwijające się miasto, w wyniku 

                                                                    
298 Definicja krajobrazu kulturowego [w:] U stawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1446 z późn. zm.). 
299 Definicja historycznego układu urbanistycznego lub ruralistycznego [w]: Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.). 
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kilkukrotnego powiększania jego granic administracyjnych, jakie miały miejsce w XX wieku. 
Zlokalizowane są one na obrzeżach miasta, często zachowując cechy pierwotnego rozplanowania 
(Rysunek 54). 

 

Rysunek 54 Schemat rozwoju osadnictwa historycznego do XIX wieku, w obszarze współczesnego miasta 

Źródło: opracowanie własne. 

Ze względu na zróżnicowaną genezę przyjęto następujący podział, uwzględniający zarówno 
okres powstania, rodowód, jak i charakter poszczególnych układów300: 

                                                                    
300 Przyjęty podział zaczerpnięty został z: Koter M., Plansza LXI: Relikty osadnictwa wiejskiego i podmiejskiego w planie współczesnej Łodzi, 

[w:] Atlas miasta Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2012 rok; Koter M., Kształtowanie się tkanki miejskiej Łodzi do 1918 roku 
[w:] Liszewski S. (red.), Łódź, monografia miasta, t. 1: Łódź do 1918 roku, Łódź 2009 rok. 

 Wykaz historycznych układów urbanistycznych oraz ruralistycznych w podziale na wymienione kategorie stanowi Wykaz 13. 
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 układy ruralistyczne stanowiące relikty osadnictwa średniowiecznego, 

 układy ruralistyczne stanowiące relikty kolonii olęderskich, pruskich oraz innych osad 
z końca XVIII i początku XIX wieku, 

 układy ruralistyczne stanowiące relikty osiedli wiejskich i podmiejskich powstałych  
w XIX wieku (po 1815 roku) oraz wsi przebudowanych w wyniku regulacji 
pouwłaszczeniowych (po 1864 roku), 

 układy urbanistyczne stanowiące relikty osadnictwa okresu Łodzi przedprzemysłowej, 

 układy urbanistyczne stanowiące relikty rozwoju osadnictwa okresu Łodzi przemysłowej. 

Zarówno historyczne układy urbanistyczne jak i ruralistyczne charakteryzują się obecnie 
różnym stopniem czytelności, co wynika z ich wtórnych przekształceń przestrzennych 
i architektonicznych. Dotyczy to zarówno pierwotnych granic układów, elementów 
ich rozplanowania i zagospodarowania (np. place i rynki), jak i przede wszystkim zabudowy. 
Przyczynił się do tego dynamiczny rozwój przestrzenny strefy centralnej miasta, który miał 
miejsce począwszy od lat siedemdziesiątych XIX wieku301, obejmujący: wytyczanie nowych ulic, 
zabudowywanie terenów historycznie wyznaczonych jako przestrzenie otwarte, wtórne 
parcelacje działek budowlanych, a także wymianę pierwotnej zabudowy302. Przekształcenia 
te przebiegały samorzutnie, co przy braku działań regulacyjnych, skutkowało brakiem 
skrystalizowania „czystych” układów przestrzennych303. Historyczne układy urbanistyczne Strefy 
Wielkomiejskiej charakteryzuje regularny, pasmowy układ ulic podkreślony zabudową pierzejową 
stanowiącą obrzeża kwartałów. W układach tych liczne są „dziury”, szczególnie dotkliwie 
odbierane w narożnikach kwartałów urbanistycznych.  

Obecny układ urbanistyczny śródmieścia należy traktować jako sumę historycznych 
układów, co znalazło wyraz również w polityce miejskiej i wyodrębnieniu tego obszaru jako Strefy 
Wielkomiejskiej (dalej SW). Północna część Strefy Wielkomiejskiej (powyżej al. Mickiewicza  
i al. Piłsudskiego) jest obszarem, gdzie przeważa zabudowa zwarta, typu kamienicznego 
uzupełniona o wielofunkcyjne obiekty takie jak: dawne fabryki, gmachy użyteczności publicznej, 
oświaty, kultury, zieleń itd. Najbardziej reprezentacyjną jej część stanowi ul. Piotrkowska  
wraz z przyległymi kwartałami zabudowy. Południowa część Strefy Wielkomiejskiej ma charakter 
bardziej rozluźniony i urozmaicony pod względem struktury przestrzennej i zabudowy. W sposób 
szczególny wyróżnia się dawna dzielnica przemysłowa tzw. posiadeł wodno-fabrycznych w dolinie 
rzeki Jasień, jako obszar, który zachował odrębne cechy przestrzenne, charakterystyczne 
dla okresu jego założenia. 

Następujące relikty dawnego rozplanowania i zagospodarowania układów urbanistycznych 
są nadal czytelne w planie współczesnej Łodzi: 

 główne linie regulacyjne, wraz z przebiegiem ulic oraz podziałem i wielkością kwartałów 
oraz znaczną częścią zabudowy na terenie Łodzi przemysłowej obejmującym 
w szczególności: osadę Nowe Miasto, osadę Łódka, Nową Dzielnicę, 

 rozplanowanie, układ oraz przebieg granic i częściowo zabudowa zespołów przemysłowych 
na terenie posiadeł wodno-fabrycznych, w osadzie Ślązaki, 

 dawne średniowieczne niwy miejskie z zachowanymi elementami pierwotnego układu 
agrarnego na terenie Starego Polesia, części Starych Bałut i Starego Miasta, północnej 
części osady Łódka. 

Z kolei historyczne układy ruralistyczne podlegają silnej presji urbanizacyjnej, nasilonej 
szczególnie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat (zapoczątkowanej transformacjami 

                                                                    
301 Liszewski S., Przemiany funkcjonalne i przestrzenne terenów przemysłowych Łodzi [w:] Korecellego P. (red.), Aglomeracje miejskie 

w procesie transformacji: VI, Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, PAN, Warszawa 1997 rok. 
302 Zabudowa pierwotna, niska i często drewniana, była zastępowana wyższą i bardziej intensywną (np. wielokondygnacyjne kamienice, 

obiekty przemysłowe).  
303 Wiśniewski M., Konsekwencje dziewiętnastowiecznego rozwoju przestrzennego w planowaniu przekształceń śródmieścia Łodzi [w:] 

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, rocznik XXVIII, PWN, Warszawa 1984 rok, s. 118. 
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gospodarczymi po 1989 roku). Stąd tym ważniejsze staje się rozpoznanie i objęcie ochroną 
tych reliktów osadnictwa ruralistycznego, które nadal zachowały się i są czytelnie w planie 
współczesnego miasta. Podstawowym kryterium ich wyboru jest unikatowość pod względem 
sposobu rozplanowania (np. radialny układ wsi Nowosolna), lub pod względem stopnia 
zachowania pierwotnego rozplanowania (np. zachowany układ owalnicowy siedliska 
oraz najprawdopodobniej trójpolowy układ niw wsi Mileszki). Według kryterium unikatowości, 
w Studium wskazuje się zachowane relikty osadnicze z poszczególnych faz rozwojowych (Rysunek 
55). Na podstawie analizy wytypowano następujące elementy osadnicze:  

 układy sieci drogowej, w który wpisują się siedliska wsi, folwarku, 

 kształty wsi (przebieg granic), 

 ewentualne relikty układów agrarnych (podziałów niw), 

 położenie obiektów towarzyszących w pierwotnej lokalizacji (młyny, dwory, huty szkła itp.), 

 elementy środowiska geograficznego na pierwotnym siedlisku (stawy, doliny rzeki, pagórki). 

 

Rysunek 55 Czytelne ślady osadnictwa ruralistycznego w planie współczesnej Łodzi 

Źródło: opracowanie własne. 
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Z uwagi na stan badań oraz przyjęty model polityki miejskiej – tj. rozwoju miasta 
do wewnątrz, główny nacisk konserwatorski został położony na Strefę Wielkomiejską, co znalazło 
swoje odzwierciedlenie również w zakresie obszarowym wpisów do ewidencji i do rejestru 
zabytków. Spośród wszystkich wpisów do rejestru zabytków, żaden z układów ruralistycznych 
taką formą ochrony nie został objęty. W zakresie wpisów obszarowych do gminnej ewidencji 
zabytków – jedynie rozplanowanie osady Nowosolna zostało wymienione w wykazie miejskim. 

Wśród historycznych układów ruralistycznych w przestrzeni Łodzi czytelne pozostają 
w szczególności następujące relikty osadnictwa z poszczególnych faz rozwojowych304: 

1. okres średniowieczny: 

 Brus (siedlisko oraz elementów rozplanowania dawnego folwarku Brus i doliny rzeki Łódki 
z obniżeniami terenowymi w miejscu lokalizacji stawu młyńskiego), 

 Chocianowice (miejsce lokalizacji dawnego osadnictwa w dolinie Neru, którego miejsce 
wskazują stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków), 

 Chojny (rozplanowanie oraz zachowane elementy osady dworskiej wraz z układem 
wodnym), 

 Kały (ślady dawnych osad młyńskich Kały i Pabianka oraz rozplanowanie i relikty osady 
dworskiej), 

 Charzew, Chachuła (ślady dawnych osad młyńskich Charzew i Chachuła wraz z układem 
rzecznym i obniżeniem terenowym w miejscu dawnego stawu Charzewskiego), 

 Łagiewniki (rozplanowanie założenia klasztornego i kaplic pątniczych, układ drożny 
oraz ślady dawnej osady młyńskiej), 

 Mileszki (pierwotne rozplanowanie siedliska wsi wraz z trójpolowym układem  
pól oraz miejscem lokalizacji kościoła i osady dworskiej, a także rozplanowaniem gruntów 
dworskich i plebańskich), 

 Modrzew, Moskule i Sikawa (lokalizacja pierwotnych siedlisk wsi wraz z układem pól), 

 Radogoszcz (miejsce lokalizacji pierwotnego siedliska wsi oraz reliktów mogiły/ dworu 
na kopcu), 

 Ruda (historyczny sposób użytkowania i rozplanowania osadnictwa tj. pierwotnego siedliska 
leśnego, wraz z późniejszym nawarstwieniem w postaci willi letniskowych rozmieszczonych 
na terenie lasu, układ drożny oraz wodny), 

 Sokołów (pierwotne rozplanowanie siedliska wsi wraz z układem pól oraz miejsce lokalizacji 
dawnej osady młyńskiej), 

 Stoki (zachowane elementy założenia dworskiego wraz z układem wodnym), 

 Wiskitno (ślady dawnej osady młyńskiej Wiskicki Młyn), 

 Złotno (ochrona zachowanego pierwotnego rozplanowania siedliska wsi wraz z układem 
pól). 

Znaczącym śladem osadnictwa z tego okresu są również kompleksy zieleni (lasy i parki) 
znajdujące się na pierwotnych siedliskach leśnych. Największe z nich to Łagiewniki, Park  
im. J. Piłsudskiego, Park im. ks. Józefa Poniatowskiego, Park 3 Maja. Bardzo ważne są elementy 
zachowanego środowiska geograficznego (np. doliny rzek), a także przebieg dawnych dróg 
(m.in. na terenie pierwotnego układu agrarnego Łodzi).  

2. osadnictwo olęderskie: 

 Olędry Radogoskie (Żabieniec – Pabianka, ślady osady wraz z miejscem lokalizacji huty 
szklanej), 

 Olędry Stokowskie (Antoniew, ślady osady); 

3. osadnictwo pruskie oraz inne z końca XVIII i pocz. XIX wieku: 

                                                                    
304 Opis oraz rysunek na podstawie badań MPU pod nadzorem prof. M. Kotera oraz Koter M., Plansza LXI: Relikty osadnictwa… 
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 Nowosolna (radialne, geometryczne rozplanowanie wsi z zabudową lokalizowaną wzdłuż 
głównych ulic – gniazdowo), 

 Sąsieczno (rozplanowanie siedliska wsi rzędowej na wzór pruski, wraz z układem pól), 

 Wiączyń Górny (rozplanowanie siedliska wsi rzędowej, wraz z układem pól); 

4. wsie przebudowane w wyniku regulacji pouwłaszczeniowej po 1864 roku: 

 Chocianowice (rozplanowanie siedliska wsi rzędowej, wraz z układem pól), 

 Łaskowice (dawniej Laskowice, rozplanowanie siedliska wsi wraz z układem pól i układem 
wodnym). 

Historyczne zespoły budowlane 

Podstawowym kryterium wyboru wszystkich historycznych zespołów budowlanych 
(niezależnie od ich funkcji) jest zgodność z ustawową definicją, co oznacza, że jest to „powiązana 
przestrzennie grupa budynków, wyodrębniona ze względu na formę architektoniczną, styl, 
zastosowane materiały, funkcję, czas powstania lub związek z wydarzeniami historycznymi”305. 

Zespoły fabryczne/przemysłowe 

Tereny przemysłowe stanowią nieodłączny element zagospodarowania Łodzi  
od lat dwudziestych XIX stulecia306, zaś zabudowa fabryczna tworzy istotny komponent struktury 
miasta. Rozmieszczenie historycznej zabudowy przemysłowej307 wynikało bezpośrednio 
z procesów rozwojowych miasta, a także z uwarunkowań technologicznych, gospodarczych, 
politycznych czy prawnych. Początkowo lokalizowane w dolinie rzeki Jasień (posiadła wodno-
fabryczne, z największymi przedsiębiorstwami: Geyera, Scheiblera, Grohmana oraz Steinerta308), 
oraz rzeki Łódki (zakłady Biedermanna oraz Poznańskiego). Od drugiej połowy XIX wieku 
lokalizowane na całym obszarze miasta, wzdłuż ul. Piotrkowskiej, w Nowej Dzielnicy, Dzielnicy 
Wiązowa (Rysunek 56), a także jako obiekty produkcyjne poza ówczesnymi granicami miasta 
(np. Zakłady Heinzla i Kunitzera). 

Ze względu na specyfikę Łodzi i wykształcenie się monokultury przemysłowej 
wśród zabudowy fabrycznej dominują zakłady włókiennicze. Największe zespoły przemysłowe 
(w tym najstarsze), o powierzchni przekraczającej 10 ha, wykazują najgorszy stopień zachowania, 
niektóre zostały niemal w całości wyburzone, jak Zakłady Grohmana, Biedermana czy Allarta 
i Rosseau. Stosunkowo dobrze zachowały się zakłady mniejsze, jednak przy braku nakładów 
inwestycyjnych i pogarszającym się stanie technicznym w nieodległej przyszłości mogą  
być one zagrożone rozbiórką. Ponad osiemdziesiąt zespołów przemysłowych jest wpisanych 
do Gminnej Ewidencji Zabytków309, spośród których dwadzieścia dziewięć zespołów objętych 
jest ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków310. 

W stosunku do zabudowy przemysłowej można zaobserwować proces utraty spójności 
zespołów (np. wyburzenie części budynków) lub utraty ich autentyzmu (np. radykalne 
przebudowy obiektów). Zaledwie kilka zespołów przetrwało do dziś w stanie pierwotnym (zakłady 
Ariadna przy Niciarnianej, fabryka Jarocińskiego przy Targowej czy Optima przy Struga). Powinny 
one w szczególności podlegać ochronie. 

                                                                    
305 Definicja historycznego zespołu budowlanego [w:] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.). 
306 Kotlicka J., Plansza LXIII: Rozwój terenów… 
307 „Historyczne zespoły przemysłowe” – zespoły zabudowy powstałe przed 1945 rokiem.  
308 Kotlicka J., Plansza LXIII: Rozwój terenów… 
309 Salm J., Grymin M., Opracowanie analityczne – ocena wartości kulturowych Łodzi wraz z weryfikacją obiektów objętych Gminną Ewidencją 

Zabytków, Łódź 2013 rok. 
310 Do rejestru zabytków wpisane są również układy urbanistyczne posiadeł wodno-fabrycznych oraz ulicy Piotrkowskiej, na których 

terenie znajdują się również zespoły przemysłowe. Oprócz wpisów do rejestru zabytków, niektóre, nieliczne zespoły przemysłowe 
z GEZ mają uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, kolejne plany – są obecnie w toku opracowania. 
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Zdecydowana większość zespołów fabrycznych jest własnością prywatną lub inną formą 
własności niezależną od miasta. Zaledwie 9 spośród analizowanych 214 zespołów stanowi 
własność gminną. Utrudnia to prowadzenie polityki dobrych praktyk w zakresie przekształcania 
obiektów przemysłowych, gdzie miasto mogłoby być aktywnym graczem i inicjatorem działań. 

 

Rysunek 56 Schemat rozmieszczenia historycznych zespołów przemysłowych w układzie chronologicznym 

Źródło: opracowanie własne. 
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Zespoły mieszkaniowe 

Historyczne zespoły mieszkaniowe Łodzi dzielą się wyraźnie na kilka grup, wyróżniających 
się ze względu na wielkość, rozplanowanie, lokalizację w strukturze miasta czy wyraz 
architektoniczny (forma, detal zdobniczy, materiał budowlany itp.) – często związany z okresem, 
w którym powstały311. Ze względu na kryterium czasu powstawania historycznych zespołów 
mieszkaniowych w Łodzi, możemy wyróżnić cztery podstawowe okresy chronologiczne (Rysunek 
57):  

 1) do I wojny światowej,  

 2) okres międzywojenny (1918-1939),  

 3) okres II wojny światowej,  

 4) okres po II wojnie światowej (jednak nie później niż do 1989 roku). 

Dla wszystkich okresów czasowych przyjęto podobne kryteria wyboru: 

 zespół jest historycznym zespołem budowlanym, 

 zespół powstał w oparciu o świadomą myśl planistyczną (np. konkurs architektoniczny, 
urbanistyczny, plan zagospodarowania osiedla lub kolonii itp.), 

 zespół posiada znaczące walory architektoniczne czy przestrzenne, 

 zespół składa się z co najmniej dwóch zrealizowanych budynków tworzących kompozycyjną 
i architektoniczną całość. 

Zgodnie z wymienionymi kryteriami można wskazać następujące łódzkie historyczne 
zespoły mieszkaniowe312: 

1. okres przedwojenny (do I wojny światowej): 

 Pasaż Meyera (obecnie ul. Moniuszki), 

 domy robotnicze przy zakładach przemysłowych, tzw. patronackie osiedla mieszkaniowe: 

 Zespół pięciu domów robotniczych z zabudowaniami gospodarczymi z I Zespołu 
Karola Wilhelma Scheiblera (ul. Plac Zwycięstwa 8, 9, 10, 11, 12), 

 Zespół domów robotniczych z zabudowaniami gospodarczymi, sklepem, szkołą 
fabryczną –„Księży Młyn” oraz domy zlokalizowane przy ul. Fabrycznej  
i ul. Przędzalnianej z II Zespołu Przemysłowego Karola Wilhelma Scheiblera 
(w rejonie ulic: Fabryczna, Przędzalniana, Tymienieckiego, Księży Młyn), 

 Zespół domów robotniczych oraz szkoły i stołówki z Zespołu Przemysłowego Izraela 
K. Poznańskiego – przy ul. Ogrodowej, 

 Zespół domów robotniczych wraz z zabudowaniami gospodarczymi, budynkami 
administracji, szkoły i przedszkola przyfabrycznego z Zespołu Przemysłowego 
Ludwika Grohmana (w rejonie ulic: Targowej, Tylnej i Kilińskiego), 

 Zespół domów robotniczych z zespołu Karola Wilhelma Scheiblera  
przy ul. Tymienieckiego 6, 8, 12, 14, 16 z willą dla pracowników dozoru technicznego 
przy ul. Tymienieckiego 10, 

                                                                    
311 Zgodnie z ustawową definicją historycznego zespołu budowlanego za największy z zespołów mieszkaniowych Łodzi można 

próbować uznać cały zespół zabudowy śródmiejskiej. Przyjęto jednak, że należy potraktować go rozdzielnie, ze względu na jego 
wielofunkcyjny, zatem zróżnicowany typologicznie charakter, gdzie poszczególne inwestycje powstawały jako odrębne 
przedsięwzięcia budowlane a nie jako grupa budynków powiązanych ze sobą przestrzennie. Obszar śródmiejski Łodzi zaliczono 
w Studium do historycznych układów urbanistycznych. 

312 Zespoły, wymienione w kolejności chronologicznej, wytypowano wykorzystując m.in.: Gminną Ewidencją Zabytków Miasta Łodzi, 
zarządzenie Nr 4216/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi; Olenderek J., Łódzki modernizm i inne nurty przedwojennego budownictwa, 
Księży Młyn, Łódź 2012 rok; Olenderek J., Polityka ochrony…; Bolanowski T., Architektura okupowanej…; Sumorok A., Architektura 
i urbanistyka Łodzi okresu realizmu socjalistycznego, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010 rok; Wykaz obiektów Ryszarda 
Bonisławskiego według mapy R. Luthera. Zespoły zostały oznaczone na „Uwarunkowania – identyfikacja dziedzictwa kulturowego, 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej” – załącznik Nr 4 do uchwały. 
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 Zespół domów robotniczych pracowników fabryki Juliusza Heinzla przy ul. Tuwima 
23/25, 

 Zespół domów robotniczych przy ul. Wólczańskiej 217 i 219 (najprawdopodobniej 
z Zespołu Fabrycznego Paula Desurmonta, Motte i S-ka), 

 Zespół domów robotniczych przy ul. Kilińskiego 183, 190, obiekty z III Zespołu 
Przemysłowego Karola Wilhelma Scheiblera, 

 Zespół domów robotniczych Zakładów Bawełnianych Heinzel-Kunitzer, później 
Oskara Kohna (w rejonie al. Piłsudskiego i ul. Szpitalnej), 

 Zespół domów robotniczych i szkoły przy ul. Wróblewskiego 7 i 9 (tkalnia Tivoli 
i przędzalnia bawełny K. Scheiblera), 

 Zespół sześciu domów robotniczych Łódzkiej Manufaktury Nicianej  
przy ul. Czechosłowackiej 5, 

 Zespół drewnianych domów „Grembach”, 

 Zespół domów robotniczych, szkoły przyfabrycznej oraz domów mieszkalnych 
dla pracowników Zespołu Fabrycznego Towarzystwa Allart, Rousseau i S-ka 
(w rejonie ulic Wróblewskiego i Różanej); 

2. okres międzywojenny (1918-1939): 

 I Kolonia Mieszkalna Funduszu Kwaterunku Wojskowego na Radiostacji („FKW”, ul. Tkacka 
2, ul. Kopcińskiego 34/40, ul. Zelwerowicza 1), 

 I-III Kolonia Urzędników Skarbowych na Julianowie (ul. Julianowska, ul. Zgierska, 
ul. Biegańskiego), 

 Kolonia Mieszkalna Towarzystwa „Lokator” (ul. Łączna, ul. Niemcewicza, ul. Lokatorska 
9/13a, ul. Sejmowa), 

 Zespół domów dla pracowników miejskich (robotników) (ul. Podmiejska 16/16a), 

 II Kolonia Funduszu Kwaterunku Wojskowego („FKW”, ul. Jerzego 5/7), 

 I Kolonia Urzędników Miejskich na Radiostacji (ul. Zelwerowicza 17/23, ul. Tkacka 18/24), 

 Kolonia „domków biskupich” na Karolewie (ul. Wileńska, ul. Wyspiańskiego, 
ul. Chodkiewicza), 

 Kolonia Mieszkalna na Polesiu Konstantynowskim (al. Unii Lubelskiej, ul. Srebrzyńska, 
ul. Jarzynowa), 

 II Kolonia Urzędników Miejskich na Radiostacji (ul. Narutowicza 109/115, ul. Zelwerowicza 
30/36), 

 Kolonia Mieszkalna Spółdzielni Drużyn Konduktorskich (ul. Wygodna, ul. Dembińskiego), 

 Zespół domów dla pracowników miejskich (urzędników) (rejon Parku 3 Maja – ul. Tkacka, 
ul. Małachowskiego, ul. Kopcińskiego), 

 Zespół szeregowej zabudowy mieszkalnej (ul. Pomorska 96a), 

 Kolonia Urzędniczo-Robotnicza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych („ZUS”, ul. Bednarska, 
ul. Unicka, ul. Sanocka, ul. Dygasińskiego), 

 Kolonia Urzędników Banku Gospodarstwa Krajowego na Radiostacji („BGK”, ul. Tkacka 5/7, 
ul. Małachowskiego 6/8), 

 Kolonia Mieszkalna Towarzystwa Osiedli Robotniczych na Marysinie III („TOR”, 
ul. Strzeleckiego, ul. Kwarcowa, ul. Ołowiana), 

 Kolonia domów dla urzędników (ul. Jaszuńskiego, ul. Pilarskiego, ul. Sempołowskiej), 

 Kolonia Mieszkalna Towarzystwa Osiedli Robotniczych na Stokach („TOR”, ul. Rysy, 
ul. Dębowskiego, ul. Zaruskiego, ul. Giewont); 

3. okres wojenny (II wojna światowa): 
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 Osiedle mieszkaniowe „Berlinek” (ul. Kalinowa, ul. Morwowa, ul. Osinowa), 

 Osiedla mieszkaniowe „Stoki” – zespół Południowy (ul. Przełęcz, ul. Szczytowa, ul. Skalna, 
ul. Potokowa, ul. Dębowskiego, ul. Zbocze, ul. Pieniny), 

 Zespół mieszkaniowy na Przylesiu, w rejonie dworca na Olechowie (w rejonie ulic Przylesie 
i Wieńcowej), 

 Osiedle mieszkaniowe „Helenówek” (na Radogoszczu, w rejonie ulic: Trawiasta, Piołunowa, 
Ziołowa, Podbiałowa, Nagietkowa, Żywokostowa), 

 Zespół mieszkaniowy przy ul. Dyspozytorskiej, 

 Zespół mieszkaniowy przy ulicach Milionowej i Łęczyckiej (zrealizowana zabudowa 
ul. Milionowa 41-49 i ul. Łęczycka 2-6); 

4. okres powojenny (po II wojnie światowej): 

 Osiedle Stoki/Inflancka (ul. Saneczkowa, ul. Dunajec, ul. Juhasowa, ul. Podgórze, ul. Skalna, 
ul. Krzemieniowa, ul. Wierchowa, ul. Dolina Kościeliska, ul. Bazaltowa), 

 Osiedle Staromiejskie (ul. Wojska Polskiego, ul. Franciszkańska, ul. Północna, ul. Zachodnia), 

 Osiedle Odrzańska, 

 Osiedle Bałuty I (ul. Tokarzewskiego, ul. Obrońców Westerplatte, ul. Wojska Polskiego, 
ul. Franciszkańska), 

 Zespół bloków przy ul. Anstadta, 

 Zespół bloków przy ul. Wigury 28 i 30a, 

 Osiedle Bałuty IV (ul. Kominiarska, ul. Zachodnia, ul. Bazarowa, ul. Wrocławska), 

 Zespół bloków przy ul. Kilińskiego (kwartał Przybyszewskiego, Kilińskiego, Zarzewska, 
Praska), 

 Osiedle Wierzbowa (ul. Źródłowa, ul. Uniwersytecka, ul. Pomorska, ul. Wierzbowa), 

 Osiedle Obywatelska (Al. Politechniki, ul. Obywatelska), 

 Osiedle Nowe Rokicie (ul. Cieszyńska, Al. Politechniki, al. Włókniarzy, ul. Pabianicka), 

 Zespół budynków-plomb przy Placu Wolności (Plac Wolności 5, 7/8, 10/11), 

 Osiedle Żeligowskiego (ul. Więckowskiego, ul. Żeligowskiego, ul. Zielona), 

 Zespół budynków przy rondzie Solidarności (ul. Pomorska 96, 115) 

 Śródmiejska Dzielnica Mieszkaniowa (Manhattan) (al. Piłsudskiego 7, ul. Piotrkowska 182, 
204/210, 235/241, 247, 257a, Wigury 15, Sienkiewicza 101/109). 

Wymienione wyżej zespoły zabudowy mieszkaniowej, można uznać za historyczne 
lub potencjalne dobra kultury współczesnej. Poza wymienionymi zespołami, po II wojnie 
światowej budowano kolejne nowe osiedla mieszkaniowe, zlokalizowane przede wszystkim 
poza linią kolei obwodowej. Są to zespoły zabudowy wzniesionej z „wielkiej płyty”, rozplanowane 
najczęściej w układzie linijkowym, o zunifikowanym wyrazie architektonicznym i podobnej 
wysokości – przeważnie 4 lub 11 kondygnacji. Jedynym przykładem postmodernistycznego 
osiedla mieszkaniowego, w którego układzie urbanistycznym nawiązano do kanonów historycznej 
urbanistyki, jest wybudowane w latach osiemdziesiątych XX wieku osiedle Radogoszcz Wschód 
(proj. pracownia Lipski-Wujek)313. Podjęto tu próbę stworzenia komponowanych przestrzeni 
publicznych, w tym Placu Słonecznego i osiowych alei, zaś układ bloków nawiązuje do historycznej 
zabudowy kwartałowej. 

                                                                    
313 Wiśniewska W., Przebudowa przestrzenna…, s. 434. 
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Rysunek 57 Schemat rozmieszczenia historycznych zespołów mieszkaniowych w układzie chronologicznym 

Źródło: opracowanie własne. 

Zespoły historycznej zieleni komponowanej 

Historyczne zespoły przyrodnicze są nieodłącznym składnikiem krajobrazu miejskiego. 
Są to przede wszystkim zabytkowe zespoły zieleni, takie jak: parki i skwery wpisane do rejestru 
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oraz gminnej ewidencji zabytków Łodzi, np. Źródliska I i II, Park im. A. Mickiewicza, ale również 
takie, które nie są wymienione w wykazach konserwatorskich np. Pasaż Abramowskiego, 
Park ZUS, obecnie Park im. Legionów, przy ul. Bednarskiej i ul. Sanockiej, Park im. St. Moniuszki 
przy ul. Kilińskiego i ul. Narutowicza, Park nad Jasieniem przy ul. Rydza Śmigłego, Park Baden 
Powella przy ul. Małachowskiego314. Liczną grupę (co najmniej kilkadziesiąt terenów) stanowią 
zespoły zieleni, które dawniej były parkami lub ogrodami rezydencji fabrykanckich.  
Są one zróżnicowane pod względem wielkości, dostępności i stopnia zachowania. Większość z nich 
po II wojnie światowej przekształcono w tereny zieleni publicznej i taką funkcję pełnią do czasów 
dzisiejszych (Rysunek 58 oraz Wykaz 9)315. Należy rozważyć możliwość objęcia ochroną 
konserwatorską ww. zespołów historycznej zieleni poprzez wpis do gminnej ewidencji lub rejestru 
zabytków. 

 

Rysunek 58 Zespoły historycznej zieleni komponowanej możliwe do objęcia ochroną konserwatorską 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Dankowska M., Zespoły rezydencjonalne łódzkiej burżuazji w XIX i początku XX wieku, praca 

doktorska, Wrocław 2005 rok. 

Tereny historycznej zieleni komponowanej, stanowią istotny element struktury 
przestrzennej miasta. Jest to zasób bardzo różnorodny, rozproszony, często przekształcony 
w znaczący sposób. Stąd identyfikacja i delimitacja, a także zapisy dotyczące jego ochrony 
oraz rekomendacji dotyczących dopuszczalnych przekształceń powinny następować 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

                                                                    
314 Do historycznego dziedzictwa przyrodniczego należy też zaliczyć inne elementy przyrodniczego krajobrazu miasta, takie jak: doliny 

rzek, stawy i dawne przemysłowe zbiorniki przeciwpożarowe, komponowane układy zieleni, takie jak: aleje i szpalery drzew, 
ale również pojedyncze cenne drzewa (w tym pomniki przyrody). Zagadnienie opisano szerzej i zilustrowano w rozdziale 6. 
Uwarunkowania wynikające ze stanu środowiska i przyrody miasta. Historyczne parki wymieniono za wykazem parków w Ojrzyńska G., 
Miejsce Lasu Łagiewnickiego w systemie zieleni Łodzi [w:] Kurowskiego J. (red.), Szata roślinna Lasu Łagiewnickiego w Łodzi, Łódź 2001 rok 

315 Dankowska M., Zespoły rezydencjonalne łódzkiej burżuazji w XIX i początku XX wieku, praca doktorska, Wrocław 2005 rok. Temat 
wymaga dalszych badań w tym określenia możliwości rewaloryzacji tej grupy historycznej zieleni komponowanej. 
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Historyczne obiekty budowlane 

Obiekty zabudowy mieszkaniowej 

W okresie rozwoju Łodzi przemysłowej, tj. począwszy od lat dwudziestych XIX wieku 
do wybuchu I wojny światowej, powstawały osady i kolonie rękodzielnicze (np. Łódka, Ślązaki), 
a później dzielnice zabudowy (np. Nowa Dzielnica, Dzielnica Wiązowa). Ich zabudowa 
sukcesywnie zapełniała się, najpierw w sposób jednolity, a z czasem – coraz bardziej swobodny 
(często w wyniku wymiany zabudowy pierwotnej). Do czasów obecnych znaczną część zasobu 
stanowi zabudowa mieszkaniowa.  

Obiekty mieszkaniowe tworzą na terenie Łodzi dużą i zróżnicowaną typologicznie grupę 
budynków historycznych. Występują tu m.in.: nieliczne już domy rękodzielnicze, domy 
małomiasteczkowe, luksusowe kamienice wielkomiejskie. Budynki mieszkalne wpisane 
do ewidencji zabytków można zaszeregować zasadniczo do dwóch okresów: 1850-1918 
oraz 1918-1939, „poza wspomnianym przedziałem czasowym znajdują się m.in. nieliczne i słabo 
rozpoznane obiekty z I fazy industrializacji oraz obiekty powstałe po 1945 roku”316. Są to domy 
o odmiennej skali, różnorodnym standardzie i wystroju. Jako bardzo charakterystyczny dla miasta 
należy uznać cały, zachowany w tak dużej skali zespół zabudowy mieszkaniowej (uzupełnionej 
programem usługowym), zlokalizowany przede wszystkim na obszarze Strefy Wielkomiejskiej. 
Historyczna zabudowa mieszkaniowa tego obszaru zachowała wyraz architektoniczny, ale także 
swoiste formy rozplanowania, wynikające m.in. z XIX-wiecznej struktury parcelacyjnej, 
charakteryzujące się kształtowaniem zabudowy w układzie domu frontowego wraz z długimi 
ciągami oficyn w głębi działki. Najbardziej znaczącym przykładem układu przestrzennego 
tej części miasta jest ul. Piotrkowska wraz z XIX-wiecznym, pierzejowym układem zabudowy, 
gdzie znajdują się budynki o wielkiej randze architektonicznej i artystycznej. 

W okresie międzywojennym, oprócz zaplanowanych osiedli i zespołów zabudowy 
mieszkaniowej, na uwagę zasługują też zespoły jednorodnej zabudowy modernistycznej, 
które powstały m.in. w północnej części Nowej Dzielnicy, wzdłuż ulic: Narutowicza, Sterlinga, 
Trębackiej, Lindleya, Wierzbowej, Zagajnikowej, Brzeźnej, al. Kościuszki, Wschodniej, 
Sienkiewicza, 10 Lutego, na południowym odcinku ul. Piotrkowskiej przy Placu Komuny 
Paryskiej317. Dla wyrazu miasta szczególnie ważna jest czytelność ich rozplanowania oraz zgodna 
ze stanem pierwotnym forma architektoniczna. Owe zespoły są wyrazem polityki przestrzennej 
okresu międzywojennego i wyartykułowanych w jej ramach potrzeb: 

 tworzenia poprzecznych osi rozwojowych miasta w kierunku wschód-zachód, 

 rozwijania struktur ulic równoległych do ul. Piotrkowskiej, 

 doinwestowania południowego odcinka ul. Piotrkowskiej. 

Po II wojnie światowej powstawały osiedla mieszkaniowe, jak również pojedyncze budynki 
uzupełniające zabudowę śródmiejską (np. modernistyczne „plomby” przy Placu Wolności318, 
budynki przy Rondzie Solidarności, osiedle Staromiejskie). 

Na terenie miasta liczne są do dziś pojedyncze budynki drewniane. Mają one różną 
proweniencję – niektóre są świadectwem rodzenia się Łodzi przemysłowej, inne powstały 
na przedmieściach jako tanie domy, do budowy których użyto łatwo dostępnego w ówczesnej 
Łodzi budulca drewnianego. Ich degradacja postępuje bardzo szybko, tym bardziej uzasadnione 
jest więc wykonanie ich inwentaryzacji jako ginącego dziedzictwa miasta, a w przypadkach 
bardziej reprezentatywnych obiektów – zapewnienie ich ochrony. Architektura drewniana, 
ze względu na charakter budulca, jest najbardziej narażona na zniszczenie. Najwłaściwszą metodą 
jest konserwowanie i adaptowanie tego typu obiektów in situ, ale nie zawsze jest to możliwe. 

                                                                    
316 Salm J., Grymin M., Opracowanie analityczne – ocena wartości kulturowych Łodzi wraz z weryfikacją obiektów objętych Gminną Ewidencją 

Zabytków, Łódź 2012 rok, s. 21. 
317 Był to wyraz założeń dokumentów planistycznych, w tym w szczególności Ogólnych Planów Zabudowy z lat 30. XX wieku. 
318 Sobolewski M., Łódź, miasto nieskończone [http://miejmiejsce.com/architektura/lodz-miasto-nieskonczone/]. 
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Choć przenoszenie zabytków drewnianej architektury do skansenu jest uważane za zabieg 
prewencyjny i wymagający znacznych nakładów finansowych – wydaje się, że w uzasadnionych 
przypadkach jest on wskazany. W tym zakresie na terenie Łodzi, obok Centralnego Muzeum 
Włókiennictwa, został utworzony Skansen Łódzkiej Architektury Drewnianej, do którego zostało 
przeniesionych kilka łódzkich domów tkaczy, kościół z Nowosolnej i willa z ul. Scaleniowej. 

Obiekty zabudowy przemysłowej i technicznej 

Wśród zachowanych historycznych obiektów przemysłowych dominują włókiennicze 
(oraz towarzyszące produkcji włókienniczej), co wynika a monokultury przemysłowej miasta XIX-
wiecznego. Występują tu też obiekty reprezentujące przemysł metalurgiczny i spożywczy – 
browar, młyn, rzeźnia (Rysunek 59). 

Dużą grupę stanowią obiekty i zespoły przemysłowe spełniające funkcje publiczne, takie jak: 
gazownia, elektrownia, zakłady wodociągowe319. Najwięcej obiektów oddano do użytku w latach 
1850-1918, natomiast niewiele zakładów powstało w okresie międzywojennym 
oraz powojennym. Dawne obszary przemysłowe były rozproszone po całej Łodzi, najwięcej 
wzdłuż dolin rzek Łódki i Jasień. Cechą charakterystyczną łódzkich zakładów przemysłowych 
jest bezpośrednie sąsiedztwo z zabudową mieszkalno-usługową. Większość z nich reprezentuje 
szeroki nurt historyzmu, ale występują również budynki w duchu klasycyzmu czy secesji. 
Najbardziej typowymi obiektami przemysłowymi są wielokondygnacyjne tkalnie i przędzalnie, 
założone na planie prostokąta, o elewacjach z nietynkowanej cegły, opracowanych w duchu 
historyzmu, oraz parterowe hale szedowe, towarzyszące budynkowi wielokondygnacyjnemu. 
Zakłady przemysłowe tworzyły zespoły od najmniejszych, zlokalizowanych w obrębie jednej 
działki, po rozległe, obejmujące znaczne połacie miasta, np. zakłady Scheiblera, Grohmana 
czy Poznańskiego. 

Obiekty sakralne 

Wśród łódzkich budowli historycznych nieliczną, ale ważną jakościowo grupę stanowią 
obiekty sakralne320. Większość z nich pełni swoją funkcję do dziś321. Charakteryzują  
się one zróżnicowaniem zarówno w zakresie form stylowych, jak i skali, co wynika z ich rangi 
oraz okresu powstania. Pod względem datowania obiekty z obszaru Łodzi pochodzą w większości 
z trzech okresów: 1850-1918, 1918-1930 i po roku 1945. Obiekty z pierwszego okresu 
reprezentują szeroki nurt historyzmu, z przewagą form neogotyckich. Budowle z lat 1918-1939 
mają formy neoklasyczne i modernistyczne. Jedynie cztery zespoły sakralne mają wcześniejszą 
genezę, są to: zespół klasztorny oo. Franciszkanów przy ul. Okólnej 185 (z kaplicami  
przy ul. Wycieczkowej 75), zespół kościoła p.w. św. Józefa Oblubieńca przy ul. Ogrodowej 22, 
zespół kościoła p.w. św. Doroty i św. Jana Chrzciciela przy ul. Pomorskiej 445/447 (spalony), 
dzwonnica i plebania zlokalizowana przy Rynku Nowosolna 1. 

Obiekty sakralne występują przeważnie w zespołach, są zlokalizowane w miejscach 
eksponowanych, wyróżniających się w przestrzeni, takich jak: główne place miejskie, narożniki 
czy zamknięcia ulic. Świątynie pochodzące z okresu międzywojennego znajdują się przy głównych 
ulicach i historycznych traktach wlotowych do miasta. Usytuowanie najstarszych świątyń 
powiązane jest z dawnymi osadami znajdującymi się na terenie Łodzi. 

Podsumowując: szczególną cechą łódzkiej architektury sakralnej jest reprezentatywność 
dla epoki, głównie przez wachlarz form zewnętrznych. Na terenie miasta występują budowle 
sakralne reprezentujące niemal wszystkie formy stylowe wykształcone w drugiej połowie 
XIX wieku i w okresie międzywojennym. Ważnymi budowlami sakralnymi w przestrzeni miasta 
są m.in.: kościół katedralny p.w. św. Stanisława Kostki, kościół ewangelicko-augsburski 

                                                                    
319 Salm J., Grymin M., Opracowanie analityczne…, s. 31. 
320 Świątynie, zbory, bożnica, domy modlitewne, zespoły sakralne. Salm J., Grymin M., Opracowanie analityczne…, s. 13. 
321 Część świątyń ewangelickich, prawosławnych i należących do babtystów została przejęta przez kościół katolicki. Salm J., Grymin M., 

Opracowanie analityczne…, s. 12. 
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św. Mateusza, kościół katolicki p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, kościół katolicki 
p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus i św. Jana Bosko, cerkiew p.w. św. Aleksandra Newskiego. 

 

Rysunek 59 Schemat pierwotnego sposobu użytkowania historycznych zespołów przemysłowych 

Źródło: opracowanie własne. 
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Gmachy użyteczności publicznej 

Historyczne obiekty użyteczności publicznej to przede wszystkim: siedziby urzędów 
miejskich, państwowych i kościelnych, placówki oświaty, instytucje służby zdrowia, dworce, 
siedziby służb komunalnych. Niektóre obiekty, pierwotnie mające służyć użyteczności publicznej, 
nie pełnią dawnych funkcji. Najwięcej łódzkich obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych 
jest w pasie ciągnącym się od Placu Wolności do Placu Niepodległości i wzdłuż ul. Kopcińskiego, 
al. Śmigłego-Rydza od wschodu i ul. Żeromskiego/Al. Politechniki od zachodu. 
Charakterystycznymi budynkami użyteczności są: dawny ratusz przy Placu Wolności (obecnie 
Archiwum Państwowe), gmach Towarzystwa Kredytowego przy ul. Pomorskiej, Teatr Wielki 
czy zespół monumentalnych gmachów bankowych przy al. Kościuszki 14 i 15. 

Mała architektura oraz wyposażenie placów, ulic i podwórek 

Obok układów urbanistycznych i ruralistycznych, a także zespołów zabudowy 
i poszczególnych budynków, niezwykle istotnymi elementami współtworzącymi przestrzeń 
miejsca są obiekty małej architektury oraz inne małoskalowe elementy wyposażenia miasta. 
Należy do nich zaliczyć: pomniki, rzeźby, fontanny, wodotryski, tzw. meble miejskie, tj. ławki, 
latarnie (np. latarnie na Placu Wolności, zaprojektowane przez Władysława Strzemińskiego), 
osłony drzew itp., a także nawierzchnie ulic (np. kostka klinkierowa na ul. Jaracza, dawnej 
Cegielnianej), podwórek i placów (np. żeliwne płyty w III Zespole Przemysłowym, przy elektrowni 
Karola Scheiblera), elementy wyposażenia podwórek, np. pompy, zdroje, odboje i pachołki 
przy bramach wjazdowych (np. żeliwne odboje-krasnoludy przy ul. Narutowicza 35), a także domki 
stróżów czy ogrodzenia322. 

Historyczne elementy małoskalowe, wartościowe elementy współczesne oraz inne 
elementy wyposażenia i zagospodarowania, na równi z zabytkami i dobrami kultury współczesnej, 
powinny podlegać ochronie. Z jednej strony konieczne są badania nad obszarami kumulacji detalu 
architektonicznego, z drugiej strony – ich ochrona i umiejętne wykorzystanie 
oraz wkomponowanie w zabudowę i przestrzeń miasta (szczególnie w przestrzeń publiczną). 
Ponadto w obszarach historycznych, w tym w szczególności wpisanych do rejestru lub ewidencji 
zabytków, konieczne jest sformułowanie zasad harmonijnego i komplementarnego w stosunku 
do zabytkowego krajobrazu wprowadzania nowych elementów małej architektury i wyposażenia 
przestrzennego. Zasady te powinny być ustalane w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego lub innych dokumentach prawa lokalnego (gminnego). 

Zabytki ruchome, dziedzictwo niematerialne i miejsca szczególnej przestrzeni historycznej Łodzi 

Z punktu widzenia zagospodarowania przestrzennego oraz krajobrazu kulturowego 
najistotniejsze jest dziedzictwo materialne trwale usytuowane w strukturze miasta (np. zabytki 
nieruchome). Istotnym uzupełnieniem dziedzictwa nieruchomego są elementy ruchome  
(w tym zabytki ruchome wymienione w rejestrze lub ewidencji oraz zabytki wpisane na Listę 
Skarbów Dziedzictwa), takie jak np. wyposażenie budynków, nagrobki, dzieła sztuki malarskiej 
i rzeźbiarskiej, mozaiki, rzemiosło artystyczne. Jeśli w konkretnej lokalizacji mają one wpływ  
na ład przestrzenny, lub stanowią cechy historyczne zabytku, należy rozważyć czy nie powinny, 
podlegać ustaleniom miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

Tożsamość kulturowa miejsca byłaby niepełna bez dziedzictwa niematerialnego, które 
stanowią: żywe niematerialne przejawy kultury, przekazane nam przez przodków nieuchwytne 
przejawy tego, co tworzy naszą grupową, narodową, etniczną bądź religijną tożsamość. Umacnia 
to przynależność do społeczności lokalnej czy narodowej. Są to m.in.323:  

                                                                    
322 Elementy szczególne ze względu na pamięć narodową zostały wymienione w Wykazie 11, zaś elementy zabytkowe wymienia 

Gminna Ewidencja Zabytków. 
323 Narodowy Instytut Dziedzictwa, Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe, kulturowe, http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo 

_niematerialne/. 
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 tradycje i przekazy ustne (w tym język jako nośnik niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego), 

 sztuki widowiskowe i tradycje muzyczne, 

 praktyki i zwyczaje społeczno-kulturowe.  

Do kategorii wartości niematerialnych, tworzących historię Łodzi, należy zaliczyć elementy 
i symbole takie, jak nazwa miasta i poszczególnych dzielnic, flaga, herb, a także oficjalne 
lub zwyczajowe nazwy miejsc (np. Park Śledzia, czyli Park Staromiejski, Dzielnica Ogrody 
Sukiennicze – obecnie prawie całkowicie zabudowana), historyczne nazwy ulic (np. otaczających 
dawne Nowe Miasto: ul. Północna, ul. Wschodnia, ul. Południowa – dziś ul. Rewolucji 1905 roku, 
ul. Zachodnia). Elementy te są istotne dla zachowania ciągłości tradycji i historii miejsca, a zatem 
należy je pielęgnować i podkreślać. Jednocześnie trzeba rozważyć możliwość przywracania 
lub umieszczania odpowiednich oznaczeń dla tych elementów dziedzictwa niematerialnego. 

Nie można wymienić zbyt wielu typowo łódzkich zwyczajów, tradycji i praktyk, tym bardziej 
że te dawne, religijne lub fabryczne, zostały przerwane w trakcie II wojny światowej i tuż po niej, 
tj. w okresie bardzo dużych przemian społecznych i kulturowych (np. pielgrzymowanie 
do Łagiewnik, szczególnie w czerwcu na odpust św. Antoniego z Padwy, niedzielne występy 
orkiestry robotniczej Zakładów Scheiblera w Parku Źródliska). Niektóre zwyczaje pojawiły  
się już po II wojnie światowej i wiążą się z indywidualną działalnością pojedynczych osób 
(np. kapele bałuckie grające na Rynku Bałuckim, postać Lili Fontelli, śpiewającego w latach 
pięćdziesiątych XX wieku arie operowe na ul. Piotrkowskiej, postać mima stojącego  
na ul. Piotrkowskiej w rejonie skrzyżowania z ulicami Struga i Tuwima oraz wiele innych).  
Są to elementy lokalnego folkloru lub zwyczajów, które, niestety, całkowicie zanikły lub stopniowo 
tracą swoje znacznie. W ostatnich latach coraz więcej ruchów społecznych zwraca uwagę 
na potrzebę przywrócenia dawnych zwyczajów i tradycji np. pojawiają się grupy rekonstrukcyjne, 
a w 2015 roku odbyła się 24 pielgrzymka do Łagiewnik. 

Kolejną ważną kategorią dziedzictwa kulturowego są miejsca szczególnej przestrzeni 
historycznej Łodzi. Do tej kategorii należy zaliczyć: place dawnych dzielnic i osad historycznych 
(np. Stary Rynek, Zielony Rynek w osadzie „Wiązowa” – obecnie Plac Barlickiego itd.), dawne place 
targowe (np. dawny Wodny Rynek, dziś północna część Placu Zwycięstwa, który równocześnie był 
placem „Nowej Dzielnicy”), inne lokalne place, ulice i pasaże reprezentacyjne (np. ul. Piotrkowska, 
ul. Spacerowa – obecnie fragment al. Kościuszki, Pasaż Meyera) –Rysunek 60. 

Niektóre ulice pełniły szczególną rolę w dawnej, przemysłowej Łodzi, np. sytuowano 
przy nich rezydencje fabrykanckie lub zespoły fabryczno-rezydencjonalne, m.in. ul. Wólczańska, 
ul. Gdańska (dawniej ul. Długa, przy której ponadto zlokalizowane było więzienie, będące 
miejscem prześladowań Polaków przez zmieniających się okupantów), ul. Kilińskiego (dawna 
ul. Widzewska, przy której powstał „Dworzec Fabryczny”). Z kolei przy ul. Jaracza  
oraz ul. Więckowskiego (dawniej ul. Cegielniana) zlokalizowane były miejsca rozrywki 
(m.in. teatry, kabaret, „Park Miejski”324). Wśród innych wyróżniających się ulic dawnej Łodzi należy 
wymienić ulice: Kopernika, Legionów, Narutowicza, Sienkiewicza, Wschodnią325. Równie ważne 
były nazwy łódzkich ulic, często związane z charakterem działalności, jaka się przy nich odbywała, 
np. Fabryczna, Rzemieślnicza, albo z miejscem lub obiektem charakterystycznym,  
np. ul. Wólczańska (prowadząca w kierunku wsi Wólka), ul. Nowomiejska (prowadząca 
do „Nowego Miasta”), ul. Placowa (obecnie ul. ks. Skorupki, prowadziła do placu/Rynku 
Fabrycznego – obecny Plac Katedralny im. Jana Pawła II), ul. Cegielniana (obecnie ul. Stefana 
Jaracza, przy której znajdowały się pierwsze miejskie cegielnie i którą zgodnie z jej nazwą 
wyłożono cegłą klinkierową) itd. 

                                                                    
324 Obecnie park im. Stanisława Staszica. 
325 Kędzierski D., Ulice Łodzi, Łódź 2009 rok. 
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Rysunek 60 Przykładowa typologia historycznej zabudowy i zagospodarowania Łodzi. Biała Fabryka – 
zabudowa przemysłowa L. Geyera, Gimnazjum niemieckie, drewniane domy przy ul. Piotrkowskiej, Kościół 

i Ratusz przy Placu Wolności, brukowana ulica z rynsztokiem 

Źródło: Kossmann E., Lodz: eine historisch… 

7.4. Dziedzictwo kulturowe – diagnoza 

Podstawą identyfikacji stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków były badania materiałów 
źródłowych w postaci: literatury przedmiotu, opracowań specjalistycznych326, wykonanie 
własnych analiz oraz inwentaryzacji urbanistycznych (o charakterze uzupełniającym prowadzone 
analizy).  

Analizy objęły: 

1. weryfikację zasobu kartograficznego (współczesny i historyczny) w tym m.in. pod kątem 
ustalenia stopnia zachowania lub przekształceń obszarów zabudowy śródmiejskiej 
oraz zespołów przemysłowych, 

2. zbadanie zjawiska zainteresowania inwestycyjnego przy wykorzystaniu obiektów 
zabytkowych (na podstawie wydanych decyzji administracyjnych tj. decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o pozwoleniu na budowę), stan własności 
oraz przekształcenia własnościowe i ich wpływ na stan zabytków, 

3. ocenę stopnia działań i programów miejskich oraz ponadlokalnych mających wpływ  
na stan dziedzictwa kulturowego (w tym analiza programów strategicznych miasta 
obowiązujących oraz będących aktualnie w toku opracowania), 

4. ocenę stopnia ochrony i opieki dziedzictwa kulturowego (w tym analiza zakresu wpisu 
do rejestru oraz ewidencji zabytków i innych bieżących działań). 

Diagnoza opisana jest wieloaspektowo, po pierwsze w odniesieniu do poszczególnych 
kategorii i elementów dziedzictwa kulturowego, po drugie w odniesieniu do procesów (zarówno 
w ujęciu historycznym, jak i współczesnym). W ramach diagnozy podjęto również próbę określenia 
zagrożeń i potencjałów oraz sformułowania wniosków. 

                                                                    
326 W tym opracowań zewnętrznych zleconych przez miasto na potrzeby Studium. 
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Diagnozę przeprowadzono trójpłaszczyznowo: na poziomie struktury przestrzennej, 
na poziomie zespołów zabudowy i pojedynczych obiektów budowlanych oraz na poziomie detalu 
i wystroju architektonicznego. Specyfika zakresu prac i regulacji konserwatorskich bliższa 
jest zagadnieniom bardziej szczegółowym, które w pierwszej kolejności odnoszą się do zespołów 
zabudowy i obiektów budowlanych, a także ich detalu i wystroju. Z kolei dokument studium i skala 
jego opracowania skłania przede wszystkim do podejścia całościowego i strukturalnego. Przyjęto 
zatem założenie, że Studium odnosi się przede wszystkim do struktury przestrzennej, pozostałe 
wątki traktując w sposób uogólniony oraz wskazując potrzeby w zakresie współpracy i wymiany 
informacji pomiędzy służbami planistycznymi i konserwatorskimi. 

Najtrudniejszymi do zmierzenia oraz zdiagnozowania, ze względu na swój charakter,  
a także ze względu na niski stan badań, są zabytki ruchome oraz zabytki, których istotą 
jest przekaz niematerialny (substancja). Zabytki te są istotnym komponentem całego zasobu 
kulturowego, współtworząc lokalną tożsamość. 

Diagnoza obejmująca identyfikację dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej, stopnia ich ochrony, ocenę procesów i działań planowanych lub prowadzonych 
z wykorzystaniem tego zasobu wykazała z jednej strony bogactwo zasobu, a z drugiej strony 
ogrom potrzeb w wielu aspektach. Potrzeby te dotyczą zarówno dalszej identyfikacji i waloryzacji 
zasobu, skorelowania działań inwestycyjnych i potrzeb funkcjonalno-użytkowych z zakresem 
ochrony, opracowania zasad współpracy i finansowania prac (szczególnie w stosunku do zasobów 
ewidencjonowanych, nie objętych ustawowymi formami ochrony), prowadzenia działań 
popularyzatorskich, edukacyjnych i innych. 

7.4.1. Waloryzacja i ocena zasobu 

Punktem wyjścia do podjęcia działań systemowych i programowych w zakresie ochrony 
i wykorzystania dziedzictwa kulturowego musi być waloryzacja zasobu przeprowadzona według 
jasno określonych, obiektywnych kryteriów. W tym zakresie „polskie służby konserwatorskie 
nie dysponują standardową procedurą, ani metodologią określania wartości zabytku.” Potrzeba 
zatem każdorazowo w sposób zindywidualizowany waloryzować zasób, a następnie w zależności 
od specyfiki zabytku określać dla niego wytyczne. 

Można wyodrębnić kilka najważniejszych kryteriów waloryzacji dóbr kultury327 (zabytków, 
dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej): 

1. integralność (w przypadku budynków kompletność wystroju, wyposażenia, w przypadku 
zespołów zabudowy – kompletność zespołu obiektów budowlanych wraz z otoczeniem 
i infrastrukturą lub kompletność krajobrazu wraz z jego zróżnicowanymi formami); 

2. autentyczność (wartość sumaryczna autentyzmu: formy, funkcji, struktury, oddziaływania 
i skojarzeń328, oznacza prawdziwość, rzeczywistość, wiarygodność, niezafałszowanie329); 

3. historyczność (związek z postaciami i wydarzeniami historycznymi); 

4. artystyczność (wartości artystyczne związane ze stylem w sztuce lub architekturze, osobą 
artysty lub architekta, albo kręgiem twórczym); 

5. niematerialność (elementy dziedzictwa niematerialnego pozostające w związku 
z analizowanym technofaktem); 

6. estetyczność (moc estetycznego oddziaływania); 

                                                                    
327 Kryteria sformułowano na podstawie analogicznych kryteriów wskazanych do wartościowania artefaktów (zabytków 

przemysłowych). Affelt A., Wartościowanie dziedzictwa techniki: rozpoznawanie, interpretacja, zachowanie [w:] Szmygina B. (red.), 
Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, Warszawa – Lublin 2012 rok, s. 11. 

328 Na podst. rozważań prof. Olgierda Czernera, próbę definicji autentyczności i integralności zabytków podjęła Bogumiła Rouba – 
Rouba B., Autentyczność i integralność zabytków, [w:] Ochrona Zabytków, Nr 4, Zakład Konserwacji Malarstwa i Rzeźby 
Polichromowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2008 rok. 

329 Oceny autentyczności miasta historycznego jest o tyle trudna, że wymaga najpierw określenia okresu początkowego, jako punktu 
odniesienia. Autentyczność możemy bowiem ocenić na osi czasu z pozycji dnia dzisiejszego, charakteryzując stopień zachowania 
cech pierwotnych. Ibidem, s. 43-44. 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI

 

   138 

7. unikatowość (wyjątkowość w kontekście typologicznym odniesiona do określonej czasowo 
lub terytorialnie skali porównania); 

8. tożsamość społeczna (więź, np. wspomnienie, sentyment, nostalgia społeczności lokalnej 
lub branżowej elementu dziedzictwa postrzeganego per se lub w zespole wraz z innymi 
reprezentacjami kultury w krajobrazie, wartość tę mogą współtworzyć skojarzone elementy 
dziedzictwa niematerialnego). 

Diagnozę stanu historycznych układów urbanistycznych lub ruralistycznych oraz zespołów 
budowlanych przeprowadzono zgodnie z powyższymi kryteriami waloryzacji uznając – z punktu 
widzenia planowania przestrzennego – za najistotniejsze kryteria: integralności, autentyczności 
oraz unikatowości330. 

Oprócz waloryzacji wykonanej zgodnie z przywołanymi kryteriami kolejnym działaniem 
powinna być analiza możliwości wykorzystania wartości kulturowych do budowania wartości 
społeczno-ekonomicznych. W tym zakresie również pomocne byłyby kryteria, które pomogą 
określić rolę zabytku oraz kierunki jego możliwego wykorzystania i rewaloryzacji.  

W stosunku do zasobu dziedzictwa kulturowego można zastosować trzy podstawowe 
kategorie331: 

1. zabytki, w których chroniona ma być zarówno substancja, jak forma; chronione zatem 
w pełni swej autentyczności; 

2. zabytki, dla których najistotniejszą (niekiedy jedynie istotną) wartością jest autentyczna 
substancja, traktowana jako dokument historii, jako „nośnik informacji”; 

3. zabytki, dla których najistotniejszą (niekiedy jedynie istotną) wartością jest forma. 

Do wymienionych wyżej kategorii z terenu Łodzi można generalnie przypisać następujące 
grupy zabytków: 

Ad. 1. dzieła wszelkich rodzajów dawnej sztuki, dzieła kształtowane indywidualnie, 
bez zastosowania seryjnie produkowanych elementów. Wyróżniające się charakterem  
na tle krajobrazu historycznego. Na terenie Łodzi mogą to być: układ urbanistyczny 
ul. Piotrkowskiej, duże i okazałe rezydencje fabrykancie (np. Pałac Poznańskiego, rezydencja – 
willa Herbsta Księży Młyn itp.), zabytkowe cmentarze (żydowski przy ul. Brackiej, Cmentarz Stary 
przy ul. Ogrodowej), itp. Działania przy tej grupie zabytków powinny polegać w przewadze 
na konserwacji przy ograniczonym dopuszczeniu rekonstrukcji, czyli ochrona substancji i formy. 

Ad. 2. zabytki, dla których najistotniejsza jest substancja (nie forma) są to m.in.:  

 warstwy archeologiczne,  

 relikty budowli (np. pozostałości hal szedowych – ściany, wieże fabryczne) zachowane 
w stopniu wykluczającym uzupełnienia, 

 dokumenty historyczne i dziedzictwo niematerialne. 

W grupie tej najistotniejszym działaniem powinno być zachowanie autentyczności, 
nienaruszalności – bez jakiegokolwiek „dopowiadania” formy. 

Ad. 3. zabytki, dla których najistotniejsza jest forma (nie substancja), stanowiące w Łodzi 
najliczniejszą grupę, a są to m.in.: 

 zespoły i obiekty zniszczone stosunkowo niedawno, których pełna utrata byłaby 
zubożeniem dziedzictwa i ludzkiej pamięci (np. wyburzone zespoły przemysłowe, w których 

                                                                    
330 Waloryzacja zabytków również powinna mieć miejsce z uwzględnieniem kryteriów opisanych w tekście. 
331 Podział na kategorie i zakres działań za: Krasnowolski B., Wartościowanie czy kategoryzacja [w:] Szmygina B. (red.), Wartościowanie 

w ochronie i konserwacji zabytków, Warszawa – Lublin 2012 rok. Podobnie o wprowadzeniu systemu wartościowania i kategoryzacji 
zabytków na przykładzie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gdyni pisze Robert Hirsch – Hirsch R., Praktyczne 
zastosowanie wartościowania zabytków czyli kategorie ochrony konserwatorskiej budynków w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego, [w:] Szmygina B. (red.), Wartościowanie w ochronie zabytków i konserwacji zabytków, Polski Komitet Narodowy 
Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Biuro Strategicznego Konserwatora Zabytków Miasta Stołecznego 
Warszawy, Politechnika Lubelska, Fundacja Politechniki Lubelskiej, Warszawa-Lublin 2012 rok. 
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zachowane zostały pojedyncze relikty, budowle, lub wyburzone/ zagrożone wyburzeniem 
kamienice, przebudowane drewniane domy osadników z początku Łodzi przemysłowej), 

 zespoły i obiekty stosunkowo nowe, o powtarzalnych formach, w tym również 
ukształtowane z „seryjnie” produkowanych elementów. 

Do tej ostatniej kategorii można zaliczyć większość historycznych zespołów fabrycznych, 
zespoły mieszkaniowe (osiedla), pojedyncze zabytkowe obiekty budowlane (w szczególności 
zabudowa kamienicowa)332. Kategoria ta obejmuje obiekty pod wieloma względami podobne 
do siebie w zakresie gabarytów i formy architektonicznej, nie wyróżniające się szczególnymi 
cechami indywidualnymi, lecz wartościowe z punktu widzenia całego, historycznego krajobrazu 
miasta. Forma tej kategorii zabytków jest jedynym (lub niemal jedynym) chronionym walorem, 
z dopuszczeniem rekonstrukcji, za wyjątkiem dzieł unikalnych, wyjątkowych. Zatem należy 
rozważyć, czy ochrona konserwatorska tej grupy zabytków mogłaby dopuszczać również pewne 
przekształcenie (wykraczające poza zakres rekonstrukcji). 

Integralność 

Integralność oznacza przede wszystkim kompletność, zachowanie całości wraz z integralnie 
związanymi z nią częściami. W przypadku układów przestrzennych oraz krajobrazu kulturowego 
integralność jest to kompletność zachowanych i zróżnicowanych, nawarstwionych w czasie form. 
Kompletność zespołów obiektów budowlanych należy rozumieć jako zachowanie elementów 
budowlanych wraz z innymi elementami zagospodarowania przestrzennego zespołu, ale także 
zapewnienie integralności przestrzennej z otoczeniem. Integralność budynków oznacza 
zachowanie ich formy i gabarytów, a także kompletność wystroju a nawet wyposażenia. 

Przyczyny dezintegracji są różne, wśród podstawowych należy wymienić:  

 przekształcenia struktury (dobudowy, rozbudowy, realizacja nowych obiektów 
nie uwzględniająca stanu historycznego lub pierwotnego planu, projektu),  

 wtórne podziały nieruchomości (m.in. w wyniku podziałów własnościowych, regulacji 
geodezyjnych, wydzielenia przestrzeni komunikacyjnych), 

 adaptacje polegające na znacznych ingerencjach przestrzennych i budowlanych333, 

 wyburzenia części obiektów. 

W Łodzi integralność krajobrazu, historycznych układów urbanistycznych,  
a także większości historycznych zespołów budowlanych należy uznać za naruszoną. Wyjątkiem 
są zabytkowe nekropolie wpisane do rejestru zabytków, oraz niektóre zespoły przemysłowe, 
które można traktować jako integralne334. Można także wskazać trzy obszary miasta gdzie 
w pewnym, znacznym stopniu zachowała się kompletność historycznej struktury przestrzennej 
wraz z jej nawarstwieniami335. Jest to układ urbanistyczno-architektoniczny ul. Piotrkowskiej 
(w szczególności odcinek północny), dzielnica tzw. „Stare Polesie” (dawna dzielnica Wiązowa) 
oraz obszar „Starego Zarzewa” (aż do ul. Piotrkowskiej). 

Struktura zabudowy śródmiejskiej nie jest dokończona, a jej integralność zakłócają liczne, 
puste przestrzenie. Są to miejsca, gdzie zabudowa nigdy nie została wykształcona lub była wtórnie 
zburzona (np. w wyniku rozbiórki zabudowy drewnianej z pierwszego okresu uprzemysłowienia 
i nie powstania w jej miejscu nowej zabudowy, lub późniejsze wyburzenia – międzywojenne 

                                                                    
332 Wśród charakterystycznych i powtarzalnych obiektów są obiekty o zindywidualizowanych cechach, w tym wiele obiektów 

wpisanych do rejestru zabytków.  
333 „Bez koniecznej potrzeby nie powinno się zmieniać istniejących całości.” Drexler I., Odbudowanie wsi i miast na ziemi naszej, Zakład 

Narodowy im. Ossolińskich, Lwów–Warszawa–Kraków, 1921 rok, s. 107. 
334Uznaje się, za integralne te zespoły, których stopień integralności jest znaczny, zbliżony do całkowitego. Przy ocenie integralności 

nie brano pod uwagę stanu technicznego, ani struktury własności. 
335 Ocena naruszenia integralności i autentyczności powinna następować indywidualnie dla każdego zespołu obiektów. 
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lub powojenne)336. Dotyczy to również układów zabudowy „niedokończonych”, 
tzn. niezrealizowanych w całości zgodnie z koncepcją urbanistyczną lub architektoniczną. 
Mimo powojennych oraz współczesnych inwestycji budowlanych, w wielu lokalizacjach przestrzeń 
pozostała nadal niezabudowana i niezagospodarowana.337 Szczególnie dotkliwe z punktu widzenia 
ładu przestrzennego są luki zabudowy widoczne od strony przestrzeni publicznych, w tym przede 
wszystkim przy skrzyżowaniach ulic, w narożnikach kwartałów zabudowy (Rysunek 61, 
„Uwarunkowania – ocena stanu ładu przestrzennego i krajobrazu miasta” – załącznik Nr 5 
do uchwały). 

 

Rysunek 61 Stopień zagospodarowania narożników kwartałów zabudowy w Strefie Wielkomiejskiej 

Źródło: opracowanie własne. 

Integralność w odniesieniu do dawnych układów ruralistycznych również można uznać 
za naruszoną – są one słabo czytelne w strukturze przestrzennej Łodzi. Na obrzeżach miasta 

                                                                    
336Z punktu widzenia kompletności i czytelności struktury śródmiejskiej przyczyna i historia powstania „dziury” w zabudowie 

ma znaczenie drugorzędne. Podstawowe jest zwrócenie uwagi na dużą skalę zjawiska. 
337Strefa śródmiejska Łodzi nie jest pod tym względem wyjątkiem. W odniesieniu do Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego problem 

ten diagnozuje również Robert Warsza zauważając, że: „Warto zaznaczyć, że w kategorii istniejących terenów zurbanizowanych 
mieści się szerokie spektrum obszarów o różnym stopniu wykształcenia struktur urbanistycznych. Tylko niewielką grupę stanowią 
miejsca o układach skończonych, funkcjonujących wzorcowo. Większość to przestrzenie wymagające dalszego inwestowania 
lub przekształceń”. Warsza R., Urbanizacja strefy…, s. 117. 
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podlegają one presji urbanizacyjnej wraz z zacieraniem układów pól, środowiska geograficznego, 
wyburzeniem obiektów towarzyszących (np. młynów, hut itp.) oraz wymianą znacznej części 
ich zabudowy na nową. W Strefie Wielkomiejskiej dawne wsie zostały całkowicie włączone 
do późniejszych struktur miejskich, zachowując częściowo podstawowy układ urbanistyczny, 
a także czytelność historycznych granic działek, których przebieg determinuje sytuowanie i obrys 
zabudowy. Wśród układów ruralistycznych, czytelnych w stopniu podstawowym (tj. w zakresie 
układu dróg i podziału działek) należy wymienić dawne wsie: Stare Złotno, Nowosolną i Mileszki 
(wraz z zachowanym układem owalnicowym wsi). Integralność pozostałych historycznych 
układów ruralistycznych jest naruszoną przede wszystkim przez wtórne podziały geodezyjne 
działek i nową zabudowę rozprzestrzeniającą się znacznie na tereny dawnych pól  
i łąk (suburbanizacja). 

Jakość przestrzeni miasta, a w szczególności jego historycznych dzielnic (rozpatrywana 
w różnych aspektach) wpływa na jego wizerunek, na postrzeganie miasta i jego atrakcyjności 
lub jego braku (aspekt estetyczności). Najważniejszymi miejscami odbioru przestrzennego miasta 
są w tym względzie przestrzenie publiczne, przede wszystkim place i ulice. Kompletność 
zabudowy lub innego celowego zagospodarowania w narożnikach i pierzejach placów oraz ulic 
ma podstawowe znaczenie dla odbioru krajobrazu kulturowego miasta. Z punktu widzenia 
kompletności i czytelności struktury śródmiejskiej przyczyna i historia powstania „dziury” 
w zabudowie ma znaczenie drugorzędne. Podstawowe jest zwrócenie uwagi na dużą skalę 
zjawiska, szczególnie dotkliwego w miejscach, gdzie takich „pustych” niezagospodarowanych 
przestrzeni kumuluje się najwięcej. Negatywny odbiór fragmentów ścisłego centrum miasta, 
związany z takimi obszarami długich, pasmowo ciągnących się „pustych przestrzeni” ma miejsce 
np. w przypadku fragmentu ulic Zachodniej–al. Kościuszki, oraz Narutowicza–Zielonej. 
W lokalizacjach tych w trakcie poszerzania arterii komunikacyjnych doszło do wyburzenia 
zabudowy, gdzie do czasów obecnych nie wprowadzono nowych budynków, ani innego 
kompleksowego zagospodarowania przestrzennego. Drugą, liczną grupą obszarów, które 
stanowią obecnie „dziury w zabudowie historycznej”, są niektóre, dawne zespoły przemysłowe. 
Z uwagi na usytuowanie w ścisłej, śródmiejskiej strukturze zabudowy, ich stan  
(w tym integralność) musi być określona dwuaspektowo: w ujęciu całościowym, jako składnik 
krajobrazu miejskiego, oraz indywidualnie, jako wyodrębnione, wyróżniające się z otoczenia 
zespoły zabudowy. 

Zespoły przemysłowe podlegają lawinowej degradacji i dezintegracji, w większości 
wynikającej ze współczesnych wyburzeń budynków fabrycznych (w tym również wyburzeń całych 
zespołów budowlanych, np. całkowite wyburzenie zespołu Eiserta przy ul. Żeromskiego, prawie 
kompletne wyburzenie zespołu Allarta przy ul. Wróblewskiego, zespołu Geyera 
przy ul. Piotrkowskiej). Największe wyburzenia dotyczą rozległych historycznych terenów 
przemysłowych usytuowanych w południowej części miasta, gdzie radykalnym przekształceniom 
uległo niemal 25% obszaru. W okresie od 1992 roku najczęściej wyburzane były duże i wielkie 
zespoły przemysłowe o powierzchni przekraczającej 5 ha. Proces wyburzeń największych 
obszarowo zespołów architektury przemysłowej dokonał się niemal w całości.  

Integralność zespołów przemysłowych została również naruszona w wyniku przekształceń 
funkcjonalnych obszarów i adaptacji ich zabudowy do nowych potrzeb. W wyniku takich działań, 
z jednej strony doszło do zachowania wybranych obiektów, z drugiej strony do wyburzeń części 
obiektów historycznych oraz pojawienia się w ich miejsce nowej lub dodatkowej zabudowy.  
Jest to bezsprzecznie znaczne przekształcenie przestrzenne prowadzące do utraty integralności. 
Przykładem może być m.in. zespół Poznańskiego przekształcony w centrum handlowo-
rozrywkowe – Manufaktura, lub działania o mniejszej skali, np. na terenie zespołu Plichala  
przy ul. Wileńskiej/Krzemienieckiej, zespoły fabryczne Kohna, Titzena, Bennicha zlokalizowane 
przy ul. Łąkowej. W tym ostatnim przykładzie dodatkowym czynnikiem dezintegrującym 
jest wtórne rozdrobnienie ich struktury własności i użytkowania – jest to istotny czynnik utraty 
integralności zespołów historycznych polegający na przeprowadzaniu wtórnych podziałów 
geodezyjnych nieruchomości, często nieuzasadnionych przestrzennie i nie popartych analizami. 
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Historyczna struktura śródmieścia Łodzi powstała jako wielofunkcyjna. Znajdują  
się w niej zespoły historycznej zabudowy przemysłowej, ale przede wszystkim zespoły i zabudowa 
mieszkaniowa i usługowa oraz zespoły zieleni komponowanej. Przeprowadzając analizę 
w aspekcie integralności należy stwierdzić, że wiele zespołów mieszkaniowych traci spójność 
oraz pierwotny wyraz architektoniczny. Zjawiska i stopień ich nasilenia są zróżnicowane 
w obrębie typu zespołu mieszkaniowego (wyróżnionego m.in. pod względem chronologicznym). 
Najstarsze, XIX-wieczne zespoły domów robotniczych mają najlepiej zachowaną integralność 
(np. osiedle „Księży Młyn”, zespół domów przy ul. Czechosłowackiej). Najczęściej objęte  
są one ochroną lub opieką konserwatorską oraz w przewadze stanowią własność gminy. 
Szczególnym zespołem mieszkaniowym o proweniencji XIX-wiecznej jest Pasaż Meyera. Zespół 
jest usytuowany w ścisłym centrum i przylega do ul. Piotrkowskiej, będąc jednocześnie najbardziej 
reprezentacyjnym zespołem mieszkaniowym z opisywanego okresu. Zespół ma naruszoną 
integralność struktury przestrzennej. Pomimo zachowania poszczególnych obiektów 
budowlanych, brak większości dawnych ogrodów przywillowych (pozostały jedynie pojedyncze 
drzewa), zaś w miejscu największego ogrodu powstała zabudowa gmachu YMCA i poprzeczne 
przejście pieszo-jezdne. Pasaż stanowiący kiedyś przestrzeń prywatną, odgrodzoną bramami, 
stanowi obecnie ogólnodostępną ulicę miejską. Opisany przykład ilustruje więc problematykę 
ochrony integralności danego obszaru, wykraczającą daleko poza konserwację poszczególnych 
obiektów historycznych. 

Największym zagrożeniem dla integralności osiedli i zespołów mieszkaniowych z okresu 
międzywojennego oraz z okresu II wojny światowej jest wprowadzanie nowej zabudowy 
w chaotyczny sposób (brak planów), niekontrolowane działania budowlane i remontowe 
(rozbudowy, dobudowy, termomodernizacje), wtórne ogrodzenia (dezintegrujące układ 
przestrzenny formą i rodzajem materiału budowlanego). W osiedlach mieszkaniowych okresu 
powojennego nie zawsze zrealizowano zaplanowaną strukturę, w układzie przestrzennym 
pojawiła się nowa zabudowa, a w ramach poszczególnych budynków dowolne działania 
remontowe (termomodernizacje wraz ze zmianą kolorystyki elewacji czy wymiana okien). 

We wszystkich typach zespołów osiedli mieszkaniowych (bez względu na czas 
ich powstania) zauważyć można wyodrębnianie własnościowe poszczególnych budynków 
(jako osobne własności lub wspólnoty mieszkaniowe). Skutkuje to indywidualnymi działaniami 
w zakresie poszczególnych budynków zespołu, co przy braku uregulowanych i skoordynowanych 
działań prowadzi do ich dezintegracji. 

W odniesieniu do historycznych zespołów zieleni, integralność nabiera szczególnego 
znaczenia w przypadku zespołów rezydencjonalnych. W części dawnych założeń doszło 
do funkcjonalnego rozdzielenia części parkowej/ogrodowej od willi lub pałacu (np. park przy 
ul. Kilińskiego i willa przy ul. Tylnej 9/11). Wpływa to w znacznym stopniu na utratę integralności 
większości zespołów rezydencjonalnych.  

Obiekty szczególnego zagrożenia wyburzeniami lub utartą integralności 

W strukturze miasta możemy wyróżnić kilka grup obiektów budowlanych, które utraciły 
integralność lub są zagrożone jej utratą. Pierwszą grupę stanowią zabytki przemysłowe. „Obecnie 
wyodrębnianie zabytków przemysłowych ma za zadanie podkreślenie ich specyfiki i tym samym 
uzasadnienie dla stworzenia odrębnych zasad działania konserwatorskiego”338. W tej grupie 
wyburzenia pojedynczych obiektów naruszają integralność zespołu. Najczęściej wyburzane 
obiekty przemysłowe to wielkopowierzchniowe hale produkcyjne oraz kominy. 
Kilkukondygnacyjne budynki produkcyjne jak tkalnie czy wykańczalnie oraz wieże fabryczne 
rozbierane są w drugiej kolejności, zazwyczaj po długim okresie wyłączenia z użytkowania 
oraz doprowadzenia budynków do stanu śmierci technicznej. Pomimo wzrostu świadomości 
znaczenia XIX-wiecznej architektury przemysłowej i potrzeby jej ochrony, nadal liczne 

                                                                    
338 Szmygin B., Dziedzictwo przemysłowe – uwarunkowania, ograniczenia i możliwości ochrony (prezentacja na konferencji Prorevita), 

Łódź 2010 rok 
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są przypadki znacznych przekształceń lub nawet całkowitego czyszczenia terenu  
w celu przygotowania obszaru pod nowe inwestycje. Procesom takim należy przeciwdziałać  
i nie można ich akceptować339. 

Przekształcenia w ramach budynków przemysłowych obejmują rozbudowy, wymianę 
elementów konstrukcyjnych oraz wymianę stolarki i ślusarki, całkowite przekształcenia wnętrz 
(dostosowanie do nowych funkcji obiektów), usunięcie pierwotnego wyposażenia. „To swoisty 
paradoks, że w grupie obiektów o tak silnym związku funkcji i formy, tak powszechnie uznaje  
się za oczywisty brak wyposażenia, który tę funkcję stworzył”340. 

Drugą grupą zagrożonych obiektów są budynki mieszkalne, a w szczególności kamienice 
śródmiejskie, które ze względu na brak użytkowania lub zły stan techniczny zagrożone 
są wyburzeniami. Rozbiórki obiektów, w szczególności w obrębie Strefy Wielkomiejskiej, 
prowadzą do dewastacji krajobrazu kulturowego, burząc spójność i integralność centralnej strefy 
miasta. Zabytki z tej grupy w niewielkim stopniu podlegają zmianom, adaptacjom do nowych 
funkcji341. Ich przekształcenia formalne i naruszenie integralności odnoszą się do zmian w układzie 
wnętrz oraz instalacji technicznej342, wymianie stolarki (w szczególności drewnianej na pcv) 
oraz zniszczeniu detalu architektonicznego. 

W grupie obiektów mieszkalnych, za najbardziej zagrożone należy uznać drewniane domy 
(przede wszystkim dotyczy to budynków z 1 połowy XIX wieku, stanowiących świadectwo 
początków Łodzi przemysłowej) oraz zabudowę drewnianą z przełomu wieków. Brak świadomości 
dotyczącej rangi pierwszej z wymienionych grup obiektów oraz w przypadku drugiej grupy 
obiektów-brak gruntownego rozpoznania zasobu zarówno w zakresie lokalizacji  
jak i inwentaryzacji obiektów (poza obiektami wpisanymi do GEZ) uniemożliwia obiektywną ocenę 
zaawansowania procesu zanikania architektury drewnianej na terenie miasta. Jest to obecnie 
najbardziej zagrożona zabudowa naszego miasta. 

Dobra kultury współczesnej są obiektami dotychczas słabo rozpoznanymi  
i nie posiadającymi ochrony. Proces ich dezintegracji obecnie został już zapoczątkowany  
i jest zróżnicowany od charakteru funkcjonalnego obiektu. Największe zmiany mają miejsce 
w odniesieniu do obiektów usługowych, najmniejsze – do mieszkalnych. Obiekty tej grupy, z uwagi 
na stosunkowo niedawny czas ich powstania charakteryzują się zazwyczaj ciągłością funkcjonalną. 
Przekształcenia mają miejsce w przypadkach ich przebudów oraz adaptacji. W niektórych 
przypadkach (głównie obiekty usługowe) obejmują całkowite przekształcenie wnętrz 
oraz elewacji z pozostawieniem jedynie konstrukcji, w innych obiektach polegają 
na termomodernizacji (wraz z pomalowaniem) oraz wymianie stolarki (obiekty mieszkalne). 

Autentyczność 

Autentyczność dziedzictwa kulturowego możemy mierzyć i oceniać na podstawie 
czytelności i kompletności prawdziwych, niezmienionych śladów historii. W przypadku 
krajobrazów kulturowych oraz układów urbanistycznych ocena odnosi się do ich cech 
charakterystycznych oraz elementów składowych343. W przypadku miast można zatem uznać, 
że takimi śladami i elementami składowymi są historyczne nawarstwienia chronologiczne. 

                                                                    
339 Niestety część wymienionych działań jest prowadzona w oparciu o prawomocne decyzje administracyjne. 
340 Szmygin B., Dziedzictwo przemysłowe… 
341Przekształcenia funkcjonalne dotyczą przede wszystkim zmiany obiektów lub pomieszczeń użytkowanych jako mieszkalne 

na obiekty/ pomieszczenia usługowe (lub odwrotnie usługowe na mieszkalne). Przy czym takie zmiany funkcjonalne nie pociągają 
aż tak radykalnych przekształceń formalnych, jak adaptacje obiektów przemysłowych do użytkowania mieszkalnego lub usługowego. 

342Ten kierunek zmian zmierzający do zwiększenia funkcjonalności i poprawy stanu wyposażenia z dostosowaniem do obecnych 
wymagań technicznych i sanitarnych, choć również można uznać za naruszający integralność, jest w większości przypadków 
niezbędny dla dalszego funkcjonowania obiektów. 

343Interpretacja pojęcia autentyczności – zgodnie z wytycznymi Polskiego Komitetu ds. UNESCO w sprawie kryteriów, jakie powinny 
spełniać zabytki kultury i natury, aby mogły być wpisane na listę Światowego Dziedzictwa – Polski Komitet ds. UNESCO, Kryteria 
wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa, http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/swiatowe-dziedzictwo/kryteria/. 
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W takim rozumieniu autentyczności można stwierdzić, że historyczne układy urbanistyczne 
w śródmieściu Łodzi zachowały w znacznym stopniu swoją autentyczność, która przejawia  
się w czytelności poszczególnych faz rozwoju tego układu. Na utratę autentyczności wpływają 
procesy i elementy degradujące historyczną strukturę przestrzenną. 

Krajobraz kulturowy Łodzi można zaliczyć do kategorii krajobrazów, które przekształcały 
się w sposób organiczny. Początkowy impuls dynamicznego rozwoju miasta stanowiło założenie 
osad przemysłowych w pobliżu miasta rolniczego oraz z uwzględnieniem naturalnego otoczenia. 
Obecna forma krajobrazu śródmiejskiej części miasta wykształciła się w wyniku procesu ewolucji 
elementów składowych, współtworzących ten krajobraz. Ewolucja ta nadal postępuje, a elementy 
składowe traktowane są jako impuls i bodziec do dalszego rozwoju oraz zachowania 
lub podkreślenia walorów krajobrazu. Autentyczność układu przestrzennego podkreślają 
zachowane i czytelne elementy rozplanowania (np. przebieg ulic, układ placów, strefy zabudowy 
o jednorodnej funkcji, formie i czasie powstania), elementy kompozycji miasta (m.in. przestrzenie 
publiczne, dominanty, obiekty wyróżniające się w przestrzeni miejskiej, tereny otwarte), podział 
na kwartały zabudowy oraz podział kwartałów na poszczególne nieruchomości (działki).  

Na odbiór autentyczności miasta mają wpływ zachowane elementy jego rozplanowania 
i układu przestrzennego, ale również zjawiska i elementy degradujące historyczną strukturę 
przestrzenną. W poszczególnych etapach rozwoju Łodzi są to (Rysunek 62):  

1. z okresu miasta rolniczego (do 1820 roku): 

 układ urbanistyczny dawnego miasteczka rolniczego z dwoma placami (dawnym placem 
targowym oraz placem kościelnym), 

 elementy średniowiecznego układu drożnego (w tym ulice miasta lokacyjnego oraz drogi 
i trakty wylotowe z miasta), nie zawsze o pierwotnym przekroju i korygowanym przebiegu, 

 układy przestrzenne dawnych okolicznych wsi – inkorporowanych w granice miasta 
w trakcie jego rozwoju terytorialnego, 

 fragmenty dawnego lasu miejskiego (wykorzystane do założenia niektórych łódzkich 
parków), 

 ukośny układ ulic i wewnętrznych podziałów działek wewnątrz kwartałów zabudowy 
(szczególnie po zachodniej stronie XIX-wiecznego miasta), powtarzający układ rozłogów 
i pól; 

2. z okresu początków Łodzi przemysłowej (od 1820 roku do około 1850 roku): 

 przebieg ul. Piotrkowskiej (wyznaczonej wzdłuż dawnego traktu z Łęczycy do Piotrkowa), 

 układ większości ulic poprowadzonych równolegle oraz prostopadle i dzielących miasto 
na prostokątne kwartały zabudowy z odgięciem ul. Kilińskiego (dawnej ul. Widzewskiej, 
będącym reliktem dawnego układu drogowego), 

 place i rynki poszczególnych osad: ośmioboczny rynek Nowego Miasta (obecny Plac 
Wolności) wraz z przebiegiem otaczających go ulic (Północnej, Południowej – obecnie 
Rewolucji 1905 r,, Wschodniej i Zachodniej), Rynek Fabryczny (obecny Plac Katedralny 
im. Jana Pawła II) i Rynek Bielnikowy, Wodny Rynek (obecny Plac Zwycięstwa – rozdzielony 
na dwie części przebiegiem al. Piłsudskiego), 

 zabudowa sprzed 1850 roku, w tym najstarsze fabryki (np. „Biała Fabryka” L. Geyera 
przy ul. Piotrkowskiej 280, obecne Muzeum Włókiennictwa), ratusz przy Placu Wolności, 
drewniane domy (np. ul. Targowa 29); 

3. z okresu Łodzi wielkoprzemysłowej (od około 1850 do 1914): 

 zabudowa śródmiejska Łodzi o przemieszanej strukturze funkcjonalnej i niedokończonej 
strukturze przestrzennej, bardzo duży obszar obejmujący zabudowę różnego typu: 
kamienice, zabudowę czynszową, rezydencje i pałace miejskie, ale także obiekty 
przemysłowe, 
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 strefy lokalizacji zabudowy przemysłowej wraz z osiedlami patronackimi, szczególnie 
w dolinach rzek Łódka i Jasień, 

 system kolejowy z bocznicami kolejowymi oraz kilkoma stacjami, w tym z odnogą i dworcem 
Kolei Fabrycznej, 

 rynki targowe: Osady Wiązowa – Zielony Rynek (obecnie zabudowany Plac Barlickiego), 
Rynek Bałucki (również zabudowany w ostatnich latach) i Górny Rynek, 

 wtórne parcelacje wydłużonych działek wzdłuż ul. Piotrkowskiej (parcelacja dawnej osady 
Łódki), 

 nekropolie przy ul. Ogrodowej oraz na Dołach (dwa cmentarze – chrześcijański i żydowski), 

 zespoły zieleni, w tym zieleń publiczna oraz dawne prywatne ogrody założeń 
rezydencjonalnych (obecnie parki publiczne), 

 reprezentacyjna zabudowa wzdłuż ul. Piotrkowskiej, 

 ulice i pasaże reprezentacyjne (pod względem obudowy architektonicznej), których 
charakter częściowo zachowany jest do dziś, np. Promenada (oficjalnie tzw. ul. Spacerowa, 
obecnie fragment al. Kościuszki), prywatne pasaże i ulice: Meyera, Szulca, Orla, 
Gubernatorska; 

4. z okresu I wojny światowej (1914-1918) – brak zachowanych, charakterystycznych 
elementów rozplanowania i układu przestrzennego; 

5. z okresu międzywojennego (1918-1939): 

 realizacja systemu kanalizacji i wodociągów (według planu W. Lindleya) wraz 
ze skanalizowaniem łódzkich rzek (odcinkowo w krytych kanałach), 

 poprowadzenie sieci tramwajowej oraz odcinka kolei od stacji Widzew do stacji na linii 
warszawsko-kaliskiej w Zgierzu, 

 wycofanie torowiska Dworca Fabrycznego poza ul. Kilińskiego, 

 powstanie osiedli mieszkaniowych budownictwa społecznego: Osiedla RSM „Lokator” 
na Chojnach przy ul. Lokatorskiej, Osiedla im. J. Montwiłła Mireckiego na Polesiu 
Konstantynowskim, Osiedla ZUP i ZUS w rejonie ulic Bednarskiej i Sanockiej,  

 wzniesienie reprezentacyjnych gmachów miejskich, m.in.: budynków oświaty, użyteczności 
publicznej, służby zdrowia, sądu oraz nowe kamienice – uzupełnienie zabudowy 
mieszkaniowej w śródmieściu; 

6. z okresu okupacji – II wojny światowej (1939-1945): 

 wyburzenia zabudowy staromiejskiej w dolinie rzeki Łódki (odseparowanie getta 
oraz wprowadzenie terenów zieleni), 

 wyburzenie wszystkich synagog, 

 przebudowa i rozgęszczenie zabudowy w kwartale ograniczonym ulicami: Piotrkowską, 
Narutowicza, Sienkiewicza, Traugutta344, 

 osiedla domów wielorodzinnych (Berlinek, Stoki, Żywokostowa); 

7. z okresu PRL-u (do 1989 roku, tj. do okresu transformacji gospodarczej): 

 wielkie zespoły dzielnic mieszkaniowych i przemysłowych (nowe zespoły: m.in.: Żubardź, 
Teofilów, Retkinia, Chojny, Widzew, Henryków, uzupełnienie istniejących zespołów: 
Dąbrowa, Zarzew) oraz zespół wielorodzinny Śródmiejskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, 

 plomby śródmiejskie, 

 wydzielone tereny (obecne kampusy) oraz budynki uczelni wyższych, 

 gmachy użyteczności publicznej, 

                                                                    
344 Jedyny kwartał przekształcony w ramach planowanej sanacji śródmieścia. 
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 budynki oświaty i edukacji (tzw. „tysiąclatki”) wzniesione w szczególności w okresie 1959-
1972, 

 dominanty kominów i wież chłodniczych trzech nowych elektrociepłowni: EC-2 
(przy Wróblewskiego), EC-3 (przy Pojezierskiej) i EC-4 (przy Andrzejewskiej na Widzewie), 

 szerokie arterie komunikacyjne w śródmieściu (ul. Zachodnia i aleje 
Mickiewicza/Piłsudskiego), otaczające śródmieście oraz łączące dzielnice mieszkaniowe 
i przemysłowe z centrum miasta; 

8. z okresu po 1989 roku: 

 rozwój zabudowy i zagospodarowania przestrzennego na terenach dotychczas 
niezurbanizowanych (poza linią kolei obwodowej), w tym nowe osiedla i zespoły zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz zespoły przemysłowe, 

 duże, współczesne centra handlowe – rozbijające spoistość układów miejskich, 

 wyburzenia dawnych zakładów przemysłowych oraz kamienic śródmiejskich (pozostawione 
jako „puste dziury” w przestrzeni), 

 przekształcenia funkcjonalne i adaptacje zespołów fabrycznych. 

Z punktu widzenia autentyczności historycznej miasta najistotniejszymi elementami 
budowlanymi tworzącymi jego wizerunek i krajobraz kulturowy są dawne, zabytkowe zespoły 
zabudowy przemysłowej (Rysunek 62) oraz ogromny zespół śródmiejskiej zabudowy 
mieszkaniowej. 

Śródmiejski zespół mieszkaniowy jest zróżnicowany pod kątem zachowania autentyczności. 
Na jego obszarze znajdują się zarówno tereny zabudowy zdegradowanej i przekształconej,  
jak i tereny zabudowy autentycznej, uzupełnionej częściowo nowymi plombami. W zespołach 
zabudowy wzdłuż ul. Piotrkowskiej345, Starego Polesia, Starego Zarzewa, w części kwartałów 
Nowej Dzielnicy można stwierdzić, że stopień zachowania substancji autentycznej jest nadal 
znaczny, mimo występujących przekształceń i nawarstwień. Jest to autentyzm zachowanego 
układu przestrzennego (podział parcelacyjny działek), jak również zachowanej znaczącej liczby 
elementów rozplanowania346. Na pozostałym obszarze Strefy Wielkomiejskiej należy stwierdzić 
znaczne przekształcenia i utratę autentyczności zespołów zabudowy. Niektóre elementy zostały 
tu zniekształcone lub zniszczone w związku z prowadzonymi inwestycjami liniowymi (drogowymi), 
np. wyburzenie wschodniej pierzei ul. Zachodniej, dawnej zabudowy ul. Głównej (obecna 
al. Piłsudskiego), wyburzenia południowej pierzei ul. Narutowicza (między ulicami Kilińskiego 
i Piotrkowską), lub w wyniku działań budowlanych, np. wybudowanie Śródmiejskiej Dzielnicy 
Mieszkaniowej (tzw. Manhattan), znaczne przekształcenia „Nowej Dzielnicy” w trakcie budowy 
„Nowego Centrum Łodzi” itd. 

Odrębne zagadnienie stanowią międzywojenne zespoły mieszkaniowe oraz inne uznane 
za dobra kultury współczesnej, które często tracą pierwotny wyraz architektoniczny. Przyczyną 
tego są współczesne prace budowlane, w tym przede wszystkim ocieplenie budynków, 
pozbawiające je pierwotnego wyrazu architektonicznego (np. utrata plastyczności elewacji  
i jej detalu; Rysunek 63). 

                                                                    
345 Przy czym zabudowa z pierwszego okresu uprzemysłowienia została prawie całkowicie zastąpiona zabudową z okresu 

wielkoprzemysłowego lub późniejszego. Zachowały się jedynie pojedyncze budynki z tego okresu. 
346 Zasięg strefy historycznej zabudowy XIX-wiecznej ilustruje m.in. - „Uwarunkowania – ocena stanu ładu przestrzennego i krajobrazu 

miasta” – załącznik Nr 5 do uchwały. 
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Rysunek 62 Schemat stopnia zachowania historycznych zespołów przemysłowych 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 63 Schemat stopnia przekształcenia (autentyczności) historycznych zespołów mieszkaniowych 

Źródło: opracowanie własne. 
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Zespoły historycznej zabudowy przemysłowej w większości utraciły pierwotny sposób 
użytkowania. Nastąpiły ich adaptacje i przekształcenia dostosowujące do nowych potrzeb, 
co bardzo często wpływa na utratę autentyzmu ich substancji347 (Rysunek 62). W zakresie formy 
zespoły przemysłowe należy pogrupować na te, które zostały wyburzone w całości (np. fabryka 
Eiserta przy ul. Żeromskiego i ul. Żwirki, fabryka Allarta przy ul. Wróblewskiego, L. Geyera 
pomiędzy ul. Piotrkowską i ul. Wólczańską), zespoły przebudowane (np. adaptacje wraz z wymianą 
znacznej części zabudowy i elementów zagospodarowania terenu, np. Manufaktura, przędzalnia 
K. Kretschmera, późniejsza Państwowa Wytwórnia Papierosów przy ul. Kopernika, fabryka 
S. Barcińskiego przy ul. Kilińskiego/Tylnej, fabryka Birnbauma przy ul. Sienkiewicza/Piotrkowskiej) 
oraz zespoły, w których, mimo adaptacji i nawarstwień, autentyzm jest w znacznym stopniu 
zachowany (np. fabryka N. Eitingtona przy ul. Dowborczyków). Można ponadto wskazać nieliczne 
już historyczne zespoły przemysłowe o zachowanej w znacznym stopniu autentyczności, 
np. fabryka nici – Niciarka (obecnie „Ariadna”), browar Anstadta przy ul. Północnej, browar 
Geligha przy ul. Orlej, zespół Monopolu Spirytusowego przy ul. Kopcińskiego, zespół Plihala 
przy ul. Wileńskiej, zespół Jarocińskiego przy ul. Targowej, zespół A. Ossera przy ul. Kilińskiego, 
zespół F. Kindermanna przy ul. Struga, fabryka F. Ramischa przy ul. Piotrkowskiej. 

Zespoły zieleni historycznej i komponowanej cechuje utrata pierwotnych cech 
kompozycyjnych (zarówno w dawnych założeniach publicznych, jak i w dawnych prywatnych 
ogrodach fabrykanckich) oraz zniszczenie/wymiana pierwotnych elementów zagospodarowania. 
Należy przy tym zauważyć stopniowe przywracanie autentyczności poprzez bieżące działania 
rewitalizacyjne dla pojedynczych parków (prace zrealizowane w Parku Źródliska oraz rozpoczęte 
w Parku im. H. Sienkiewicza, a w planie w Parku im. W. Reymonta). 

Studium – z uwagi na jego strategiczną rolę oraz wynikającą z tego skalę opracowania – 
nie odnosi się do skali szczegółowej, tj. do pojedynczych budynków (zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej). Stąd wskazuje się, że diagnoza w zakresie autentyczności poszczególnych 
historycznych obiektów budowlanych czy dóbr kultury współczesnej powinna zostać określona 
w bardziej szczegółowych opracowaniach. Autentyczność dóbr kulturowych należy diagnozować 
w odniesieniu do projektu, materiałów, fachowości wykonania i otoczenia. Przy czym „wyjątkowo 
może być akceptowana rekonstrukcja, jeśli została dokonana na podstawie pełnej, szczegółowej 
dokumentacji oryginału i nie miała charakteru koniunkturalnego”348. W związku z powyższym 
wskazuje się konieczność wykonywania opracowań służących pogłębionej analizie zasobu 
i wartości dziedzictwa kulturowego, które będą stanowiły niezbędne materiały wyjściowe 
do opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Potrzeba i zakres 
sporządzania ww. analiz uzależniona jest od rodzaju planu (np. plany miejscowe lub miejscowe 
plany rewitalizacji), charakteru terenu objętego planem i dostępności materiałów źródłowych. 

Unikatowość 

Za unikalność przyjmuje się wyjątkowość w swoim rodzaju, niepowtarzalność w kontekście 
typologicznym, odniesioną do określonej czasowo lub terytorialnie skali porównania.  

W kontekście typologicznym i odniesieniu do europejskiej architektury XIX-wiecznej 
poszczególne łódzkie kamienice nie są unikatowe. Natomiast rozległe zespoły zabudowy 
przemysłowej zlokalizowane na południe od tej strefy, na terenie posiadeł wodno–fabrycznych 
za takie należy uznać. Dodatkowo unikatową cechą zabudowy i zagospodarowania Łodzi 
jest wielofunkcyjność zabudowy śródmiejskiej, gdzie obok zabudowy mieszkaniowej i usługowej 
zlokalizowane były liczne zakłady produkcyjne nadając miastu charakter fabryczny. 

Wyjątkowość zagospodarowania przestrzennego i zabudowy Łodzi (przynajmniej na tle 
innych miast polskich) polega także na dużym nagromadzeniu zabudowy pochodzącej z tego 

                                                                    
347 Utrata autentyczności w zakresie przestrzennym, budowlanym, ale również związanym z brakiem kompletności wyposażenia  

oraz w warstwie symentalnej – zerwanie ciągłości funkcji. 
348 Z uwzględnieniem: Polski Komitet ds. UNESCO, Kryteria wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa, http://www.unesco.pl/kultura/ 

dziedzictwo-kulturowe/swiatowe-dziedzictwo/kryteria/. 
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samego okresu, tj. 2. poł. XIX i początku XX wieku, spójnej typologicznie, stylistycznie i formalnie 
(mieszkaniowej w formie kamienic, rezydencji fabrykanckich, domów robotniczych, ale także 
zabudowy przemysłowej) oraz zgromadzeniu/usytuowaniu jej na bardzo dużym obszarze miasta. 
Unikatowość, a zarazem jednorodność układu przestrzennego części śródmiejskiej Łodzi wynika 
z faktu, że powstał on w sposób celowo i jednorodnie rozplanowany, według podobnych, 
homogenicznych zasad planistycznych i kompozycyjnych. Wśród zabudowy śródmiejskiej 
przeważa zabudowa eklektyczna, częściowo secesyjna i modernistyczna, zachowana w znacznym 
stopniu do czasów obecnych. Można zatem stwierdzić, że jest to w znacznej części obszar 
autentycznej wielofunkcyjnej zabudowy, uznanej za krajobraz miasta przemysłowego, unikatowy 
pod względem zajmowanej dużej powierzchni miasta. 

Inne kryteria diagnozy stanu dziedzictwa kulturowego 

Należy wyróżnić grupę kryteriów oceny i waloryzacji dziedzictwa kulturowego, zabytków 
i dóbr kultury współczesnej, które w ujęciu przestrzennym, tj. w opracowaniach planistycznych, 
w szczególności w studium, mogą odgrywać rolę pomocniczą. Niektóre z nich wykazują pośredni 
związek z planowaniem przestrzennym, inne są bardzo subiektywne. To następujące kryteria: 
historyczność, rozumiana jako związek z postaciami i wydarzeniami historycznym, artystyczność, 
niematerialność, tożsamość społeczna, estetyczność349. Historyczność mogą w Łodzi wyznaczać 
niektóre miejsca pamięci narodowej, w szczególności związane z miejscami walk Bitwy Łódzkiej 
(z 1914 roku), z okresem wydarzeń II wojny światowej i martyrologią ludności Łodzi (polskiej, 
żydowskiej i romskiej).  

Artystyczność wyznaczają obszary zabudowy eklektycznej – która determinuje główny 
sposób postrzegania dziedzictwa kulturowego miasta. W zakresie artystyczności należy wskazać 
grupy budowli powstałych w związku z działalnością twórców architektury i sztuki. Ze względu 
na dużą reprezentatywność zaprojektowanych i wybudowanych obiektów należy wskazać postać 
Hilarego Majewskiego (budynki, które zaprojektował oraz ul. Włókiennicza, gdzie pod numerem 
jedenastym znajdowała się jego rezydencja), postaci Władysława Strzemińskiego i Katarzyny 
Kobro (Muzeum Sztuki w Łodzi, Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Łodzi, 
późniejsza Akademia Sztuk Pięknych – jako miejsca związane z działalnością i twórczością 
oraz miejsca ekspozycji ich prac oraz – osiedle Montwiłła-Mireckiego, gdzie mieszkali) i inne. 
Wątek ten jest odrębnym zagadnieniem, który w niniejszym dokumencie jedynie zasygnalizowano. 
Wymaga w przyszłości dalszych badań i rozwinięcia. 

7.4.2. Diagnoza procesów  

Identyfikacja i intensywność zmian 

Zmiany dotyczące dziedzictwa kulturowego oraz zabytków związane są z procesem 
rozwoju struktury przestrzennej miasta w różnych przejawach i aspektach. Jest to ciąg 
powiązanych ze sobą i następujących kolejno przekształceń. Niektóre z nich przynoszą pożądane 
rezultaty i wzbogacają krajobraz kulturowy, inne są działaniami niepożądanymi i zubożającymi 
(np. wyburzenia). Intensywność procesów dotykających miasto świadczy o jego kondycji 
ekonomicznej i gospodarczej. Jakość przestrzeni miasta, w tym przestrzeni kulturowej 
oraz kondycji dziedzictwa kulturowego, z pewnością jest przejawem statusu materialnego, 
kulturowego i edukacyjnego lokalnej społeczności. Jednocześnie odzwierciedla 
ona zaangażowanie władz miasta, jego aparatu administracyjnego (szczególnie służb 
konserwatorskich) oraz różnego rodzaju grup społecznych i mieszkańców w dbałość o miasto 
oraz sprawowanie opieki nad jego dziedzictwem. 

                                                                    
349 Niematerialność oraz tożsamość społeczną można rozpatrywać w skojarzeniu z materialnymi elementami dziedzictwa kulturowego, 

jednak z perspektywy Studium nie jest to zagadnienie odrębne. Podobnie estetyczność jest odczuciem subiektywnym i związanym 
z konkretnym przejawem działalności materialnej, zatem diagnoza przeprowadzona według tego kryterium nie byłaby miarodajna. 
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Rozwój historycznej struktury przestrzennej (Strefa Wielkomiejska i obszar jej współczesnego 
rozwoju) 

1. Czynniki kształtujące historyczną strukturę przestrzenną w XIX i na początku XX wieku: 

 geograficzne i przyrodnicze: 

 lasy, 

 rzeki (w szczególności Łódka i Jasień, które wyznaczały naturalne pasma rozwojowe 
miasta i rozdzielały struktury zabudowy śródmiejskiej od zabudowy podmiejskiej), 

 antropogeniczne: 

 regulacje planistyczne: podział terenu zakładanej osady przemysłowej na długie 
i wąskie działki rękodzielnicze, gdzie od frontu usytuowana była zabudowa, a dalej 
ciągnęły się ogrody i pola (wynik manufakturowego systemu produkcji), 
oraz utrwalenie tego podziału w kolejnych etapach rozwoju przestrzennego miasta, 

 wyznaczenie stref lokalizacji zakładów przemysłowych (w XIX wieku – w dolinach 
rzek), zajmujących wielkie, niepodzielone obszary, 

 żywiołowy rozwój zabudowy miasta przemysłowego wraz z wtórnymi podziałami 
parcelacyjnymi oraz wymianą i zwiększaniem intensywności zabudowy, 

 brak zmiany granic administracyjnych w okresie 1840-1906 (brak regulacji miejskich 
w obszarze ówczesnej zabudowy podmiejskiej, rozwijającej się żywiołowo 
i bezładnie), 

 wyznaczenie strefy urbanizacji, ograniczonej od północy i południa granicami 
administracyjnymi miasta (do 1906 roku) oraz od wschodu i zachodu granicami 
urbanizacji, 

 realizacja linii kolejowych: kolei fabrycznej oraz kolei obwodowej (pasma 
rozdzielające strukturę zabudowy). 

2. XX-wieczne przekształcenia struktur historycznych: 

 poszerzenia i nowe realizacje szerokich arterii komunikacyjnymi wewnątrz linii kolei 
obwodowej (wraz z wyburzeniami zabudowy i przekształceniami przestrzennymi): 

 al. Śmigłego-Rydza – ul. Kopcińskiego z wiaduktem nad linią kolejową, 

 al. Włókniarzy – al. Jana Pawła II, 

 al. Mickiewicza – al. Piłsudskiego (współcześnie przekształcana w dwupoziomową 
arterię W-Z, która wzmocni podział strukturalny tej części miasta, 

 ul. Inflancka – ul. Julianowska (poszerzenie ulic), 

 ul. Zachodnia – al. Kościuszki, 

 ul. Narutowicza – ul. Zielona, 

 wprowadzenie nowej, wysokiej zabudowy do centralnego obszaru miasta: 

 budowa Śródmiejskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, 

 wyznaczenie nowej osi kompozycyjnej miasta – trasa W-Z – wraz z jej zabudową, 
w tym wysokościową, 

 budowa punktowych wysokościowców np. w sąsiedztwie katedry, przy Placu 
Reymonta, na przedpolu dworca fabrycznego. 

3. Brak powiększania granic miasta do 1906 roku oraz administracyjne ograniczenie 
możliwości realizacji zabudowy na jego terenie skutkowały: 

 utworzeniem podmiejskich dzielnic zabudowy (największa z nich – tj. 100-tysięczna wieś 
Bałuty włączona dopiero w 1915 roku), gdzie nie obowiązywały miejskie przepisy 
dotyczące kształtowania zabudowy, 
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 zagęszczaniem zabudowy (dośrodkowy rozwój miasta) na terenie znajdującym  
się w ówczesnych granicach administracyjnych, w szczególności w granicach historycznej 
strefy urbanizacji. 

Z kolei przekształcenia XX-wieczne oraz współczesne spowodowały nieodwracalne zmiany 
części historycznych układów urbanistycznych wraz z wyburzeniami, (w tym najbardziej 
negatywnymi wyburzeniami zabudowy w pierzejach ulic: Zachodniej, Narutowicza, 
al. Piłsudskiego).  

W związku z ww. czynnikami i procesami, historyczną strukturę przestrzenną w granicach 
Strefy Wielkomiejskiej cechuje obecnie: 

 mała gęstość ulic, 

 duże kwartały zabudowy śródmiejskiej (przy czym najmniejsze, stosunkowo nieliczne, 
zajmują obszar około 1 ha, pozostałą strukturę tworzą, w mniej więcej równym podziale, 
kwartały o wielkościach około: 2-4 ha, 4-10 ha oraz o powierzchni powyżej 10 ha)350 – 
Rysunek 64, 

 duże i bardzo duże kwartały zabudowy przemysłowej – tworzące zespoły lub grupy 
zespołów, które mają zazwyczaj kształty nieregularne, a ich wielkość jest bardzo 
zróżnicowana (wynosi zazwyczaj powyżej 10 ha lub znacznie więcej), 

 niski stopień nasycenia historycznej struktury zabudowy przestrzeniami publicznymi 
(proces nasilony w ciągu ostatnich lat w wyniku tendencji do zabudowywania istniejących 
placów o rodowodzie historycznym), 

 liczne puste działki (miasto niedokończone), niewykształcona zabudowa w narożnikach 
i przy skrzyżowaniach ulic oraz nieciągłości linii zabudowy w pierzejach. 

                                                                    
350 Podział wielkości kwartałów zabudowy zgodnie z systematyką kształtowania struktury przestrzennej: Ziobrowski Z., Urbanistyczne 

wymiary miast, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2012 rok, s. 155. 
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Rysunek 64 Wielkość kwartałów zabudowy w Strefie Wielkomiejskiej oraz w Obszarze Współczesnego 
Rozwoju Strefy Wielkomiejskiej 

Źródło: opracowanie własne. 

Planowane inwestycje mogące wpłynąć na strukturę przestrzenną – obszary zabytkowe 
a potrzeby komunikacyjne miasta 

Niektóre inwestycje drogowe prowadzone na obszarze śródmiejskim skutkują 
wyburzeniami substancji zabytkowej lub zatarciem historycznego układu przestrzennego. 
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Najbardziej ewidentnymi negatywnymi przykładami przeprowadzenia takich działań kilkadziesiąt 
lat temu są: ul. Zachodnia (zniszczona do dziś wschodnia pierzeja tej ulicy), ul. Narutowicza 
(zniszczona południowa pierzeja na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Sienkiewicza i częściowo dalej 
do ul. Piotrkowskiej), al. Piłsudskiego (bardzo szeroka arteria, rozcinająca przestrzennie miasto 
oraz poszczególne jego dzielnice i zespoły historyczne, w tym ul. Piotrkowską i dawny Wodny 
Rynek). Należy podkreślić, że poszerzanie arterii komunikacyjnych odbywa się nie tylko kosztem 
istniejącej zabudowy pozostającej w kolizji z korytarzem, ale w dłuższej perspektywie czasowej 
także kosztem dalszej zabudowy przylegającej. Obiekty osadzone w okaleczonej, nadwątlonej 
strukturze przestrzennej, o silnie zaburzonym pierwotnym układzie zabudowy i sąsiadujące 
z uciążliwymi drogami, nie wytrzymują próby czasu i w ciągu kilkudziesięciu lat są rozbierane 
(np. „czyszczenie” posesji od strony ul. Zachodniej, kamienica na rogu ulic Kilińskiego i Traugutta, 
kamienica przy skrzyżowaniu al. Piłsudskiego i al. Śmigłego-Rydza, kamienica na skrzyżowaniu 
ul. Zielonej i ul. 28. Pułku Strzelców Kaniowskich, przeznaczone do rozbiórki kamienice 
w kwartale pomiędzy ul. Legionów, ul. Zieloną i al. Włókniarzy i wiele innych). 

Obecnie wśród planowanych inwestycji drogowych kilka odcinków dróg w szczególności 
wymaga podjęcia decyzji przestrzennych z uwagi na potencjalne konflikty projektowanego układu 
komunikacyjnego z dziedzictwem kulturowym i zabytkami (decyzje do podjęcia przy udziale władz 
miasta, ekspertów, m.in. z zakresu planowania przestrzennego, szczególnie projektantów układów 
komunikacyjnych oraz służb konserwatorskich). Obszarami wymagającymi takich decyzji 
są projektowane:  

 ul. Nowotargowa (odcinek od al. Piłsudskiego do Nowego Centrum Łodzi), 

 przedłużenie ul. Przybyszewskiego w kierunku zachodnim, wraz z przeprowadzeniem linii 
tramwajowej (przebicie przez zabytkowy, wpisany do rejestru zespół przemysłowy 
L. Geyera przy ul. Piotrkowskiej), 

 projektowana ul. Konstytucyjna wraz z rozwiązaniem skrzyżowania z al. Piłsudskiego, 

 projektowane przebicie korytarza ul. Wojska Polskiego (w szczególności obszar Starych 
Bałut), 

 projektowane poszerzenie ul. Zgierskiej na wysokości Parku im. A. Mickiewicza. 

Działalność inwestycyjna na obiektach i obszarach zabytkowych. Charakter inwestycji 
budowlanych 

W ostatnich latach wzrosło liczba inwestycji w obiektach zabytkowych zlokalizowanych 
w Strefie Wielkomiejskiej (m.in. program Mia100 kamienic), co znajduje swój wyraz w wizerunku 
tej części miasta. Na podstawie analizy wydanych w ciągu ostatnich kilku lat decyzji i postanowień 
konserwatorskich można stwierdzić, że najczęściej podejmowanymi działaniami przy budynkach 
zabytkowych są prace budowlane, obejmujące (Rysunek 65): 

 przebudowę (poza dociepleniem – 27,08%), 

 remont (15,22%), 

 rozbudowę (14,03%). 

Najczęściej jednak są to jedynie działania polegające na montażu urządzeń reklamowych. 
Przy czym analiza obszarowa koncentracji tych działań wskazywała na ul. Piotrkowską  
i jej bezpośrednie sąsiedztwo. Wydaje się zatem, że pilną potrzebą w zakresie ochrony krajobrazu 
kulturowego oraz ochrony zabytków jest m.in. kwestia ochrony przed niekontrolowanym 
pojawianiem się reklam. A zatem najwłaściwszą formą ochrony w takim przypadku jest utworzenie 
parku kulturowego.  
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Rysunek 65 Rodzaje działań budowlanych przy obiektach zabytkowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów udostępnionych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Łodzi. 

Działania budowlane podejmowane są przede wszystkim przez prywatne firmy, wspólnoty 
mieszkaniowe itp. (61% wszystkich działań), liczna jest również grupa prywatnych inwestorów 
(19%). Jednak kompleksowe remonty obiektów zabytkowych częściej wykonuje miasto 
niż prywatni właściciele (spośród wszystkich opiniowanych inwestycji w tym zakresie 91,04% 
stanowiły inwestycje gminne)351 – Rysunek 66. 

W trakcie procesów budowalnych następują remonty obiektów, ale także adaptacje 
do nowych funkcji (Rysunek 67). Docelowo dawne obiekty historyczne przeznaczane  
są na funkcje mieszkaniowe oraz usługowe. W przypadku obiektów fabrycznych oznacza to często 
duże przekształcenia substancji architektonicznej i konstrukcji obiektów. 

Niektóre działania inwestycyjne stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zabytków, 
szczególnie w przypadku, gdy zamiarem inwestorskim jest wykorzystanie jedynie dobrej 
lokalizacji, bez planu adaptacji i zachowania obiektów zabytkowych. Przykładem tego typu działań 
mogą być tereny wyburzonych w ostatnich latach, w całości lub w znacznej części, dawnych 
zespołów przemysłowych: Eiserta przy ul. Żeromskiego, Allarta przy ul. Wróblewskiego, Geyera 
między ul. Piotrkowską i ul. Wólczańską, Biedermana między ul. Północną i ul. Smugową, 
Piaskowskiego przy ul. Pomorskiej. Jest to dziedzictwo bezpowrotnie stracone, po którym, 
w krajobrazie kulturowym miasta pozostają na wiele lat puste miejsca. 

Dodatkowo wyburzanie pojedynczych budynków w śródmiejskich pierzejach  
(w tym zabytków), nie tylko zubaża strukturę miasta, ale może też naruszać konstrukcję 
oraz pogarszać stan techniczny i parametry użytkowe (np. cieplne) budynków  
z nimi sąsiadujących. Proces ten w konsekwencji może prowadzić do pogorszenia stanu 
technicznego, a nawet do wyburzeń kolejnych obiektów. 

Tym bardziej na podkreślenie zasługują programy takie jak program remontowy Łodzi 
funkcjonujący początkowo pod nazwą Mia100 Kamienic, obecnie Miasto Kamienic. Mimo, 
że działania mają charakter punktowy i polegają przede wszystkim na remoncie zasobu gminnego 
należy podkreślić fakt, że od początku funkcjonowania projektu do końca listopada 2015 roku 
remontem objętych zostało ponad 170 budynków (mieszczących się pod 100 adresami)352. 

                                                                    
351 W poprzednich latach gmina Łódź przeznaczyła na dotacje do renowacji najcenniejszych zabytków następujące środki: 2.357.460 zł 

– 2004 r.; 2.568.000 zł – 2005 r.; 2.655.000 zł – 2006 r.; 4.080.000 zł – 2007 r.; 5.500.000 zł – 2008 r.; 5.738.175 zł – 2009 r.; 
5.000.000 zł – 2010 r.; 3.500.000 zł – 2011 r, Opieka i Ochrona nad Zabytkami miasta Łodzi, Dotacje, 
http://www.ochrona.zabytki.lodz.pl/page/index.php?str=24. 

352 Mia100 kamienic, http://mia100kamienic.lodz.pl/. 
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„Program jest kontynuowany i winien być ściśle koordynowany z działaniami rewitalizacyjnymi 
prowadzonymi w ramach przyszłego LPR”353. 

 

Rysunek 66 Inicjatorzy działań budowlanych przy 
obiektach zabytkowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów 
udostępnionych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w 

Łodzi. 

 

Rysunek 67 Nowe przeznaczenie funkcjonalne 
obiektów zabytkowych poddawanych działaniom 

budowlanym 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów 
udostępnionych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w 

Łodzi. 

Ze względu na strukturę własności sektor publiczny nie ma dużych szans na pokazanie 
dobrych praktyk w zakresie rewitalizacji dużych obiektów przemysłowych. Obecnie własnością 
gminną lub skarbu państwa jest zaledwie 12 (spośród około 200) historycznych zespołów 
przemysłowych i technicznych lub ich części354. Najlepiej zagospodarowaną fabryką gminną jest 
tzw. Biała Fabryka L. Geyera (obecne Centralne Muzeum Włókiennictwa). W trakcie rewitalizacji 
(właściwie przebudowy na funkcje muzealne) jest zespół najstarszej elektrowni EC1. 
Inne historyczne fabryki pozostające własnością sektora publicznego są niewielkie i pozostają 
w różnym stopniu zachowania. Są to obiekty zlokalizowane przy ulicach: część fabryki przy 
ul. Brzeźnej 3, Dąbrowskiego 23/25, Dowborczyków 9-11, Jaracza 40 i 42, Kopcińskiego 29, 
Lipowej 83, Pomorskiej 81, część fabryki przy Pomorskiej 100, Struga 19/21. Pozostałe 
historyczne zespoły przemysłowe na terenie Łodzi stanowią własność prywatną. Większość  
z nich wpisana została do Gminnej Ewidencji Zabytków (prawie dwieście obiektów 
przemysłowych i produkcyjnych). Obecnie ważne jest, aby określić dla nich wytyczne 
konserwatorskich, oraz objąć je ochroną poprzez uzupełnienie rejestru zabytków 
oraz sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Stan techniczny zabytków 

Stan techniczny obiektów składających się na dziedzictwo kulturowe zależy od wielu 
czynników, wśród których wymienić należy m.in.: 

 użytkowanie, 

 prowadzenie lub zaniechanie prowadzenia bieżących prac remontowych, 

 możliwość adaptacji do współczesnych potrzeb lub na inne cele, 

 atrakcyjność zespołu/ obiektu pod względem inwestycyjnym ze względu na lokalizację, 

 możliwość uzyskania wsparcia instytucjonalnego i finansowaniu remontów (obiekt należący 
do gminy, zlokalizowany na obszarze objętym LPR, wpisany do rejestru zabytków),  

                                                                    
353 Informacje według: Urząd Miasta Łodzi, Łódź Rewitalizuje. Lokalny Program… – zgodnie z wersją z września 2014 roku, materiał 

wewnętrzny UMŁ. 
354 Dane MPU na podstawie detekcji stanu własności z 2013 roku oraz zasięgów dawnych, historycznych zespołów przemysłowych. 
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 technologię budowlaną, 

 rozpoznanie danego zasobu, świadomość potrzeby jego ochrony. 

Czynnikiem najsilniej wpływającym na stan techniczny obiektów jest ich użytkowanie. 
Brak użytkowania w większości przypadków przekłada się na niemal lawinowe pogorszenie stanu 
technicznego i w konsekwencji prowadzi do wyburzania zabudowy. 

Najgorszym stanem technicznym charakteryzują się obiekty pofabryczne, w szczególności 
parterowe hale szedowe i kominy. Po utracie pierwotnych funkcji produkcyjnych i trudności 
adaptacji do nowego przeznaczenia ich stan techniczny podlega gwałtownej degradacji. 

Powolną dekapitalizacją charakteryzuje się zabudowa mieszkaniowa, zwłaszcza kamienice 
prywatne. Kosztowność eksploatacji, a także nakładów remontowych przy uwzględnieniu 
wskazań konserwatorskich utrudnia właścicielom bieżącą konserwację substancji. W skrajnych 
przypadkach obiekty wyłączone z użytkowania podlegają radykalnej degradacji, prowadzącej 
do wyburzenia obiektów (decyzje administracyjne z uwagi na stan zagrożenia bezpieczeństwa 
i życia ludzi). 

Stan zabytków wynikających z negatywnych procesów oraz niepożądanych zmian 

Zmiany niepożądane dotyczą przekształceń fizycznych, tj. prac budowlanych, podziałów 
geodezyjnych terenu – niektóre z nich stanowią wynik zaniedbań, do których przyczyniło 
się niewłaściwe użytkowanie lub zbyt mała dbałość o stan obiektów. Na stan i kondycję zabytków 
pośredni wpływ ma też grupa procesów ekonomicznych, społecznych i gospodarczych.  

Do negatywnych procesów, mających bardzo istotny wpływ na stan dziedzictwa 
kulturowego i zabytków, należy również zaliczyć obecnie obowiązujące procedury 
administracyjne, a szczególnie decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  

Negatywne procesy i niepożądane zmiany dotyczące dziedzictwa kulturowego Łodzi to: 

1. przekształcenia krajobrazu kulturowego oraz struktury przestrzennej: 

 urbanizacja terenów otwartych, szczególnie historycznych układów ruralistycznych,  

 rozdrobnienie struktury własności (wtórne podziały geodezyjne nieruchomości), 

 brak zagospodarowywania pustych przestrzeni w krajobrazie zurbanizowanym miasta, 
zwłaszcza narożników skrzyżowań ulic (miejsca wyburzeń lub miejsca nigdy 
niezabudowane), 

 wyburzenia zabytków (zespołów budowlanych oraz pojedynczych obiektów); 

2. zły stan techniczny obiektów (w konsekwencji grożący wyburzeniem lub rozbiórką); 

3. przekształcenia funkcjonalne (utrata pierwotnej funkcji) oraz budowlane wraz 
z konsekwencjami: 

 adaptacje polegające na rozbudowie i nadbudowie wraz ze znaczącym przekształceniem 
zabudowy, 

 adaptacje do nowych funkcji z naruszeniem struktury budowlanej; 

4. inwestycje prowadzone z brakiem poszanowania historycznego układu zabudowy 
i zabytków: 

 zabudowywanie terenów zieleni oraz zbiorników wodnych w zespołach, 

 wprowadzanie nowych obiektów kubaturowych o gabarytach konkurujących z zabudową 
historyczną, oraz sytuowanych w sposób niezgodny z zasadami kompozycyjnymi układu 
historycznego; 

5. spekulacje inwestycyjne:  

 spekulacje gruntowe – sztuczne podnoszenie wartości nieruchomości (decyzje o warunkach 
zabudowy dla zabudowy o dużej liczbie kondygnacji oraz dużej intensywności zabudowy), 
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 pozorowane działania inwestycyjne (etapowa realizacja pozwolenia na budowę 
z wyburzeniem zabytków w pierwszym etapie), prowadzące jedynie do „wyczyszczenia” 
terenu z zabytkowej zabudowy (pozyskiwanie działek śródmiejskich pod nowe inwestycje); 

6. brak bieżących prac remontowych i modernizacyjnych; 

7. prace budowlane naruszające stan pierwotny (w tym detal architektoniczny): 

 docieplenia, 

 wymiana stolarki i ślusarki, 

 montaż skrzynek przyłączy i instalacji technicznych, wind, urządzeń technicznych, anten itp. 
na elewacjach zabytków, 

 malowanie elewacji bez uwzględnienia pierwotnej kolorystyki, lub pierwotnego sposobu 
wykończenia zabytku (np. pod względem rodzaju materiałów budowlanych, rodzaju 
i sposobu nałożenia tynku); 

8. niewystarczające działania w zakresie wyposażenia w infrastrukturę (zwłaszcza w sieć 
cieplną) obszarów zabytkowych. 

Działania możliwe i pożądane 

Wśród pozytywnych kierunków zmian w odniesieniu do dziedzictwa kulturowego należy 
wymienić kilka kategorii działań podejmowanych zarówno przez instytucje publiczne, jak i firmy 
i osoby prywatne. Są to działania programowe i planistyczne, ale również inwestycyjne, a także 
informacyjne i edukacyjne. Mimo że w ostatnich latach możemy stwierdzić intensyfikację działań 
pożądanych (proces rewitalizacji obszarowej, remonty zabytków, uzupełnianie form ochrony 
zabytków, programy edukacyjne), ich liczba jest ciągle niewystarczająca wobec skali potrzeb. 
Ponadto niektóre przekształcenia i procesy są już nieodwracalne (np. wyburzone zabytki 
przemysłowe).  

Kierunki działań pożądanych obejmują zarówno działania bezpośrednio wpływające 
na poprawę stanu dziedzictwa kulturowego (np. programy rewitalizacji), jak i oddziałujące 
w sposób pośredni (ożywienie gospodarcze danego obszaru, tworzenie miejsc pracy). 
Wśród działań bezpośrednich należy wymienić: 

1. opracowanie programów, dokumentów strategicznych i planistycznych zapewniających 
spójną politykę miejską w odniesieniu do dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz stanowiących podstawę dalszych działań: 

 Gminny Program Opieki nad Zabytkami (2014 rok), 

 Strategia Rozwoju Przestrzennego Łodzi 2020+, 

 polityka przestrzenna oraz ochrona konserwatorska w ustaleniach miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego; 

2. programy rewitalizacji: 

 Gminny Program Rewitalizacji miasta Łodzi 2026+ (2016 rok), 

 rozpoczęcie rewitalizacji obszarowej w ramach wybranych, pilotażowych kwartałów 
zabudowy, 

 rewitalizacja zespołu „Księży Młyn”; 

3. działania infrastrukturalne, m.in. program uciepłownienia Strefy Wielkomiejskiej (w toku); 

4. prace budowlane i inwestycyjne: 

 działania w ramach budżetu obywatelskiego, 

 obiekty odnowione w ramach programu Mia100kamienic oraz inne indywidualne remonty 
kamienic śródmiejskich, 

 inwestycje remontowe przy obiektach zabytkowych, 
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 nowe inwestycje budowlane uzupełniające strukturę zabudowy zabytkowej („plomby 
śródmiejskie”), 

 nowe inwestycje budowlane z wykorzystaniem zespołów zabudowy zabytkowej, 

 adaptacje; 

5. utrzymanie/wspieranie ciągłości użytkowania i prowadzenia bieżących prac remontowych 
obiektów zabytkowych; 

6. programy edukacyjne i promocyjne; 

7. cyfryzacja i upowszechnienie informacji o zasobie. 

Podmioty mające wpływ na stan i kondycję zabytków 

Na stan dziedzictwa kulturowego i zabytków bezpośredni wpływ ma rodzaj działań 
prowadzonych przez różne jednostki (lub brak ich podejmowania). Wśród podmiotów, których 
działalność ma ścisły związek ze stanem dziedzictwa kulturowego, można wskazać następujące 
grupy: 

1. samorząd lokalny – Gmina Łódź: 

 realizacja programów miejskich, w tym strategicznych, rewitalizacyjnych, oraz działania 
realizacyjne (zgodnie z budżetem i przyjętym harmonogramem), 

 sporządzanie planów miejscowych, 

 wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, 

 skrócenie czasu uzyskiwania pozwoleń administracyjnych na działania przy obiektach 
zabytkowych, 

 wykorzystanie narzędzi ustawy o rewitalizacji (przede wszystkim prawa pierwokupu gminy, 
możliwości realizacji inwestycji publicznych jako celu publicznego, umowy inwestycyjne 
itp.); 

2. samorząd wojewódzki – zgodnie z ustaleniami Wojewódzkiego Programu Opieki 
nad Zabytkami: 

 wskazanie zakresu działań, m.in. remontów obiektów podlegających Urzędowi 
Marszałkowskiemu,  

 wspieranie działań na rzecz popularyzacji krajobrazów kulturowych i partnerstwa 
w realizacji projektów,  

 wspieranie i rozwój szlaków kulturowych,  

 kreowanie marki ŁÓDZKIE poprzez promocję tradycyjnych smaków regionu, 

 opracowanie stron internetowych i publikacji promujących dziedzictwo kulturowe 
oraz WPOnZ na lata 2012-2015; 

3. osoby i instytucje prywatne – inwestycje oraz działania popularyzatorskie i promocyjne; 

4. grupy środowiskowe i społeczne, stowarzyszenia – upowszechnianie wiedzy 
oraz wspomaganie w różnorodny sposób instytucji i administracji publicznej. 

Aspekt gospodarczy – dziedzictwo kulturowe w obliczu gospodarki wolnorynkowej 

Na obecny stan dziedzictwa kulturowego Łodzi istotny wpływ miała transformacja 
gospodarcza. Rok 1989 zapoczątkował upadek przemysłu włókienniczego, który w wielu 
aspektach był szczególnie dotkliwie odczuwalny w Łodzi. Rezultatem transformacji gospodarczej 
były przekształcenia przemysłowych zespołów zabudowy (historycznych i współczesnych). 
Ponadto, w obliczu nowych realiów ekonomicznych, pojawiły się nowe inwestycje (przemysłowe, 
mieszkaniowe i usługowe), konkurencyjne wobec obszarów zabytkowych. 

Przemiany struktur historycznych 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI

 

   160 

W rezultacie nieopłacalności produkcji, wynikającej z przyczyn politycznych 
i ekonomicznych (takich jak: odcięcie od wschodnich rynków zbytu, limity eksportowe na rynkach 
zachodnich, ograniczenia wynikające z jakości wyrobów oraz nasycenie polskiego rynku 
konkurencyjnymi towarami zagranicznymi), nastąpiło zaprzestanie dotychczasowej działalności 
i upadek zakładów przemysłowych (zwłaszcza wielkich). Należy zaznaczyć, że na początku lat 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku „jeszcze około 60% potencjału przemysłowego Łodzi 
zlokalizowane było w starych strukturach miejskich, położonych wewnątrz obwodowej linii 
kolejowej. Około 25% całego przemysłu Łodzi mieściło się w tym czasie na działkach położonych 
w śródmieściu, to znaczy w promieniu 1 km od głównej ulicy miasta, jaką jest ul. Piotrkowska”355. 
Transformacja gospodarcza miała więc bezpośredni wpływ na przerwanie ciągłości użytkowania 
zabytkowych obiektów przemysłowych, zaś ich historyczne nagromadzenie w ścisłym centrum 
miasta dało początek daleko idącym przekształceniom funkcjonalnym i strukturalnym śródmieścia 
Łodzi. 

W kolejnych latach (aż do czasów obecnych) miały miejsce liczne wyburzenia zabudowy 
przemysłowej, sięgające w ramach niektórych zespołów nawet 100% obiektów. 

Naturalną konsekwencją upadku przemysłu włókienniczego był spadek wielkości 
zatrudnienia w przemyśle, przy jednoczesnym wzroście bezrobocia i zubożeniu społeczeństwa, 
pogłębiający proces dekapitalizacji zabudowy historycznej.  

Dostępność nowych terenów inwestycyjnych 

Ze względu na fakt, że w realiach gospodarki wolnorynkowej lokalizacja inwestycji 
podyktowana jest głównie zyskiem ekonomicznym, działania budowlane w ciągu ostatniego 
ćwierćwiecza ukierunkowane były na tereny, które mogły zapewnić wyższą stopę zwrotu, tj. tanie 
i niezabudowane grunty znajdujące się na obrzeżach miasta, nieobarczone kosztami związanymi 
z adaptacją zabudowy historycznej (aspekt technologiczny, nadzór konserwatorski, ograniczenia 
w zagospodarowaniu nieruchomości itp.). Stanu dziedzictwa kulturowego nie można zatem 
rozpatrywać bez równoległej analizy podaży terenów konkurencyjnych wobec obszarów 
zabytkowych. Znaczna część działań inwestycyjnych od 1989 roku została zlokalizowana poza 
OWRSW, na terenach wcześniej niezurbanizowanych, posiadających cechy krajobrazu otwartego. 

W odniesieniu do historycznych struktur mieszkaniowych uruchomienie terenów 
inwestycyjnych usytuowanych zewnętrznie w stosunku do obszarów zabytkowych zainicjowało 
proces wyludniania się strefy centralnej miasta i równoczesną suburbanizację. Szczególne 
znaczenie ma fakt, że w ostatnich latach zabudowę historyczną opuszczali mieszkańcy o wyższym 
statusie materialnym, którzy potencjalnie mogli być aktywnymi uczestnikami procesu regeneracji 
zabudowy śródmieścia Łodzi. 

Trend ten zaczął ulegać stopniowemu odwróceniu pod koniec XX i na początku XXI wieku. 
Rozpoczęły się m.in. inwestycje zlokalizowane na terenach Kampusów wyższych uczelni – 
Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego, Budowa Nowego Centrum Łodzi wraz 
z przebudową dworca Łódź Fabryczna, a także indywidualne inwestycje budowalne na terenie 
śródmieścia. W ostatnich latach rozpoczął się także proces Rewitalizacji Obszarowej Centrum 
Łodzi. 

Pojawienie się modelu handlu wielkopowierzchniowego 

Nowe uwarunkowania gospodarcze umożliwiły powstawanie dużych centrów handlowych, 
które wpłynęły zarówno na przeobrażanie strukturalne, jak i funkcjonalne strefy śródmiejskiej 
miasta. Obiekty handlowe zbudowane po 1989 roku silnie oddziałują na przestrzeń miejską 
ze względu na ich formę architektoniczną oraz sposób zagospodarowania działek 
(duże, prostopadłościenne i zunifikowane bryły, otoczone asfaltowymi przestrzeniami parkingów), 
wpłynęły także na upadek wielu istniejących obiektów i punktów handlowych w śródmieściu. 

                                                                    
355 Liszewski S., Przemiany funkcjonalne…, s. 30-31. 
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Nowe obiekty handlowe często powstawały na terenach położonych w bliskim sąsiedztwie Strefy 
Wielkomiejskiej, dezintegrując historyczną strukturę oraz „wysysając” pobliski obszar 
funkcjonalnie (np. na działkach po wyburzonych zespołach – na terenie dawnej rzeźni miejskiej 
przy ul. Inżynierskiej, na terenie dawnych zakładów I. K. Poznańskiego przy ul. Ogrodowej)356.  

Podsumowując: potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego wykraczają poza konserwację 
istniejącego zasobu i powinny być realizowane także poprzez integrowanie różnych polityk 
miejskich. Kluczowe jest zatem prowadzenie spójnej polityki zarządzania istniejącym zasobem 
zabytkowym równolegle z zasobem terenów potencjalnie konkurencyjnych (i lokalizacyjnie, 
i funkcjonalnie). 

Aspekt społeczny i demograficzny 

Aspekty społeczne i obecne trendy demograficzne mają znaczący wpływ na stan 
dziedzictwa kulturowego Łodzi. Należy stwierdzić występowanie następujących zjawisk  
i ich konsekwencje:  

1. depopulacja – zmniejszająca się liczba ludności jest równoznaczna ze spadkiem 
zapotrzebowania na lokale mieszkaniowe. W sytuacji większej podaży od popytu na rynku 
mieszkaniowym szczególnego znaczenia nabiera atrakcyjność i standard zamieszkania 
w konkretnej lokalizacji. Konkurencyjność zabudowy osiedlowej zlokalizowanej poza strefą 
centralną powoduje migrację mieszkańców z zabudowy śródmiejskiej, co przy braku 
napływu nowych mieszkańców może prowadzić do dekapitalizacji mieszkaniowych zasobów 
zabytkowych i przerwania ciągłości ich użytkowania; 

2. „rozgęszczanie” zamieszkania w strukturach historycznych, powodowane podwyższaniem 
standardu życia (większym metrażem powierzchni mieszkaniowej przypadającym  
na 1 osobę) – proces ten postępuje w ostatnich latach stopniowo (począwszy od lat 90-tych 
XX wieku) i w perspektywie obowiązywania niniejszego dokumentu tylko w nieznacznym 
stopniu ma szansę wpływać na zmniejszenie podaży powierzchni mieszkaniowych. 
Jest dodatkowo ograniczony poprzez możliwości finansowe mieszkańców i uwarunkowany 
szeroko rozumianym postępem cywilizacyjnym; 

3. status finansowy mieszkańców Strefy Wielkomiejskiej – obszar śródmiejski jest obszarem 
zamieszkiwanym w znacznym stopniu przez ludność o niskim statusie ekonomicznym (liczne 
lokale komunalne). Możliwości finansowe części mieszkańców śródmieścia 
są niewystarczające w obliczu cen eksploatacji i bieżącej konserwacji obiektów (powolna 
dekapitalizacja); 

4. trend demograficzny starzenia się społeczeństwa – struktury historyczne w obecnym 
kształcie nie zapewniają komfortu życia i zamieszkania osobom starszym, a także osobom 
z niepełnosprawnościami;  

5. opuszczanie struktur śródmiejskich przez rodziny z dziećmi – struktury historyczne 
w obecnym kształcie nie odpowiadają potrzebom osób wychowujących dzieci 
(brak odpowiedniego wyposażenia technicznego budynków, dostępność obiektów, terenów 
zieleni i rekreacji). 

Wobec powyższego niezbędnym działaniem jest podnoszenie standardu obiektów 
i obszarów zabytkowych (w szczególności w zakresie poprawy dostępności, podnoszenia 
wydajności cieplnej oraz wyposażenia w infrastrukturę techniczną). Problematyka podwyższania 
standardu zabytków musi znaleźć odzwierciedlenie w prowadzonej polityce konserwatorskiej 
w zakresie dopuszczenia i określenia zasad przebudowy obiektów chronionych. Przeprowadzenie 
uprzedniej waloryzacji i kategoryzacji całego zasobu umożliwi koordynację i kontrolę procesu. 

                                                                    
356 Pojawił się nawet postulat Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Łodzi aby w opuszczonych zabytkowych zakładach 

pofabrycznych dopuścić lokalizację obiektów handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m².  
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Aspekt ekonomiczny – opłacalność inwestowania w zabytki  

Większość zachowanej zabudowy strefy śródmiejskiej powstała w okresie kilkudziesięciu 
lat, począwszy od lat siedemdziesiątych XIX wieku do początku XX wieku, na obszarze 
obejmującym powierzchnię prawie 940 ha. Zabudowa ta jest jednorodna pod względem typologii 
i formy (w ramach grupy funkcjonalnej, np. kamienice, obiekty przemysłowe). W wyniku 
wieloletnich zaniedbań remontowych, jak również zużycia technicznego budynków następuje 
ciągłe pogarszanie ich stanu. Ponadto okres użytkowania tego typu zabudowy można szacować 
na około 100-150 lat, co wynika m.in. z ówcześnie stosowanej technologii budowlanej, rozwiązań 
konstrukcyjnych, dostępnych materiałów. Należy zatem stwierdzić, że w przypadku niepodjęcia 
prac remontowych, zabezpieczających i innych zapewniających utrzymanie tej zabudowy, nastąpi 
jej całkowite, nieodwracalne zużycie. W najbliższej dekadzie zaobserwować będzie można 
kumulację potrzeb przeprowadzenia prac konserwacyjnych, remontowych lub naprawczych.  

Wobec ogromu potrzeb wydaje się, że dotychczas dostępne środki finansowe, pochodzące 
z środków unijnych, funduszy celowych, budżetu centralnego i samorządowego, będą w stanie 
pokryć zaledwie niewielką część kosztów. Do działań remontowych musi być zatem włączony 
kapitał prywatny. Należy przy tym stwierdzić, że o ile w przypadku działań publicznych 
równorzędne znaczenie ma bezpośredni zysk generowany przez zabytek, jak też jego wartości 
niematerialne (w tym efekty długofalowe, niewymierne), o tyle inwestor prywatny kieruje 
się przeważnie zasadą opłacalności inwestycji i jej zwrotu w określonym czasie.  

Pomimo znacznych rozbieżności celów po stronie instytucji publicznych (ochrona i opieka 
nad zabytkami) i inwestorów prywatnych (uzyskanie opłacalności inwestycji, ale także 
jej atrakcyjności) należy stwierdzić, że szansą utrzymania zasobu zabytkowego Łodzi może 
być opracowanie oferty inwestycyjnej z jego wykorzystaniem. Bardzo istotne w tym zakresie 
jest przeprowadzenie waloryzacji i wyprzedzające, precyzyjne określenie możliwości 
inwestowania w poszczególnych obiektach zabytkowych (przejrzystość oferty i systemu 
oraz przyspieszenie decyzji administracyjnych), co przy wykorzystaniu różnorodności i ilości 
zasobu będzie sprzyjało podejmowaniu działań budowlanych (remontowych) przy zabytkach. 
System taki powinien zawierać elementy wpływające na opłacalność inwestycji w sposób 
bezpośredni (np. wykorzystanie lokalizacji w obszarze rewitalizacji na uzyskiwanie 
dofinansowania do działań budowlanych, ulgi podatkowe, rewitalizacja przestrzeni publicznych 
i nieruchomości sąsiadujących), ale także pośredni (np. możliwość promocji i reklamy, wsparcie 
administracyjne i merytoryczne, przygotowanie regulacji własnościowych i prawnych). 

Jednocześnie z punktu widzenia polityki ochrony dziedzictwa kulturowego niedopuszczalne 
jest, by przez pryzmat prawideł ekonomicznych i opłacalności inwestowania (konserwowania, 
remontowania, przebudowy) rozpatrywać obiekty o unikalnych walorach zabytkowych. Zgodnie 
z doktryną konserwatorską, „ochrony dziedzictwa kulturowego nie powinno się rozpatrywać 
jedynie w kategoriach zysku bezpośredniego. Należy mieć na uwadze również aspekty pośrednie 
– użytkowe, związane z aktualną »przydatnością« dziedzictwa, oraz wartości pozaużytkowe, 
wynikające z samego faktu jego istnienia”357.  

Kluczowa jest zatem uprzednia waloryzacja zabytków, która pozwoli na zastosowanie 
sprawnych narzędzi ochrony wobec tych najbardziej wartościowych. Obiekty te powinny mieć 
zapewnioną z jednej strony ochronę, a jednocześnie możliwość uzyskania dofinansowania 
(np. możliwość zarezerwowania w budżecie gminy środków na dofinansowanie działań 
budowlanych przy najcenniejszych obiektach wpisanych do GEZ)358. W uzasadnionych sytuacjach 
należy ponadto rozważyć zastosowanie regulacji prawnych, umożliwiających gminie wykup 
zabytkowej, szczególnie cennej nieruchomości (co w obecnych realiach prawnych jest niezwykle 
trudne). 

                                                                    
357 Murzyn-Kupisz M., Spojrzenie na wartości obiektów zabytkowych z perspektywy ekonomiki kultury [w:] Szmygina B. (red.), 

Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, Warszawa–Lublin 2012 rok, s. 136-137. 
358 Na przykład z budżetu gminnego, jak ma to miejsce w Gdyni; Hirsch R., Praktyczne zastosowanie… 
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Kompleksowe działania budowlane na obiektach zabytkowych 

Na podstawie analizy wydanych od 2012 roku pozwoleń konserwatorskich na prace 
budowlane przy zabytkach można zauważyć, że kompleksowe remonty zabytków miały miejsce 
„przy okazji” większych inwestycji obejmujących realizację nowej zabudowy (np. Barciński Park, 
Tabacco Park). Niemałego znaczenia nabiera zatem wielkość działki, na której znajduje się zabytek 
i prowadzona jest inwestycja. Jako pośredni środek ochrony dziedzictwa można więc wskazać 
stosowanie przemyślanej polityki w zakresie geodezyjnych podziałów nieruchomości (w tym 
wyznaczania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obszarów, dla których 
wyznacza się obowiązek przeprowadzenia procedury scalenia i podziału nieruchomości). 

Kondycja ekonomiczna obszarów zabytkowych 

Dla obszarów zabytkowych Łodzi charakterystyczna jest tymczasowość w zakresie 
użytkowania i zagospodarowania poszczególnych obiektów, co świadczy o słabej kondycji 
ekonomicznej obszaru (np. częste zmiany najemców lokali usługowych, lokalizacji usług 
w obszarze Strefy Wielkomiejskiej, w tym przenoszenie się ich do powstających obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2). Z punktu widzenia ochrony dziedzictwa 
kulturowego stabilność funkcjonalna obszaru (wynikająca z dobrej kondycji ekonomicznej) 
jest czynnikiem pozytywnie wpływającym na stan zabytków, spowalnia bowiem żywiołowe 
przekształcenia i utratę integralności zarówno układów przestrzennych, jak i poszczególnych 
obiektów. Jest to aspekt pozaplanistyczny, jednak jego zapewnienie będzie realnie wpływać 
na stan zagospodarowania oraz ładu przestrzennego. 

Aspekt planistyczny – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Obecnie zabytki Łodzi chronione są przy wykorzystaniu (w różnym stopniu i zakresie) 
wszystkich form ochrony, jakie przewiduje ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
Jedną z takich form pełnią obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 
Aktualnie trwają prace planistyczne zmierzające do uchwalenia kolejnych miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego zawierających m.in. ustalenia ochrony konserwatorskiej. 
Przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmują 
m.in. obszary najważniejszych elementów dziedzictwa kulturowego Łodzi, tj. krajobrazu 
kulturowego, zespołów śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej i wielofunkcyjnej oraz 
historycznych zespołów przemysłowych, jak również pojedynczych obiektów budowlanych359.  

Aktualna polityka konserwatorska Łodzi została zmieniona w stosunku do wcześniejszej, 
poprzez uzupełnienie wykazu Gminnej Ewidencji Zabytków (stanowiących dotychczas głównie 
pojedyncze obiekty budowlane lub ich zespoły) o wpisy historycznych układów przestrzennych 
miasta. W tym kontekście, w celu zapewnienia spójnej w skali miasta polityki ochrony zabytków 
oraz krajobrazu kulturowego wraz z określeniem zasad zagospodarowania terenu służącego 
m.in. ich ochronie, należy uznać za istotne sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla wszystkich obszarów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków. 

Ponadto, rekomenduje się, żeby miejskie służby konserwatorskie, w ramach prowadzonego 
przez siebie monitoringu i stanu zachowania zabytków, wskazywały służbom planistycznym 
obszary, gdzie znajdują się zabytki oraz krajobrazy kulturowe najbardziej zdegradowane 
lub najbardziej zagrożone przekształceniami i sukcesywnie wnioskowały o obejmowanie 
ich ochroną poprzez ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Opracowywane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uzupełnią w znacznym 
stopniu brakującą ochronę konserwatorską obiektów wymienionych w GEZ i innych elementów 
dziedzictwa kulturowego i z tego względu należy traktować je jako priorytetowe. 

                                                                    
359 Oprócz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opracowywanych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kolejne obszary wymagające opracowania 
planów, wskazane są w harmonogramie sporządzania MPZP po 2014 roku. 
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Sposób użytkowania – ocena ciągłości i/lub przekształceń funkcjonalnych 

Analiza wydanych pozwoleń na budowę na obiektach zabytkowych360 wskazuje, że proces 
przekształceń funkcjonalnych obiektów wpisanych do GEZ jest znikomy i poza budynkami 
o rodowodzie przemysłowym większość obiektów w wyniku działań budowlanych utrzymuje 
pierwotną funkcję. Zaobserwować można nieznaczną tendencję przekształceń budynków 
mieszkalnych do funkcji mieszkalno-usługowej (głównie w zakresie pojedynczego lokalu) 
oraz usługowej. Zabytkowe obiekty przemysłowe w badanym okresie poddawane były działaniom 
budowlanym niezmiernie rzadko i stanowiły zaledwie 2,4% wszystkich działań budowlanych 
na substancji zabytkowej miasta. Każdorazowo polegały na adaptacji obiektów do funkcji 
usługowej. 

Stan zachowania zabytków w podziale typologicznym 

Należy podkreślić, że w dobie postindustrializacji, w jakiej znajduje się Łódź, istotnym 
składnikiem przemian są transformacje własnościowe i proces prywatyzacji361. Z powodu braku 
danych nie można ocenić wpływu struktury własności na stopień zachowania zabytków362. Jednak 
żadna z form własności nie gwarantuje dobrego zachowania zabytków, jeśli właściciel 
nie wywiązuje się z ustawowego obowiązku dbania o właściwy stan techniczny posiadanego 
obiektu. Reguła ta potwierdza się również w Łodzi. 

W przypadku obiektów sakralnych, spośród 45 budowli i zespołów sakralnych wpisanych 
do GEZ, 25 stanowi własność kościoła katolickiego, pozostałe to świątynie ewangelickie, 
prawosławne lub inne kościoły i gminy wyznaniowe363. Większość z nich znajduje się w dobrym 
lub średnim stanie technicznym. Przy części z nich, w ostatnich latach podjęto prace 
konserwatorskie. Niestety mimo wpisów do ewidencji, a nawet rejestru zabytków, niektóre 
podejmowane działania budowalne są dyskusyjne z punktu widzenia konserwatorskiego. 
W niektórych przypadkach skutecznej ochrony nie zapewnia nawet wpis do rejestru zabytków, 
np. dyskusyjna przebudowa dachu kościoła p.w. Matki Boskiej Zwycięskiej przy ul. Łąkowej 42, 
pożar kościoła p.w. św. Doroty i św. Jana Chrzciciela w Mileszkach przy ul. Pomorskiej 445/447. 

Obiekty użyteczności publicznej częściowo straciły swoją pierwotną funkcję, ale niezależnie 
od tego można uznać, że zachowane są one dobrze lub bardzo dobrze. Jedynym problemem 
jest ich adaptacja do nowych potrzeb, z czym wiążą się przekształcenia pierwotnego wystroju 
a także wymiana stolarki i ślusarki oraz przekształcenia pierwotnych, szlachetnych wypraw 
tynkarskich364. 

Budynki mieszkalne są najbardziej liczną grupą typologiczną, obejmującą ponad tysiąc 
wpisów do GEZ (najstarsze domy rękodzielnicze, domy małomiasteczkowe, kamienice 
wielkomiejskie). Ich stan zachowania można określić jako średni lub zły. „Często są to obiekty 
w znacznym stopniu zdekapitalizowane. Jest to wynikiem wieloletnich zaniedbań i niekorzystnej 
struktury własnościowej – znacząca część substancji jest własnością komunalną lub wspólnot 
mieszkaniowych, a większość historycznej zabudowy miasta jest zamieszkała przez społeczność 
o niskiej kondycji ekonomicznej”. Niemal całkowicie zniknęły domy rękodzielnicze z I połowy 
XIX wieku, nieliczne zachowane są znacznie przekształcone, lub w złym stanie technicznym. Innym 
problemem jest dostosowywanie historycznych zasobów mieszkaniowych (w szczególności 
kamienic i ich oficyn) do współczesnych standardów (instalacje, docieplenia ścian 
zewnętrznych)365. Wobec depopulacji miasta, wiele historycznych obiektów mieszkaniowych 

                                                                    
360 Analiza przeprowadzona na podstawie wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę na obiektach zabytkowych w okresie 1.01.2012-

5.06.2014. 
361 Piech M., Przemiany funkcjonalne terenów przemysłowych w latach 1988–1996 (w granicach kolei obwodowej), Łódź 2004 rok, s. 16. 
362 Dostępna jest ocena stanów technicznych zasobu gminnego Gminy Łódź, natomiast brak porównywalnych, zestawionych danych 

dotyczących obiektów prywatnych oraz innych form własności. 
363 Na podstawie Salm J., Grymin M., Opracowanie analityczne…, s. 12-15. 
364 Ibidem, s. 19. 
365 Ibidem, s. 21-25. 
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pozostaje bez użytkowania, co powoduje pogarszanie się ich stanu technicznego i może prowadzić 
aż do zagrożenia stanem „śmierci technicznej”. W strukturze miasta wyróżniają się dawne 
rezydencje. Po II wojnie światowej zostały one upaństwowione i zaadaptowane do nowych funkcji. 
Pozwoliło to „na ich zachowanie i utrzymanie w dobrym stanie technicznym, lecz w większości 
przypadków doprowadziło do destrukcji wystroju i wyposażenia wnętrz.” Po okresie transformacji 
zagrożeniu uległy obiekty sprywatyzowane, stanowiące wcześniej część likwidowanych zakładów 
przemysłowych (przedszkola, żłobki, domy kultury, biura) np. willa Kellera przy ul. Gdańskiej 47, 
willa Allarta przy ul. Wróblewskiego 38, pałac Kröniga przy ul. Piotrkowskiej 254366. 

W przypadku łódzkich dużych zespołów przemysłowych prywatyzacja skutkowała 
znacznym rozdrobnieniem własności (wtórne podziały nieruchomości), a rozdrobniona struktura 
własności nie sprzyja integralności zabytków. Licznie dochodzi do niekontrolowanych, doraźnych 
przekształceń obiektów (wymiana ślusarki okiennej, posadzek, wtórne podziały pomieszczeń). 
„Najbardziej drastyczne przypadki wiązały się z całkowitą dewastacją zespołów”. Pod koniec lat 
90. XX wieku wyburzona zostały zakłady R. Biedermanna (ul. Północna i ul. Kilińskiego), Kellera 
(ul. Gdańska 47), zespół rzeźni miejskiej przy ul. Inżynierskiej. Rozebrane zostały liczne mniejsze 
fabryki367. Wyburzona została większość kominów fabrycznych oraz hal szedowych. Zagrożone 
wyburzeniami, lub przebudowami są kolejne budynki poszczególnych zespołów przemysłowych. 
Niektóre zespoły fabryczne zostały zaadaptowane do nowych funkcji (np. centrum handlowo-
usługowe Manufaktura, część obiektów w campusie Politechniki Łódzkiej, lofty w zespole 
Scheiblera). Zagrożeniem dla autentyzmu zabytków przemysłowych, prowadzącym do zatarcie 
ich pierwotnych cech, są również doraźne prace budowlane, które nie wymagają pozwolenia 
na budowę, ani zgłoszenia.368  

7.5. Ochrona zabytków – potrzeby i dylematy 

7.5.1. Doktryna konserwatorska 

Wobec nieskuteczności dotychczasowych sposobów i narzędzi ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków służby konserwatorskie stają przed szeregiem problemów 
do rozwiązania. Jednym z nich jest nieuchronność przekształceń jakie dotykają zabytkowy 
krajobraz miejski oraz zabytkową zabudowę. „Zespoły staromiejskie muszą się modernizować 
i przekształcać, dostosowując do nowych funkcji, standardów i potrzeb”369. Wobec procesu 
przekształceń niezbędne jest zweryfikowanie dotychczasowej doktryny konserwatorskiej –
problem ten dotyczy również Łodzi, jej krajobrazu i zabudowy. Należy jednak pokreślić, że nie jest 
to problem lokalny, a znacznie szerszy, wymagający wymiany wiedzy i doświadczeń na szczeblu 
ponadlokalnym. Istotnym dokumentem regulującym od niedawna wymienione kwestie jest 
Rekomendacja o Historycznym Krajobrazie Miejskim (w skrócie Rekomendacja HUL)370. 
Najważniejsze ustalenia rekomendacji, z punktu widzenia określenia potencjałów dziedzictwa 
kulturowego w kształtowaniu współczesnego miasta to zapisy, „które określają sposób w jaki 
powinno być traktowane dziedzictwo i jego ochrona w kontekście całości zadań i procesów 
zachodzących w mieście historycznym (…). W konsekwencji ochrona dziedzictwa staje 
się (dla konserwatorów) nie celem ale środkiem, który prowadzi do celu jakim jest zrównoważony 
rozwój miasta historycznego”371. 

                                                                    
366 Ibidem, s. 29. 
367 Ibidem, s. 33. 
368 Ibidem, s. 34. 
369 Szmygin B., Rekomendacja o Historycznym Krajobrazie Miejskim – wdrożenie zmiany paradygmatu w ochronie miast historycznych, [w:] 

Budownictwo i Architektura, Vol. 12, nr 4, Wydawnictwo Uczelnianie Politechniki Lubelskiej, Lublin 2013 rok, s. 117-126.  
370 Zgromadzenie Generalne UNESCO, Rekomendacja o Historycznym Krajobrazie Miejskim (Historic Urban Landscape 

Recommendation – Rekomendacja HUL), Paryż 2011 rok. Ibidem. 
371 Ibidem. 
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W kontekście ustaleń rekomendacji HUL oraz tworzącej się nowej doktryny 
konserwatorskiej zasadnym jest zdefiniowanie pojęcia historycznego krajobrazu kulturowego 
Łodzi, a także określenie potrzeb oraz zasad jego ochrony. W kontekście ustawowej definicji 
krajobrazu kulturowego istotne jest określenie jego składowych elementów (przyrodniczych 
i antropogenicznych – tj. wytworów cywilizacji) wraz ze wskazaniem zakresu ich ochrony. 

7.5.2. Wymagania wobec dokumentów planistycznych gminy 

Strategicznym dokumentem planistycznym gminy jest studium, które choć nie stanowi 
prawa lokalnego, jednak jest wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. W studium określa się obligatoryjnie uwarunkowania m.in. w zakresie stanu 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, a następnie w części 
kierunkowej, określa się obszary oraz zasady ochrony ww. zasobu. W miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego określa się obowiązkowo zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej372. Wskazane ustalenia muszą 
pozostawać w zgodności z wojewódzką i miejską polityką konserwatorską, stąd nieodzowna 
jest współpraca służb planistycznych i konserwatorskich w tym zakresie.  

Z uwagi na fakt, iż miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego stanowią akty prawa 
lokalnego (miejscowego) szczególnego znaczenia nabiera precyzja ich ustaleń (w tym również 
w zakresie konserwatorskim)373. Określa się następujące potrzeby w zakresie wytycznych 
konserwatorskich dotyczących sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego: 

 istotnym elementem wytycznych konserwatorskich powinno być każdorazowo jasne 
określenie przedmiotu i zakresu ochrony, w tym dopuszczalnych przekształceń 
oraz zakazów konserwatorskich np. dotyczących współczesnych adaptacji w zakresie formy, 
funkcji, detalu itp., 

 w ramach wytycznych i zaleceń konserwatorskich powinny być określone grupy zabytków 
które powinny podlegać bezwzględnej ochronie oraz konserwacji (np. zachowany do czasów 
współczesnych, kompletny i nieprzekształcony zespół przemysłowy, zachowany in situ dom 
drewniany z początku Łodzi przemysłowej itp.), oraz pozostałe, w których dopuszcza się ich 
rewaloryzację i adaptację (integrację, rekonstrukcję, rekompozycję), 

 wytyczne konserwatorskie powinny być zróżnicowane i precyzyjne w odniesieniu  
i w zależności od poszczególnych, wyodrębnionych zabytków. 

7.5.3. Integracja i koordynacja działań 

Wskazuje się na potrzebę zapewnienia działań systemowych i programowych 
wraz z określeniem zasad ich wdrażania i dalszego diagnozowania. Do niedawna w Łodzi 
dominowały działania doraźne oraz punktowe odnoszące się do ochrony dziedzictwa 
kulturowego374. Zaczątkiem stworzenia reguł dla działań systemowych jest opracowanie 
i przyjęcie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. Jednak z uwagi na bardzo krótki czas jego 
obowiązywania (od jesieni 2014 roku) nie można się odnieść do rezultatów i skuteczności 
zapisanych w nim ustaleń.  

Istotnym elementem polityki konserwatorskiej powinien być stały monitoring zmian 
i przekształceń obejmujący zabytki. Monitoring ten powinien zawierać również ocenę 

                                                                    
372 Art. 10 oraz 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. 

zm.). 
373 W przypadku obiektów wpisanych do ewidencji zabytków, w świetle obecnej polityki w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami, 

jest to czasem jedyne miejsce, gdzie określone są wytyczne konserwatorskie dla tych obiektów. 
374Jako wyjątek od tej reguły można wskazać zarządzenie Prezydenta Miasta określającego zasady umieszczania reklam wzdłuż ulicy 

Piotrkowskiej, oraz uchwały Rady Miejskiej określające zasady umieszczania reklam na budynkach komunalnych, które jednak 
odnoszą się wyłącznie do tego jednego aspektu, nie określając w sposób systemowy podejścia konserwatorskiego do substancji 
budowlanej i otoczenia zabytków. 
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skuteczności zastosowanych form ochrony oraz ocenę skuteczności egzekwowania zaleceń 
i postanowień konserwatorskich. Wnioski z monitoringu powinny wspomóc wypracowanie działań 
modelowych i standaryzację ochrony dziedzictwa kulturowego. Uzupełnieniem modelu/systemu 
ochrony dziedzictwa kulturowego może być upowszechnianie dobrych przykładów. 

Głównym problemem, dotyczącym nie tylko Łodzi, jest sformułowanie realnych założeń 
dla polityki konserwatorskiej oraz uzyskanie możliwości wdrożenia ich375. Należy mieć 
świadomość, że w odniesieniu do znacznej części XIX-wiecznych obiektów zabytkowych (zarówno 
kamienic mieszkalnych, a tym bardziej obiektów przemysłowych) stajemy wobec w dalszym ciągu 
aktualnego pytania i dylematu konserwatorskiego – w jaki sposób chronić zasób oraz jaki zakres 
jego zmian jest dopuszczalny. Z jednej strony bowiem należy postawić potrzebę zachowania 
„zabytku autentycznego” w stanie jak najbardziej zbliżonym do stanu pierwotnego, z drugiej 
strony wobec licznych zagrożeń oraz stanu technicznego i sposobu użytkowania (w tym również 
braku użytkowania) pojawia się pytanie o możliwość i zakres adaptacji i rewaloryzacji. 

W skali miasta, którego zabudowa zabytkowa obejmuje znaczną powierzchnię terenu 
oraz ukształtowała się w głównym stopniu na przestrzeni XIX wieku oraz I połowy XX wieku  
(czyli w stosunkowo krótkim okresie czasu) należy stwierdzić, że mamy do czynienia z bardzo 
dużym i stosunkowo jednolitym pod względem zabudowy i zagospodarowania obszarem 
(około 940 ha obszaru śródmieścia Łodzi). W miarę zbliżona typologia zabudowy, z reliktami 
typologii starszej, jest wynikiem wymiany zabudowy starszej (często drewnianej) na nowszą 
i bardziej intensywną, co związane było z szybkim rozwojem miasta. 

W konsekwencji wieloletnich zaniedbań, które doprowadziły do znacznego i ciągle 
postępującego niszczenia struktur przestrzennych i zabudowy śródmiejskiej Łodzi, skala 
niezbędnych działań naprawczych stanowi wyzwanie dla samorządu. Podejmowane w ostatnich 
latach działania punktowe i remonty pojedynczych budynków są istotne, ale niewystarczające 
wobec ogromu potrzeb (np. program Mia100kamienic, działania prywatnych inwestorów). 
Tym bardziej należy zwrócić uwagę na potrzebę działań kompleksowych (obszarowych) 
oraz systemowych i systematycznych. 

Wobec zagrożenia stanem ruiny i tzw. „śmierci technicznej” – zabytki XIX-wieczne Łodzi 
wymagają szybkich działań (również identyfikacyjnych, diagnostycznych, ale przede wszystkim 
budowlanych, np. adaptacje do nowych funkcji). Tym bardziej należy podkreślić konieczność 
precyzyjnego i wyprzedzającego określania przez służby konserwatorskie przedmiotu 
oraz zakresu ochrony zabytków, a na tej podstawie ewentualnych, dopuszczalnych odstępstw 
w celu dostosowywania obiektów do bieżących standardów i norm technicznych.  

7.6. Rekomendacje do kierunków działań 

Potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego wykraczają poza konserwację istniejącego 
zasobu i powinny być realizowane także poprzez integrowanie różnych polityk miejskich.  

Ochrona i opieka sprawowana przez wojewódzkie i miejskie służby konserwatorskie musi 
być wsparta dodatkowymi działaniami. 

Wskazuje się na potrzebę zapewnienia działań kompleksowych (obszarowych), 
systemowych i programowych wraz z określeniem zasad ich wdrażania i diagnozowania. Istotnym 
elementem polityki konserwatorskiej powinien być stały monitoring zmian i przekształceń 
obejmujący zabytki. Monitoring zmian i przekształceń powinien zawierać ocenę skuteczności 
egzekwowania zaleceń i postanowień konserwatorskich. Wnioski z monitoringu powinny 
wspomóc wypracowanie działań modelowych i standaryzację ochrony dziedzictwa kulturowego. 

Kluczowe jest prowadzenie spójnej polityki zarządzania istniejącym zasobem zabytkowym 
równolegle z zasobem terenów potencjalnie konkurencyjnych (i lokalizacyjnie, i funkcjonalnie). 

                                                                    
375 Szmygin B., Dziedzictwo przemysłowe… 
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1. Należy kontynuować rozpoczęte działania rewitalizacyjne, remontowe (w tym program 
mia100kamienic), jako szansę na zachowanie i wykorzystanie śródmiejskiego, zabytkowego 
zasobu budowlanego. Wszystkie działania przy obiektach zabytkowych powinny opierać 
się na wytycznych konserwatorskich, mieć charakter zintegrowany i skoordynowany 
w ramach programów rewitalizacji (Gminny Program Rewitalizacji oraz Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum Łodzi); 

2. Sugeruje się opracowanie długofalowego programu badań, inwentaryzacji i ochrony 
zabudowy mieszkaniowej Strefy Wielkomiejskiej (ze względu na liczbę zabytkowych 
obiektów, a także w kontekście polityki miejskiej „powrotu do centrum”); 

3. Postuluje się opracowanie programu ochrony zachowanych i nieprzekształconych 
historycznych zespołów przemysłowych np. wytypowanie minimum jednego przykładu 
najmniej przekształconego kompleksu fabrycznego z lat 1870-1900 z sugestią nadania 
mu funkcji muzealnej). Dodatkowo rekomenduje się rozpoznanie dawnych hal o szedowych 
konstrukcjach dachów. Rekomenduje się rozpoznanie obiektów produkcyjnych 
i magazynowych wybudowanych po 1945 roku i wytypowanie najwartościowszych do wpisu 
do GEZ. Przeprowadzić rozpoznanie stanu zachowania kominów fabrycznych  
(a także ich reliktów — cokołów) i opracować program ich ochrony376; 

4. Należy objąć badaniami i specjalnym programem ochrony domy rękodzielnicze z I połowy 
XIX wieku, jako obiekty nielicznie zachowane, zagrożone i ginące w krajobrazie miasta377; 

5. Wskazuje się na potrzebę pogłębienia prac studialnych dotyczących osiedli z lat 1918-1939 
oraz 1939-1945378; 

6. Należy zdefiniować (według kryteriów) i objąć programami badawczymi zasób dóbr kultury 
współczesnej, a następnie wypracować indywidualne rekomendacje w zakresie ich ochrony 
(w tym do wprowadzania do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego); 

7. Wskazuje się konieczność opracowania i wdrożenia programu/ strategii umożliwiającego 
zapobieganie „patologiom”, ale także narzucającego odpowiednie standardy pracom 
konserwatorskim i remontowym w skali całego terytorium miejskiego. Pożądane 
jest również stworzenie listy potencjalnie najbardziej zagrożonych obiektów i otoczenie 
ich priorytetowymi zabiegami umożliwiającymi skuteczną ochronę379; 

8. Dalszych badań umożliwiających powiększenie ewidencji wymagają strefy przedmiejskie. 

Wskazuje się dodatkowe działania w celu wykorzystania i utrzymania dobrej kondycji 
zasobu kulturowego i zabytków (sprzyjające podejmowaniu działań budowlanych przy zabytkach):  

1. waloryzacja i kategoryzacja zasobu z określeniem priorytetów ochrony oraz przedmiotu 
i zakresu ochrony; 

2. opracowanie oferty inwestycyjnej, wraz z integralnym i wyprzedzającym określeniem 
możliwości inwestowania w poszczególnych obiektach zabytkowych (przejrzystość 
i różnorodność oferty); 

3. priorytet (przyspieszenie) procedur administracyjnych (pozwoleń i decyzji) dla remontów 
i adaptacji obiektów zabytkowych; 

4. podnoszenie standardu obiektów i obszarów zabytkowych zgodnie ze sztuką i wiedzą 
konserwatorską (w zakresie m.in.: poprawy dostępności, wyposażenia w infrastrukturę 
techniczną); 

5. dopasowanie polityki w zakresie geodezyjnych podziałów nieruchomości do specyfiki 
zabytku (w tym wyznaczania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

                                                                    
376 Ibidem, s. 34. 
377 Salm J., Grymin M., Opracowanie analityczne…, s. 23. 
378 Ibidem, s. 49. 
379 Ibidem. 
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obszarów, dla których wyznacza się obowiązek przeprowadzenia procedury scalenia 
i podziału nieruchomości). 

Określa się działania mające na celu ochronę pamięci i wzmacnianie tożsamości: 

1. określenie zasad zachowania pamięci o obszarach i obiektach najbardziej zagrożonych, 
których nie uda się uratować (z różnych powodów: zagrożenia unicestwieniem, rozumianym 
zarówno jako całkowite zniszczenie obiektów, jak i działanie pozbawiające walorów 
zabytkowych) – poprzez wytypowanie elementów, które muszą być zachowane 
jako „świadek historii” (np. jednej ulicy, grupy obiektów in situ, np. Grembach), w przypadku 
pozostałych – dokumentacje, inwentaryzacje, przeniesienie do skansenów, zasady 
zachowania pamięci; 

2. wskazania dziedzictwa niematerialnego, które jest istotne dla zachowania ciągłości tradycji 
i historii miejsca, wraz z rozważeniem możliwości przywracania lub umieszczania 
odpowiednich oznaczeń (np. dawne, historyczne nazwy ulic, oficjalne lub zwyczajowe nazwy 
miejsc, miejsca wydarzeń historycznych); 

3. oznaczenie i upamiętnienie w przestrzeni miejsc dawnych, zapomnianych cmentarzy. 
Wraz z określeniem przeznaczenia terenu, doborem funkcji, nie kolidującej z dawnym 
cmentarzem. 

7.6.1. Rekomendacje dotyczące sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego 

Z uwagi na to, że miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego stanowią akty prawa 
lokalnego (miejscowego) szczególnego znaczenia nabiera precyzja ich ustaleń (w tym również 
w zakresie konserwatorskim). "Niezwykle ważne jest dążenie do wypracowania jednolitego, ściśle 
powiązanego z zapisami GEZ systemu wytycznych konserwatorskich, które powinny  
być w pierwszym rzędzie stosowane przy sporządzeniu mpzp380. Wytyczne konserwatorskie 
przekazywane do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego muszą dokładnie 
określać przedmiot i zakres ochrony oraz dopuszczalnych przekształceń poszczególnych 
obiektów zabytkowych. 

Rekomenduje się objęcie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 
wszystkich historycznych zespołów urbanistycznych oraz ruralistycznych znajdujących  
się na terenie miasta, w szczególności obszarów wymienionych w Gminnej Ewidencji Zabytków, 
w tym jako priorytetowe powinny być traktowane obszary znajdujące się w granicach Strefy 
Wielkomiejskiej oraz Nowosolna. 

Należy rozważyć podejmowanie uszczegółowienia obowiązujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów zabytkowych np. w formie miejscowych planów 
rewitalizacji. 

7.7. Podsumowanie – dziedzictwo kulturowe, zabytki, dobra kultury współczesnej 

1. Dziedzictwo kulturowe to bogaty i zróżnicowany zasób o dużym stopniu autentyzmu, który 
współtworzą: krajobrazy kulturowe, historyczne układy urbanistyczne i ruralistyczne, 
zespoły zabudowy, w tym w szczególności: historyczne zespoły fabryczne oraz osiedla 
i zespoły mieszkaniowe z różnych okresów rozwoju miasta, zespoły zieleni, pojedyncze 
obiekty budowlane historyczne i współczesne, elementy małej architektury, zabytki 
archeologiczne, miejsca i pomniki pamięci. Jest to wyraz kultury materialnej i historii Łodzi 
oraz potencjał do budowania wizerunku i tożsamości materialnej miasta. Brak waloryzacji 
zasobu pod kątem zróżnicowania zakresu ochrony konserwatorskiej w oparciu o obiektywne 
i jednoznaczne kryteria skutkuje m.in.: obejmowaniem jednakową ochroną obiektów 

                                                                    
380 Salm J., Grymin M., Opracowanie analityczne…, s. 51. 
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najbardziej wartościowych i przeciętnych. Blokuje to możliwość przekształceń i adaptacji 
niektórych, mniej znaczących obiektów. 

2. Krajobraz kulturowy historycznego śródmieścia Łodzi zachował w znacznym stopniu swoją 
autentyczność, przede wszystkim zachowany jest historyczny układ urbanistyczny 
śródmieścia (relikty rozplanowania zachowane są w układzie ul. Piotrkowskiej, na obszarze 
tzw. posiadeł wodno-fabrycznych oraz na obszarze staromiejskim – miasta 
przedprzemysłowego). Autentyzm zapewniają zachowane obiekty historyczne, które  
są i nadal mogą być impulsem do dalszego rozwoju i ewolucji miasta. Bardzo ważne 
jest przy tym objęcie ochroną i opieką zachowanych, ale najbardziej zagrożonych elementów 
współtworzących krajobraz kulturowy (w tym coraz mniej licznych budynków z pierwszej 
połowy XIX wieku). 

3. Śródmiejski krajobraz kulturowy cechuje niekompletność i brak integralności odnosząca 
się do braku całościowego zachowania zespołów zabudowy w OWRSW, braków zabudowy, 
w tym w pierzejach oraz przy skrzyżowaniach ulic śródmiejskich.  

4. Historyczne układy ruralistyczne oraz krajobrazy otwarte ulegają stopniowemu 
przekształcaniu i zanikaniu. Przyczyniają się to tego zmiany przestrzenne i funkcjonalne 
oraz proces suburbanizacji. 

5. Degradacja znaczącego obszaru zabudowy historycznej dotyczy przede wszystkim Strefy 
Wielkomiejskiej, jej zabudowy mieszkaniowej, ale także wyburzeń i przekształceń 
historycznych zespołów przemysłowych. Wynika ona z braku działań remontowych, 
w szczególności śródmiejskiego zasobu mieszkaniowego. Znaczna liczba obiektów 
historycznych pozostaje bez użytkowania, co skutkuje pogarszającym się stanem 
technicznym prowadzącym do ruiny. Brak ciągłości funkcji lub formy obiektów budowlanych, 
w szczególności zespołów pofabrycznych, przyczynia się do utraty autentyzmu. Wyburzenia 
obiektów zabytkowych następują też w celu uzyskania pustej nieruchomości w dobrej 
lokalizacji. Do utraty wartości zabytkowych przyczyniają się niekontrolowane lub niezgodne 
z zasadami konserwatorskimi przekształcenia. Potrzeby odnoszące się do dziedzictwa 
kulturowego przerastają obecne możliwości samorządu lokalnego i wojewódzkiego 
(w różnych wymiarach: finansowym i gospodarczym, prawnym i administracyjnym, 
społecznym, technicznym itd.) Mimo intensyfikacji działań pożądanych w ostatnich latach – 
nadal ich liczba jest niewystarczająca wobec skali potrzeb. 

6. Zabudowa historyczna nie jest konkurencyjna wobec współczesnej pod względem: 

 dostosowania do współczesnych standardów i norm budowalnych (np.: oświetlenie 
pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych, przewietrzanie, izolacyjność cieplna, rozkład 
i dostępność pomieszczeń), 

 technologii budowlanej i instalacji technicznych (w tym: podłączenie budynków  
i ich poszczególnych lokali do miejskich sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, gazowych), 

 wyposażenia technicznego i dostępności obiektów, standardów zamieszkania (np.: parkingi, 
windy, pochylnie, wentylacje), 

 sytuowania i rozplanowania zabudowy (np. zabudowa mieszkaniowa w układzie 
oficynowym, jednostronnie oświetlonym i słabo przewietrzanym, podwórka – studnie 
tj. proporcje wysokości i powierzchni zabudowy na działce), 

 kosztów eksploatacji, 

 wysokich wymagań konserwatorskich, blokujących możliwości przekształceń i adaptacji. 

7. Część historycznych zespołów zabudowy poprzemysłowej, szczególnie tych które utraciły 
swoja dawną funkcję i są pozbawione użytkowania, ulegają degradacji i wyburzeniom. Działki 
i budynki są wtórnie dzielone, co skutkuje utratą integralności zespołów.  

8. Dobry stan zachowania cechuje większość historycznych obiektów: użyteczności publicznej, 
sakralnych, pałaców i willi fabrykanckich oraz zespołów historycznej zieleni, miejsc pamięci 
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narodowej, dziedzictwa archeologicznego, stanowiących istotne elementy krajobrazu 
kulturowego i budujących wizerunek miasta. 

9. Kamienice śródmiejskie oraz zespoły i osiedla mieszkaniowe w większości zachowały 
ciągłość funkcjonalną. Pozwoliło to na utrzymanie autentyzmu i uniknięcie znaczących 
przekształceń, jakie zwykle towarzyszą adaptacji obiektów do nowych funkcji.  

10. Część wartościowych obiektów nie jest objęta żadną formą ochrony. Dotyczy to m. in. dóbr 
kultury współczesnej, zabudowy modernistycznej, zabudowy drewnianej, obiektów 
z pierwszej połowy XIX wieku. Może to powodować ich znaczące przekształcenia 
lub wyburzenia, a w konsekwencji zubażać krajobraz kulturowy miasta. Niedostateczne 
jest rozpoznanie i waloryzacja tego zasobu.  

11. Dla zasobu dziedzictwa mają zastosowanie wszystkie formy ochrony zabytków, 
przewidziane ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: wpis do rejestru 
zabytków, uznanie za pomnik historii, utworzenie parku kulturowego i ustalenie ochrony 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Nie gwarantuje to jednak 
faktycznej ochrony zabytków. 

12. W programach i dokumentach strategicznych (np. Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi 
2020+, Studium, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego) wskazane 
zostały priorytety dla ochrony zasobu i rozwoju miasta do wewnątrz. Brakuje natomiast 
rozwiązań systemowy pozwalających na wdrażanie ich w życie, takich jak: programy 
i działania operacyjne i finansowe określające zasady i kolejność inwestycji 
z wykorzystaniem zasobu. 

8. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z OCENY STANU KRAJOBRAZU MIASTA 

Ochrona oraz właściwe gospodarowanie i planowanie krajobrazów wynikają z obowiązku 
nałożonego w Europejskiej Konwencji Krajobrazowej z 20 października 2000 roku381. 
Odnajdujemy tu określenie „krajobrazu” rozumianego jako „obszar postrzegany przez ludzi, 
którego charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich”, 
co stanowi definicję zbieżną z zawartą w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym382. W odniesieniu do obszaru miasta należy mówić przede wszystkim o przestrzeni 
ukształtowanej przez człowieka, a więc o krajobrazie kulturowym. („Uwarunkowania – ocena 
stanu ładu przestrzennego i krajobrazu miasta” – załącznik Nr 5 do uchwały). Krajobraz kulturowy 
jest jednym z dwóch zasadniczych typów krajobrazu, wydzielonych według kryterium czynnika 
kształtowania krajobrazu. 

8.1. Krajobrazy codzienne 

Krajobrazy codzienne to fizjonomia otaczającego nas w miejscu zamieszkania lub pracy 
miasta. W terenach otwartych są to zwykle pola, łąki, lasy ale także usytuowana tam zabudowa, 
infrastruktura techniczna, drogi, reklamy itp. W terenach zabudowanych krajobraz codzienny 
stanowią przede wszystkim widoki odbierane z przestrzeni publicznych: ulic, placów, podwórcy 
miejskich, pasaży, mieszczące w sobie te przestrzenie, ograniczone płaszczyznami zabudowy, 
czasem zieleni i innych komponentów przestrzeni. Są to także widoki z wnętrz budynków 
stanowiących miejsca zamieszkania, pracy, rekreacji, z punktów widokowych np. na wieżach 
lub dachach budynków. Są to zatem bardzo zróżnicowane widoki, a percepcja krajobrazu 
codziennego jest dynamiczna, zmienna w czasie i przestrzeni. „Krajobraz codzienny” jest więc 
„krajobrazem kulturowym, niechronionym, w którym harmonia i równowaga mogą być utrzymane 

                                                                    
381 Akt obowiązujący w Polsce od 29 stycznia 2006 roku. 
382 Krajobraz – postrzegana przez ludzi przestrzeń, zawierająca elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, ukształtowana w 

wyniku działania czynników naturalnych lub działalności człowieka. Definicja krajobrazu [w:] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073). 
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tylko dzięki stałym zabiegom”383. Szczególnym rodzajem krajobrazu codziennego jest krajobraz 
codzienny Strefy Wielkomiejskiej w Łodzi, gdzie kumulują się i współistnieją obok siebie zabytki, 
ale także inne budynki, pomniki, będące świadectwem działalności wielu pokoleń łodzian, 
stanowiące wyraz materialnej kultury naszego miasta i będące podstawą kształtowania lokalnej, 
materialnej tożsamości. Ponadto należy podkreślić, że z racji codziennej percepcji i kontaktu jest 
to obszar miasta szczególnie ważny dla naszego komfortu estetycznego i psychicznego384. 
Stąd nie można marginalizować znaczenia krajobrazów codziennych i na równi z innymi, bardziej 
charakterystycznymi trzeba określać zasady ich ochrony oraz dopuszczalnych przekształceń. 

8.2. Krajobrazy charakterystyczne 

W strukturze przestrzennej miasta występują obszary wyróżniające się unikalnymi 
walorami krajobrazowymi, które należy uznać za krajobrazy charakterystyczne nie tylko w skali 
Łodzi, ale i regionu (Rysunek 68). Są to obszary szczególnie cenne dla społeczeństwa oraz 
tożsamości i historii miasta, ze względu na wartości kulturowe, historyczne, przyrodnicze, 
estetyczno-widokowe itp. Reprezentują je obszary wyróżniające się przestrzennie, zarówno 
naturalne, jak i antropogeniczne, w tym: 

1. ulica Piotrkowska i jej otoczenie – centralna przestrzeń publiczna Łodzi, główna 
oś historycznego rozwoju miasta: 

 część północna ul. Piotrkowskiej (na północ od al. Piłsudskiego) – zabudowa wielkomiejska, 
średniowysoka i wysoka, kamienicowa w komponowanym układzie kwartałowym, 
o wysokiej czytelności. Dominuje układ osiowy zabudowy, czytelne pierzeje, 

 Pl. Wolności, dawny rynek osady sukienniczej Nowe Miasto – centralny plac Łodzi, 
ośmioboczny, z dominantą w postaci pomnika T. Kościuszki. Wokół placu komponowany 
układ zabudowy wielkomiejskiej, o wysokiej czytelności, 

 przy al. Piłsudskiego zabudowa w układzie pierzejowym, wysokościowa i wielkokubaturowa, 
z biurowcami stanowiącymi dominanty wysokościowe, 

 część południowa ul. Piotrkowskiej, strona zachodnia – zabudowa zwarta kamienicowa 
w układzie kwartałowym, niska i średniowysoka. Układ zabudowy o wysokiej czytelności, 
z elementami kompozycyjnymi w postaci pierzei, osi ulicy oraz placów i dominant – wieża 
Archikatedry i kościoła św. Mateusza, 

 część południowa ul. Piotrkowska, strona wschodnia – zabudowa niejednorodna, o różnej 
formie i gabarytach przy ul. Piotrkowskiej: zabudowa osiedlowa wielorodzinna, 
wysokościowa stanowiąca dominantę (tzw. Łódzki Manhattan), wielkokubatura 
przemysłowa, niska, wysoka, kamienicowa średniowysoka, oraz niski zespół zabudowy 
komponowanej – pałacyk pofabrykancki; 

2. Księży Młyn: 

 zespół fabryk włókienniczych Scheiblera z obiektami towarzyszącymi oraz osiedle 
zabudowy wielorodzinnej przyfabrycznej. Zabudowa niska i wysoka, komponowana, 
o wysokiej czytelności założenia historycznego. Zieleń osiedlowa w układzie alejowym. 
Dolina rzeki Jasień z zielenią nieurządzoną, 

 zabudowa komponowana, wielkokubaturowa posiadeł wodno-fabrycznych, dawna fabryka 
Grohmana z charakterystyczną bramą zw. Beczkami Grohmana, obecnie Łódzka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna. W centralnej części teren zieleni ze zbiornikiem wodnym, 

 Parki Źródliska I i II – najstarsze łódzkie parki, dawniej stanowiące jeden obiekt – Ogród 
Spacerowy lub Angielski. Układ parków komponowany, o wysokiej czytelności założenia 

                                                                    
383 Wiśniewska W., Krajobrazy Codzienne, Politechnika Łódzka, zeszyty Naukowe Nr 903, Łódź, 2002 rok, s. 21-23, 32. 
384 Baza Danych o zawartości polskich czasopism technicznych, http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-

article-LOD6-0020-0014. 

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-LOD6-0020-0014
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-LOD6-0020-0014
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historycznego, z elementami kompozycyjnymi w postaci placyków, dominant i zbiorników 
wodnych. Środowisko parków zrównoważone o wysokich walorach przyrodniczych; 

3. Polesie: 

 dawna dzielnica "Wiązowa", z zabudową śródmiejską o różnych formach, niską 
i średniowysoką, z czytelnym układem kompozycyjnym w postaci szachownicowej siatki ulic, 
układów pierzejowych. Elementy kompozycyjne w postaci pl. Barlickiego, dominant  
i osi widokowej ul. Pogonowskiego na kościół środowisk twórczych. Charakterystyczny 
układ zabudowy powtarzającej układ pól, które istniały tu przed rozplanowaniem miasta, 
skośny w stosunku do siatki ulic – czytelny z lotu ptaka, widoczny we wnętrzu kwartałów 
i tam, gdzie brak pierzei; 

4. Nowe Rokicie: 

 zabudowa wielorodzinna, średniowysoka i wysoka, komponowana według modernistycznej 
zasady planowania osiedli, z bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą społeczną; 

5. Ruda Willowa: 

 układ krajobrazowy komponowany o wysokiej czytelności, z zespołem willowym na terenie 
leśnym oraz doskonale czytelną doliną Neru – największej rzeki przepływającej przez Łódź. 
W obrębie obszaru Park 1 Maja, Staw Stefańskiego, zieleń naturalna i urządzona, tereny 
rekreacyjno-sportowe. Środowisko zróżnicowane o wysokich walorach przyrodniczych. 
Obszar objęty prawną ochroną jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy;  

6. Nowosolna: 

 dawna wieś Nowosolna o wysokiej czytelności i zachowanym unikatowym w skali kraju 
układzie kompozycji radialnej – układzie ośmioramiennej gwiazdy (założenie całościowo 
komponowane z czasów pruskich Neu-Sulzfeld), z zabudową o różnej formie i gabarytach – 
siedliskową i podmiejską, wolnostojąca, zwartą i szeregową jednorodzinną. Częściowo 
zachowane rozłogi pól dawnej wsi, drobne zbiorniki wodne i liczne zadrzewienia; 

7. Mieleszki: 

 zabudowa siedliskowa na kanwie układu dawnej wsi placowej Mileszki, otoczona rozłogami 
pól, z wkraczającą zabudową rozproszoną, w centralnej części cmentarz; 

8. Folwark Brus-Poligon: 

 teren dawnego folwarku Brus, z zabudową rozproszoną, niejednorodną o różnej formie 
i gabarytach, luźnymi zadrzewieniami i nieużytkami. Środowisko przyrodnicze 
zróżnicowane, z siedliskami o wysokich walorach przyrodniczych; 

9. Chocianowice: 

 zabudowa siedliskowa i wkraczająca podmiejska na kanwie układu dawnej 
wsi Chocianowice i Łaskowice, otoczona rozłogami pól. We wschodniej części zajezdnia 
tramwajowa (obiekt z 1901 roku); 

10. Cmentarz Żydowski: 

 największa w Polsce nekropolia żydowska. Cmentarz o układzie komponowanym, wysokiej 
czytelności założenia historycznego, z dominantą w postaci mauzoleum Izraela 
Poznańskiego; 

11. Park im. Marszałka J. Piłsudskiego (Park na Zdrowiu): 

 największy w mieście i jeden z największych parków w Europie – założony na terenie 
dawnych lasów miejskich, całościowo komponowany park o wysokim stopniu czytelności 
założenia historycznego, z kładami osiowymi i alejowymi (al. gen Orlicz-Dreszera  
i ul. Konstantynowska), dominantą (Pomnik Czynu Rewolucyjnego). Na terenie parku Ogród 
Zoologiczny. Środowisko o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, 
z odkrytymi ciekami i zbiornikami wodnymi doliny Łódki i Bałutki, częścią leśną, 
na fragmencie terenu rezerwat przyrody, 
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 w północnej części obszaru zabudowa wielorodzinna osiedlowa, komponowana o wysokiej 
czytelności założenia – kolonia im. Montwiłła-Mireckiego na Polesiu Konstantynowskim, 
przy ul. Srebrzyńskiej i al. Unii Lubelskiej – wybitny przykład polskiej architektury 
mieszkaniowej okresu modernizmu. Zieleń osiedlowa, w tym układy alejowe drzew  
w ul. Praussa, al. Unii Lubelskiej, 

 w południowej części obszaru komponowany zespół obiektów sportowych: Atlas Arena – 
obiekt o znaczeniu regionalnym stanowiący dominantę na osi ul. Bandurskiego, stadion 
Łódzkiego Klubu Sportowego, boiska sportowe; 

12. Las Łagiewnicki: 

 największy kompleks leśny w mieście i jeden z największych w granicach miast w Europie, 
z siedliskami o wysokich walorach przyrodniczych, dolinami Bzury i Brzozy; objęty ochroną 
prawną jako Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, rezerwat przyrody. W obrębie 
obszaru występują doliny rzeczne, elementy kompozycyjne w postaci: zabytkowego zespołu 
kapliczek drewnianych w rejonie ul. Okólnej, Klasztoru Franciszkanów, folwarku ze stadniną 
(siedziba Okręgowego i Łódzkiego Klubu Jeździeckiego), pałacu Juliusza Heinzla (przykład 
okazałej podmiejskiej rezydencji fabrykanckiej) sanatorium przy ul. Wycieczkowej. 
W południowej części zespół zabudowy Ośrodka Sportu i Rekreacji Arturówek o układzie 
komponowanym; 

13. Dolina rzeki Łódki: 

 fragmenty doliny rzecznej – jednej z głównych osi historycznego rozwoju przemysłu 
w Łodzi. Dolina o zróżnicowanym środowisku przyrodniczym, 

 Stare Miasto – zabudowa osiedlowa na kanwie historycznego układu urbanistycznego, 
o wysokiej czytelności, z osią widokową na pl. Wolności. Elementy kompozycyjne w postaci 
Rynku, pl. Kościelnego i dominanta – kościół Najświętszej Marii Panny. Układy pierzejowe 
zabudowy, czwarta pierzeja Rynku zastąpiona ścianą zieleni Parku Staromiejskiego, 

 Park Staromiejski o układzie komponowanym powstały w latach 50-tych XX w., położony 
w najstarszej części miasta. Czytelna skarpa doliny Łódki od strony ul. Wolborskiej, 

 na wschód od Parku założenie parkowo-pałacowe A. Biedermanna, obecnie obiekt 
Uniwersytetu Łódzkiego. Układ komponowany osiowy, wysoka czytelność założenia 
historycznego, 

 Park Ocalałych, układ komponowany z odkrytym korytem Łódki, stawem i kopcem, 

 w sąsiedztwie doliny cmentarz przy ul. Ogrodowej (Stary Cmentarz trójwyznaniowy 
o układzie komponowanym, wysokiej czytelności założenia historycznego, z osiami 
kompozycyjnymi i lokalnymi dominantami, 

 w obrębie przekrytego odcinka koryta rzeki Manufaktura – centrum usługowo-handlowe 
na terenie dawnej fabryki Izraela Poznańskiego. Obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2, z częściowo zachowanym układem komponowanym zabudowy 
historycznej o wysokiej czytelności. Element kompozycyjny w postaci placu, dominanta – 
budynek dawnej przędzalni, Hotel Andel's; 

14. Dolina rzeki Jasień: 

 fragmenty doliny rzecznej – jednej z głównych osi historycznego rozwoju przemysłu 
w Łodzi. Dolina o zróżnicowanym środowisku przyrodniczym, 

 w centralnej części doliny zabudowa wielkokubaturowa komponowana o wysokiej 
czytelności tzw. posiadła wodno-fabryczne przy ul. Piotrkowskiej i ul. Tymienieckiego: 
dawna elektrownia Scheiblera (obecnie w części centrum artystyczne Fabryka Sztuki), Biała 
Fabryka Geyera – Centralne Muzeum Włókiennictwa, dominanty w postaci komina dawnej 
elektrowni, biurowca – obiekt wysokościowy, 

 Pałac Herbsta z ogrodem, odkrytym korytem cieku i stawem, 

 Park im. W. Reymonta, Park nad Jasieniem oraz Park Widzewski ze zbiornikami wodnymi; 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
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15. Dolina rzeki Ner: 

 fragment doliny obejmujący meandrujące koryto największej rzeki w mieście. Środowisko 
zróżnicowane, o wysokich walorach przyrodniczych. Wokół tereny rolne, zadrzewienia 
i nieużytki. Objęty ochroną prawną jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy, użytek 
ekologiczny. 

 

Rysunek 68 Krajobrazy charakterystyczne 

Źródło: opracowanie własne. 

8.3. Krajobraz miasta oglądany z najważniejszych miejsc 

Krajobraz, jako „fizjonomia otaczającego nas środowiska, zarówno tego »naturalnego«, 
będącego dziełem natury, jak i »kulturowego«, którego twórcą jest człowiek”385, może 
być postrzegany zarówno z bliższego, jak i dalszego dystansu, zarówno w ujęciu statycznym 
(z określonego miejsca), jak i dynamicznym (wzdłuż określonej drogi). Wyróżnione poniżej miejsca 
postrzegania krajobrazu stanowią głównie przestrzeń publiczną, rozumianą jako ogólnodostępna. 
Widok z tych miejsc nie ogranicza się jednak wyłącznie do takich obszarów, najczęściej dotyczy 
on terenów prywatnych, które stanowiąc obudowę przestrzeni publicznych, stanowią 
ich integralną część. Stąd znaczenie dla krajobrazu miasta ma nie tylko zagospodarowanie dróg 
czy placów, ale w dużej mierze terenów przylegających. 

8.3.1. Miejsca ekspozycji sylwety miasta 

W charakterystyce krajobrazu miasta nie można pominąć jego sylwety, widzianej 
w rozległych panoramach z punktów widokowych i ciągów komunikacyjnych. Świadome 

                                                                    
385 Bogdanowski J., Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej 

Akademii Nauk, Kraków 1976 rok, s. 7. 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI

 

   176 

kształtowanie panoram lub ich samorzutny rozwój to poważne problemy urbanistyczne386, 
których rozwiązanie stanowi duże wyzwanie. 

Naturalne ukształtowanie Łodzi nie stwarza dobrych warunków ekspozycyjnych całej 
sylwety miasta. Pomimo, iż istnieją miejsca z wglądami na poszczególne elementy lub część 
tej sylwety387, nie stanowią one istotnych punktów widokowych. Z tego powodu wskazane punkty, 
jak i ciągi ekspozycji czynnej388 zlokalizowane na istniejących wzniesieniach antropogenicznych, 
obiektach budowlanych oraz wzdłuż ciągów komunikacyjnych stanowią najważniejsze miejsca 
postrzegania sylwety miasta, widzianej w rozległych panoramach (Rysunek 69). 

Dla wskazanych punktów widokowych i ich otoczenia rekomenduje się urządzenie terenów 
sportu i rekreacji oraz objęcie ochroną przedpola ekspozycji wraz ze strefą głównego motywu 
sylwety miasta. Podstawową zasadą obowiązującą w wyznaczonych obszarach jest ograniczenie 
wysokości nowej zabudowy oraz elementów zagospodarowania przestrzennego do wysokości 
określonej w metrach nad poziomem morza. Ustalenie maksymalnej wysokości zabudowy wynika 
z analizy wysokości istniejącej zabudowy ze szczególnym uwzględnieniem rzędnych 
wysokościowych charakterystycznych wartościowych obiektów wyróżniających się w panoramie 
miasta.  

Wysokość określono w sposób zapewniający widoczność takich elementów jak np.: wieże 
kościołów, akcenty architektoniczne i pozostałe dominanty wysokościowe. Dodatkowo 
wyznaczone wysokości uwzględniają strefę nalotów Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta 
tzw. Lotniska-Lublinek oraz ustalenia obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Postuluje się ustalenie następujących ograniczeń wysokościowych dla nowej 
zabudowy z punktów widokowych: 

 do 224 m n.p.m. w strefach widoczności sylwety miasta nr 1, 2, 3, 4 tj. z Górki 
w Łaskowicach, Górki Retkińskiej, Górki w Józefowie, Rudzkiej Góry, 

 do 235 m n.p.m. na obszarze Strefy Wielkomiejskiej, 

 do 250 m n.p.m. w strefie widoczności sylwety miasta nr 5 tj. z Górki Rogowskiej, 

 do 290 m n.p.m. (tj. do 70 m wysokości zabudowy) w strefie lokalizacji obiektów wysokich 
i wysokościowych w obszarze Nowego Centrum Łodzi, wyznaczonej w oparciu o ustalenia 
obowiązującego mpzp, 

 obszar szczególnych ograniczeń w zakresie wysokości i kształtowania nowej zabudowy 
ze względu na ochronę strefy bezpośrednich nalotów na Lotnisko-Lublinek – możliwość 
i wysokość nowej zabudowy należy obligatoryjnie uzgodnić z Urzędem Lotnictwa 
Cywilnego. 

                                                                    
386 Budziłło K., Panoramy [w:] Bogdanowski J., Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich 

Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Kraków 1976 rok, s. 115. 
387 Dotyczy to m.in. Górki Chachuły, z której widać katedrę p.w. św. Stanisława Kostki, czy punktów na osiedlu Stoki  

(przy ul. Dębowskiego i ul. Szczawnickiej), z których widoczna jest kopuła kościoła p.w. św. Teresy. 
388 Ekspozycja czynna – widok z punktu, ciągu lub obszaru na otoczenie. 
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Rysunek 69 Miejsca ekspozycji czynnej i obiekty tworzące sylwetę miasta 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Pracownia Projektowa URBIOSIS, Studium krajobrazowe miasta Łodzi, cz. I: Studium 

jednostek… 
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Punkty widokowe na wzniesieniach 

Na uwagę zasługuje przede wszystkim znaczenie pięciu istniejących górek, powstałych 
głównie wskutek rekultywacji wysypisk odpadów. Są to: Rudzka Góra, Górka Retkińska, Górka 
Rogowska, Górka w Józefowie i Górka w Łaskowicach. Ich lokalizacja w pobliżu granic 
administracyjnych daje możliwość percepcji całego obszaru miasta, ze szczególnym 
uwzględnieniem Strefy Wielkomiejskiej, której zagospodarowanie znajduje odzwierciedlenie 
w sylwecie miasta i wpływa znacząco na jej kształt i kompozycję. Lokalizacja w zależności od stron 
świata i kierunku naświetlania pozwala ponadto podzielić je na punkty barwne (Górka Retkińska, 
Górka w Łaskowicach, Rudzka Góra, Górka w Józefowie) i sylwetowe (Górka Rogowska), 
co wpływa na różny stopień czytelności i kolorystyki panoram389. Wspomniane górki widokowe 
należy uzupełnić o szóstą – Górkę w Nowosolnej. Jednakże cały czas trwa rekultywacja dawnego 
składowiska odpadów komunalnych i poziom szczytu nadal się podnosi. W związku  
z tym nie wyznacza się zakresu widoczności panoramy i nie dokonuje się analiz głównego motywu 
sylwety miasta z tego wzniesienia. 

Większość z tych wzniesień funkcjonuje obecnie w świadomości mieszkańców jako punkty 
widokowe zewnętrzne390 na miasto, pełniące jednocześnie funkcję terenów rekreacyjnych 
(Rudzka Góra, Górka Retkińska, Górka Rogowska). Dwa pozostałe, z uwagi na ograniczoną 
dostępność391 i dużą odległość od osiedli mieszkaniowych, nie pełnią takiej roli. Żadna z górek 
nie została dotąd zagospodarowana jako punkt widokowy (np. przez umieszczenie tablic 
informacyjnych z identyfikacją poszczególnych obiektów widocznych w panoramach). Fakt 
ten pomniejsza ich rangę również jako miejsc informacji o mieście, a zarazem potencjalnych 
atrakcji turystycznych. Stosunkowo słabo w ich sąsiedztwie rozwinięta jest infrastruktura 
turystyczna (np. przystanki autobusowe, usługi gastronomiczne, miejsca do grillowania). Istniejące 
szlaki turystyczne (piesze lub rowerowe) wyznaczone zostały w pobliżu prawie wszystkich 
punktów, z wyjątkiem Górki w Józefowie392.  

Analizując panoramy wykonane z powyższych punktów393, można wskazać 
dwa najważniejsze miejsca, z których widoczna jest największa liczba obiektów: Górka 
w Łaskowicach i Rudzka Góra. Z pozostałych badanych miejsc: Górka Rogowska, Górka Retkińska 
i Górka w Józefowie (Rysunek 70) możliwa jest obserwacja znacznie mniejszej ilości budynków. 
Lokalizacja tych punktów daje możliwość porównania poszczególnych panoram ze względu 
na odmienną kolorystykę oraz kompozycję sylwety miasta. 

                                                                    
389 Wejchert K., Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady, Warszawa 1984 rok, s. 39. 
390 Ibidem, s. 38. 
391 Obecnie teren wysypiska w Łaskowicach nie jest publicznie dostępny – stanowi ogrodzony i monitorowany obszar. Projekt pn. 

„Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łodzi przy ul. Łaskowice i racjonalizacja gospodarki 
odpadami na terenie gminy miejskiej Pabianice” realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2007–2013. 

392 Przebieg szlaków turystycznych przedstawiony został na schemacie w rozdziale 11.8. Turystyka. 
393 Na podstawie opracowania Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, Analiza panoram Miasta na potrzeby Studium 

Lokalizacji Obiektów Wysokościowych, Etap I – Wyznaczenie punktów i ciągów widokowych oraz elementów tworzących panoramy, Łódź 
2012 rok, uzupełnione o własne analizy: panoramy z Górki w Łaskowicach oraz z Wieży Katedralnej w kierunku wschodnim, 
południowym i zachodnim. 
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Rysunek 70 Zestawienie obiektów widocznych z punktów widokowych zewnętrznych 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem analiz wykonanych przez Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, 

Analiza panoram Miasta na potrzeby Studium Lokalizacji Obiektów Wysokościowych, Etap I – Wyznaczenie punktów i ciągów widokowych 

oraz elementów tworzących panoramy, Łódź 2012 rok. 

Górka w Łaskowicach zlokalizowana jest w najniżej położonej części Łodzi. Nachylenie 
terenu w tym kierunku powoduje dobrą ekspozycję miasta. Położenie górki prawie prostopadle 
do osi ul. Piotrkowskiej wpływa na szeroki zasięg panoramy i rozciągłość sylwety miasta394, 
w której można wyodrębnić bardzo długi główny motyw, odpowiadający najważniejszym 
obszarom koncentracji obiektów wysokościowych: północnej części ul. Piotrkowskiej z okolicami 
Dworca Fabrycznego395; skrzyżowaniu al. Mickiewicza/Piłsudskiego z ul. Piotrkowską396 
oraz południowej części ul. Piotrkowskiej z okolicami elektrociepłowni EC-2397 (Rysunek 71). 
Dodatkowo w głównym motywie sylwety miasta można wskazać trzy mniejsze,  
w nim się zawierające. Pierwszy, swym zasięgiem obejmuje obszar po zachodniej stronie 
widoczności, ograniczony budynkami biurowymi: Telewizji Polskiej oraz ZUS. Centralny motyw 
przedstawia obiekty od budynku biurowego „Red Tower” po Szpital Kliniczny Uniwersytetu 
Medycznego. Trzeci, wschodni motyw zawiera obiekty od Archikatedry p.w. św. Stanisława Kostki 
do komina elektrociepłowni EC-2. Każdy z wyodrębnionych motywów posiada inną kompozycję. 
W pierwszym na uwagę zasługuje występujący naprzemiennie rytm obiektów o prostym 
i zróżnicowanym zwieńczeniu. Drugi cechuje się najbardziej ujednoliconą linią sylwety, co wynika 
z braku obiektów o strzelistym zwieńczeniu (kościoły i kominy). W trzecim motywie udział tych 
obiektów jest największy, dzięki czemu linia sylwety jest najbardziej zróżnicowana. W dwóch 
pierwszych motywach dominują współczesne budynki wysokościowe. Pomimo udziału w linii 
sylwety, pogarszają one rangę i widoczność obiektów charakterystycznych dla krajobrazu Łodzi 
(m.in. kościoły: św. Teresy, Podwyższenia św. Krzyża, Najświętszego Imienia Jezus, a także kominy 
i wieże dawnych fabryk, elektrociepłownia EC1, kopuły najwyższych kamienic). Jedynymi 
pozytywnymi budynkami wysokościowymi w panoramach są: budynek Telewizji Polskiej i zespół 
obiektów Śródmiejskiej Dzielnicy Mieszkaniowej „Manhattan”, który nie tylko różnicuje linię 
sylwety, ale za sprawą wysokości wzrastającej w kierunku skrzyżowania 
al. Mickiewicza/Piłsudskiego z ul. Piotrkowską, wskazuje Strefę Wielkomiejską miasta. 
Ten zamierzony efekt projektanta zaburza jednak dominanta w postaci Szpitala Klinicznego 
Uniwersytetu Medycznego.  

                                                                    
394 Najwięcej obiektów tworzących sylwetę Łodzi zlokalizowanych jest na osi północ-południe.  
395 Wyjątek stanowią obiekty: kościół św. Teresy (rondo Solidarności), hotel „Double by Hilton” (Al. Mickiewicza przy ul. Łąkowej).  
396 Wyjątek stanowi Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego zlokalizowany przy ul. Czechosłowackiej. 
397 Wyjątek stanowią obiekty zlokalizowane na Widzewie przy al. Piłsudskiego: kościół św. Kazimierza oraz jupitery stadionu Widzewa. 
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Trzeci motyw różni się zdecydowanie mniejszym udziałem współczesnych budynków 
wysokościowych. Na duże zróżnicowanie linii sylwety wpływają dwie dominanty: historyczna 
(katedra) i współczesna (kominy elektrociepłowni EC-2) oraz akcenty wysokościowe w postaci 
kościołów (św. Mateusza i św. Kazimierza) i kominów dawnych fabryk. W tej panoramie 
wysokość398 kominów elektrociepłowni EC-2 zaburza skalę historycznych obiektów, których 
udział w tym motywie jest największy. Na uwagę w głównym motywie panoramy zasługuje obszar 
Lasu Lublinek, który tworzy jednolite przedpole dla sylwety miasta. 

Rudzka Góra położona jest w południowej części miasta. Wpływa to na nakładanie  
się w panoramie poszczególnych obszarów koncentracji obiektów wysokich i wysokościowych399. 
Pomimo że utrudnia to identyfikację niektórych obiektów, wskazany główny motyw miasta 
obejmuje najszerzej obszar Strefy Wielkomiejskiej (Rysunek 72). Dwie główne dominanty 
wysokościowe (kominy elektrociepłowni EC-2 i katedra) zlokalizowane są niesymetrycznie 
w stosunku do środka głównego motywu, który stanowi grupa współczesnych budynków 
wysokościowych. Ich kulminacją jest najwyższy obiekt Śródmiejskiej Dzielnicy Mieszkaniowej 
„Manhattan”. W tej sylwecie wyróżniają się dwa obiekty sakralne: katedra oraz kościół 
św. Mateusza, którego obrys zniekształca budynek biurowy zlokalizowany na rogu 
ul. Piotrkowskiej i ul. Tymienieckiego. Należy wspomnieć również o innych kościołach, których jest 
najwięcej w tym motywie: Wniebowzięcia NMP, św. Franciszka z Asyżu, Podwyższenia św. Krzyża, 
Najświętszego Imienia Jezus i św. Teresy. Nie mają one jednak znaczącego udziału w linii sylwety. 
Zróżnicowane przedpole panoramy, w którym występują zarówno budynki niskie, jak i wysokie, 
oraz brak większych obszarów zieleni wysokiej wpływa negatywnie na odbiór sylwety miasta. 

Górka Rogowska położona jest w północno-wschodniej części Łodzi, w wyniku czego 
panorama miasta widziana jest najczęściej pod światło (Rysunek 72). Wyróżniony w niej główny 
motyw sylwety miasta charakteryzuje się najbardziej symetryczną kompozycją. Jej centrum 
stanowi dominanta wysokościowa w postaci trzech najwyższych kominów elektrociepłowni EC-2. 
Po ich obu stronach znajdują się subdominanty w postaci współczesnych budynków, których 
wysokość zwiększa się ku środkowi. Wrażenie symetryczności potęgują dwa akcenty 
wysokościowe w postaci budynku Telewizji i katedry, której obrys zniekształca budynek biurowy 
(„Gazownia”) oraz komin dawnej elektrociepłowni EC1. Panoramę wzbogacają, 
mimo nieznacznego udziału w linii sylwety, akcenty w postaci kościoła p.w. Najświętszego Imienia 
Jezus, elektrociepłowni EC1 i Teatru Wielkiego. Teren cmentarza żydowskiego stanowiący obszar 
zwartego drzewostanu na trzecim planie, odcina główny motyw sylwety od obszaru drugiego 
planu, którego niejednorodne zagospodarowanie obniża wartość sylwety400. 

Górka Retkińska położona jest w zachodniej części Łodzi (Rysunek 71). Posiada rozległy 
widok na miasto, jednak jego odbiór jest utrudniony przez wysoką roślinność znajdującą  
się w przedpolu punktu widokowego. Powyższe uwarunkowania wpływają na wyodrębnienie 
głównego motywu sylwety miasta, który obejmuje zaledwie 40% całego przedstawionego widoku. 
W panoramie wskazano wiele współczesnych dominant wysokościowych. Pięć z nich zawiera 
się w głównym motywie. Są to dwa budynki biurowe (ZUS i Red Tower), dwa obiekty Śródmiejskiej 
Dzielnicy Mieszkaniowej oraz wpływający negatywnie na odbiór sylwety miasta – słup wysokiego 
napięcia. Pozostałe dominanty: kominy elektrociepłowni EC-4 oraz Archikatedra 
p.w. św. Stanisława Kostki, znajdują się poza zasięgiem głównego motywu sylwety miasta. Jedyną 
historyczną dominantę w zasięgu głównego motywu stanowi komin dawnej fabryki wyrobów 
trykotowych i dzianych Leo i Karola Plihali z 1893 roku. Obok niej zlokalizowany jest budynek 
fabryki, który również zarysował się w panoramie w postaci historycznego akcentu 
kubaturowego. Wysokie zadrzewienia znajdujące się w Parku im. Marszałka J. Piłsudskiego 

                                                                    
398 Wysokość obiektów w panoramie uzależniona jest od ich lokalizacji względem punktu obserwacji i pozostałych obiektów. 
399 Sytuacja odwrotna niż w panoramie z Górki w Łaskowicach, gdzie wyróżniono aż trzy mniejsze motywy w głównym motywie 

sylwety, odpowiadające najważniejszym, pod względem kompozycji miasta, obszarom koncentracji obiektów wysokich 
i wysokościowych. 

400 Dotyczy to obszaru na południe od ul. Kryształowej, w którym nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zajmuje około 50% 
terenu, a niska roślinność ogrodów przydomowych lub roślinność ruderalna nie tworzą jednolitego planu. 
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oraz Ogrodu Botanicznego im. Jakuba Mowszowicza tworzą jednolite przedpole panoramy, 
jednak znacznie ograniczają jej widoczność. 

Górka w Józefowie także zlokalizowana jest w południowej części miasta (Rysunek 72). 
Od północy, u jej podnóża, przebiega dolina rzeki Olechówki. Takie położenie punktu widokowego 
powoduje dobrą ekspozycję śródmieścia. Wskazany główny motyw sylwety charakteryzuje 
się asymetryczną formą. Najwięcej cennych obiektów zlokalizowanych jest peryferyjnie. Znacznie 
wyróżniającymi się dominantami są ze względu na bliską lokalizację – Kościół p.w. św. Wojciecha 
oraz dużą wysokość – kominy elektrociepłowni EC-2. Wymienione obiekty występują 
w zachodniej części widoku. W analizowanej sylwecie największa koncentracja cennych obiektów 
znajduje się we wschodniej części panoramy. Tam też znajdują się liczne współczesne 
subdominanty wysokościowe w postaci obiektów biurowych oraz Śródmiejskiej Dzielnicy 
Mieszkaniowej. Dodatkowo panoramę wzbogacają liczne akcenty wysokościowe: kościoły 
p.w. Przemienienia Pańskiego, Najświętszego Imienia Jezus i Archikatedra p.w. św. Stanisława 
Kostki, a także kominy elektrociepłowni EC-3 i budynek Telewizji Polskiej. Przedpole panoramy 
jest zróżnicowane. Występują w nim obiekty różnej wysokości oraz zieleń osiedlowa zarówno 
niska, jak i wysoka. 
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Rysunek 71 Analiza panoram wykonanych z: Górki w Łaskowicach, Górki Retkińskiej 

Źródło: Górka w Łaskowicach – opracowanie własne; Górka Retkińska – opracowanie własne na podstawie opracowania Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, Analiza panoram Miasta na 

potrzeby Studium Lokalizacji Obiektów Wysokościowych, Etap I – Wyznaczenie punktów i ciągów widokowych oraz elementów tworzących panoramy, Łódź 2012 rok. 
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Rysunek 72 Analiza panoram wykonanych z: Górki w Józefowie, Rudzkiej Górki i Górki Rogowskiej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie opracowania Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, Analiza panoram Miasta na potrzeby Studium Lokalizacji Obiektów Wysokościowych, Etap I – 

Wyznaczenie punktów i ciągów widokowych oraz elementów tworzących panoramy, Łódź 2012 rok
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Punkty widokowe na obiektach budowlanych 

Obecnie w mieście istnieje tylko jeden401 punkt widokowy zlokalizowany w budynku, mimo 
że liczba obiektów wysokościowych oraz ich centralna lokalizacja dają możliwości utworzenia 
większej ilości takich miejsc – także na dachach budynków. Ze względu na dobrą lokalizację należy 
wskazać wieże niektórych kościołów (np. Najświętszej Marii Panny na Placu Kościelnym, Zesłania 
Ducha św. przy Placu Wolności, św. Stanisława Kostki czy św. Mateusza przy ul. Piotrkowskiej). 
Centralną lokalizacją i dobrym widokiem na miasto charakteryzuje się również kilka 
współczesnych budynków wysokościowych, na których możliwe byłoby nie tylko utworzenie 
punktu widokowego wewnętrznego402, ale również zlokalizowanie odpowiedniej infrastruktury 
(gastronomicznej czy handlowej). 

Niewątpliwie niewykorzystany potencjał stanowi Wieża Katedralna, zlokalizowana 
przy południowym odcinku ul. Piotrkowskiej. Jest to najwyższy obiekt w mieście (104,5 m 
wysokości) i jeden z najważniejszych zabytków. Z wieży widoczne są nie tylko najważniejsze 
dominanty, ale również wiele innych zabytkowych obiektów, zlokalizowanych zarówno przy 
ul. Piotrkowskiej, jak i na obszarze posiadeł wodno-fabrycznych. Jej znaczenie podkreślają 
również istniejące historyczne zdjęcia wykonane z wieży w kierunku północnym i południowym403. 
Daje to możliwość porównania ich z obecnymi widokami oraz określenia stopnia zmian 
powstałych w krajobrazie miasta widzianych z tego miejsca404. Utworzenie punktu widokowego 
na wieży niewątpliwie podniosłoby wartość nie tylko samej katedry, ale również całego obszaru 
sąsiadującego. 

Ciągi widokowe wzdłuż ulic i dróg kolejowych 

Na obszarze Łodzi istnieje zaledwie kilka odcinków ulic i dróg kolejowych, wzdłuż których 
można wyznaczyć ciągi ekspozycji czynnej na miasto („Uwarunkowania – ocena stanu ładu 
przestrzennego i krajobrazu miasta” – załącznik Nr 5 do uchwały). Umożliwia to ich lokalizacja 
poza strefą zurbanizowaną, a także wyniesienie ponad teren, co dotyczy głównie dróg kolejowych. 

Najcenniejszy ze wskazanych ciągów zlokalizowany jest na drodze krajowej nr 14, 
na odcinku wzdłuż południowej granicy miasta. Widoczna jest z niego sylweta Łodzi z głównym 
motywem w postaci katedry i kościoła św. Mateusza, zespołu budynków wysokościowych 
przy skrzyżowaniu al. Mickiewicza/Piłsudskiego z ul. Piotrkowską czy kominami elektrociepłowni 
EC-2 przy Al. Politechniki. Dobry widok możliwy jest tu dzięki jednorodnemu i niskiemu 
zagospodarowaniu w postaci pól uprawnych.  

8.3.2. Przestrzenie publiczne – pozostałe miejsca odbioru krajobrazu miasta 

Ważnymi miejscami odbioru miasta są również pozostałe przestrzenie publiczne w postaci 
placów, pasaży, skwerów, parków, a także ulic pełniących funkcję deptaków.  

Przestrzenie publiczne w zależności od lokalizacji – w Strefie Wielkomiejskiej lub poza nią – 
mają odmienny charakter i pełnią różne funkcje. Analizując ich strukturę rodzajową, charakter 
przestrzenny i funkcjonalny możemy scharakteryzować główne typy przestrzeni publicznych 
występujące w tych strefach.  

Ranga i rola przestrzeni miejskich rośnie wraz ze zbliżaniem się do centrum miasta. 
Przestrzenie w Strefie Wielkomiejskiej odgrywają rolę symboliczną, będąc jednymi z najbardziej 
rozpoznawalnych miejsc w Łodzi oraz wizerunkową – sposób ich kształtowania ma kluczowe 

                                                                    
401 Punkt na budynku „Textilimpexu” – ul. Targowa, z widokiem na NCŁ i południowo-wschodnią część miasta. 
402 Wejchert K., Elementy kompozycji, s. 41. 
403 ReFotografie. Zdjęcia wczoraj i dziś, www.refotografie.blogspot.com. 
404 Powiązania widokowe z wieloma historycznymi obiektami wskazują na konieczność zachowania tych relacji również 

przy rozważaniu lokalizacji nowych obiektów wysokich i wysokościowych w mieście. Brak takiego podejścia widać w utraconych 
powiązaniach, m.in. z budynkiem EC1. 
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znaczenie w odbiorze miasta jako całości – przestrzenie te decydują zarówno o krajobrazie miasta 
jak i o czytelności jego struktury. 

Wśród dokumentów o charakterze strategicznym, uzupełniających założenia Strategii 
przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+ i wynikających z uchwały Nr LV/1146/13 Rady Miejskiej 
w Łodzi z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+ 
opracowano program Atrakcyjne Przestrzenie Miejskie 2020+405, mający na celu poprawę jakości 
przestrzeni publicznych w Łodzi – głównie w Strefie Wielkomiejskiej. Stanowi on zbiór 
wytycznych dla zarządzania i projektowania przestrzeni publicznych. Zostały w nim również 
wyznaczone kluczowe przestrzenie publiczne w Łodzi, które powinny jako pierwsze stać 
się przedmiotem zainteresowania władz miasta. 

Strefa Wielkomiejska (śródmieście) 

Przestrzenie w śródmieściu zostały ukształtowane w wyniku historycznych procesów 
XIX i XX-wiecznej urbanizacji. Oznacza to, że w większości opierają się one o sieć ulic i placów. 
W XIX w. zaplanowano jeden plac handlowy dla każdej nowopowstającej dzielnicy406. Historyczne 
rozplanowanie placów miejskich, a także ich aktualne, często monofunkcyjne wykorzystanie, 
nie zaspokaja obecnie potrzeb społeczeństwa – występuje deficyt przestrzeni publicznych. Ważną 
rolę pełnią więc śródmiejskie ulice oraz pasaże wyłączone z ruchu kołowego (częściowo 
spełniające rolę placów). Kluczową rolę odgrywa ul. Piotrkowska, stanowiąca oś układu 
przestrzeni publicznych. Duży rozmiar kwartałów w Strefie Wielkomiejskiej warunkuje małą ilość 
ulic, zapewniających dobry dostęp do przestrzeni publicznych. Uzupełnieniem powyższych 
obszarów są tereny zieleni miejskiej – parki i skwery, w znacznym stopniu wpływające na jakość 
zamieszkania. 

Do istniejących w Strefie Wielkomiejskiej przestrzeni publicznych należy zaliczyć (Rysunek 
73): 

 główne elementy XIX-wiecznego układu ulic oraz historyczne place, pasaże i parki 
powiązane z układem ulic w śródmieściu, 

 współczesne przestrzenie komunikacyjne (np. ciąg wzdłuż trasy W-Z na odcinku pomiędzy 
al. Kościuszki i ul. Kilińskiego), 

 duże zespoły handlowe wraz z ich przestrzeniami otwartymi, 

 zespoły obiektów pełniących funkcje edukacyjne (kampusy uczelni) i kulturalne (muzea), 

 najważniejsze węzły transportowe i główne punkty przesiadkowe. 

W śródmieściu znajdują się ponadto rezerwy terenu w postaci niezagospodarowanych 
działek (częściowo stanowiących własność miasta), które nie pełnią pożądanych funkcji 
centrotwórczych. Jednym z kierunków wykorzystania tych miejsc mogłaby być ich adaptacja 
na przestrzeń publiczną, co przełożyłoby się nie tylko na podniesienie atrakcyjności samego 
śródmieścia, ale również na poprawę jakości życia mieszkańców. 

                                                                    
405 Uchwała Nr XI/211/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Atrakcyjne Przestrzenie 

Miejskie 2020+. 
406 Oprócz Starego Rynku zaplanowano Nowe Miasto w oparciu o Nowy Rynek (obecny Plac Wolności), Dzielnica Wiązowa 

ukształtowała się w oparciu o Rynek Zielony (obecny Plac Barlickiego), Nowa dzielnica o Rynek Wodny (obecny plac Zwycięstwa) 
i Rynek Cegielniany (obecny Plac Dąbrowskiego), zaś osada Łódka o rynek Bielnikowy i Fabryczny (obecny Plac Katedralny im. Jana 
Pawła II), nawet w chaotycznej zabudowie Bałut ukształtował się regularny Rynek Bałucki; Projekt Strategii przestrzennego rozwoju 
Łodzi 2020+, czerwiec 2012. 
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Rysunek 73 Przestrzenie publiczne w Strefie Wielkomiejskiej 

Źródło: opracowanie własne. 

Ulica Piotrkowska  

Przestrzenią publiczną o charakterze ponadlokalnym w Łodzi jest północna część 
ul. Piotrkowskiej. Wysoka autentyczność historycznej tkanki wpływa na zwartą zabudowę ulicy. 
Jedynie odcinek od al. Mickiewicza/Piłsudskiego do ul. Zamenhofa posiada duże braki 
w zabudowie pierzejowej, które nasilają źle zagospodarowane przestrzenie oraz obiekty 
dysharmonijne w postaci tymczasowych obiektów usługowych. Najbardziej rażący jest brak 
obudowy przy skrzyżowaniu z al. Mickiewicza, która jednocześnie zaakcentowałaby początek 
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tej przestrzeni. Skutkuje to również brakiem identyfikacji ul. Piotrkowskiej przez osoby 
przejeżdżające trasą W-Z. Pomimo najgorszej obudowy tego odcinka charakteryzuje  
się on najlepszym stanem technicznym elewacji, podobnie jak kolejne dwa odcinki (do ulic 6-
Sierpnia/Traugutta). 

Oprócz licznych budynków, które wyróżniają się ze względu na wysokość, formę lub detal 
architektoniczny, na uwagę zasługują współczesne pomniki nawiązujące do historii miasta. 
Ich największa liczba występuje na odcinku od ulic: Struga/Tuwima do 6-Sierpnia/Traugutta, 
a najmniejsza dalej na północ aż do ulic Więckowskiego/Jaracza. Cały „deptakowy” odcinek ulicy 
cechuje jednolite wyposażenie w obiekty małej architektury, zieleń i oświetlenie. Należy zwrócić 
uwagę na fakt, iż na odcinku powyżej ulic Próchnika/Rewolucji 1905 r. występuje najmniejsza ilość 
obiektów gastronomicznych. Wpływa to na brak w okresie letnim ogródków, sprzyjających 
dłuższemu przebywaniu w przestrzeni ulicy. 

Obszar poza Strefą Wielkomiejską 

W obszarze poza Strefą Wielkomiejską przestrzenie miejskie cechują się mniej 
reprezentacyjnym charakterem i służą głównie lokalnej społeczności. Oprócz ulic, rolę przestrzeni 
publicznych pełnią przede wszystkim tereny zieleni urządzonej oraz tereny sportowo-rekreacyjne 
(boiska, place zabaw), często należące do infrastruktury publicznej szkół.  
Funkcję uzupełniającą pełnią przestrzenie handlowe (targowiska) oraz niewielkie place 
towarzyszące zespołom zabudowy mieszkaniowej. Mieści się tu kilka większych kompleksów 
zieleni zaspokajających potrzeby mieszkańców całego miasta (Las Łagiewnicki, Park. im. J. 
Piłsudskiego tzw. Park na Zdrowiu) oraz targowisk (targowisko Górniak, Zielony Rynek, Bałucki 
Rynek). 

W obszarze tym brakuje jasnego podziału na przestrzeń ogólnodostępną i prywatną, 
co utrudnia jednoznaczną identyfikację przestrzeni publicznych w terenie. Większość obszarów 
otaczających wielorodzinne osiedla mieszkaniowe stanowi przestrzeń półpubliczną. W znacznej 
mierze wpływa to na niską jakość tych przestrzeni. 

8.3.3. Waloryzacja przestrzeni publicznych 

Ocena funkcjonalna placów i pasaży407 (Rysunek 74) objęła następujące kryteria: pełnione 
funkcje, stopień nacechowania wartościami kulturowymi, rangę, wpływ na krystalizację 
przestrzeni miejskiej, dostępność przestrzenną, obecność barier architektonicznych 
oraz lokalizację w ich obrębie obiektów pełniących funkcje wyższego rzędu.  
Przestrzenie te zostały również zwaloryzowane pod kątem kompozycji i estetyki w trzech 
kategoriach: obudowa, wyposażenie oraz stan techniczny poszczególnych elementów.  

                                                                    
407 Do inwentaryzacji przestrzeni publicznych zostały wyłonione obszary posiadające w oficjalnym nazewnictwie miejskim słowo: plac, 

rynek lub pasaż.  
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Rysunek 74 Przestrzenie publiczne (place i pasaże) poddane inwentaryzacji 

Źródło: opracowanie własne. 

Ocena funkcjonalna 

Place 

Wśród 23 zwaloryzowanych placów, 15 znajduje się w Strefie Wielkomiejskiej, pozostałe – 
w Obszarze Współczesnego Rozwoju Strefy Wielkomiejskiej (3) oraz w strefie zewnętrznej miasta 
(5). Do placów pełniących rolę przestrzeni ogólnomiejskich i posiadających najwyższe wartości 
kulturowe należą głównie przestrzenie ukształtowane historycznie, m.in. Plac Wolności i Plac 
Dąbrowskiego. Ich rangę podnosi dodatkowo obecność obiektów pełniących funkcje 
ponadlokalne (obiekty kulturowe, administracji publicznej). Przestrzeniami o randze 
ponadlokalnej są również Stary Rynek i Plac Niepodległości (w ich granicach nie występują jednak 
obiekty pełniące funkcje wyższego rzędu) oraz Plac Katedralny im. Jana Pawła II i Plac Kościelny, 
zlokalizowane na przedpolu obiektów sakralnych. Place położone poza Strefą Wielkomiejską 
cechuje charakter lokalny – dzielnicowy lub osiedlowy. 

Łódzkie place w znacznej mierze nie pełnią swoich podstawowych ról. Ponad połowa z nich 
pełni głównie funkcje komunikacyjne – często ich przestrzeń zawłaszczona została pod miejsca 
parkingowe, np. Plac 4 czerwca 1989, Plac adwokat Joanny Agackiej-Indeckiej, Plac Komuny 
Paryskiej, Plac Romana Dmowskiego, Plac Zwycięstwa. Plac Niepodległości pełni z kolei rolę 
węzła komunikacyjnego i punktu przesiadkowego (zlokalizowana jest tam m.in. pętla tramwajowa). 
Część historycznych placów całkowicie utraciła pierwotne znaczenie i formę, m.in. Plac 
Zwycięstwa, który nie pełni obecnie funkcji placu targowego, a stanowi przestrzeń 
niezagospodarowaną, o niezdefiniowanych granicach, przedzieloną szeroką arterią 
komunikacyjną (Al. Piłsudskiego) oraz Plac Norberta Barlickiego – plac targowy przekształcony 
w halę targową. Stary Rynek, mimo dużego potencjału kulturowego jakim dysponuje nie pełni 
funkcji reprezentacyjnych. Częstymi miejscami organizacji wydarzeń artystycznych i kulturalnych 
są Plac Wolności i Plac Dąbrowskiego. Place położone poza obszarem centralnym pełnią głównie 
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funkcje rekreacyjne oraz, jak w przypadku Placu Pamięci Narodowej (zlokalizowanego 
przy oddziale Muzeum Tradycji Niepodległościowych) i Placu Ofiar Zbrodni Katyńskiej 
(zlokalizowanego przy obiekcie sakralnym), kulturowe. Pozostałe przestrzenie w strefie 
zewnętrznej miasta w zasadzie nie posiadają obiektów towarzyszących (usługowych) 
generujących ruch i zachęcających do ich odwiedzania.  

Rynek Centrum Handlowego Manufaktura, mimo że oferuje różnorodność funkcji i jest 
miejscem organizacji wydarzeń kulturalnych, to z uwagi na swoje uwarunkowania własnościowe 
podlega procesowi kontroli przestrzeni. Może również podlegać procesom tzw. „zawłaszczenia” 
i docelowo stanowić przestrzeń przeznaczoną tylko dla wybranych grup społecznych. 

Wszystkie place (poza placem Słonecznym) posiadają dobrą obsługę komunikacją miejską – 
przystanki tramwajowe lub autobusowe zlokalizowane są w odległości odpowiadającej 
maksymalnie 5 min. dojścia pieszego. Znaczną część placów cechuje brak barier 
architektonicznych. Elementami najczęściej ograniczającymi swobodny dostęp do analizowanych 
przestrzeni są schody lub zbyt wysokie krawężniki. 

Pasaże 

W Łodzi zlokalizowanych jest pięć pasaży – wszystkie w granicach Strefy Wielkomiejskiej. 
Rangę przestrzeni ogólnomiejskich przypisać należy pasażom znajdującym się w strefie 
ul. Piotrkowskiej – Pasaże A. Rubinsteina, Schillera i H. Józewskiego. Z wyjątkiem Pasażu 
A. Rubinsteina zlokalizowane są tam obiekty pełniące funkcję ponadlokalne – obiekty administracji 
publicznej (siedziba Urzędu Miasta Łodzi, Wojewódzki Sąd Administracyjny). Pozostałe 
dwa pasaże, mimo że znajdują się w śródmieściu, mają znaczenie lokalne. 

Łódzkie pasaże, oprócz swojej podstawowej funkcji komunikacyjnej (ciągu pieszego, 
łącznika między ulicami), pełnią również rolę placów (miejsc spotkań, organizacji wydarzeń 
kulturalnych). Funkcję reprezentacyjną, pożądaną dla obszarów śródmiejskich, pełnią 
wspomniane wyżej trzy pasaże o charakterze przestrzeni ogólnomiejskich. Pasaże A. Rubinsteina 
i Schillera są ponadto miejscem organizacji różnego typu wydarzeń artystycznych i kulturowych 
oraz stanowią popularne miejsca spotkań (lokalizacja w ich pobliżu licznych punktów 
gastronomicznych). Pasaż Abramowskiego, z uwagi na dużą ilość zieleni i obecność placu zabaw 
pełni również funkcję rekreacyjną. Jedynie Pasaż A. Rynkowskiej pozbawiony jest funkcji 
towarzyszących. 

Pasaże A. Rubinsteina, Schillera i H. Józewskiego należy zaliczyć do elementów liniowych 
spajających strukturę miasta – stanowiących łącznik z ul. Piotrkowską, odgrywającą kluczową rolę 
w systemie przestrzeni miejskich. 

Wszystkie pasaże posiadają dobrą obsługę komunikacją miejską. Ruch samochodowy 
z reguły jest ograniczony poprzez stosowanie barier lub wyłączenia obszaru z przejazdu w wyniku 
organizacji ruchu. Generalnie bariery architektoniczne nie stanowią dużego problemu 
w ukształtowaniu i zagospodarowaniu łódzkich pasaży. 

Ważnym uzupełnieniem istniejącej sieci pasaży była realizacja ciągów pieszo-jezdnych 
tzw. woonerf, na fragmencie ul. 6 Sierpnia (między al. Kościuszki a ul. Piotrkowską)408 
i ul. Traugutta (między ul. Piotrkowską a ul. Sienkiewicza)409. Projekty te pozwoliły na rozszerzenie 
dostępnych przestrzeni pieszych w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Piotrkowskiej oraz na poprawę 
ich jakości funkcjonalnej i przestrzennej. Uspokojenie ruchu poprawiło warunki działania 
istniejących lokali (sklepy, gastronomia). 

                                                                    
408 Przekształcenie ulicy 6 sierpnia zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego – edycja 2014 (projekt uzyskał 899 głosów – II 

miejsce w Śródmieściu). 
409 Przekształcenie ulicy Traugutta zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego – edycja 2015 (projekt uzyskał 1857 głosów – 

II miejsce w Śródmieściu). 
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Ocena estetyki i kompozycji 

Place 

Istniejące place w nieznacznym stopniu wpływają na układ kompozycyjny miasta. Jedynie 
niewielka ich część, m.in. Stary Rynek, Plac Wolności, Plac Dąbrowskiego, Plac Kościelny, stanowią 
elementy krystalizujące strukturę miasta. Większość placów jest trudna do jednoznacznej 
identyfikacji w terenie – nie posiadają czytelnych krawędzi i obudowy pierzejami. Wśród placów 
zlokalizowanych w Strefie Wielkomiejskiej aż pięć nie posiada dobrze zdefiniowanych granic.  
Są to dwa historyczne targowiska: Plac Niepodległości i Plac Zwycięstwa, place ukształtowane 
przez powojenną zabudowę: Plac Komuny Paryskiej i Plac Pokoju, a także powstały współcześnie 
Plac Joanny Agackiej-Indeckiej, który jako jedyny z wymienionych posiada jednostronną obudowę. 
Na 8 placów zlokalizowanych poza Strefą Wielkomiejską, zwartą zabudową cechuje się jedynie 
Plac Słoneczny. Na uwagę zasługują place, na których występują obiekty o znaczeniu 
kompozycyjnym w postaci budynków (Plac Katedralny im. Jana Pawła II, Plac Kościelny, 
Plac Wolności, Plac Dąbrowskiego) lub pomników (Plac Wolności, Plac Pamięci Narodowej).  

Plac Dąbrowskiego i rynek w Manufakturze charakteryzują się obecnością szczególnych 
elementów oraz obiektów małej architektury, a także warunkami sprzyjającymi dłuższemu 
przebywaniu. Najmniejszy udział tych elementów cechuje: Plac Joanny Agackiej-Indeckiej, 
Plac Wincentego Witosa i rynek w Nowosolnej.  

Na uwagę zasługuje fakt, iż szczególne elementy w postaci dominant architektonicznych, 
pomników i fontann występują głównie na placach zlokalizowanych w granicach Strefy 
Wielkomiejskiej oraz w obszarze jej współczesnego rozwoju. Największą ilością takich elementów 
cechują się: Plac Dąbrowskiego, Plac Wolności, rynek w Manufakturze, Plac Katedralny im. Jana 
Pawła II, Plac Kościelny oraz Plac Niepodległości. Trzy pierwsze miejsca są dobrze wyposażone 
w obiekty małej architektury oraz posiadają dogodne warunki do dłuższego przebywania 
(podcienia, zadaszenia, parasole)410. Obiekty dysharmonijne występują na sześciu placach 
zlokalizowanych w Strefie Wielkomiejskiej i trzech poza obiema strefami strategicznymi. 

Najlepszym stanem technicznym odznaczają się place zarówno zlokalizowane 
przy współczesnej lub zrewitalizowanej zabudowie (Plac Joanny Agackiej-Indeckiej, rynek 
w Manufakturze, Plac Wojciecha Głowackiego, Plac Słoneczny), odnowione w ostatnich latach 
miejsca historyczne (Plac Dąbrowskiego, Plac Katedralny im. Jana Pawła II), jak i zadbane place 
przed obiektami użyteczności publicznej (Plac Ofiar Zbrodni Katyńskiej, Plac Pamięci Narodowej). 

Pasaże 

Pod względem estetyki na tle pozostałych pasaży wyróżnia się Pasaż H. Józewskiego. 
Charakteryzuje się on brakiem obiektów dysharmonijnych oraz dogodnymi warunkami 
sprzyjającymi dłuższemu przebywaniu (zadaszone przejście z ul. Piotrkowskiej). Niżej oceniono 
Pasaż A. Rubinsteina i Pasaż Schillera. Należy zauważyć, iż te trzy miejsca zostały ocenione 
tak samo wysoko za ich zwartą obudowę, obecność i ilość mebli miejskich oraz stan techniczny 
elementów (m.in. zieleń, obiekty małej architektury, elewacje budynków). Pasaż A. Rubinsteina 
wyróżnia się udziałem zieleni urządzonej oraz podobnie jak w Pasażu Schillera – obecnością 
szczególnych elementów, takich jak fontanny, zdroje uliczne, pomniki. Pasaż A. Rynkowskiej, 
ze względu na luźną obudowę oraz słabe wyposażenie w meble miejskie, cechuje najniższy poziom 
estetyki.  

                                                                    
410 Dobre warunki w postaci podcieni posiada również Stary Rynek. 
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8.3.4. Percepcja przestrzeni publicznych 

Z badania przeprowadzonego w 2011 roku411 wynika, że Łódź nie jest miastem atrakcyjnym 
pod względem jakości przestrzeni publicznych. Jednoznacznie z przestrzenią publiczną kojarzy 
się tylko ul. Piotrkowska, podczas gdy inne ulice nie są tak postrzegane. Za najchętniej odwiedzane 
uznano tereny zieleni (parki, skwery) – 60% respondentów odwiedza te tereny częściej  
niż raz w tygodniu oraz targowiska (56%). 40% łodzian odwiedza place i pasaże miejskie częściej 
niż raz w tygodniu. Najwięcej czasu jednorazowo ankietowani łodzianie spędzają w parkach, 
skwerach i na terenach zieleni – na placach i pasażach większość respondentów spędza mniej 
niż godzinę. Pozytywnie oceniana jest dobra dostępność i funkcjonalność przestrzeni miejskich. 
Nisko oceniona została natomiast jakość i czystość przestrzeni publicznych – respondentom 
najbardziej brakuje ich wyposażenia w podstawowe obiekty małej architektury (m.in. kosze 
na śmieci, ławki, stojaki na rowery, toalety miejskie). Za najważniejsze elementy placów miejskich, 
pasaży i parków oraz miejsc rekreacji respondenci uznali obecność zieleni, a w przypadku 
targowisk – ich lokalizację. 

Za pożądane funkcje jakie powinny pełnić przestrzenie publiczne respondenci uznali: 
funkcję kulturalną (Plac Dąbrowskiego, Pasaż Schillera, Rynek Staromiejski, Plac Wolności), 
handlową (Plac Barlickiego, Plac Niepodległości), komunikacyjną (Plac Niepodległości, 
Plac Wolności), reprezentacyjną (Plac Dąbrowskiego, Plac Wolności). Miejsca takie jak Pasaże 
Schillera i A. Rubinsteina oraz Place Dąbrowskiego i Wolności powinny w opinii łodzian, oprócz 
pełnienia wspomnianych ról, być miejscem spotkań i organizacji imprez kulturalnych. 
Ulica Piotrkowska powinna pełnić przede wszystkim funkcje reprezentacyjne i kulturalne – 
niewielu respondentów wskazało jako nadrzędną jej tradycyjną funkcję handlową. 

8.4. Najważniejsze obiekty wyróżniające się w krajobrazie miasta  

Na postrzeganie krajobrazu duży wpływ mają wyróżniające się obiekty. Cechy, które o tym 
decydują wynikają z pełnionej funkcji obiektów i są zawsze kontrastowe w stosunku do otoczenia 
tych obiektów. Mogą dotyczyć m.in.: wysokości, formy, gabarytów, charakteru, sposobu 
sytuowania, kolorystyki lub detalów architektonicznych (Rysunek 75). Im większy kontrast między 
obiektem a tłem, tym bardziej się on wyróżnia412. Dotyczy to zarówno obiektów wartościowych, 
jak i szpecących413. Czasami te pierwsze mają dodatkowo znaczenie kompozycyjne, stanowiąc 
dominantę placu, zakończenie osi ulicy lub zaakcentowanie skrzyżowania. 

Spośród wszystkich obiektów wyróżniających się w krajobrazie Łodzi 90% stanowią 
budynki. Wśród pozostałych najliczniejszą grupą są historyczne kominy. Innymi wyróżniającymi 
się obiektami są wieże414, pomniki415, a także bramy. Oprócz budynków i innych obiektów 
pofabrycznych na uwagę zasługują zachowane i wyróżniające się obiekty kolejowe. Są to zarówno 
historyczne dworce, jak i dwie wieże zlokalizowane w okolicach Łodzi Kaliskiej. 

Wśród prawie siedmiuset wyróżnionych obiektów około 35 % z nich to obiekty powstałe 
do 1945 roku. Wyróżniają się one głównie ze względu na formę i walory architektoniczne. 
Ich lokalizacja to głównie obszar Strefy Wielkomiejskiej. Należy zauważyć, iż widoczne 
z przestrzeni publicznej obiekty pofabryczne (budynki, kominy, wieże) koncentrują się w części 
położonej na południe od trasy W-Z. Wille, które często powstawały w powiązaniu z obiektami 

                                                                    
411 Przestrzenie publiczne miasta – badanie ankietowe przeprowadzone w 2011 roku na zlecenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 

w Łodzi na próbie wynoszącej 750 osób, Szafrańska E., Przestrzenie publiczne miasta – badanie ankietowe przeprowadzone w 2011 
roku na zlecenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi na próbie wynoszącej 750 osób, MediaTor Badania Rynku, Łódź 2011 
rok. 

412 Lynch K., Obraz miasta, przekład Tomasz Jeleński, Kraków 2011 rok. 
413 W identyfikacji obiektów wyróżniających się pominięto stacje benzynowe, tymczasowe obiekty handlowe, wolnostojące nośniki 

reklamowe i obiekty infrastrukturalne. 
414 Jako osobny obiekt wskazano wieże fabryczne, które pozostały, pomimo wyburzenia przylegających do nich budynków.  
415 Nie zaznaczono dość licznej grupy pomników z lat 70. i 80. Zlokalizowanych na osiedlach mieszkaniowych, które wzbogacają 

krajobraz powojennych blokowisk. 
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fabrycznymi, rozmieszczone są równomiernie w całej strefie. Wynikać to może ze znacznego 
przekształcenia budynków fabrycznych w północnej części Strefy Wielkomiejskiej. Zdarzają 
się również pojedyncze obiekty historyczne poza Obszarem Współczesnego Rozwoju Strefy 
Wielkomiejskiej416. Są to przede wszystkim wille i kościoły.  

 

 

Rysunek 75 Podział obiektów wyróżniających się w krajobrazie ze względu na formę 

Źródło: opracowanie własne. 

Wśród obiektów powstałych po 1945 roku zdecydowana większość wyróżnia  
się ze względu na formę. Około 20% z nich posiada walory architektoniczne. Ze wszystkich 
współczesnych obiektów ponad 1/3 to obiekty handlowe. Zlokalizowane są one głównie poza 
Strefą Wielkomiejską i stanowią najczęstszą kategorię obiektów identyfikujących przestrzeń 
na osiedlach mieszkaniowych. Rzadko posiadają one walory architektoniczne. Warto zwrócić 
uwagę na obiekty zbudowane wraz z powstawaniem dużych osiedli mieszkaniowych z lat 70. i 80., 
które często posiadają ciekawą architekturę, zaburzoną przez współczesne dobudówki, jaskrawą 
i zróżnicowaną kolorystykę elewacji, w tym reklam.  

Stosunkowo dużo wskazano obiektów oświaty, z których znacząca ilość znajduje  
się w śródmieściu417. Zbliżoną ilością i udziałem obiektów historycznych i współczesnych cechuje 

                                                                    
416 Znajdują się one głównie w północnej i południowej części miasta w sąsiedztwie dużych kompleksów leśnych: Lasu Łagiewnickiego 

i Lasu Rudzkiego. 
417 Na 76 obiektów oświaty ponad połowa to obiekty współczesne. 
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się grupa obiektów sakralnych. Są one jednak równomiernie rozmieszczone na obszarze miasta. 
Na północ od trasy W-Z koncentrują się wyróżniające obiekty administracji publicznej 
oraz kulturalnej. Stosunkowo mało jest obiektów biurowych, które ze względu na swoją wysokość 
dominują znacząco w krajobrazie. Koncentrują się one w okolicach Dworca Fabrycznego, 
przy skrzyżowaniu al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego z ul. Piotrkowską oraz w okolicach 
Placu Niepodległości.  

Wskazanie wyżej opisanych obiektów oraz ocena ich wartości historycznych, 
architektonicznych i kompozycyjnych ma na celu zasygnalizowanie potrzeb w zakresie ochrony 
zarówno ekspozycji tych najbardziej wartościowych, jak i siły ich oddziaływania. Ta ochrona 
dotyczy nie tyle samych obiektów, co określenia warunków zabudowy i zagospodarowania 
terenów sąsiednich, które – źle kształtowane – mogą przyczynić się do obniżenia wartości 
krajobrazu. W przypadku obiektów, które wyróżniają się ze względu na formę lub wysokość, 
lecz nie posiadają wartości architektonicznych lub kompozycyjnych418, należy wskazać 
na konieczność poprawy ich estetyki, zasłonięcie lub zmianę formy. 

8.5. Podsumowanie – krajobraz miasta 

1. Główne ulice wjazdowe i przejazdowe przez miasto charakteryzują się w większości niskim 
poziomem estetycznym krajobrazu miasta. Obiekty i obszary negatywne tworzą efekt 
„zaśmiecenia” widoku i odwrócenia uwagi od elementów wartościowych (czytelnych pierzei, 
szpalerów drzew, zieleni urządzonej, dominant architektonicznych), stanowiących zaledwie 
około ¼ wszystkich obiektów i obszarów wzdłuż głównych ulic wjazdowych i przejazdowych. 
Brakuje także odpowiedniej obudowy ulic. Obiekty dysharmonijne powinny 
być lokalizowane na tyłach obudowy ulic, a nowe drogi o ruchu przyspieszonym z dala 
od terenów zabudowy mieszkaniowej. Jednocześnie nowa zabudowa mieszkaniowa 
nie powinna być lokalizowana przy głównych drogach. Wskazane jest wprowadzanie nowych 
dominant architektonicznych, zwłaszcza na zakończeniu osi dróg oraz w miejscach 
o szczególnym znaczeniu (np. skrzyżowania, place miejskie), wprowadzanie szpalerów drzew 
oraz innej zieleni urządzonej wzdłuż dróg. 

2. Wjazdowe i przejazdowe trasy kolejowe przez miasto charakteryzują się w większości 
zadowalającym poziomem krajobrazu miasta głównie w okresie wegetacyjnym. Dobra ocena 
spowodowana jest obecnością dalekich i szerokich widoków oraz wglądów w miejscach 
krzyżowania się z głównymi ulicami, a także dolinami rzek. Na pozytywny odbiór miasta 
ma również wpływ zieleń ogrodów działkowych, zlokalizowanych często wzdłuż torów 
kolejowych. Ich estetyka jest zależna od okresu wegetacyjnego (w okresie bezlistnym 
uwidacznia się zabudowa o niskim poziomie estetycznym, skrywana za zielenią w okresie 
wiosenno-letnim). Należy kontynuować przeznaczanie terenów położonych przy kolei 
na różnorodne tereny zieleni (ogrody działkowe, zieleń urządzona). Wskazane jest także 
określenie zasad kształtowania zabudowy na terenach ogrodów działkowych 
oraz zachowanie dalekich widoków i wglądów w miasto z terenów kolejowych poprzez 
ograniczenie wysokości zabudowy w ich pobliżu. 

3. Wśród pięciu zewnętrznych antropogenicznych wzniesień terenowych, umożliwiających 
oglądanie sylwety miasta i identyfikację jej elementów, należy wyróżnić trzy z najlepszą 
ekspozycją na miasto: Górka w Łaskowicach, Rudzka Góra i Górka Rogowska. 
W panoramach widzianych z tych miejsc widoczne są główne motywy sylwety miasta, 
posiadające cechy kompozycyjne (przedpole widoku, dominanty, subdominanty, akcenty, 
rytm). Najważniejszymi historycznymi elementami, tworzącymi sylwetę Łodzi, są: katedra 
i kościół św. Mateusza, a współczesnymi: kominy elektrociepłowni EC-2 i Śródmiejska 
Dzielnica Mieszkaniowa „Manhattan”. Duże znaczenie odgrywają akcenty historyczne 
w postaci kominów i wież dawnych fabryk oraz inne kościoły. W granicach miasta należy 

                                                                    
418 W rozdziale nie odniesiono się do wartości społecznych i funkcjonalnych, które nie mają znaczenia w odbiorze krajobrazu. 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI 

 

   194 

wyznaczyć strefy i wytyczne kształtowania jego sylwety, ochrony przedpola i tła widoku. 
Przedpole powinno pozostać zagospodarowane w postaci pól lub niskiej zieleni, 
przy jednoczesnym ograniczeniu zakłócających go elementów infrastrukturalnych. 

4. Wyróżnione punkty widokowe nie posiadają właściwego zagospodarowania, skutkiem czego 
mają pomniejszoną rangę jako miejsca informacji o mieście, a zarazem potencjalne atrakcje 
turystyczne. Należy włączyć punkty widokowe do systemu przestrzeni publicznych i zieleni 
urządzonej z zapewnieniem w ich pobliżu właściwej infrastruktury usługowej, sportowej 
i rekreacyjnej. 

5. Brakuje przestrzeni publicznych zaspokajających potrzeby społeczne, posiadających jasno 
zdefiniowane granice i wysoką jakość zagospodarowania. W śródmieściu dominują 
„tradycyjne” przestrzenie publiczne takie jak ulice i place, które często zostają zawłaszczone 
pod jedną funkcję (np. handlu lub komunikacji). Poza śródmieściem dominują tereny zieleni 
oraz place handlowe. Brakuje tam czytelnego podziału na przestrzeń ogólnodostępną 
i prywatną. Tereny peryferyjne cechuje niedoinwestowanie w zakresie usług podstawowych. 
Wśród działań pozwalających na kształtowanie spójnego i integralnego systemu przestrzeni 
miejskich należy wskazać: kształtowanie przestrzeni wysokiej jakości poprawiającej warunki 
życia, wykorzystanie przestrzeni ulic jako przestrzeni publicznych w Strefie Wielkomiejskiej, 
realizację nowych terenów otwartych i przestrzeni publicznych wewnątrz kwartałów 
śródmiejskich, wyznaczenie przestrzeni publicznych o charakterze lokalnym (dzielnicowym) 
oraz podniesienie jakości obecnych przestrzeni wspólnych (zwłaszcza na „blokowiskach”). 

6. Poziom estetyczny łódzkich przestrzeni publicznych oceniany jest jako niski. Występują 
ubytki w pierzejach placów i pasaży, brakuje elementów identyfikujących przestrzeń 
oraz dominant architektonicznych. Należy zadbać przede wszystkim o obudowę placów 
i pasaży. Duże znaczenie na odbiór tych przestrzeni ma również ich wyposażenie 
(m.in. zieleń urządzona, obiekty małej architektury, posadzka, elementy szczególne) 
oraz warunki sprzyjające dłuższemu przebywaniu w postaci podcieni, zadaszeń lub parasoli. 
Obiekty użyteczności publicznej powinny być lokalizowane przy istniejących przestrzeniach 
publicznych. 

7. W krajobrazie miasta, obiektami najbardziej wyróżniającymi się są budynki oraz historyczne 
kominy, wieże, pomniki i bramy. Obiekty o najwyższych walorach architektonicznych 
i znaczeniu kompozycyjnym, zlokalizowane są przede wszystkim w śródmieściu. Należy 
zapewnić odpowiednie zagospodarowanie terenów sąsiednich wyróżniających się obiektów, 
zapewniających ich odpowiednią ekspozycję i relacje widokowe. Nowe obiekty, których 
projektowane parametry sprawiają, że będą one wyróżniać się w krajobrazie miejskim należy 
lokalizować z uwzględnieniem istniejących ciągów widokowych (dróg, ciągów pieszych 
i rowerowych). 

9. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŁADU PRZESTRZENNEGO I 
WYMOGÓW JEGO OCHRONY 

Stan ładu przestrzennego419 oceniono w oparciu o kompleksową analizę krajobrazu miasta, 
uwzględniając zarówno elementy przyrodnicze jak i kulturowe przestrzeni.  

Definicja ustawowa krajobrazu odnosi się do jego percepcji i postrzegania. Aspekt ten został 
wzmocniony określeniem „postrzegana przez ludzi przestrzeń…”, którą należy rozumieć 
jako przestrzeń odbieraną i odczuwalną naszymi zmysłami. Jednocześnie z odbiorem następuje 
ocena i wartościowanie przestrzeni pod kątem jej estetyki, harmonijności i kompletności. Ocena 

                                                                    
419 Ład przestrzenny – należy przez to rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia 

w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, 
kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne Definicja [w:] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie 
przestrzenne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073). 
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ta zależy od tego w jaki sposób korelują i koegzystują ze sobą poszczególne komponenty 
przestrzeni miasta (zabudowa, zieleń, mała architektura, ogrodzenia, reklamy itd.). W takim ujęciu 
pojęcie krajobrazu ściśle łączy się z zagadnieniem ładu przestrzennego i koniecznością jego 
zapewnienia w dokumentach planistycznych.  

9.1. Kompozycja miasta 

W wyniku analizy420 poszczególnych komponentów, jakimi są: ukształtowanie terenu, jego 
pokrycie, nawarstwienia historyczne i kompozycja421, można wyróżnić najważniejsze cechy 
wpływające na ocenę przestrzeni miasta. 

Pod względem ukształtowania terenu w zachodniej i południowo-wschodniej części Łodzi 
dominują obszary płaskie. W części centralnej występują tereny lekko pofalowane, które mimo 
gęstej zabudowy, są czytelne w wąskich, ograniczonych widokowo, ale bardzo długich wnętrzach 
urbanistycznych422. Teren, wznosząc się ku północnemu wschodowi, przechodzi w obszar 
pofalowany, obejmujący Nowosolną i pasma biegnącego od niej w kierunku Łagiewnik. 
Na północno-wschodnim krańcu miasta ma on charakter pagórkowaty, o czym świadczy zasięg 
Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.  

Cały obszar Łodzi przecinają liczne doliny rzeczne – dopływów Bzury i Neru, spływających 
ze wzniesień. Obecnie jednak nie wszystkimi z nich biegną cieki wodne, ponieważ wiele zostało 
skanalizowanych. Mimo to doliny są wciąż w dużym stopniu czytelne w ukształtowaniu terenu, 
tworząc wyraźne pasma o przebiegu zbliżonym do równoleżnikowego. 

Na podstawie analizy pokrycia terenu należy stwierdzić, że cechą charakterystyczną 
przestrzeni Łodzi jest znaczne rozdrobnienie typów zagospodarowania terenu na obszarze 
wewnątrz linii kolei obwodowej oraz dominacja jednorodnych form zabudowy 
i zagospodarowania terenu, zajmujących duże obszary, skontrastowana z rozproszoną zabudową 
podmiejską na zewnątrz tej linii.  

W pokryciu terenu ograniczonego linią kolei obwodowej występuje głównie zabudowa 
o charakterze wielkomiejskim – kamienicowym oraz zabudowa osiedlowa i wielkokubaturowa 
o funkcjach przemysłowych i usługowych. Wraz z licznymi parkami, a także zadrzewionymi 
cmentarzami stanowią mozaikę przestrzenną. 

Poza linią kolei obwodowej dominują zaś powstałe w okresie powojennym 
wielkoprzestrzenne układy zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (Retkinia) i jednorodzinnej 
oraz przemysłowej (Teofilów, Widzew). Sąsiadują one z dużymi areałami rolnymi, rozproszoną 
zabudową podmiejską oraz usługowo-przemysłową, powstającą na kanwie dawnych układów 
osadnictwa wiejskiego. Proces ten jest znacznie bardziej zaawansowany w zachodniej i północno-
zachodniej części Łodzi, podczas gdy w części północno-wschodniej, wschodniej i południowej 
w dalszym ciągu czytelne są układy dawnych areałów rolnych. Na północy i południu miasta 
wyróżniają się duże, zwarte obszary leśne oraz zespoły ekstensywnej zabudowy willowej 
oraz rekreacyjnej. 

Rozproszona zabudowa wkracza również w przecinające miasto doliny rzeczne, których 
zagospodarowanie – w zależności od doliny – mniej lub bardziej podkreśla przebieg rzek. 

Układy zabudowy wolnostojącej o charakterze zwartym, występujące na terenie Łodzi, 
powstały głównie w oparciu o rozplanowane w okresie międzywojennym kolonie (Julianów, 
Marysin, Rogi, „na Radiostacji”, Zdrowie, Złotno, Sikawa, Stoki, Chojny oraz dawne miasto Ruda 
Pabianicka). Układy te, nie w każdym przypadku wypełnione w całości zabudową przed wojną, 

                                                                    
420 Pracownia Projektowa URBIOSIS, Studium krajobrazowe miasta Łodzi, cz. I: Studium jednostek… 
421 Wykorzystano elementy metody prof. Janusza Bogdanowskiego – przy analizach ukształtowania terenu, jego pokrycia 

oraz uwarunkowań kulturowych. Dla uzyskania pełnego obrazu przestrzeni miasta i dokonania jej kompleksowej waloryzacji 
uzupełniono ww. aspekty o analizę uwarunkowań przyrodniczych. 

422 Ponadto należy zauważyć, że w wąskich wnętrzach ulic teren wydaje się jeszcze bardziej pofalowany, niż wynika to z danych 
liczbowych. Nawet niewielkie spadki (około 1º na ul. Piotrkowskiej na południe od ul. Tuwima i poniżej 1º na północ od niej) wizualnie 
zyskują na znaczeniu. 
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przetrwały do dziś w czytelnej formie siatki ulic i zostały uzupełnione po wojnie 
oraz współcześnie. Występuje tu duża dynamika zmian w zakresie architektury poszczególnych 
budynków. Duża różnorodność nowo powstających form i występowanie często kontrastowych 
zestawień kolorystycznych mają negatywny wpływ na percepcję krajobrazu. 

Wyraźnym elementem struktury przestrzennej miasta są także ogrody działkowe, 
zlokalizowane na obrzeżach osiedli mieszkaniowych, w dolinach rzek, jako zieleń izolacyjna 
pomiędzy zabudową mieszkaniową a zakładami przemysłowymi, a także wzdłuż niemal całej 
obwodowej linii kolejowej. Sprawiają one, że przez osoby przyjeżdżające koleją Łódź odbierana 
jest jako miasto z dużym udziałem zieleni.  

Analizując obszar miasta pod względem historycznym wyodrębniono tereny jednorodne 
pod względem czasu powstania istniejącej zabudowy i zagospodarowania terenu. Wykazano, 
że Strefa Wielkomiejska Łodzi jest jednorodna pod względem czasu powstania zabudowy. 
W najwyższym stopniu dotyczy to zabudowy wzdłuż ul. Piotrkowskiej na północ  
od al. Piłsudskiego, a w nieco mniejszym – jednostek położonych na wschód i zachód od niej. 
Wysokim stopniem jednorodności cechują się też obszary rozplanowane i zagospodarowane 
w okresie międzywojennym (np. okolice ul. Narutowicza i ul. Małachowskiego wraz z Parkiem 
3 Maja). 

Poza Strefą Wielkomiejską, ale w granicach kolei obwodowej, mamy do czynienia z licznymi 
jednostkami o charakterze niejednolitym. Zabudowa tej strefy częściowo powstała do 1945 roku, 
a po II wojnie światowej uzupełniono ją zabudową często kontrastującą z istniejącym układem 
przestrzennym i gabarytami.  

Wysokim stopniem jednorodności cechują się założenia z okresu powojennego, zarówno 
mieszkaniowe, jak i przemysłowe, niezależnie od ich skali i położenia (np. teren Teofilowa, 
Dąbrowy, Retkini). Najmniejszą jednorodnością pod względem czasu powstania zabudowy 
cechują się natomiast obszary dawnych wsi, w których zabudowa została znacząco przekształcona 
lub wymieniona po 1945 roku. W szczególności zabudowa ostatnich lat wyparła dawną zabudowę 
wiejską i rolnictwo na tych terenach (np. obszar dawnej wsi Wiskitno).  

W celu określenia wartości kompozycyjnych poszczególnych obszarów miasta, 
wyszczególniono jednostki w ramach których możliwe jest wskazanie czynnika porządkującego 
i krystalizującego ich układ przestrzenny np. oś kompozycyjna czy zasada, na której oparto 
rozplanowanie, tworząc jednorodny zespół przestrzenny423. Wyróżniono obszary: 
komponowanych układów zabudowy, komponowanych terenów aktywnych przyrodniczo oraz 
układów wsi o czytelnej strukturze rozlokowania i zachowanych podziałach agrarnych (Rysunek 
76).  

Znaczna część jednostek komponowanych zlokalizowana jest wewnątrz kolei obwodowej – 
cechują się one dużym rozdrobnieniem. Głównym czynnikiem krystalizującym te układy są place 
lub parki (w przypadku założeń osiedlowych z wielkiej płyty). Na obrzeżach miasta wyróżnić 
można obszary o zachowanych układach dawnych wsi. Pomimo niskiego stopnia zachowania 
autentycznej zabudowy, w dużym stopniu utrzymana została funkcja rolnicza, a przez 
to kompozycja zabudowy i układów pól nadal jest czytelna. 

W obszarze przejściowym, między OWRSW a peryferiami miasta, w większości występują 
układy chaotyczne, bezplanowe w których trudno jest wyróżnić czynnik porządkujący przestrzeń 
– część z tych obszarów wraz z rozwojem przestrzennym miasta zatraciła swoją czytelność. 
Zazwyczaj brakuje w nich centrum w postaci placu lub innej przestrzeni publicznej. W tych 
układach czytelne są jednak osie kompozycji w postaci głównych ulic, które oddzielają zabudowę 
mieszkaniową od przemysłowej (np. Teofilów, Widzew) lub dzielą większą jednostkę 
mieszkaniową na mniejsze. 

                                                                    
423 Pracownia Projektowa URBIOSIS, Studium krajobrazowe miasta Łodzi, cz. II: Studium widokowo-kompozycyjne głównych wjazdów i 

„bram” do miasta, Warszawa 2014 rok. 
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Częściowa utrata czytelności kompozycji widoczna jest także na obszarze lokacji miasta 
przemysłowego – degradacja pierwotnych układów zabudowy nasila się wraz z oddalaniem się 
od ul. Piotrkowskiej. Przejawia się ona w postaci wprowadzania nowej zabudowy w układy 
historyczne, nie wpisującej się w ich układ, rozplanowanie i gabaryty. W przypadku terenów 
dawnej osady Łódka, Nowej Dzielnicy czy Ogrodów Sukienniczych niejednorodność zabudowy 
w kwartałach jest wynikiem nawarstwień czasowych oraz postępującej degradacji i rozbiórek, 
prowadzących do pojawienia się pustych, niezagospodarowanych przestrzeni dekomponujących 
układ.  

 

Rysunek 76 Jednostki kompozycyjne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Pracownia Projektowa URBIOSIS, Studium krajobrazowe miasta Łodzi, cz. I: Studium 

jednostek… 

9.2. Miejsca „pierwszego” kontaktu z miastem 

Szczególne znaczenie ma kształtowanie krajobrazu oraz zapewnienie ładu przestrzennego 
w przestrzeniach ogólnodostępnych – publicznych. W obszarach tych ochronę i kształtowanie 
krajobrazu należy traktować jako realizację interesu publicznego. Istotne są regulacje dotyczące 
nie tylko lokalizacji, wysokości zabudowy, jednorodności skali i charakteru budynków, ale także 
kompozycji i aspektów widokowych takich jak osie, ciągi widokowe, obszary ekspozycji zabytków, 
przestrzenie graniczne, krawędzie i linie graniczne (np. drogi, autostrady, nasypy lub tunele 
kolejowe, krawędzie dolin rzecznych). Zapewnienie ładu przestrzennego w tych miejscach jest 
kluczowe dla postrzegania i pozytywnej oceny miasta. 

Za miejsca „pierwszego” kontaktu z miastem uznano główne ulice oraz drogi kolejowe, 
którymi przybywa się do Łodzi. Dotyczy to zarówno turystów, jak i przejezdnych, którzy w głównej 
mierze oceniają miasto po pierwszym wrażeniu. Percepcja krajobrazu jest procesem ciągłym. 
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Obserwator w trakcie poruszania się po terenie rejestruje wiele kolejnych obrazów w określonych 
odstępach czasu, związanych ściśle z fizjonomią pokonywanej przestrzeni, odczuwając różne 
napięcia emocjonalne wywoływane przez estetykę oglądanego środowiska424. Istotne w tej ocenie 
są również miejsca węzłowe – „bramy”, zlokalizowane na wjazdach. Dotyczą one miejsc, których 
zagospodarowanie wymusza poświęcenia większej uwagi, a przez to jest dłużej postrzegane 
i oceniane (Rysunek 77). 

Ze względu na różny charakter oglądanego krajobrazu, przestrzeni poszczególne wjazdy, 
zarówno samochodem, jak i koleją, oraz bramy rozróżniono na kategorie: wjazdy i „bramy” 
do miasta, do Obszaru Współczesnego Rozwoju Strefy Wielkomiejskiej oraz do Strefy 
Wielkomiejskiej. Dokonana charakterystyka widoków z tych miejsc posłużyła do ich oceny według 
przyjętych kryteriów425. Ostatecznie poszczególnym miejscom przypisano jedną z czterech 
kategorii widoków: o odbiorze pozytywnym, pozytywnym z pojedynczymi elementami 
negatywnymi, obojętnym lub negatywnym. 

 
Rysunek 77 Waloryzacja widoków z głównych wjazdów, przejazdów i "bram miasta" 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Pracownia Projektowa URBIOSIS, Studium krajobrazowe miasta Łodzi, cz. II: Studium 

widokowo-kompozycyjne… 

                                                                    
424 Bajerowski T., Biłozor A., Cieślak I., Senetra A., Szczepańska A., Ocena i wycena krajobrazu. Wybrane problemy rynkowej oceny i wyceny 

krajobrazu wiejskiego, miejskiego i stref przejściowych, Educaterra, Olsztyn 2007 rok. 
425 Pracownia Projektowa URBIOSIS, Studium krajobrazowe miasta Łodzi, cz. II: Studium widokowo-kompozycyjne… 
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Wjazdy do miasta i przejazdy przez miasto głównymi ulicami 

Analizie poddano główne wjazdy do Łodzi od strony gmin sąsiednich, aż do Strefy 
Wielkomiejskiej, oraz najważniejsze ulice prowadzące przez miasto. 

Kryterium do podziału tych ciągów na odcinki było natężenie elementów wywołujących 
wrażenia pozytywne, negatywne lub elementów, które nie wywołują szczególnych wrażeń. 
Do elementów pozytywnych zaliczono m.in. szpalery drzew oraz jednorodną strukturę 
przestrzenną. Za elementy negatywne uznano m.in. dużą liczbę nośników reklamowych i innych 
obiektów zaburzających odbiór wizualny przestrzeni, a także niejednorodną strukturę 
przestrzenną426. 

Przy ocenie wjazdów i głównych dróg przejazdu przez miasto przyjęto takie kryteria, jak: 
harmonijność skomponowania elewacji budynków; stopień uporządkowania przestrzeni pomiędzy 
budynkami; jednorodność skali i charakteru zabudowy oraz jej poziom estetyczny i stan 
techniczny; obecność i rodzaj nośników reklamowych i ekranów akustycznych; występowanie 
i rodzaj zieleni wysokiej; obecność dominant architektonicznych i innych obiektów historycznych. 

W wyniku analizy stwierdzono, że dobrym odbiorem charakteryzuje się wjazd 
al. Mickiewicza (odcinek od al. Jana Pawła II do ul. Żeromskiego) oraz przejazdy ulicami: 
Julianowską, Paderewskiego i Kopcińskiego. Zły odbiór cechuje wjazdy wzdłuż ulic: Rokicińska-
al. Piłsudskiego, Rzgowska (najwyższa sumaryczna długość odcinków o negatywnym odbiorze), 
Konstantynowska (zbliżony udział odcinków ocenionych pozytywnie i negatywnie), 
Aleksandrowska, a także przejazdy ulicami: Zachodnia, al. Piłsudskiego, Al. Politechniki, Inflancka, 
al. Mickiewicza (na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Piotrkowskiej). 

Elementami, które najczęściej wpływają na negatywny odbiór krajobrazu wzdłuż wjazdów 
do miasta, są nośniki reklamowe. Dotyczy to zarówno urządzeń wolnostojących,  
jak i umieszczonych na elewacjach budynków. Podobnie oddziałują obiekty usługowo-handlowe 
o niskiej estetyce (różnorodna forma i skala, chaotycznie rozmieszczone reklamy) oraz stacje 
paliw, których negatywne oddziaływanie potęgowane jest przez ich zagęszczenie427. Powodem 
negatywnego odbioru wartościowych obiektów jest ich zły stan techniczny. Innymi elementami 
niekorzystnie wpływającymi na krajobraz są: niezagospodarowane ubytki w zabudowie 
pierzejowej, źle zakomponowane elewacje, niejednorodność w formie i skali zabudowy, a także 
duże kontrasty pomiędzy mijanymi budynkami. 

Ponad 25% wszystkich wskazanych elementów stanowią obiekty i obszary o pozytywnym 
odbiorze, a dodatkowe 5% to dominanty architektoniczne w postaci kościołów. Wzdłuż 
analizowanych ciągów na największą uwagę zasługują obiekty sakralne. Do najważniejszych – 
zlokalizowanych na osi ulic lub stanowiących dominanty przy głównych skrzyżowaniach 
(w miejscach bramowych) – należą kościoły: św. Wojciecha i Przemienienia Pańskiego 
(ul. Rzgowska), Niepokalanego Poczęcia NMP i Matki Boskiej Zwycięskiej (ul. Rokicińska-
al. Piłsudskiego-al. Mickiewicza), św. Teresy (ul. Kopcińskiego 1/3), Najświętszej Marii Panny 
(ul. Wojska Polskiego i ul. Zgierska), św. Franciszka z Asyżu (ul. Pabianicka i Trasa Górna). 
Najwięcej kościołów zlokalizowanych jest wzdłuż ul. Rzgowskiej (cztery obiekty). Wjazdem 
do miasta, który nie posiada dominanty w postaci obiektu sakralnego, jest ul. Konstantynowska.  

Przejazdy przez miasto pociągiem  

Przejazdy kolejowe pasażerskie428 o dalekich i szerokich widokach, umożliwiające dalekie 
wglądy w miasto na obszarze zurbanizowanym, a także na doliny rzek, które zachowały naturalny 
charakter odbierane są najbardziej pozytywnie. Na terenie zurbanizowanym dotyczy  

                                                                    
426 Wrażenia te mają charakter subiektywny, trudny do jednoznacznego określenia, a tym bardziej pomiaru, umożliwiającego 

ich interpretację bez sięgania do metod właściwych psychologii. 
427 Wzdłuż analizowanych ciągów oznaczono w sumie 53 stacje paliw. Na odcinku al. Piłsudskiego (pomiędzy ul. Kopcińskiego  

a ul. Konstytucyjną) zlokalizowane są 3 stacje po jednej stronie ulicy, a w bliskim sąsiedztwie, na al. Rydza-Śmigłego, jeszcze dwie. 
Dla porównania na autostradzie A2 pomiędzy Warszawą a Łodzią są tylko dwie stacje paliw. 

428 Odcinki przejazdu, które zostały poddane ocenie, odpowiadają poszczególnym odcinkom pomiędzy stacjami kolejowymi. 
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to m.in. odcinków: od stacji Arturówek do stacji Marysin z wglądem w kierunku osiedla Marysin, 
od stacji Widzew do stacji Dąbrowa z wglądem przy al. Piłsudskiego, od stacji Chojny do stacji 
Pabianicka z wglądem przy ul. Pabianickej, od stacji Łódź Kaliska do stacji Lublinek i stacji 
Pabianicka z wglądami przy ul. Bandurskiego. Ciekawe wglądy w doliny rzek charakteryzują 
m.in. odcinek od granic miasta do stacji Lublinek (wgląd w dolinę Neru) oraz od stacji Żabieniec 
do stacji Radogoszcz Zachód z wglądem w dolinę Sokołówki).  

„Bramy” miasta 

Wskazane „bramy” odnoszą się do 31 miejsc węzłowych w Łodzi. Ze względu na przyjęty 
podział wyróżniono 12 „bram” do miasta (w pobliżu granic administracyjnych), 10 do OWRSW 
oraz 9 do Strefy Wielkomiejskiej. Dotyczy to zarówno „bram” zlokalizowanych przy wjazdach 
samochodem, jak i koleją (6 stacji kolejowych). Dodatkowo wskazano Port Lotniczy 
im. Władysława Reymonta. Ze względu na prace budowlane prowadzone na obszarze dworca 
Łódź Fabryczna nie dokonano waloryzacji tej „bramy” („Uwarunkowania – ocena stanu ładu 
przestrzennego i krajobrazu miasta” – załącznik Nr 5 do uchwały). 

Jedynie w ośmiu przypadkach mamy do czynienia z widokami harmonijnymi 
lub harmonijnymi z pojedynczymi elementami zaburzającymi obserwowaną przestrzeń. 
Najbardziej wartościowe m.in. pod względem ukierunkowania429 i dystansu430 widoku, 
harmonijności skomponowania elewacji budynków, jednorodności skali i charakteru zabudowy 
oraz jej poziomu estetyki są widoki z miejsc wjazdu do OWRSW od strony Zgierza (skrzyżowanie 
Zgierska/Sowińskiego) oraz do Strefy Wielkomiejskiej od strony Pabianic na Rondzie Lotników 
Lwowskich. Pozytywnie postrzegana jest również „brama” do OWRSW w miejscu skrzyżowania 
Strykowska/Wojska Polskiego (wjazd od strony Strykowa i Brzezin), a także Port Lotniczy 
im. Władysława Reymonta, m.in. z uwagi na istniejącą zieleń wysoką i brak przeciążenia 
wizualnego reklamami. 

Wśród 23 miejsc o widokach dysharmonijnych i o częściowo zaburzonej harmonii, należy 
szczególną uwagę zwrócić na bramy do miasta: od strony Brzezin (Rynek w Nowosolnej), 
Tomaszowa Mazowieckiego (skrzyżowanie Kolumny/Tomaszowska), Zgierza (pętla tramwajowa 
przy ul. Zgierskiej), bramy do OWRSW: wiadukt przy ul. Pabianickiej i dworzec Łódź Kaliska 
oraz bramy do Strefy Wielkomiejskiej: Plac Niepodległości i skrzyżowania: Limanowskiego-
Zachodnia, Wojska Polskiego-Franciszkańska, al. Piłsudskiego-Kopcińskiego. 

Zewnętrzne bramy do miasta są w zasadzie nieczytelne – „miasto” nie jest widoczne 
z punktów przecięcia granic administracyjnych miasta z drogami do niego prowadzącymi.431 
Proponowanym działaniem mogłoby być umieszczenie w tych przestrzeniach tzw. „witaczy”. 
W przypadku wjazdów do strefy zurbanizowanej, a w szczególności do Strefy Wielkomiejskiej 
Łodzi zapewnienie ładu przestrzennego i wysoki komfort estetyczny przestrzeni musi się łączyć 
z aspektem użytkowym i funkcjonalnym. Poszczególne elementy zagospodarowania takie, 
jak przystanki komunikacji publicznej, punkty informacji, gastronomii, przejścia w kierunku 
centrum miasta itp. muszą być kształtowane w sposób estetyczny i harmonijny, z zapewnieniem 
czytelności przestrzennej. 

9.3. Ocena stanu ładu przestrzennego 

W celu kompleksowej oceny krajobrazu i stanu ładu przestrzennego, obszar miasta 
podzielono na prawie 700 jednostek krajobrazowych (Rysunek 78). Odpowiadają one terenom 
jednorodnym pod względem wyżej opisanych komponentów. W większości przypadków cechą 
najbardziej czytelną jest tu rodzaj pokrycia terenu. Stąd każdej jednostce przypisano jedną z 

                                                                    
429 Podkreślenie kierunku drogi przez elementy pionowe, tj. szpaler drzew, aleje, układ pierzejowy zabudowy, rytmiczny układ 

zabudowy lub inne elementy krajobrazu. 
430 Dystans: daleki – powyżej 200 m, średni – od 100 m do 200 m, bliski – do 100 m. 
431 Potwierdzają to przeprowadzone w 2016 roku badania terenowe w ramach projektu „Niewidzialne Miasto” wykonanego przez 

studentów kierunku architektura Politechniki Łódzkiej pod kierunkiem Włodzimierza Adamiaka. 
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sześciu kategorii terenu: zabudowany o charakterze miejskim lub wiejskim (Z), aktywny 
przyrodniczo urządzony lub nieurządzony (O), rolny z zespołami osadnictwa wiejskiego (W) 
lub inny, obejmujący tereny infrastruktury, wyrobisk lub nieużytków (I). Zestawienie wszystkich 
jednostek posłużyło do scharakteryzowania każdej z osobna432. 

Dodatkowo jednostki pogrupowano w zespoły. Za główne kryterium wyznaczenia granic 
zespołów przyjęto najważniejsze elementy kompozycyjne miasta, które miały wpływ na jego 
rozwój: przebieg dolin rzecznych, oś ul. Piotrkowskiej, kolej obwodową, trasę W-Z i inne arterie 
komunikacyjne stanowiące barierę przestrzenną, granice osiedli, a także dawne układy wsi i osad 
wraz z towarzyszącymi im rozłogami pól. Wyróżniono 62 zespoły jednostek, których nazwy 
wskazują na przyjęte kryterium wyznaczenia ich granic. 

 

Rysunek 78 Podział miasta na jednostki i zespoły jednostek krajobrazowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Pracownia Projektowa URBIOSIS, Studium krajobrazowe miasta Łodzi, cz. I: Studium 

jednostek… 

Ponadto, zestawienie jednostek posłużyło do ich waloryzacji i w konsekwencji oceny stanu 
ładu przestrzennego. W celu osiągnięcia zrównoważonego wyniku, waloryzacja została 
przeprowadzona metodą bonitacji punktowej (z wykorzystaniem metody Bogdanowskiego, 
Kistowskiego) i uwzględniała sześć kategorii kryteriów: zróżnicowanie rzeźby terenu, czytelność 

                                                                    
432 Ze względu na kompleksowe informacje dotyczące każdej jednostki krajobrazowej, zarówno w części dotyczącej zasobu, 

jak i waloryzacji, zestawienie tabelaryczne umożliwi w przyszłości monitorowanie zmian zachodzących w krajobrazie. Ze względu 
na objętość zestawienie tabelaryczne nie stanowi części Studium. 
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układu przestrzennego, występowanie elementów komponowanych, występowanie elementów 
dziedzictwa kulturowego w jednostkach, zróżnicowanie elementów środowiska przyrodniczego 
w jednostkach, harmonijność w odbiorze wizualnym. Jednostkom przypisano wartości punktowe 
za każde z przyjętych kryteriów. Z oceny końcowej (suma nałożenia kryteriów  
i ich wartościowania), jaką otrzymały jednostki, wynika przypisanie jej do jednej z pięciu kategorii, 
określającej jakość przestrzeni (Rysunek 79). 

 

Rysunek 79 Waloryzacja krajobrazu miasta – ocena stanu ładu przestrzennego  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Pracownia Projektowa URBIOSIS, Studium krajobrazowe miasta Łodzi, cz. I: Studium 

jednostek… 

Wśród jednostek spójnych, czytelnych, o dobrym stanie zachowania układu i tkanki należy 
wyróżnić północną część ul. Piotrkowskiej (Z.125), Park im. J. Piłsudskiego (O.52), Parki Źródliska 
(O.128), a także Manufakturę (Z.114) i część Lasu Łagiewnickiego (O.34). Wynika stąd, 
iż krajobraz o najwyższych wartościach charakteryzuje obszary znajdujące się w śródmieściu, 
gdzie dominują walory kulturowe oraz na obrzeżach, gdzie stopień antropogenicznego 
przekształcenia środowiska jest stosunkowo niewielki. Na uwagę zasługują również parki, 
znajdujące się w Strefie Wielkomiejskiej i na obszarze dawnych lasów miejskich.  

Wysokie wartości cechują krajobraz zachowanych układów dawnych wsi z rozłogami pól, 
oraz obszary położone w dolinie Neru i Dobrzynki i na terenie dawnej Rudy Willowej. 

Rekomenduje się ochronę najistotniejszych cech zagospodarowania przestrzennego 
oraz krajobrazu w jednostkach o najwyższych oraz wysokich wartościach (obejmują one łącznie 
około 4338,84 ha, co stanowi 14,78% powierzchni miasta, w tym 6,13% to jednostki 
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o najwyższych wartościach). Wszelkie prowadzone działania inwestycyjne powinny 
być wprowadzane harmonijnie jako uzupełnienie i wzbogacanie istniejących struktur. 

W jednostkach o walorach średnich (zajmują one około 10895,98 ha, tj. 37,11% 
powierzchni miasta) rekomenduje się działania mające charakter dopełniania, porządkowania 
istniejącej struktury wraz z zachowaniem podstawowych cech krajobrazu i jego kompozycji. 

Tereny charakteryzujące się niskimi lub bardzo niskimi wartościami obejmują 
około 14124,65 ha, co stanowi 48,11% powierzchni całego miasta, wśród nich 10,51% zajmują 
jednostki o najniższych wartościach. Stanowią one zatem znaczącą części miasta, co wpływa 
również na jego negatywne postrzeganie przez mieszkańców i przyjezdnych.  

Obszary nieczytelne i niespójne znalazły się m.in. przy ul. Konstantynowskiej czy w centrum 
Nowosolnej, która uzyskała znacznie niższą ocenę niż zachowane w tradycyjnej formie rozłogi 
pól tej samej dawnej wsi. Ponadto chaosem przestrzennym charakteryzują się tereny położone 
pomiędzy Strefą Wielkomiejską a obszarami obrzeżnymi miasta. Występuje tu największe 
zagrożenie dla ładu przestrzennego. Stanowi je głównie zabudowa wkraczająca w sposób 
bezplanowy na tereny dotychczas niezurbanizowane – inwestycje realizowane są przede 
wszystkim na podstawie indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy, gdzie pojedyncze 
działania budowlane nie zawsze dopasowane są do charakteru i specyfiki otaczającego krajobrazu 
(zarówno w zakresie kontekstu przyrodniczego jak i antropogenicznego). Zabudowa ta nie tworzy 
układów komponowanych i cechuje się brakiem spójności funkcjonalnej i różnorodnością form 
m.in. zabudowa wielorodzinna wysoka wkracza w osiedla jednorodzinne o niskiej intensywności. 
Niebezpieczeństwo to dotyczy także dolin rzecznych, tak istotnych dla tożsamości krajobrazu 
Łodzi. Doliny są wciąż stosunkowo dobrze czytelne w krajobrazie miasta, dzieląc przestrzenie 
zabudowy na mniejsze zespoły i stanowiąc kanwę dla terenów zieleni. 

W zakresie jednostek o niskich i najniższych walorach rekomenduje się, aby kształtowanie 
zabudowy i zagospodarowania terenu w tych jednostkach następowało z dążeniem 
do zapewnienia ładu przestrzennego. Nowe elementy zagospodarowania przestrzeni powinny 
stanowić kontynuację istniejących układów lub tworzyć nową świadomą i kompleksową 
kompozycję urbanistyczną, z uwzględnieniem cech charakterystycznych zabudowy tradycyjnej 
(jeśli zachowała się w danym terenie), takich jak: gabaryty, kąt nachylenia i układ połaci 
dachowych, rodzaj materiałów budowlanych, zasady kształtowania i podziałów elewacji 
itp. Najwłaściwszym narzędziem do wprowadzenia ww. ustaleń są plany miejscowe, stąd 
docelowo powinno się dążyć do ich opracowania dla wymienionych terenów. Do czasu 
opracowania planu, rekomenduje się opracowanie wytycznych urbanistyczno-krajobrazowych 
oraz koncepcji zagospodarowania przestrzennego, które powinny stanowić podstawę 
indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Wśród jednostek o niskich i najniższych walorach znajdują się także tereny aktywne 
przyrodniczo (rozłogi pól, doliny rzek). Rekomenduje się dla nich ograniczenie lub całkowity zakaz 
realizacji zabudowy. 

Na podstawie analizy jednostek krajobrazowych można wyróżnić w Łodzi dwa typy 
zespołów jednostek (Rysunek 80): 

1. zespoły o charakterze miejskim obejmują obszary w granicach kolei obwodowej, jak również 
obszary zlokalizowane poza nią, odznaczające się największym stopniem zurbanizowania. 
Zespoły o charakterze miejskim dzielą się na dwa typy zespołów: 

 1a. zespoły o charakterze miejskim intensywnym – obszary intensywnie zabudowane, 

 1b. zespoły związane z obniżeniami dolin rzecznych (Sokołówki, Łódki, Jasienia, Olechówki i Neru) 
oraz zabudowy miejskiej o mniejszej intensywności – krajobraz miejski luźny określony 
jako zespoły o charakterze miejskim ekstensywnym; 

2. zespoły o charakterze podmiejskim obejmują obszary, w których elementy naturalne 
determinują zagospodarowanie przestrzenne i mają charakter dominujący w stosunku 
do zabudowy i elementów kulturowych, antropogenicznych. Tereny te można określić 
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jako kulturowo-naturalne (np. siedliska dawnych wsi, rozproszona zabudowa mieszkaniowa, 
jednorodzinna) lub naturalno-kulturowe (np. tereny upraw rolnych lub leśnych),  
a nawet naturalne bez elementów kulturowych (np. doliny rzeczne). 

 

Rysunek 80 Typy zespołów jednostek 

Źródło: opracowanie własne. 

Zespoły o charakterze miejskim intensywnym 

Zespoły obejmują obszary z przewagą zabudowy o wysokiej intensywności, lokalizowanej 
w układach zwartych (śródmiejskich, wielofunkcyjnych) lub w układach osiedlowych 
wielorodzinnych (np. zabudowa sytuowana linijkowo lub punktowo), a także tereny aktywności 
gospodarczej. Nowa zabudowa i zagospodarowanie przestrzenne w ich obrębie powinno 
kontynuować formy istniejące w zakresie gabarytów i wysokości. Przewyższenia zabudowy 
i innych obiektów budowlanych pożądane są w strefie wzdłuż al. Piłsudskiego i al. Mickiewicza 
wskazanej w opracowaniu SLOW433 oraz w obszarze Nowego Centrum Łodzi zgodnie 
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego434. W strefie tej należy dążyć 
do podnoszenia stanu ładu przestrzennego oraz jakości zamieszkania i użytkowania przestrzeni. 
Działania w strefie powinny obejmować uzupełnianie programu funkcjonalno-użytkowego 
zabudowy wprowadzanego systemowo, jako dopełnianie istniejących struktur (w szczególności 
dotyczy to Strefy Wielkomiejskiej i Obszaru Współczesnego Rozwoju Strefy Wielkomiejskiej). 
Wprowadzanie nowych terenów sportu i zieleni urządzonej, parkingów, placów i pasaży powinno 
odbywać się na zasadzie form/ obiektów towarzyszących (takich jak np.: parki kieszonkowe, zieleń 
przyuliczna oraz wzdłuż ciągów pieszych i rowerowych – przede wszystkim w formie ciągów 

                                                                    
433 Miejska Pracowania Urbanistyczna w Łodzi, Studium Lokalizacji Obiektów Wysokościowych Kształtujących Sylwetę Łodzi, Łódź 2012 

rok. 
434 Uchwała Nr III/41/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, 
Wiliama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza. 
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zieleni wysokiej, parkingi wielopoziomowe sytuowane w pierzejach i wyposażone w usługi 
od strony przestrzeni publicznej). 

Zespoły o charakterze miejskim ekstensywnym  

Zespoły obejmują obniżenia dolinne zlokalizowane w granicach terenów zurbanizowanych, 
tereny położone wzdłuż linii kolejowych, tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (realizowanej w różnych układach: rezydencjonalnej, bliźniaczej, szeregowej), 
tereny aktywności gospodarczej o niskiej intensywności i niskiej wysokości zabudowy,  
a także lotnisko i tereny powojskowe. Jest to obszar przejściowy pomiędzy krajobrazem miejskim 
intensywnym a krajobrazem podmiejskim. 

W obszarze zespołów należy dążyć do budowania miejskiego systemu przestrzeni 
publicznych o dużym udziale powierzchni biologicznie czynnej. Należy zapewnić ciągłość systemu, 
w szczególności z podkreśleniem i wykorzystaniem dolin rzecznych (jako elementu budującego 
tożsamość przyrodniczą i kulturową Łodzi). W ramach systemu należy uwzględniać istniejące 
i wyznaczać nowe tereny wypoczynkowo-rekreacyjne, ciągi pieszo-rowerowe (w szczególności 
wzdłuż koryt rzecznych odkrytych i skanalizowanych). Należy dążyć do tworzenia „zielonych” 
połączeń pomiędzy zespołami o charakterze miejskim a terenami o charakterze podmiejskim. 

W przypadku lokalizacji nowej zabudowy należy zapewnić jej niską intensywność i wysokość 
przy zachowaniu dużego udziału powierzchni biologicznie czynnej. W strefie należy dążyć 
do stopniowego zwiększania udziału zieleni lub zmniejszania intensywności oraz wysokości 
zabudowy na granicy z krajobrazem kulturowo-naturalnym (zespołami o charakterze 
podmiejskim). W przypadku istniejącej zabudowy pożądanym rozwiązaniem jest wprowadzenie 
zieleni izolacyjnej na granicy z zespołami o charakterze miejskim intensywnym (w formie terenów 
zieleni lub pasm zieleni przyulicznej). 

Zespoły o charakterze podmiejskim  

Zespoły obejmują obszary krajobrazu otwartego, naturalnego (doliny rzek), lasów, łąk, 
dawnych wsi włączonych w granice miasta (wraz z siedliskami i rozłogami pól) oraz tereny 
rozproszonej, współczesnej zabudowy. W strefie tej rekomenduje się możliwość uruchomienia 
nowych terenów pod zabudowę wyłącznie jako dopełniających istniejące układy zabudowy, 
zlokalizowane wzdłuż istniejących dróg publicznych. Sposób lokalizacji zabudowy, jej gabaryty, 
forma, rodzaj materiału powinny nawiązywać do zabudowy tradycyjnej, wiejskiej. 

W celu kształtowania ładu przestrzennego należy jednoznacznie wyznaczać granice 
terenów zabudowy i terenów otwartych. Dodatkowym, pożądanym elementem kształtowania 
ładu przestrzennego w tej strefie jest wyznaczanie terenów zieleni izolacyjnej pomiędzy 
zabudową a terenami otwartymi, a także wzdłuż ciągów komunikacyjnych (dróg, ścieżek 
rowerowych, ciągów pieszych). W strefie rekomenduje się pozostawianie terenów wolnych 
od zadrzewień i skupisk krzewów w obszarach ekspozycji głównych motywów sylwety miasta 
(widoczność z punktów widokowych, ciągów widokowych oraz obszarów widoczności)  
oraz w obszarach otwarć i ciągów widokowych w kierunku dawnych układów ruralistycznych (np. 
folwark Brus, Mileszki).  

Generalną zasadą obowiązującą w strefie powinno być ograniczenie lub zakaz zabudowy 
w terenach aktywnych przyrodniczo oraz utrzymanie ciągłości korytarzy ekologicznych, 
w szczególności dolin rzek. Wszystkie formy zagospodarowania winny być podporządkowane 
utrzymaniu lub przywróceniu naturalnego lub naturalno-kulturowego charakteru terenów 
tej strefy. 

9.4. Podsumowanie –stan ładu przestrzennego 

1. Obszary o największej spójności i czytelności układów przestrzennych położone są zarówno 
w Strefie Wielkomiejskiej, gdzie dominują walory kulturowe, jak i na obrzeżach, gdzie stopień 
antropogenicznego przekształcenia środowiska jest stosunkowo niewielki (dolina Neru, 
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Ruda Willowa, Las Łagiewnicki). Obszary te wskazuje się do ochrony i konserwacji. Cennymi 
obszarami wymagającymi ochrony i w niektórych przypadkach rewaloryzacji są także parki 
powstałe na obszarach dawnych lasów miejskich (Park im. J. Piłsudskiego, Park Helenów, 
Park im. ks. Józefa Poniatowskiego, Park im. A. Mickiewicza i Parki Źródliska I i II) 
oraz dobrze zachowane obszary dawnych wsi wraz z rozłogami pól, włączone w granice 
miasta. Narzędziami, które wspomogą te procesy, będą m.in.: wyznaczanie stref ochrony 
najbardziej wartościowych obszarów, określanie wyraźnych granic dla zabudowy, zasad 
jej kształtowania oraz tworzenie parków kulturowych. 

2. W strefie przejściowej między Strefą Wielkomiejską a strefą obrzeżną stan ładu 
przestrzennego oceniany jest jako niski. Brakuje całościowego zagospodarowania terenów 
podporządkowanego czytelnej kompozycji. Wskazane jest określenie jednolitych warunków 
zabudowy porządkujących ład przestrzenny, dotyczących wysokości, kolorystyki, kształtu 
dachów i usytuowania zabudowy względem terenów publicznych. Niska jakość wynika 
głównie z rozproszonej zabudowy, która wkracza na dotychczas niezurbanizowane obszary 
w sposób bezplanowy. W celu uporządkowania przestrzeni tych obszarów istotne będzie 
nadanie im cech układów komponowanych. 

10. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA 
MIESZKAŃCÓW, OCHRONY ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA 

W poniższym rozdziale sytuację Łodzi wynikającą z opisywanych uwarunkowań porównano 
z czterema innymi dużymi miastami, tj. Warszawą, Krakowem, Poznaniem i Wrocławiem. Analizie 
porównawczej poddano część z opisywanych zagadnień: warunki mieszkaniowe, skalę bezrobocia 
i problemów społecznych, infrastrukturę medyczną, oraz poziom bezpieczeństwa i przestępczości 
w mieście. 

10.1. Warunki mieszkaniowe 

Stan i jakość zasobów mieszkaniowych Łodzi oceniono zarówno w ujęciu ilościowym 
(w odniesieniu do powierzchni i liczby mieszkań), jak i jakościowym (analiza wieku zasobu 
mieszkaniowego oraz jego wyposażenie w podstawowe instalacje techniczne). 

Łączna liczba mieszkań w Łodzi w 2015 roku (według bilansu zasobów mieszkaniowych435) 
wynosiła 352 tys., a ich powierzchnia – około 18,9 mln m2. W stosunku do 2005 roku zasób 
mieszkaniowy miasta powiększył się o 20,1 tys. mieszkań, tj. o około 6%. Tylko w 2015 roku 
oddano do użytku 2,3 tys. mieszkań436 (prawie dwukrotnie więcej niż w 2013 roku), z czego ponad 
62% przeznaczone było na sprzedaż lub wynajem437. Jeszcze w 2005 roku grupa mieszkań 
przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem wynosiła zaledwie 19% ogółu mieszkań oddanych 
do użytkowania. 

Mimo relatywnie wysokiego wskaźnika mieszkań na 1 tys. mieszkańców – przeciętnie 
502 mieszkania (Rysunek 81) – warunki mieszkaniowe Łodzi na tle innych miast prezentują 
się niekorzystnie. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania, choć od kilkunastu lat 
sukcesywnie wzrasta i w 2015 roku wynosiła 53,9 m2 (2002 rok – 52 m2), nadal jest o około 9 m2 
mniejsza niż średnia dla czterech największych miast w Polsce438 (Rysunek 82). 

Największy odsetek, bo ponad połowę, stanowią mieszkania o powierzchni od 40 do 79 m2 
(dane z 2011 roku). Znaczny udział w ogólnej strukturze mają również mieszkania małe – do 39 
m2 (około 33%). Podobnie, choć nieco lepiej, przedstawia się sytuacja w przypadku przeciętnej 

                                                                    
435 Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź w liczbach, Łódź 2016 rok. 
436 Ibidem. 
437 Pozostałą grupę tj. około 38% stanowiły mieszkania: indywidualne, spółdzielcze lub społeczne czynszowe. 
438 Analiza popytu na lokale mieszkaniowe wskazuje jednak, że największym zainteresowaniem cieszą się mieszkania małe – jedno- 

i dwupokojowe. 
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powierzchni użytkowej przypadającej na jednego mieszkańca – zwiększyła się ona z 22,8 m2 
w 2005 roku do 27,1 m2 w roku 2015439. Przypuszczać można jednak, że poprawa powyższych 
wskaźników wynika nie tylko z przyrostu liczby mieszkań i poprawy ich standardu, ale również 
ze znaczącego w ostatnich latach spadku liczby ludności w mieście. Sukcesywnie zmniejsza 
się przeciętna liczba osób przypadająca na jedno mieszkanie – w 2005 roku wynosiła ona 2,31 os., 
a w 2012 roku już tylko 1,99 os.440 

  

Rysunek 81 Liczba mieszkań na 1 tys. mieszkańców 
w 2015 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku 
Danych Lokalnych, 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat. 

Rysunek 82 Przeciętna powierzchnia użytkowa 
mieszkania na m2 w 2015 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku 
Danych Lokalnych, 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat. 

Powszechnym miernikiem ukazującym brak mieszkań jest tzw. statystyczny deficyt 
mieszkań441. Należy przy tym zaznaczyć, że wskaźnik ten nie odzwierciedla całości potrzeb 
mieszkaniowych – przy jego obliczaniu nie uwzględnia się potrzeb wynikających z niskiej jakości 
technicznej i niskiej wartości użytkowej zamieszkanych lokali. Według danych Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 w Łodzi deficyt ten ukształtował się na poziomie 6363 
mieszkań – w stosunku do roku 2002 nastąpiło jednak jego pięciokrotne zmniejszenie (NSP 2002 
– 35746). 

W ujęciu jakościowym sytuację mieszkaniową Łodzi charakteryzuje przede wszystkim 
gorsze niż przeciętne – na tle innych miast – wyposażenie mieszkań w podstawowe instalacje 
techniczno-sanitarne oraz zły stan techniczny zasobu mieszkaniowego. 

Struktura wieku zasobów mieszkaniowych silnie koresponduje z ich jakością. W Łodzi 
ponad połowa mieszkań powstała przed rokiem 1971 – są to głównie kamienice zlokalizowane 
w Śródmieściu oraz na Polesiu i Górnej. Ponad 15% tej grupy stanowią budynki wybudowane 
przed 1918 rokiem. Tak znaczący odsetek starej zabudowy powoduje konieczność podjęcia 
działań powstrzymujących degradację tkanki miejskiej oraz dostosowanie jej do współczesnych 
standardów mieszkaniowych. Z okresu 1971-1988 pochodzi ponad jedna trzecia całego zasobu 
mieszkaniowego w mieście – powstały wówczas największe łódzkie osiedla blokowe z „wielkiej 
płyty”, m.in. Teofilów, Retkinia, Widzew Wschód. Udział budynków powstałych w latach 1989-
2011 jest stosunkowo niewielki i wynosi 10%. 

                                                                    
439 Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat. 
440 Ibidem. 
441 Statystyczny deficyt mieszkań – różnica między ogólną liczbą gospodarstw domowych a liczbą zamieszkanych mieszkań (definicja 

według GUS). 
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W związku z brakiem danych dotyczących stanu technicznego budynków niebędących 
w zasobie komunalnym, analizie zostały poddane wyłącznie lokale miejskie. W 2013 roku zasób 
mieszkaniowy gminy wynosił 52173 lokale442, tj. o około 13% mniej niż w roku 2011 (59828). 
Do 2020 roku zakłada się dalszy spadek liczby lokali komunalnych, do poziomu 30 tys.443 
Ponad 90% budynków pozostających pod nadzorem Administracji Zasobów Komunalnych Miasta 
znajduje się w złym lub bardzo złym stanie technicznym444. Oznacza to, że są w stanie 
uniemożliwiającym ich użytkowanie i zostały przeznaczone do rozbiórki (około 32%)  
lub ich remont jest ekonomicznie nieopłacalny i będą użytkowane do tzw. śmierci technicznej 
(około 59% budynków). Zaledwie 9% budynków jest w dobrym i dostatecznym stanie 
technicznym – część z nich to kamienice odnowione dzięki programowi „Miasto Kamienic”. 
Największym udziałem lokali komunalnych w ogólnej strukturze mieszkaniowej odznaczają 
się Bałuty i Śródmieście, co zważając na stopień zużycia technicznego budynków, w znacznej 
mierze może przekładać się na niską jakość życia w tych częściach miasta. 

Na koniec 2013 roku, z gminnego zasobu mieszkaniowego wydzielonych było 2384 lokali 
socjalnych, co stanowiło niespełna 5% zasobu komunalnego miasta. Zgodnie z przyjętym w 2012 
roku Wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2012-
2016, zasób lokali socjalnych tworzony ma być w budynkach o niskim standardzie, stanowiących 
własność miasta, położonych poza centrum, poza terenami objętymi rewitalizacją i działaniami 
inwestycyjnymi, nie ujętych w rejestrze lub ewidencji zabytków, w budynkach należących do grupy 
budynków użytkowanych do tzw. śmierci technicznej.  

Wyposażenie łódzkich mieszkań 
w niezbędne instalacje techniczno-sanitarne, 
tj. zgodnie z klasyfikacją GUS – wodociąg, ustęp 
spłukiwany, łazienkę, gaz sieciowy i centralne 
ogrzewanie, pozostaje na niższym poziomie  
niż w innych dużych miastach w Polsce. 
Syntetyczny miernik wyposażenia mieszkań 
w podstawowe instalacje techniczno-sanitarne445 
wynosi 88,5%, co jest wynikiem plasującym 
miasto zdecydowanie poniżej przeciętnej 
(Rysunek 83).  

W 2015 roku za substandardowe należało 
uznać 2,6% łódzkich mieszkań (lokale mieszkalne 
bez dostępu do wodociągu). Dla porównania, 
w czterech innych dużych polskich miastach 
odsetek mieszkań pozbawionych dostępu 
do wodociągu kształtował się na poziomie 
średnio 0,3%.  

W 2012 roku około 15% łodzian uznało, 
iż ma bardzo złe warunki mieszkaniowe – 
mieszkanie o bardzo niskim standardzie, 

utrudniającym codzienne funkcjonowanie (dostęp zaledwie do trzech lub mniej elementów 
infrastruktury technicznej, tj. ciepłej, bieżącej wody, łazienki, spłukiwanego ustępu, kanalizacji, 

                                                                    
442 Dane Wydziału Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi; Urząd Miasta Łodzi, Założenia do Strategii rozwiązywania problemów 

społecznych w mieście Łodzi na lata 2015-2020, Łódź 2014 rok. 
443 Uchwała Nr XLIV/826/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2012-2016. 
444 Obliczenia własne MPU na podstawie danych otrzymanych od Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta Urzędu Miasta 

Łodzi, stan na wrzesień 2013 roku. 
445 Syntetyczny miernik wyposażenia mieszkań w podstawowe instalacje techniczno-sanitarne został skonstruowany w oparciu 

o średnią arytmetyczną procentowych wskaźników wyposażenia mieszkań w wodociąg, ustęp, łazienkę, gaz sieciowy i centralne 
ogrzewanie. 

Rysunek 83 Syntetyczny wskaźnik wyposażenia 
mieszkań w podstawowe instalacje techniczno-

sanitarne w 2015 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku 

Danych Lokalnych, 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat. 
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gazu albo centralnego ogrzewania)446. Z badań tych wynika, że najtrudniejsze warunki życia 
występują w śródmieściu (osiedla: Śródmieście Wschód, Katedralna, Stare Polesie, Górniak, 
Bałuty Centrum) i na starych osiedlach (Bałuty Doły, Widzew, Zarzew, Chojny Dąbrowa, Piastów 
– Kurak, Rokicie, Koziny, Montwiłła-Mireckiego), najlepsze zaś na terenie nowych osiedli 
mieszkaniowych (Retkinia Zachód – Smulsko, Karolew – Retkinia Wschód, Teofilów Wielkopolska, 
Radogoszcz, Widzew Wschód, Olechów Janów, Chojny)447. Warto zaznaczyć, że na subiektywną 
ocenę jakości warunków zamieszkania, poza uwarunkowaniami wewnętrznymi (standard 
mieszkań), wpływ mają również czynniki zewnętrzne, takie jak sąsiedztwo czy dostępność 
do podstawowych obiektów usługowych.  

10.2. Praca i bezrobocie 

Możliwość zdobycia zatrudnienia 
na lokalnym rynku pracy istotnie oddziałuje 
na warunki życia mieszkańców. Wpływa 
ono zarówno na poziom ich zamożności,  
jak i na skalę czy rodzaj zjawisk wykluczenia 
społecznego. 

Według danych Powiatowego Urzędu 
Pracy w grudniu 2015 roku liczba 
bezrobotnych w Łodzi obejmowała 32,4 tys. 
mieszkańców, co stanowiło stopę bezrobocia 
na poziomie 9,5%448. W porównaniu do innych 
dużych miast, w Łodzi wskaźnik ten kształtuje 
się na ponad dwukrotnie wyższym poziomie 
(Rysunek 84) – w tym samym okresie stopa 
bezrobocia w Poznaniu wynosiła 2,4%, 
w Krakowie – 4,4%, w Warszawie i Wrocławiu 
– 3,3%.  

Największą grupę bezrobotnych 
stanowiły osoby po 45 roku życia – 47,2% 

wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych. Biorąc pod uwagę strukturę wykształcenia, 
dominowały osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (bez kwalifikacji zawodowych) – 
39,5%. Nieco ponad 12% stanowiły osoby z wykształceniem wyższym, potencjalnie posiadające 
stosunkowo wysokie kwalifikacje zawodowe. Sytuacja przedstawia się niekorzystnie 
w odniesieniu do struktury bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy – w Łodzi 
około 33% stanowiły osoby pozostające bez pracy dłużej niż 12 miesięcy449 (długotrwałe 
bezrobocie wpływa negatywnie na wiele aspektów życia, m.in. zmniejsza szanse na znalezienie 
pracy, powoduje izolację społeczną, co w konsekwencji może zagrażać wykluczeniem 
społecznym). 

W Łodzi liczba pracujących w 2013 roku (stan na luty) wynosiła 295188 osób450  
i była o 4500 osób (1,5%) niższa niż w roku 2011 (299663 osób). Zmniejszenie liczby pracujących 

                                                                    
446 Badania ankietowe obrazujące subiektywną ocenę jakości warunków zamieszkania, przeprowadzone w 2012 roku 

na reprezentacyjnej próbie 1000 mieszkańców Łodzi, przez socjologów z Uniwersytetu Łódzkiego; Rokicka E., Jakość życia 
mieszkańców Łodzi i ich przestrzenne zróżnicowanie, (Grant Prezydenta Miasta Łodzi 2011-2012), (Umowa nr 157/08/2011 z dnia 4 
sierpnia 2011 roku). 

447 Ibidem. 
448 Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS za grudzień 2015 rok, Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, http://lodz.praca.gov.pl/statystyki-

biezace/. 
449 Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź w liczbach… 
450 Liczba pracujących obliczona metodą zakładową, polegającą na zaliczeniu do zbiorowości pracujących jedynie osób faktycznie 

pracujących w Łodzi, niezależnie od miejsca siedziby jednostek prawnych i przedsiębiorstw, oraz osób fizycznych prowadzących 
działalność zgodnie z numerem REGON; metoda porównywalna z tą przyjętą w 2011 roku. 

Rysunek 84 Stopa bezrobocia w latach 2005-
2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku 

Danych Lokalnych, 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat. 
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w tym okresie wynikało m.in. z ciągłego spadku liczby mieszkańców (w tym udziału osób w wieku 
produkcyjnym) oraz ujemnego salda migracji. Współczynnik zatrudnienia451 kształtował  
się na poziomie 66,4% i był o jeden punkt procentowy niższy niż w województwie łódzkim. 
Wśród pracujących w Łodzi, w przemyśle zatrudnionych jest nieco ponad 19% (56262 osób), 
w usługach – 80% (236233 osób, stan na lipiec 2013 roku). 

Liczbę osób wykonujących pracę nierejestrowaną w Łodzi szacuje się na poziomie 25,4 tys., 
co stanowi 8,6% ogólnej liczby pracujących (stan na luty 2013 roku)452. Prawie dwukrotnie wyższy 
niż średnia dla Polski (Polska – 4,6% w 2010 roku) odsetek osób wykonujących pracę 
nierejestrowaną w Łodzi może wynikać m.in. z w wysokiej stopy bezrobocia oraz niższych  
niż w pozostałych miastach średnich dochodów miesięcznych453. 

Najwyższe płace w pięciu największych miastach Polski związane są z pracą w branżach 
takich, jak działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz informacja i komunikacja, w przypadku 
Łodzi jest to również administracja publiczna i obrona narodowa. W odniesieniu do innych dużych 
miast średnie miesięczne wynagrodzenie brutto jest niższe i w 2015 roku wynosiło 
ono 4047,78 zł (Tabela 12). Pozytywny jest jednak fakt, że w stosunku do roku 2012 odnotowano 
wzrost wynagrodzeń o około 13% (2012 rok – 3568,84 zł). 

Tabela 12 Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w 2015 roku 

Miasto 
Kwota brutto  

w zł 

Warszawa  5585,89 

Poznań  4549,11 

Kraków  4431,17 

Wrocław  4569,88 

Łódź 4047,78 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat. 

Przesunięcie zatrudnienia do sektora usług wiąże się m.in. ze wzrostem średniego 
miesięcznego wynagrodzenia (w Łodzi wynagrodzenie w sektorze usług jest średnio wyższe 
o 14% niż w przemyśle) i tym samym poprawą kondycji finansowej mieszkańców.  

10.3. Zdrowie 

Statystyka publiczna oferuje niewielki zestaw wskaźników pozwalających określić stan 
zdrowia ludności w mieście. Jednym z najpowszechniej stosowanych wskaźników warunków 
zdrowotnych ludności jest wskaźnik przedwczesnej śmiertelności oraz śmiertelności niemowląt. 
W Łodzi liczba zgonów przedwczesnych (osób przed 70. rokiem życia) w przeliczeniu na tysiąc 
mieszkańców na koniec 2012 roku wynosiła ponad 5,5, przy czym w innych dużych miastach 
nie przekroczyła 3,5. Śmiertelność niemowląt kształtowała się na niższym poziomie 
niż umieralność ogółem i wynosiła 3,3 zgonów na tysiąc urodzeń żywych. Stosunkowo niski – 
w odniesieniu do pozostałych analizowanych miast – poziom wartości tego wskaźnika może 

                                                                    
451 Współczynnik zatrudnienia obliczono jako procentowy udział pracujących w grupie osób w wieku produkcyjnym (kobiety 18-59 lat, 

mężczyźni 18-64 lata). 
452 W szacunkach ujęto wyłącznie osoby pracujące w szarej strefie w pracy głównej, tj. najemnych i samozatrudnionych, którzy według 

raportu: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Przyczyny pracy nierejestrowanej. Jej skala, charakter 
i skutki społeczne, Warszawa 2008 rok, stanowią zdecydowaną większość wszystkich funkcjonujących poza oficjalnym obiegiem – 
Kaniewicz S. i in., Prognozowany stan liczby mieszkańców, uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów oraz osób pracujących w Łodzi 
na lata 2015, 2020 i 2025 w podziale na jednostki przestrzenne, Łódź 2013 rok. 

453 Za główne przyczyny podejmowania pracy nierejestrowanej w Polsce uznaje się czynniki ekonomiczne, tj. niewystarczające dochody 
oraz brak możliwości znalezienia pracy. Większemu bezrobociu i gorszej sytuacji materialnej gospodarstw domowych towarzyszy 
na ogół wyższy udział pracy na rynku nieoficjalnym – Pasternak-Malicka M., Zatrudnienie nierejestrowane w kontekście problematyki 
bezrobocia w Polsce [w:] Kłos B., Grycuk A. (red.), Studia BAS. Praca Polaków, Nr 4(36)2013, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, 
Warszawa 2013 rok. 
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wynikać z dobrej dostępności do specjalistycznej opieki medycznej (m.in. Centrum Zdrowia Matki 
Polki)454. 

Umieralność ogółem jest znacząco wyższa niż w pozostałych polskich miastach i w zasadzie 
od lat dziewięćdziesiątych XX wieku utrzymuje się na podobnym, wysokim poziomie. W 1992 roku 
wynosiła ona 14,3 zgonów na tysiąc mieszkańców, obecnie – 14,5 (stan na koniec 2015 roku), 
podczas gdy w innych dużych miastach liczba zgonów na tysiąc mieszkańców oscyluje wokół 10. 

Przeciętne dalsze trwanie życia w każdej z grup wiekowych jest niższe niż w innych dużych 
miastach – mężczyźni żyją średnio o cztery lata krócej, kobiety o około dwa lata (Tabela 13). Łódź 
jest jedynym wielkim miastem, w którym mieszkańcy żyją średnio krócej niż ogół ludności 
województwa i kraju. Krótsze trwanie życia mieszkańców Łodzi wynika przede wszystkim 
ze zdecydowanie wyższej, w porównaniu ze średnią ogólnopolską, umieralności w wieku 30-60 lat. 

Tabela 13 Przeciętne dalsze trwanie życia w poszczególnych grupach wiekowych 

Miasto 

Mężczyźni Kobiety 

0 15 30 45 60 65 0 15 30 45 60 65 

[lata] [lata] 

Łódź 71,0 56,6 42,3 29,0 18,2 15,2 79,6 65,2 50,4 36,1 23,2 19,3 

Warszawa 76,1 61,5 47,0 33,0 20,7 17,3 82,3 67,8 52,9 38,3 24,7 20,6 

Kraków 76,3 61,7 47,1 32,9 20,5 17,0 82,6 67,9 53,0 38,4 24,6 20,4 

Poznań 75,1 60,8 46,3 32,2 20,0 16,7 81,3 66,8 51,9 37,3 24,0 19,9 

Wrocław 75,1 60,5 46,0 31,9 19,9 16,5 81,8 67,2 52,4 37,8 24,5 20,4 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat, 

stan na grudzień 2015 roku. 

Umieralność w Łodzi z powodu chorób układu krążenia jest średnio o 20% wyższa 
niż średnia krajowa, w przypadku chorób układu oddechowego oraz zgonów spowodowanych 
wypadkami, urazami i samobójstwami – o około 25%, a w przypadku nowotworów – o 10%.  

Według Narodowego Programu Zdrowia 2007-2015455 stan zdrowia człowieka zależy 
w około 50% od stylu życia, w około 20% od środowiska, w około 20% od czynników 
genetycznych i zaledwie w 10% od służby zdrowia. Przypuszczać można zatem, że tak wysokie 
współczynniki umieralności w Łodzi korelują z niską jakością życia w mieście oraz niewłaściwym 
stylem życia, związanym z częstym podejmowaniem zachowań ryzykownych. Region łódzki 
to jedno z województw o najniższym poziomie warunków życia (dochodów, wyżywienia, 
zasobności materialnej, warunków mieszkaniowych, kształcenia dzieci, ochrony zdrowia 
i uczestnictwa w kulturze i wypoczynku)456. 

Czynnikiem mogącym wpływać na obniżenie poziomu zdrowia publicznego 
są zanieczyszczenia powietrza. Naruszenie standardów jakości powietrza występuje w Łodzi 
głównie w obszarze centralnym miasta, gdzie funkcjonuje system indywidualnych pieców 
węglowych. Jednocześnie w ww. strefie miasta następuje pylenie wtórne, generowane przez 
intensywny ruch pojazdów (więcej informacji o warunkach aerosanitarnych Łodzi znajduje  
się w rozdziale 6. Uwarunkowania wynikające ze stanu środowiska i przyrody miasta). 
Ponadto czynnikiem istotnie zwiększającym ryzyko przedwczesnego zgonu jest niski dochód 
mieszkańców, często uniemożliwiający im wykupienie leków457. 

                                                                    
454 Szukalski P., Zapaść demograficzna… 
455 Uchwała Nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007 – 2015. 
456 Uchwała Nr 1249/14 z dnia 13 października 2014 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Polityki Zdrowotnej dla Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020”. 
457 Dziankowska-Zaborszczyk E., Bryła M., Maniecka-Bryła M., Zależność między paleniem tytoniu i piciem alkoholu a ryzykiem zgonu osób 

w wieku produkcyjnym – wyniki 8-letniego badania w dużej aglomeracji miejskiej, Medycyna Pracy 2014, nr 65 (2), Instytut Medycyny 
Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, Łódź 2014 rok. 
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Nasilanie się negatywnych procesów demograficznych i niekorzystnych tendencji 
epidemiologicznych oraz niska świadomość zdrowotna mieszkańców województwa generuje 
coraz większe zapotrzebowanie na usługi zdrowotne i wymaga podjęcia skoordynowanych 
działań w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia458. Działanie te wymagają przede 
wszystkim wdrażania i stosowania narzędzi organizacyjnych, w mniejszym stopniu planistycznych. 

10.3.1. Program Zdrowe Miasta Światowej Organizacji Zdrowia 

Łódź (nieprzerwanie od 1993 roku) jest miastem członkowskim Europejskiej Sieci 
Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)459. Celem programu jest poprawa 
warunków zdrowotnych w mieście, tj. warunków środowiskowych i stanu zdrowia mieszkańców. 
Kładzie on nacisk na podniesienie rangi profilaktyki zdrowotnej w działaniach samorządu 
lokalnego (z uwzględnieniem założeń Narodowego Programu Zdrowia), zakładając, że styl życia 
i warunki środowiskowe odpowiadają w 70% za zdrowie człowieka. Zaleca opracowanie lokalnych 
strategii prozdrowotnych i konsekwentne ich realizowanie. Dotychczasowe uczestnictwo Łodzi 
w programie poskutkowało wprowadzeniem wielu programów profilaktycznych i działań 
w zakresie edukacji prozdrowotnej, kierowanych do różnych grup społecznych, m.in. realizacja 
programów profilaktycznych dotyczących chorób układu krążenia i nowotworów, stworzenie 
Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie, promocja zdrowia wśród osób starszych, 
organizacja akcji promujących zdrowy styl życia. 

Światowa Organizacji Zdrowia określiła cztery obszary działań priorytetowych, 
które powinny spełnić miasta posiadające certyfikaty na lata 2014-2018. Należą do nich: 
inwestowanie w zdrowie na różnych etapach życia (dzieci, młodzież, osoby starsze 
i niepełnosprawne), profilaktyka chorób niezakaźnych związanych ze stylem życia, dostosowanie 
świadczeń opieki zdrowotnej do zmieniających się potrzeb starzejącej się populacji oraz tworzenie 
środowiska sprzyjającego zdrowiu. 

10.3.2. Infrastruktura medyczna 

 W Łodzi funkcjonuje 
28 szpitali (w tym 2 miejskie) 
o łącznej liczbie 5890 łóżek 
(8,4 łóżek na 1 tys. mieszkańców; 
w Poznaniu wartość ta kształtuje 
się na poziomie 11,3, we Wrocławiu 
– 8,3; w Krakowie – 8; w Warszawie 
– 6,9)460. Większość szpitali 
publicznych zlokalizowana jest 
w granicach kolei obwodowej, 
co wynika głównie z faktu, 
że znaczna ich część powstała 
w czasach rozwoju przemysłowego 
miasta. Koncentracja obiektów 
szpitalnych, z uwagi 
na specjalistyczny charakter tych 
placówek, nie wpływa na obniżenie 
ich dostępności. 

                                                                    
458 Uchwała Nr 1249/14 z dnia 13 października 2014 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Polityki Zdrowotnej dla Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020”. 
459 We wrześniu 2014 roku WHO przyznała Łodzi kolejny certyfikat członkowski na lata 2014-2018. 
460 Stan na 31 grudzień 2015 roku, Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/. 
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Rysunek 85 Indeks dostępności podstawowych usług 
medycznych w 2012 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat. 
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W Łodzi funkcjonuje 628 przychodni zdrowia461, z czego 198 oferuje podstawową opiekę 
zdrowotną462. Na jedną przychodnię (ogółem) przypada około 1140 mieszkańców. W 2011 roku 
ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej skorzystała prawie połowa łodzian. Większość 
z nich była pacjentami miejskich zakładów opieki zdrowotnej. Analizując dane dotyczące rynku 
usług medycznych, można wyznaczyć wskaźnik tzw. dostępności podstawowych usług 
medycznych463. W Łodzi, w porównaniu do innych dużych miast, kształtuje się on na średnim 
poziomie, zbliżonym do tego w Krakowie i Wrocławiu (Rysunek 85). Najmniejszą dostępnością 
usług medycznych cechuje się Poznań, najwyższą – Warszawa. 

Rozmieszczenie placówek służby zdrowia (oferujących podstawowe usługi w ramach 
Narodowego Funduszu Zdrowia) w skali lokalnej jest nierównomierne. Najmniejszą dostępnością 
przestrzenną do obiektów podstawowej opieki zdrowotnej cechują się obszary peryferyjne 
miasta, m.in. Łaskowice, Wiskitno, Kochanówka (Wykaz 2). 

10.4. Wsparcie socjalne (opieka społeczna) 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
(MOPS) jest podstawową jednostką 
systemu pomocy społecznej i wspierania 
rodziny w mieście. W jego skład wchodzą 
m.in.: domy pomocy społecznej, placówki 
specjalistycznego poradnictwa, placówki 
opiekuńczo-wychowawcze, mieszkania 
chronione i ośrodki wsparcia. 
Ich rozmieszczenie wskazuje 
na koncentrację tego rodzaju usług 
w OWRSW oraz na terenie dużych osiedli 
mieszkaniowych. 

Od 2008 roku liczba osób 
korzystających z pomocy społecznej 
sukcesywnie wzrasta. W 2012 roku 
przekroczyła ona 36 tys. osób (25564 
rodzin), co stanowiło 5,1% wszystkich 
mieszkańców Łodzi. Biorąc jednak 
pod uwagę dłuższą perspektywę czasu 
(ostatnie dziesięciolecie), liczba 
beneficjentów pomocy społecznej 
zmniejszyła się o połowę – spadek ten wiąże 

się nie tyle z poprawą warunków ekonomicznych i socjalnych ludności, ile głównie z zaostrzeniem 
kryteriów, jakie musi spełniać osoba starająca się o przyznanie określonej pomocy.  

Najczęstszymi powodami przyznawania pomocy w Łodzi w 2012 roku były (w kolejności 
malejącej według liczby rodzin objętych pomocą): ubóstwo464 (64%), bezrobocie (56%), 
długotrwała choroba (47%), dalej – bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
i prowadzeniu gospodarstwa domowego, niepełnosprawność, potrzeba ochrony macierzyństwa, 
alkoholizm, bezdomność, a także trudność w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu 

                                                                    
461 Stan na 31 grudzień 2013 roku, Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/ 
462 Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, https://rpwdl.csioz.gov.pl/. 
463 Dostępność podstawowych usług medycznych – wskaźnik syntetyczny, skonstruowany na bazie znormalizowanych mierników: 

liczba zakładów opieki zdrowotnej na 10 tys. mieszkańców, liczba porad podstawowej opieki zdrowotnej na 10 tys. mieszkańców, 
liczba aptek na 10 tys. mieszkańców (przyjmuje wartości z zakresu 0-1). 

464 Ustawowa granica ubóstwa – kwota dochodów, która zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej, uprawnia do ubiegania 
się o przyznanie świadczenia pieniężnego; dla osób samotnie gospodarujących jest to dochód nieprzekraczający 542 zł, dla osób 
w rodzinie – dochód na osobę nieprzekraczający 456 zł. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z 2016 r. poz. 
930 z późn. zm.). 

Rysunek 86 Koncentracja miejsc zamieszkania osób 
otrzymujących pieniężne świadczenia pomocy 

społecznej 

Źródło: opracowanie własne, stan na wrzesień 2010 roku. 
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karnego. Dominującą formę udzielanej pomocy stanowiły zasiłki pieniężne. Analizując miejsce 
zamieszkania osób korzystających z pieniężnych świadczeń pomocy społecznej, możemy 
zauważyć ich koncentrację w starych strukturach miasta, w granicach kolei obwodowej  
(Rysunek 86).  

Charakterystyczne jest występowanie lokalnych, utrwalających się skupisk biedy, 
w granicach których znaczna liczba mieszkańców jest klientami ośrodka pomocy społecznej. 
Dotyczy to przede wszystkim obszarów osiedli: Górniak, Centrum, Stare Miasto, części Starych 
Bałut i Starego Polesia– obszary te zlokalizowane są w większości w granicach wyznaczonego 
obszaru zdegradowanego, stanowiącego jednocześnie obszar rewitalizacji465 (Rysunek 87). 
Enklawy biedy w tych rejonach miasta wyznaczono już pod koniec lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku. 

 

Rysunek 87 Całkowity strumień świadczeń socjalnych w obszarze rewitalizacji 

Źródło: Uchwała Nr XXXV/916/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Rewitalizacji miasta Łodzi. 

                                                                    
465 Uchwała Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi. 
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Skalę zjawiska wykluczenia 
społecznego warto uzupełnić o dane 
dotyczące mieszkalnictwa socjalnego 
i komunalnego. Syntetyczny wskaźnik 
wykluczenia społecznego466, 
w odniesieniu do analizowanych miast, 
przedstawiono za pomocą czterech 
mierników – liczby wypłaconych 
dodatków mieszkaniowych, liczby 
eksmisji oraz kwoty zaległości w opłatach 
za mieszkanie w zasobach komunalnych 
ogółem i powyżej trzech miesięcy 
(Rysunek 88).  

Łódź na tle pozostałych miast 
wypada niekorzystnie i wyróżnia 
się najwyższą wartością tego wskaźnika – 

wpływ na to mają głównie najwyższe spośród analizowanych miast kwoty zadłużenia mieszkań 
oraz największa liczba wypłacanych dodatków mieszkaniowych. Zarówno powyższe dane,  
jak i wspomniane wcześniej warunki życia, wskazują na dużą skalę niekorzystnych zjawisk 
oraz problemów społecznych i mieszkaniowych w mieście.  

10.5. Zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia – przestępczość, poczucie 
bezpieczeństwa 

Łódź należy do miast o średnim poziomie 
przestępczości. Wśród analizowanych pięciu miast, w 2015 
roku, w Łodzi odnotowano najniższy wskaźnik liczby 
przestępstw w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców – 
współczynnik ten w stolicy ukształtował się na poziomie 
nieco ponad 27 (Rysunek 89). 

W 2013 roku stwierdzono w Łodzi 24678 przestępstw 
(o około tysiąc mniej niż w roku 2012), z czego ponad 80% 
o charakterze kryminalnym. W grupie tej dominują 
przestępstwa popełniane przeciwko mieniu (np. kradzieże, 
włamania) oraz rozboje i pobicia. Przestępstwa o charakterze 
kryminalnym są szczególnie uciążliwe dla mieszkańców, 
ponadto niska jest ich wykrywalność467 – w 2013 roku 
kształtowała się ona na poziomie 38,5%. 

Rozkład przestrzenny przestępczości w Łodzi 
generalnie nawiązuje do ogólnego rozkładu przestępczości 
w dużych miastach – najwyższe wartości cechują 
śródmieście, najniższe – obszary peryferyjne. Biorąc 
pod uwagę bezwzględną liczbę przestępstw, najwięcej  
z nich notuje się w centralnym pasie miasta: od Starych Bałut, 

                                                                    
466 Wskaźnik wykluczenia społecznego obrazujący deficyt zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych – wskaźnik 

syntetyczny, skonstruowany na bazie standaryzowanych sum pięciu mierników społecznych i mieszkaniowych (liczba eksmisji 
orzeczonych przez sąd na 10 tys. mieszk., liczby wypłacanych dodatków mieszkaniowych na 1 tys. mieszk., kwota zaległości 
w opłatach za mieszkanie w zasobie gminnym na 1 tys. mieszk. ogółem i zaległości powyżej 3 miesięcy): im wyższa wartość wskaźnika 
tym poziom problemów związanych z zaspokojeniem podstawowych potrzeb mieszkaniowych jest większy. 

467 Wykrywalność przestępstw – stosunek liczby przestępstw wykrytych do liczby przestępstw stwierdzonych w badanym okresie. 
Dane Komendy Miejskiej Policji w Łodzi (pismo znak P-0151/252/2014 z dnia 27 marca 2014 roku). 

Rysunek 88 Syntetyczny indeks wykluczenia 
społecznego (deficyt zaspokojenia podstawowych 

potrzeb mieszkaniowych) w 2012 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych 

Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat. 

Rysunek 89 Natężenie 
przestępstw w 2015 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie 

danych z Banku Danych Lokalnych, 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/.

temat 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI 

 

   216 

przez Centrum, aż po Kurak468. W obszarze tym zidentyfikowano również najmniej bezpieczne 
rejony w skali całego miasta, m.in. w rejonie Starego Miasta (okolice ulic Ogrodowej 
i Drewnowskiej) stwierdzono wysokie zagrożenie rozbojami i pobiciem. Poza obszarem 
śródmiejskim, dużą liczbę przestępstw notuje się na terenie łódzkich blokowisk, tj.: Radogoszczy, 
Teofilowa, Zarzewia, Dąbrowy i Chojen. W rejonach tych odnotowano najwięcej kradzieży 
samochodów. Odnosząc liczbę zdarzeń policyjnych do powierzchni terenów mieszkaniowych, 
największe ich zagęszczenie występuje w Centrum, na Starym Mieście oraz na osiedlach 
Politechniczna i Radiostacja. 

Badania subiektywnego poczucia bezpieczeństwa469 wskazują na stosunkowo wysoki 
poziom poczucia zagrożenia – ponad 16% łodzian nie czuje się bezpiecznie w miejscu 
zamieszkania. Najwyżej bezpieczeństwo tego rodzaju ocenili mieszkańcy nowych osiedli 
mieszkaniowych, m.in. Olechowa, Janowa i Andrzejowa, najgorzej – mieszkańcy Centrum.  

10.6. Edukacja 

W roku szkolnym 2013/2014 na terenie Łodzi funkcjonowało 146 przedszkoli miejskich. 
Łączna liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w tych placówkach w analizowanym 
okresie wynosiła 17187470. Widoczny jest wzrost zainteresowania placówkami niepublicznymi – 
do 85 przedszkoli prywatnych zlokalizowanych na terenie miasta uczęszczało 3660 dzieci471 
(w latach 2011/2012 i 2012/2013 było to odpowiednio 1609 i 2041 dzieci472). W roku szkolnym 
2015/2016 liczba przedszkoli wynosiła 212, a odsetek dzieci w wieku 3-5 lat, objętych 
wychowaniem przedszkolnym – 94,6% (Tabela 14). Wzrost wskaźnika w ostatnich latach 
wskazuje na rosnący popyt na edukację przedszkolną. Celem działań Ministerstwa Edukacji 
Narodowej jest doprowadzenie do stanu, w którym niemal wszystkie dzieci w wieku 3-5 lat będą 
uczęszczały do przedszkoli473. W okresie tym wzrosła również liczba oferowanych miejsc 
w przedszkolach (z 18423 w roku 2010 do 20321 w 2015 roku). 

Tabela 14. Wskaźniki uczestnictwa dzieci w wieku 3-5 lat w opiece przedszkolnej w latach 2010-2015 

Rok 
Liczba dzieci 

ogółem (3-5 lat) 
Liczba miejsc w 
przedszkolach 

Liczba dzieci (3-5 lat) objętych 
opieką przedszkolną 

Odsetek dzieci (3-5 lat) 
objętych opieką przedszkolną  

w % 

2010 17059 18423 14217 83,3 

2011 17886 18974 15397 86,1 

2012 18915 20248 16330 86,3 

2013 19423 21156 17440/20847a 89,8 

2014 19187 21143 17936 93,5 

2015 18386 20321 17400 94,6 
a Według danych Wydziału Edukacji UMŁ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat oraz 

danych Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi. 

Rozmieszczenie przestrzenne przedszkoli publicznych w skali całego miasta 
jest nierównomierne (Wykaz 2). Najlepszą dostępnością do ww. placówek oświaty charakteryzują 
się tereny położone w granicach OWRSW, a także osiedla z tzw. wielkiej płyty, m.in. Teofilów, 

                                                                    
468 Mordwa S., Przestępczość i poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej – przykład Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 

Łódź 2013 rok. 
469 Rokicka E., Jakość życia… 
470 Stan na 28 luty 2014 roku; dane Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi (przekazane mailem w dniach: 6 marca 2014 roku, 11 

marca 2014 roku i 7 kwietnia 2014 roku). 
471 Stan na 28 luty 2014 roku; dane Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi (przekazane mailem w dniach: 6 marca 2014 roku, 11 

marca 2014 roku i 7 kwietnia 2014 roku). 
472 Urząd Miasta Łodzi, Departament Prezydenta, Biuro Strategii Miasta, Raport o stanie miasta, Realizacja Strategii Zintegrowanego 

Rozwoju Łodzi 2020+, Łódź 2013 rok. 
473 Stanowi to istotny czynnik wyrównujący różnice edukacyjne. Obowiązkowe zerówki nie są bowiem w stanie nadrobić powstałych 

zaległości i wyrównać dysproporcje – Kiełkowska M., Wobec demograficznego kryzysu [w:] Bauman Z., Teraz Państwo, nr 2.. Instytut Idei, 
Instytut Obywatelski, Warszawa 2013 rok. 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI 

 

   217 

Retkinia, Widzew-Wschód. Najmniejszą dostępność przestrzenną posiadają obszary peryferyjne 
miasta, np. Łaskowice. 

Zgodnie z prognozą demograficzną do 2030 roku przewiduje się zahamowanie 
dotychczasowego wzrostu liczby dzieci w wieku przedszkolnym oraz wystąpienie długotrwałego 
okresu zmniejszania się liczby dzieci – początkowo powolnego, a po 2018 roku znaczącego  
(o 400 osób rocznie)474. Powyższe prognozy wskazują, że w perspektywie najbliższych lat możliwe 
będzie więc zapewnienie edukacji dzieciom w wieku przedszkolnym (również przy założeniu 
wzrostu odsetka dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym). 

W roku szkolnym 2013/2014 w Łodzi funkcjonowało 86 publicznych i 21 niepublicznych 
szkół podstawowych, w których uczyło się odpowiednio 30941 i 1973 uczniów475.  
W roku szkolnym 2015/2016 liczba placówek wzrosła do 136, a liczba uczniów do 37510. Poziom 
skolaryzacji netto, w stosunku do roku poprzedniego, spadł i ukształtował się na poziomie 93,58% 
(Tabela 15). Na przestrzeni lat 2010-2015 warunki nauczania w Łodzi były zbliżone – na 1 oddział 
przypadało około 21 dzieci. Znaczny wzrost liczby uczniów szkół podstawowych nastąpi w roku 
szkolnym 2017/2018 w związku z reformą oświaty. Natomiast wzrost liczby urodzeń w latach 
2003-2009 będzie odpowiadać za pojawiający się w trakcie najbliższych 10 lat kolejny, jednak 
niewielki wzrost liczby uczniów szkół podstawowych. Z przeprowadzonych badań wynikało, 
iż liczba uczniów zacznie się zmniejszać po roku 2020, osiągając w 2027 roku wartość zbliżoną 
do obecnej476, jednak w związku z następującymi zmianami, zakładane prognozy ulegną zmianie. 

W roku szkolnym 2013/2014 funkcjonowało 36 gimnazjów publicznych  
i 30 niepublicznych, w których uczyło się odpowiednio 11234 i 2602 uczniów477.  
W roku szkolnym 2015/2016 liczba placówek wzrosła do 92, pomimo iż liczba uczniów 
w ostatnich latach sukcesywnie spadała (Tabela 15). W roku szkolnym 2015/2016 zmniejszyła 
się o 2989 i wynosiła 15806. Zgodnie z prognozami do 2030 roku odznaczać się ona będzie 
jednak relatywnie małą zmiennością – do roku 2023 zakłada się niewielki wzrost, a później 
powolny spadek478. Współczynnik skolaryzacji netto w ciągu ostatnich lat kształtował 
się na podobnym poziomie – w 2015 roku wyniósł 93,85%. Na przestrzeni lat 2010-2015 stan 
warunków nauczania w mieście był zbliżony – na jedną klasę przypadało 22 uczniów. W związku 
z planowaną reformą oświaty, gimnazja zostaną zlikwidowane. 

Tabela 15 Dane dotyczące szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego w latach 2010-2015 

Rok 

Szkoły podstawowe (publiczne) Gimnazja (publiczne) 

Liczba uczniów 
Liczba 

absolwentów 

Współczynnik 
skolaryzacji 

netto 
Liczba uczniów 

Liczba 
absolwentów 

Współczynnik 
skolaryzacji 

netto 

2010 31252 5297 97,41 18795 5795 93,86 

2011 31636 5056 97,28 17681 5826 94,33 

2012 31627 5136 97,10 16706 5396 93,79 

2013 32141/32914a 4845 97,22 16058/13836a 5174 93,76 

2014 34339 5099 97,00 15842 4972 93,82 

2015 37510 5000 93,58 15806 4798 93,85 
a Według danych Wydziału Edukacji UMŁ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat 

oraz danych Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi. 

W roku szkolnym 2013/2014 funkcjonowało w Łodzi 85 szkół ogólnokształcących, 
w których uczyło się 15912 osób. Natomiast w roku szkolnym 2015/2016 liczba placówek 

                                                                    
474 Szukalski P., Zapaść demograficzna… 
475 dane Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi (przekazane mailem w dniach: 6 marca 2014 roku, 11 marca 2014 roku i 7 kwietnia 

2014 roku). 
476 P. Szukalski, Zapaść demograficzna… 
477 Dane Wydziału Edukacji UMŁ. 
478 Szukalski P., Zapaść demograficzna… 
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zmniejszyła się do 74, a liczba uczniów do 14356479. Do 152 szkół ponadgimnazjalnych 
uczęszczało łącznie 25749 uczniów w roku szkolnym 2013/2014. Zaś dwa lata później liczba 
ww. placówek uległa zmniejszeniu do 129, wraz z liczbą uczniów – do 23528480. W najbliższych 
latach widoczny będzie znaczny spadek liczby osób w wieku 16-18 lat – do roku 2019 
prognozowany jest spadek o około 15%. Obecna sieć szkół średnich w najbliższych latach będzie 
musiała się dostosować do spadku liczby uczniów oraz reformy oświaty. Dostosowanie szkół 
ponadgimnazjalnych do zmian demograficznych może przyjąć formę likwidacji części placówek 
najrzadziej wybieranych przez nowych uczniów albo poprawy i zwiększenia oferty edukacyjnej, 
adresowanej również do osób dorosłych481. 

Informacje dotyczące szkolnictwa wyższego w Łodzi zostały zawarte w rozdziale 11.7. 
Nauka, badania i rozwój. 

10.7. Wypoczynek i rekreacja 

10.7.1. Infrastruktura sportowo-rekreacyjna 

Według danych GUS, w Łodzi znajduje się 147 obiektów sportowo-rekreacyjnych, w tym 
8 stadionów, 1 Aquapark i 4 kryte pływalnie (stan na koniec 2012 roku) – oznacza to średnio 
2 obiekty na 10 tys. mieszkańców. Do obiektów o znaczeniu ponadlokalnym należą: 
wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa Atlas Arena, Centrum Sportu i Rekreacji 
przy ul. Małachowskiego, Aqua Park Fala oraz Hala Sportowa działająca przy Miejskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji. W kontekście jakości życia kluczowe znaczenie mają jednak podstawowe 
obiekty sportowe, do których zalicza się przede wszystkim ogólnodostępne boiska do gier 
zespołowych. W Łodzi funkcjonuje najwięcej w skali kraju obiektów typu „Orlik” (39 boisk), 
co mogłoby wskazywać na dobrą dostępność do tego rodzaju funkcji. Tereny podstawowych usług 
sportu są jednak nierównomiernie rozmieszczone w granicach miasta (Wykaz 2) – znaczne braki 
w tym zakresie widoczne są na terenie obszarów śródmiejskich ze starą zabudową kamieniczną, 
m.in. Centrum, Stare Miasto, Fabryczna, Stare Polesie, Górniak oraz na terenach obrzeżnych 
Łodzi. 

Dostępność do terenów zieleni urządzonej (parków, skwerów, zieleńców) oraz lasów, 
służących również jako miejsca rekreacji i wypoczynku została opisana w rozdziale 6.2.6. Zieleń 
miejska. 

10.7.2. Infrastruktura kultury 

Łódź pełni rolę ważnego ośrodka kulturalnego w regionie. Posiada bogatą ofertę 
festiwalową, o zróżnicowanej tematyce (m.in. fotograficznej, filmowej, muzycznej, modowej, sztuki 
designerskiej). Stanowią one mocny atut promujący miasto oraz podnoszą jego atrakcyjność 
i konkurencyjność. Duże możliwości rozwoju kulturalnego Łodzi wynikają z jej wielokulturowej 
tradycji – istotną rolę pełni tu dziedzictwo kulturowe, stanowiące motyw przewodni wielu 
organizowanych imprez. Miejsca organizacji festiwali artystycznych i wydarzeń kulturalnych 
należy zaliczyć do obiektów i przestrzeni publicznych istotnych w skali miasta. 

Podmioty prowadzące działalność kulturalną należy podzielić na dwie grupy – o charakterze 
podstawowym, związane ze środowiskiem zamieszkania (osiedlowe domy i kluby kultury, 
biblioteki, filie biblioteczne) oraz o znaczeniu ogólnomiejskim i ponadlokalnym (kina, teatry, 
muzea, galerie itp.). 

Do najważniejszych instytucji kulturalnych o charakterze ponadlokalnym należą w Łodzi 
m.in.: Teatr Wielki, Filharmonia Łódzka, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana oraz Muzeum 
Sztuki wraz z filią MS2. Istotnym punktem na mapie obiektów kultury jest również EC1 – Miasto 

                                                                    
479 Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat. 
480 Ibidem. 
481 Instytut Badań Edukacyjnych, Raport o stanie edukacji 2010, Warszawa 2011 rok. 
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Kultury, pełniąca funkcje kulturalno-artystyczne oraz edukacyjne. Znajduje się tam m.in. Centrum 
Nauki i Techniki wraz z Planetarium i kinem sferycznym. Swoją siedzibę ma tu również Narodowe 
Centrum Kultury Filmowej, będące ośrodkiem kulturalno-edukacyjnym w zakresie filmu 
i kinematografii. 

W lokalne ośrodki kultury, pełniące istotną rolę w zakresie upowszechniania 
i współtworzenia kultury w mieście, poza Śródmieściem, najlepiej wyposażone są wielorodzinne 
osiedla blokowe. Pozytywny jest fakt, że w ostatnich latach widoczny jest wzrost oferty kulturalnej 
tych jednostek – w 2015 roku zorganizowano tam 3561 lokalnych imprez i wydarzeń 
o charakterze kulturalnym, a w 2011 roku – 2673 (wzrost o 33%). Pozostałe obszary cechuje 
znaczne niedoinwestowanie w tym zakresie. 

Na stosunkowo niskim poziomie, w porównaniu do innych dużych miast, kształtują 
się wskaźniki aktywności kulturalnej mieszkańców Łodzi. Dla przykładu, na koniec 2015 roku 
wskaźnik widzów w kinach na tysiąc mieszkańców wynosił 2297 osób (w pozostałych miastach 
mieścił się w przedziale 3750-4750 osób) w teatrach – 766 (w pozostałych miastach od 900 
do 1900). Liczba czytelników bibliotek na tysiąc mieszkańców wynosiła 167, przy czym w innych 
analizowanych miastach przyjmowała wartości od 159 w Poznaniu do 287 w Krakowie. 

10.8. Podsumowanie – warunki i jakość życia mieszkańców 

1. Najniższa jakość życia i najtrudniejsze warunki mieszkaniowe występują w centralnej części 
miasta. Kumulują się tam problemy takie jak zły stan zasobu mieszkaniowego, niski poziom 
bezpieczeństwa, problemy społeczne, niska jakość terenów zieleni i przestrzeni 
rekreacyjnych. Największym potencjałem OWRSW jest jednak najlepszy w skali miasta 
dostęp do podstawowych usług publicznych i społecznych. 

2. W Łodzi przeciętne standardy zamieszkania są niższe niż w innych dużych miastach, głównie 
ze względu na degradację tkanki miejskiej oraz niski stopień wyposażenia w podstawowe 
instalacje techniczno-sanitarne. Należy dążyć do poprawy warunków życia m.in. poprzez 
inwestycje podnoszące jakość zasobów mieszkaniowych i przestrzeni publicznych 
oraz budowę przyłączy do istniejących sieci i rozbudowę sieci c.o. w obszarze centralnym. 

3. Wśród mieszkańców miasta panuje stosunkowo wysoka stopa bezrobocia, 
przy jednoczesnym zmniejszaniu się liczby mieszkańców aktywnych zawodowo. Skutkuje 
to niższym standardem życia i wyższą przestępczością. Należy dążyć do zwiększania liczby 
miejsc pracy oraz aktywizacji zawodowej ludności. 

4. Najwięcej zagrożeń bezpieczeństwa ludności kumuluje się w obszarach słabości społecznej – 
utrwalających się w obszarach biedy i przestępczości skoncentrowanych głównie 
w śródmieściu. Ich rozmieszczenie jest silnie skorelowane z niskim standardem zabudowy 
i złymi warunkami mieszkaniowymi. Obserwowane w tych miejscach negatywne procesy 
prowadzą do wyhamowywania rozwoju społecznego. Potrzebne jest opracowanie 
i wdrożenie narzędzi skutecznej interwencji jak rewitalizacja społeczna, poprawa jakości 
przestrzeni publicznych oraz organizacje tzw. bezpiecznych przestrzeni zarówno w centrum 
miasta jak i na dużych osiedlach mieszkaniowych – obszarach, gdzie poczucie 
bezpieczeństwa mieszkańców jest najniższe, a wskaźnik przestępczości najwyższy. 

5. Analiza porównawcza danych statystycznych z zakresu zdrowia dla Łodzi oraz innych 
polskich miast wskazuje na wyższą umieralność, krótsze przeciętne dalsze trwanie życia, 
wyższy poziom umieralności związany z chorobami układu krążenia i oddechowego, 
wypadkami, urazami i samobójstwami. Jest to jedną z przyczyn zmniejszającego 
się potencjału rozwojowego ludności miasta. Poprawa wskaźników w tych obszarach 
możliwa będzie dzięki działaniom wpływającym na podniesienie standardu życia 
mieszkańców (dochodów, warunków mieszkaniowych, jakości środowiska) oraz wdrażanie 
narzędzi związanych z profilaktyką chorób i promocją zdrowia.  

6. Największe wyzwania dla opieki społecznej to znaczny odsetek liczby ludności korzystającej 
ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, duża liczba wypłacanych dodatków 
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mieszkaniowych, wysoki stopień zadłużenia mieszkań oraz koncentracja zamieszkania osób 
korzystających z pomocy w obszarze centralnym (w granicach kolei obwodowej). 
Zła sytuacja materialna stosunkowo dużej części mieszkańców pogłębia wykluczenie 
i izolacje społeczną, a także prowadzi do wzrostu przestępczości. Należy ułatwiać 
aktywizację zawodową ludności m.in. poprzez stymulowanie rozwoju gospodarczego 
i będący jej wynikiem wzrost ilości miejsc pracy. Szybko starzejące się łódzkie społeczeństwo 
wymagać będzie z każdym rokiem większej ilości usług przeznaczonych dla osób starszych 
i niepełnosprawnych. 

7. Prognozowane zmiany w strukturze demograficznej w umiarkowanym stopniu wpłyną 
na funkcjonowanie ośrodków edukacji. Przewidywany niewielki spadek liczby dzieci w wieku 
przedszkolnym powinien zniwelować niedobory miejsc w przedszkolach obserwowane 
w ostatnich latach, dlatego nie występuje potrzeba zmiany ich ilości.  

8. Łódź stanowi ważny ośrodek kultury o znaczeniu krajowym i regionalnym. Bogata oferta 
wydarzeń i festiwali umożliwia wykorzystanie potencjału kultury do budowy wizerunku 
miasta. Należy wzbogacać i rozwijać ofertę festiwalową o wydarzenia międzynarodowe, 
aby podnosić kulturową rangę miasta. W tym celu niezbędne jest kreowanie przestrzeni 
i obiektów publicznych wysokiej jakości, które mogą stać się potencjalnymi nowymi 
miejscami organizacji wydarzeń kulturalnych. 

9. Mieszkańcy Łodzi posiadają nierównomierny dostęp do terenów sportu i rekreacji. 
Uzupełnienie lokalnej bazy rekreacyjno-sportowej w miejscach obniżonej dostępności 
pozwoli poprawić warunki życia w granicach miejskich struktur mieszkaniowych. 
Na terenach osiedli śródmiejskich ze starą zabudową kamieniczną należy zwiększać 
wskaźnik powierzchni ogólnodostępnych terenów zieleni.  

11. UWARUNKOWANIA EKONOMICZNO-GOSPODARCZE ROZWOJU MIASTA 

11.1. Aktywność gospodarcza 

11.1.1. Struktura działalności oraz sektory własnościowe łódzkich przedsiębiorstw  

Trwająca od lat restrukturyzacja gospodarki doprowadziła do znaczących zmian 
strukturalnych. Po 20 latach transformacji przemysł przestał być główną gałęzią działalności 
w mieście. Łódź, systematycznie przechodząc proces przemiany, stała się ośrodkiem o funkcjach 
usługowych482. Obecnie ponad 80% pracujących w Łodzi pracuje w sektorze usług483. 

W 2015 roku na łódzkim rynku działalność prowadziło 92202 podmiotów 
gospodarczych484, o około 5397 więcej niż w 2011 roku. Niemniej jednak liczba łódzkich 
przedsiębiorstw nadal jest mniejsza niż w 2007 czy 2003 roku485. 

W Łodzi występuje znacznie mniej podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 10 tys. 
mieszkańców niż w innych dużych miastach Polski (1305 firm w 2015 roku). Mimo że od 2011 
roku wskaźnik ten rośnie, a w 2015 roku był o około 21% wyższy od średniej krajowej, od kilku lat 
przyrost liczby podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców jest w Łodzi niższy  
niż w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu czy Warszawie (Rysunek 90). 

                                                                    
482 Liszewski S., Łódź, monografia miasta, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2009 rok. 
483 Urząd Statystyczny w Łodzi, Rozmieszczenie miejsc pracy w Łodzi w podziale na zatrudnienie w poszczególnych branżach z przypisaniem 

do punktów adresowych, Łódź 2013 rok. 
484 Dotyczy podmiotów gospodarczych, które mają zarejestrowaną działalność na terenie Łodzi. 
485 2003 rok – 92,34 tys. podmiotów gospodarczych, 2007 rok – 94,21 tys. podmiotów gospodarczych. 
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Rysunek 90 Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców w latach 2010-
2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat. 

Ponadto w 2015 roku liczba podmiotów gospodarczych przypadająca na 1000 osób 
w wieku produkcyjnym wynosiła w Łodzi około 15, podczas gdy w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu 
i Warszawie wskaźnik ten był nawet od około 26% do 75% wyższy. Poziom przedsiębiorczości 
w wyżej wymienionych miastach już kilka lat temu przekraczał poziom obecnie występujący 
w Łodzi (Tabela 16).  

Na przestrzeni lat zmianom uległa nie tylko liczba podmiotów gospodarczych, zmieniła się 
również znacząco struktura własności i formy prawne przedsiębiorstw, a także kierunki 
prowadzonej działalności. 

W 2015 roku około 98% wszystkich podmiotów gospodarczych stanowiły podmioty 
sektora prywatnego. W ciągu ostatniej dekady w sektorze tym nastąpił 13-procentowy spadek 
liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, przy wyraźnej tendencji 
wzrostowej liczby spółek handlowych. Od 2005 roku o około 80% wzrosła liczba spółek 
handlowych, a w przypadku tych z udziałem kapitału zagranicznego – o około 41%486. Ponadto 
w ostatnich 10 latach znacząco rozwinęła się działalność organizacji pożytku publicznego487. 
Liczba fundacji zarejestrowanych w Łodzi wzrosła 2,7-krotnie, natomiast stowarzyszeń 
i organizacji społecznych 1,6-krotnie. 

Tabela 16 Podmioty gospodarcze wpisane w największych miastach Polski 

Miasto 
Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 osób w wieku produkcyjnym 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Łódź 187,5  189,2  199,1  207,2  213,3 219,6  

Kraków 234,2  236,4  249,5  258,8  264,6 276,1  

Wrocław 244,3  246,2  258,6  269,6  277,3 288,0  

Poznań 269,1  276,8  290,7  303,6  315,4 327,1  

Warszawa 318,3  316,9  332,5  349,8  363,3 383,5  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat. 

                                                                    
486 Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat. 
487 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.). 

0

500

1000

1500

2000

2500

2010 2011 2012 2013 2014 2015

L
ic

zb
a

 p
o

d
m

io
tó

w
 g

o
sp

o
d

a
rc

zy
ch

 w
p

is
a

n
y

ch
 

d
o

 r
e

je
st

ru
 R

E
G

O
N

 n
a

 1
0

 t
y

s.
 m

ie
sz

k
a

ń
có

w

Warszawa Poznań Wrocław Kraków Łódź



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI 

 

   222 

Od 2005 roku w sektorze publicznym likwidacji uległo 98% przedsiębiorstw państwowych. 
Zmniejszyła się także liczba spółek handlowych oraz ubyło państwowych i samorządowych 
jednostek prawa budżetowego488. 

Obecnie wśród podmiotów zarejestrowanych na terenie Łodzi dominują przedsiębiorstwa 
zajmujące się handlem i naprawą pojazdów489. W roku 2015 liczba podmiotów działających  
w tych branżach wynosiła 23847, stanowiąc jednocześnie około 26% wszystkich firm490 
zarejestrowanych w mieście (Rysunek 91). W latach 2010-2015 spośród wszystkich sektorów 
gospodarki to właśnie w handlu i naprawie pojazdów zarejestrowano najwięcej nowych 
podmiotów (14076 firm), jednocześnie liczba podmiotów wyrejestrowanych była 
w przedstawionym okresie najwyższa (13573 firm), przyrost rzeczywisty liczby podmiotów 
był więc niewielki. 

Przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa, górnictwo 
i wydobywanie stanowią drugą co do wielkości grupę podmiotów gospodarczych (17,2% liczby 
wszystkich zarejestrowanych podmiotów). Liczba przedsiębiorstw prowadzących działalność 
w wyżej wymienionych gałęziach gospodarki w 2015 roku wynosiła 15842, z czego większość 
stanowiły firmy trudniące się przetwórstwem przemysłowym (10073 firm). O ile w przypadku 
przetwórstwa przemysłowego oraz transportu i gospodarki magazynowej w odniesieniu 
do 2010 roku zaobserwować można niewielki spadek liczby przedsiębiorstw (odpowiednio 
o około 6% oraz 8%), o tyle w górnictwie i wydobywaniu liczba podmiotów wzrosła 1,7-krotnie. 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna plasuje się na trzecim miejscu według 
liczby firm zarejestrowanych w Łodzi (10459). Udział tych podmiotów w strukturze działalności 
przedsiębiorstw wzrósł z 2% w 2007 roku491 do około 11% w roku 2015. Ponadto od 2010 roku 
można zaobserwować blisko 20-procentowy wzrost liczby firm przedstawionych branż, 
a jednocześnie najwyższy rzeczywisty przyrost liczby podmiotów492 spośród wszystkich sektorów 
gospodarki. Działalność o kierunku prawniczym, rachunkowo-księgowym, doradztwo związane 
z zarządzaniem, architektura i inżynieria, badania i analizy techniczne oraz naukowe prace 
rozwojowe, reklama, badania rynku i opinii publicznej można zatem zaliczyć do najbardziej 
rozwojowych branż.  

Przedsiębiorstwa zajmujące się obsługą rynku nieruchomości, usługami administrowania 
i działalnością wspierającą, w liczbie 7959 podmiotów, w 2015 roku stanowiły około 9% 
wszystkich przedsiębiorstw zarejestrowanych w Łodzi. Od 2010 roku zaobserwować można 
blisko 21-procentowy wzrost liczby firm o wspomnianych kierunkach działalności. W tym czasie 
powstało 3375 nowych podmiotów, a zatem blisko dwukrotnie więcej niż podmiotów 
zlikwidowanych (1842). 

Firmy budowlane, w liczbie 7378, stanowią około 8% wszystkich łódzkich przedsiębiorstw. 
W latach 2010-2015 zarejestrowano w Łodzi 4230 nowe podmioty oraz wyrejestrowano  
w tym czasie 4050 firmy branży budowlanej. Liczba przedsiębiorstw o tym kierunku działalności 
z roku na rok spada.  

Od 2010 roku na łódzkim rynku sukcesywnie pojawiały się także liczne przedsiębiorstwa 
zajmujące się opieką zdrowotną i pomocą społeczną (6149 podmioty w 2015 roku),  
na co niewątpliwie wpływ miało urynkowienie usług służby zdrowia oraz rozwój działalności 
organizacji pożytku publicznego. W 2015 roku stanowiły one około 7% wszystkich łódzkich firm. 
W latach 2010-2015 przybyło 2927 podmiotów tej gałęzi gospodarki, ubyło natomiast blisko 
trzykrotnie mniej, bo 1154 przedsiębiorstwa. 

                                                                    
488 Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat. 
489 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych oraz motocykli. 
490 Przedsiębiorca działa pod firmą, art. 43 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459). 
491 Uchwała nr XLIV/876/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcie „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta 

Łodzi na lata 2007-2013”. 
492 Rzeczywisty przyrost liczby podmiotów oznacza różnicę między liczbą podmiotów nowo zarejestrowanych a liczbą podmiotów 

wyrejestrowanych w danym okresie. 
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Przedsiębiorstwa działające w zakresie kultury, rozrywki i rekreacji, zakwaterowania 
oraz usług gastronomicznych, w liczbie 3834, w 2015 roku stanowiły około 4% podmiotów 
zarejestrowanych na terenie Łodzi. Mimo że w 2011 roku liczba firm działających w tym sektorze 
gospodarki spadła, od tego czasu można obserwować tendencję zwyżkową. W ciągu ostatnich 
sześciu lat na łódzkim rynku pojawiły się 2445 nowe podmioty, zlikwidowano natomiast 1993 firm 
prowadzących działalność w wymienionych branżach. 

W dziedzinie informacji i komunikacji w 2015 roku działało w Łodzi 3417 podmiotów,  
a tym samym o około 30% więcej niż w roku 2010. Mimo że udział tej branży w strukturze 
działalności przedsiębiorstw jest nieznaczny (blisko 4%), jest to jeden z sektorów gospodarki 
charakteryzujących się relatywnie wysokim przyrostem liczby podmiotów493. W latach 2010-
2015 na łódzkim rynku pojawiło się 2376 nowych przedsiębiorstw, zamknięto natomiast 1087 
firmy. 

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność finansową i ubezpieczeniową, w liczbie 3333, 
w 2015 roku stanowiły 3,6% wszystkich podmiotów gospodarczych w Łodzi. Jeszcze w 2007 roku 
udział takich firm w strukturze podmiotów gospodarczych plasował się na poziomie 18%494. 
W ostatnich latach rola tego sektora gospodarki maleje. 

Podmioty gospodarcze zajmujące się edukacją mają niewiele mniejszy udział w rynku 
od firm specjalizujących się w informacji i komunikacji (około 3%). Prowadzona przez 3031 
podmioty działalność edukacyjna, podobnie jak poprzedni sektor, charakteryzuje się relatywnie 
wysokim przyrostem liczby firm (o około 21% w ciągu sześciu lat). Liczba podmiotów nowo 
zarejestrowanych w latach 2010-2015 wynosiła 2035, natomiast wyrejestrowanych 1338. 

 

Rysunek 91 Struktura podmiotów gospodarczych w 2015 roku według sekcji Polskiej Klasyfikacji 
Działalności z 2007 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat. 

Wśród pozostałej działalności gospodarczej wymienić należy następujące sektory: 

 działalność organizacji członkowskich, naprawa i konserwacja komputerów i artykułów 
użytku osobistego i domowego, 

 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę 
i powietrze do układów klimatyzacyjnych, 

 dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana 
z rekultywacją, 

                                                                    
493 Wynika to z analizy liczby podmiotów w latach 2010-2013 w ramach danego sektora gospodarki. 
494 Uchwała nr XLIV/876/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcie „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta 

Łodzi na lata 2007-2013. 
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 administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, 

 rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. 

W 2015 roku w Łodzi zarejestrowanych było 6953 przedsiębiorstw działających 
w wymienionych wyżej branżach, z czego blisko 7% stanowiły organizacje członkowskie i firmy 
zajmujące się naprawą i konserwacją komputerów oraz artykułów użytku osobistego i domowego. 
W przypadku rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa odnotować można największą tendencję 
spadkową. Liczba podmiotów działających w tym sektorze gospodarki od 2010 roku spadła 
o około 38%495. 

11.1.2. Zatrudnienie oraz lokalizacja miejsc pracy w Łodzi  

Na łódzkim rynku od kilku lat dominują mikroprzedsiębiorstwa, z udziałem w ogólnej liczbie 
firm na poziomie zbliżonym do 95% (Tabela 17). Jednocześnie pod względem liczby podmiotów 
jest to grupa wykazująca największą stabilność. 

Tabela 17 Struktura przedsiębiorstw według wielkości zatrudnienia w latach 2003-2015 

Wielkość 
zatrudnienia 

Liczba przedsiębiorstw w latach 2003-2013  
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0 – 9 87575 94,84 89268 94,75 83026 94,54 86478 95,27 87948 95,51 

10 – 49 3849 4,17 4052 4,30 3942 4,49 3509 3,87 3507 3,81 

50 – 249 767 0,83 775 0,82 725 0,83 656 0,72 625 0,68 

250 – 999 128 0,14 96 0,10 103 0,12 101 0,11 97 0,11 

1000 i więcej 23 0,02 23 0,02 26 0,03 25 0,03 25 0,03 

Ogółem 92342 100 94214 100 87822 100 90769 100 92080 100 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Uchwały nr XLIV/876/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 

przyjęcie „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Łodzi na lata 2007-2013” oraz danych z Banku Danych Lokalnych, 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat. 

Przedsiębiorstwa małe, zatrudniające od 10 do 49 pracowników, plasują się na drugim 
miejscu, stanowiąc około 4% wszystkich podmiotów zarejestrowanych w Łodzi. 

Największy spadek liczby firm od 2003 roku miał miejsce w przypadku dużych 
przedsiębiorstw zatrudniających do 999 pracowników (o około 24%). Ubyła także znaczna część 
przedsiębiorstw średnich (o około 18%).  

W ostatnich latach zmieniła się także struktura pracujących w poszczególnych sektorach 
gospodarki. Od 2010 roku można zaobserwować utrzymującą się tendencję spadkową liczby 
pracujących496 w przemyśle i budownictwie, największą w porównaniu z pozostałymi sektorami 
gospodarki (Tabela 18). Jeszcze w 2008 roku pracownicy branż przemysłowej i budowlanej, 
w liczbie 62500 osób, stanowili połowę wszystkich pracujących w przedsiębiorstwach497. 

 

 

                                                                    
495 Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat. 
496 Pracujący to osoby wykonujące pracę przynoszącą im zarobek (w formie wynagrodzenia za pracę) lub dochód. Do pracujących 

zalicza się: osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego (umowy o pracę, powołania, wyboru 
lub mianowania), pracodawców i pracujących na własny rachunek, agentów pracujących na podstawie umów agencyjnych i umów 
na warunkach zlecenia, osoby wykonujące pracę nakładczą, członków spółdzielni produkcji rolniczej, duchownych pełniących 
obowiązki duszpasterskie, pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obronności i bezpieczeństwa 
publicznego. 

497 Główny Urząd Statystyczny, Miasta Wojewódzkie, podstawowe dane statystyczne, Rok VIII, Nr 16, Warszawa 2008 rok. 
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Tabela 18 Struktura pracujących według sektorów gospodarki w latach 2010-2015 

Sektor 
gospodarki 

Liczba osób pracujących 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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Rolnictwo, 
leśnictwo, 
łowiectwo i 
rybactwo 

2203 0,94 2196 0,96 2101 0,92 1984 0,86 2014 0,85 1996 0,85 

Przemysł i 
budownictwo 

63801 27,2 59794 26,13 58779 25,72 59175 25,64 60764 25,78 58661 25,07 

Handel; 
naprawa poja-
zdów samocho-
dowych; tran-
sport i gospo-
darka magazy-
nowa; zakwa-
terowanie i 
gastronomia; 
informacja i 
komunikacja 

56000 23,92 56560 24,72 55871 24,45 56905 24,65 58203 24,70 57592 24,61 

Działalność 
finansowa i ube-
zpieczeniowa; 
obsługa rynku 
nieruchomości 

15506 6,62 15676 6,85 15942 6,98 14861 6,44 15300 6,49 15643 6,69 

Pozostałe usługi 96558 41,25 94579 41,34 95842 41,94 97896 42,41 99384 42,17 100101 42,78 

Ogółem 234068 100 228805 100 228535 100 230821 100 235665 100 233993 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat. 

Od 2010 roku zmniejszyła się także liczba osób pracujących w rolnictwie, leśnictwie, 
łowiectwie i rybactwie. Największy przyrost pracujących miał natomiast miejsce w przypadku 
handlu, naprawy pojazdów samochodowych, transportu, gospodarki magazynowej, 
zakwaterowaniu i gastronomii oraz informacji i komunikacji (Tabela 18). 

Pod koniec 2012 roku podmioty gospodarcze prowadziły działalność w blisko 17200 
lokalizacji w mieście. Około 1/5 lokalizacji to miejsca, w których pracuje jedna osoba – 
niejednokrotnie osoba fizyczna prowadząca działalność w miejscu zamieszkania498. 

W Łodzi zaobserwować można duże rozproszenie głównych koncentracji miejsc pracy. 
Największa koncentracja występuje w przypadku usług zdrowia – u zbiegu ulic Pabianickiej 
i Paderewskiego (Rysunek 92). Liczba pracujących w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym 
im. Kopernika w 2013 roku przekroczyła 3200 osób. 

Równie wysoką liczbą pracowników (około 3100 osób) charakteryzuje się, wzniesiona 
w latach 2003-2006499 przy ulicach Karskiego i Ogrodowej, Manufaktura – centrum handlu, 
rozrywki, kultury oraz rekreacji. 

Obszar u zbiegu ulic Papierniczej i Lodowej stanowi trzecią pod względem liczby 
pracujących (ponad 2600 osób) lokalizację w Łodzi, jednocześnie jest miejscem największej 
koncentracji osób pracujących w przemyśle. Znajdują się tutaj przede wszystkim: zakłady 
produkcyjne, centrum logistyczne, hurtownie i zakłady usługowe (m.in. BSH Sprzęt Gospodarstwa 
Domowego Sp. z.o.o., CABLEX-P Sp. z.o.o., BIMs Plus Sp. z o.o. Stantech, METROLOG Sp. z o.o., 
Perfect Plus Sp. z.o.o.), a także Urząd Skarbowy Łódź-Widzew. 

 

                                                                    
498 Urząd Statystyczny w Łodzi, Rozmieszczenie miejsc… 
499 Manufaktura, www.manufaktura.com 
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Rysunek 92 Rozmieszczenie miejsc pracy według liczby pracujących 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu Urzędu Statystycznego w Łodzi, Rozmieszczenie miejsc pracy w Łodzi w podziale na 

zatrudnienie w poszczególnych branżach z przypisaniem do punktów adresowych, Łódź 2013 rok. 

Znaczącą koncentrację pracujących, na poziomie 1000-2000 osób, można zaobserwować 
również w przypadku:  

 centrów handlowych (Port Łódź, Galeria Łódzka, M1 Łódź), 

 biurowców (Infosys BPO Polska Sp. z o.o., Alexander Plaza, Prometeon, biurowiec PKP S.A.), 

 zakładów produkcyjnych i logistycznych (Gillette Poland International Sp. z o.o., DHL Exel 
Supply Chain Sp. z o.o., Sonoco Poland – Packaging Services Sp. z o.o. – ŁSSE Kompleks 
„Nowy Józefów–Srebrna”, Indesit Company; Dell Products Poland Sp. z o.o.), 

 szpitali (Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny 
Szpital Weteranów), 

 instytucji publicznych (Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Sp. z o.o., Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi; Urząd 
Miasta Łodzi, Łódzki Urząd Wojewódzki), 

 koncentracji obiektów o zróżnicowanych funkcjach w jednej lokalizacji, tj. handlowej, 
usługowej, biurowej, magazynowej czy produkcyjnej – ul. Przybyszewskiego 176/178. 

11.1.3. Kondycja finansowa łódzkich przedsiębiorstw 

W większości gałęzi gospodarki zaobserwować można poprawę sytuacji finansowej 
łódzkich przedsiębiorstw. Mimo że niejednokrotnie wyniki finansowe netto500 w latach 2011-
2015 uległy pogorszeniu, w wielu sektorach zyski netto z prowadzonej działalności wypracowane 
w roku 2015 były wyższe niż te z roku 2010. 

                                                                    
500 Wynik finansowy netto (zysk lub strata) to wynik finansowy brutto pomniejszony o obowiązkowe obciążenia. 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI 

 

   227 

W przypadku handlu i naprawy pojazdów samochodowych, przetwórstwa przemysłowego, 
budownictwa oraz administrowania i działalności wspierającej od 2011 roku rośnie wielkość 
zysków wypracowanych przez firmy z wyżej wymienionych branż (Rysunek 93). 

 

Rysunek 93 Wyniki finansowe netto przedsiębiorstw według sekcji PKD 2007 w latach 2010-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów: Urząd Statystyczny w Łodzi, Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi 2012 r., Łódź 

2013 rok; Urząd Statystyczny w Łodzi, Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi. I kwartał 2014, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 2014 

rok; Urząd Statystyczny w Łodzi, Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi. I kwartał 2016, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 2016 rok. 

Szczególnym przypadkiem jest sektor budowlany, który jeszcze w 2011 roku odnotował 
najwyższą od sześciu lat stratę ze wszystkich gałęzi gospodarki (-54,2 mln zł), jednocześnie 
uzyskując w 2015 roku dodatni wynik finansowy na poziomie 131,4 mln zł. Zyski firm zajmujących 
się obsługą rynku nieruchomości z roku na rok na przemian rosły i malały, najwyższy poziom 
osiągnęły natomiast w 2014 roku.  

Najmniej rentownymi działalnościami, przynoszącymi od dłuższego czasu straty, są 
transport i gospodarka magazynowa501. Niską rentowność technicznych środków transportu 
szynowego można wymienić jako jedną z przyczyn strat finansowych przedsiębiorstw zajmujących 
się transportem kolejowym oraz pasażerskim transportem lądowym. 

Przedsiębiorstwa uzyskujące dodatni wynik finansowy z prowadzonej działalności  
w roku 2015 stanowiły około 76% wszystkich przedsiębiorstw. Od 2012 roku najwięcej 
podmiotów gospodarczych wykazujących zysk netto prowadzi działalność w zakresie komunikacji 
i informacji, mimo że dominującym sektorem gospodarki we wcześniejszych latach była obsługa 
rynku nieruchomości (Tabela 19). 

 

 

 

                                                                    
501 Działalność przedsiębiorstw tej sekcji obejmuje: transport lądowy (w tym kolejowy towarów i pasażerski, lądowy pasażerski miejski i 

podmiejski), rurociągowy, wodny i lotniczy, magazynowanie i działalność usługową wspomagającą transport, a także działalność 
pocztową i kurierską – na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.). 
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Tabela 19 Struktura przedsiębiorstw według uzyskanych wyników finansowych w latach 2010-2015 

Sektor gospodarki według PKD 2007 

Udział liczby przedsiębiorstw wykazujących zysk netto w ogólnej 
liczbie przedsiębiorstw w % 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych  78,3 69,8 65,5 66,3 70,9 68,4 

Transport i gospodarka magazynowa 50 77,8 70 66,7 75,0 63,6 

Administrowanie i działalność wspierająca 80,8 73,1 77,8 77,8 61,5 66,7 

Przetwórstwo przemysłowe 74 75,7 80,4 81,6 82,2 82,9 

Budownictwo 64,3 69,2 79,2 83,3 87,0 86,4 

Obsługa rynku nieruchomości 85 90 83,3 84,2 83,3 72,2 

Informacja i komunikacja 76,9 75 92,3 94,1 100 88,9 

Ogółem 74,4 73,3 76,5 77,1 78,1 76,3 
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów: Urząd Statystyczny w Łodzi, Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi 2012 r…; Urząd 

Statystyczny w Łodzi, Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi. I kwartał 2014…; Urząd Statystyczny w Łodzi, Sytuacja społeczno-

gospodarcza Łodzi. I kwartał 2016… 

11.1.4. Podsumowanie 

W wyniku procesu transformacji Łódź uległa przekształceniu z ośrodka przemysłowego 
na miasto o charakterze usługowym, o czym świadczy wysoki odsetek pracujących w sektorze 
usług. 

Liczba podmiotów działających w Łodzi jest obecnie znacznie niższa niż w latach rozwoju 
gospodarczego z udziałem nowych inwestycji zagranicznych, jaki miał miejsce w pierwszej 
dekadzie XXI wieku. Niemniej liczba przedsiębiorstw od kilku lat systematycznie wzrasta, co daje 
szansę na poprawę sytuacji na łódzkim rynku pracy. 

W Łodzi dominują podmioty prywatne, przede wszystkim mikroprzedsiębiorstwa.  
W ciągu lat spadła liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wzrósł 
natomiast udział spółek prawa handlowego, również tych z kapitałem zagranicznym. Poziom 
przedsiębiorczości w Łodzi jest wyższy od średniej krajowej, niemniej nadal znacznie odbiega 
od innych dużych miast Polski. Na łódzkim rynku można zaobserwować niezmienną od kilku 
lat dominację sektora handlu i naprawy pojazdów, jednocześnie rozwija się działalność 
profesjonalna, naukowa i techniczna, działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, 
usługami administrowania oraz działalność wspierająca. Wśród przyszłościowych branż wymienić 
należy także informację i komunikację oraz edukację. Pomimo relatywnie niskiego udziału w rynku 
szybko wzrasta liczba podmiotów działających w tych sektorach gospodarki. Nie bez znaczenia 
jest także postępujące urynkowienie usług zdrowia oraz rozwój działalności pożytku publicznego. 
Z upływem lat w istotnym zakresie zmniejsza się znaczenie gospodarki rolnej,  
co jest niekorzystnym procesem w świetle problemów z zagospodarowaniem terenów otwartych 
na obszarze miasta. W Łodzi coraz mniej osób pracuje w przemyśle i budownictwie, jednocześnie 
wzrasta liczba pracujących w usługach, głównie związanych z działalnością finansową 
i ubezpieczeniową oraz obsługą rynku nieruchomości. 

W ostatnich latach sukcesywnie rośnie odsetek przedsiębiorstw uzyskujących zysk 
z prowadzonej działalności. Mimo zmienności wyników finansowych, od dwóch lat w większości 
branż poprawia się kondycja finansowa przedsiębiorstw. Na szczególną uwagę zasługuje 
budownictwo, które podniosło się po niebagatelnych stratach w 2011 roku i od tego czasu 
wypracowuje zyski. Najmniej rentowną gałęzią gospodarki, przynoszącą niezmiennie od kilku 
lat straty, jest z kolei transport i gospodarka magazynowa.  
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11.2. Rynek usług biurowych502 

Wzrost znaczenia sektora usług biurowych, w szczególności sektora BPO (Business Process 
Outsourcing) przyczynił się do rozwoju nowoczesnych powierzchni biurowych w mieście. 
W pierwszym kwartale 2016 roku zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Łodzi wynosiły 
324 tys. m2, co plasuje miasto na szóstej pozycji wśród największych regionalnych rynków 
biurowych w Polsce (za Krakowem, Wrocławiem, Trójmiastem, Poznaniem i Katowicami)503 – 
Tabela 20. 

Tabela 20 Zestawienie największych regionalnych rynków biurowych w Polsce 

Miasto 
Nowoczesna 
powierzchnia 
biurowa w m2 

Nowoczesna 
powierzchnia 

biurowa w 
budowie w m2 

Wskaźnik 
pustostanów  

w % 

Nowoczesna 
powierzchnia 

biurowa  
na 1 tys. 

mieszkańców 

Powierzchnia 
pustostanów  

na 1 tys. 
mieszkańców 

Warszawa 4751400 662000 14,1 2716,8 383,1 

Kraków 800800 284000 5,7 1050,4 59,9 

Wrocław 724800 170000 7,3 1137,7 83,0 

Trójmiasto 622200 92600 14 832,5 116,5 

Katowice 394000 47000 17,4 1317,7 229,3 

Poznań 388500 45000 14,4 717,3 103,3 

Łódź 324000 106000 7,7 463,7 35,7 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Colliers International, Polska Rynek biurowy I kwartał 2016 roku. Przegląd rynków 

regionalnych, Warszawa 2016 rok. 

Okres najintensywniejszego rozwoju łódzkiego rynku biurowego przypadł na lata 2008-
2010, kiedy do użytku oddano ponad 130000 m2 nowoczesnej powierzchni biurowej504, 
co stanowi znaczną część istniejącej, całkowitej powierzchni biurowej Łodzi.  

Inwestycje biurowe w Łodzi koncentrują się przede wszystkim w Strefie Wielkomiejskiej, 
wokół ulic: al. Piłsudskiego, Piotrkowskiej, Sienkiewicza, al. Kościuszki, Wólczańskiej, 
Tymienieckiego oraz Pomorskiej. Łączna powierzchnia biurowa w Strefie Wielkomiejskiej wynosi 
170874 m2. 

Lokalizacja obiektów biurowych w SW następowała w sposób zróżnicowany, w znacznej 
mierze warunkowany możliwościami inwestycji przez podmioty prywatne: 

 realizacja zabudowy wzdłuż trasy W-Z (w oparciu o adaptowane i nowe budynki), 

 realizacja biurowców na terenach opuszczonych zespołów przemysłowych 
oraz nieużytkach miejskich, 

 adaptacja istniejących obiektów o różnych funkcjach. 

W ostatnich latach wskaźnik wolnych przestrzeni biurowych w Łodzi znacznie się obniżył – 
z poziomu około 19% w 2011 roku do 7,7% w pierwszym kwartale 2016 roku, co wskazuje 
m.in. na sprzyjający klimat inwestycyjny oraz rosnący popyt na nowoczesne powierzchnie 
biurowe505.  

Atutem Łodzi jako atrakcyjnego rynku usług biurowych dla najemców z sektora usług BPO 
jest dobrze rozwinięta baza uczelni wyższych oraz niższe stawki czynszu w porównaniu do innych 
ośrodków – w Łodzi średnia stawka bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni biurowej klasy A wynosi 
11,5-13,5 euro/m-c (w Poznaniu 12,5-15,5 euro/m-c, we Wrocławiu 11-16 euro/m-c, w Krakowie 
13,5-15,5 euro/m-c). O dużym potencjale rozwoju nowoczesnych usług biznesowych świadczyć 

                                                                    
502 Dane statystyczne pochodzą z raportów firm doradczych: Colliers International, Polska Rynek biurowy I kwartał 2016 roku…; Związek 

Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), Raport Colliers International, Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2014, 
Warszawa 2014 rok. 

503 Z wyłączeniem Warszawy. 
504 Urząd Miasta Łodzi, Łódzki rynek nieruchomości 2013, Łódź 2013 rok. 
505 Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), Raport Colliers International, Sektor nowoczesnych… 
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może również znaczący wzrost zatrudnienia w tym sektorze – od początku 2012 roku do kwietnia 
2014 roku odnotowano wzrost na poziomie 57%506. 

Zainteresowanie łódzkim rynkiem biurowym wśród inwestorów systematycznie rośnie. 
W pierwszym kwartale 2016 roku w budowie znajdowało się 106000 m2 nowej powierzchni 
biurowej tj. około 1/3 istniejących zasobów (zagwarantowany był poziom wynajmu na poziomie 
55% projektów będących w budowie)507. Istotne jest więc wspieranie inicjatyw proinwestycyjnych 
oraz stworzenie sprzyjającego „klimatu biznesowego”, gwarantującego konkurencyjne warunki 
prowadzenia działalności gospodarczej. Potencjał dla lokalizacji dużych firm w Łodzi ma szansę 
wzrosnąć wraz ze skróceniem czasu dojazdu do Warszawy oraz udaną realizacją Nowego 
Centrum Łodzi, stanowiącego prestiżową lokalizację dla funkcji ponadlokalnych (usług o wysokim 
standardzie). 

11.3. Logistyka 

Łódź, wraz ze Strykowem i Piotrkowem Trybunalskim, jest znaczącym ośrodkiem 
logistycznym w kraju, mającym szansę stać się strategicznym europejskim centrum 
logistycznym508. Pod względem wolumenu magazynów Polska Centralna znajduje się w czołówce 
rynków regionalnych – na koniec 2015 roku całkowita podaż powierzchni magazynowej 
w regionie wynosiła 1,29 mln m2, co stanowiło około 20% powierzchni magazynowej Polski 
(Tabela 21). 

Do głównych czynników predestynujących Łódź do rozwoju logistyki należą m.in.: centralne 
położenie (dobra komunikacja z Warszawą, Polską i Europą), rozbudowana infrastruktura 
transportowa, relatywnie niskie koszty pracy, a także obecność ośrodków naukowo-badawczych 
(m.in. Parku Przemysłowo-Technologicznego) oraz działalność Łódzkiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej509. Na przyciągnięcie nowych inwestorów pozytywnie oddziałują również istniejące 
w Łodzi centra logistyczne, magazynowe i dystrybucyjne znaczących na rynku przedsiębiorstw 
i koncernów.  

Tabela 21 Zestawienie największych regionalnych rynków powierzchni magazynowych w Polsce 

Region 
Całkowita powierzchnia 

magazynowa  
w m2 

Wskaźnik pustostanów  
w % 

Region Warszawy 2895996 7,9 

Region Górnego Śląska 1680556 3,5 

Region Łódzki (Polska Centralna) 1297533 3,0 

Region Poznański 1417684 1,4 

Region Wrocławski 1279054 6,8 

Region Trójmiasta 311188 9,7 

Region Krakowa 212548 2,5 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: AXI IMMO, Raport - Podsumowanie roku 2015 na rynku powierzchni magazynowych w Polsce, 

Warszawa 2016 rok. 

W granicach Łodzi zlokalizowanych jest siedem parków logistycznych (Tabela 22), 
oferujących łącznie ponad 340000 m2 ogólnodostępnej powierzchni magazynowej (około jedna 
trzecia całkowitej powierzchni magazynowej regionu). Obiekty te dysponują przestrzenią 
magazynową różnego typu, tj.: Small Business Units – mniejszymi modułami magazynowymi 
wraz z reprezentacyjną powierzchnią biurową, Big Box – dużymi powierzchniami w parkach 
magazynowych oraz cross-dock – obiektami z dużą liczbą doków. W drugim kwartale 2014 roku 

                                                                    
506 Wzrost zatrudnienia dotyczy całego sektora usług biznesowych, tj. BPO (outsourcing procesów biznesowych), ITO (outsourcing IT), 

SSC (centra usług wspólnych), R&D (działalność badawczo-rozwojowa). 
507 Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), Raport Colliers International, Sektor nowoczesnych… 
508 Studium Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+. 
509 Na podstawie N. Stępnicka, Łódzki Klaster Logistyczny jako przykład działalności sprzyjającej rozwojowi przedsiębiorczości [w:] Rozwój 

regionów, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 14, nr specjalny/2010, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana 
Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2010 rok. 
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do dyspozycji najemców było około 25000 m2 powierzchni magazynowej – wskaźnik pustostanów 
w parkach logistycznych kształtował się na poziomie 8,3% (dla porównania we Wrocławiu wynosił 
11,7%, w Warszawie 12,5%, w Poznaniu i Krakowie około 4%)510. Struktura sektorowa najemców 
w Łodzi jest zróżnicowana – powierzchnie magazynowo-przemysłowe wynajmują najczęściej 
operatorzy logistyczni, sieci handlowe oraz firmy produkcyjne, m.in. z sektora budowlanego 
i AGD. Parki logistyczne koncentrują się we wschodniej części miasta, w pobliżu głównych tras 
komunikacyjnych (drogowych i kolejowych).  

Tabela 22 Parki logistyczne  

Park logistyczny 
Powierzchnia magazynowa 

w m2 

Panattoni Park Business Centre Łódź 18000 

Panattoni Park Łódź South 28000 

Panattoni Park Łódź East 154900 

SEGRO Business Park Łódź 33750 

SEGRO Business Park Łódź II 13450 

Łódź Business Park 6300 

Diamond Business Park Łódź 55000 
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Jones Lang LaSalle, www.magazyny.pl – stan na 2014 rok. 

Poza powierzchnią magazynową oferowaną przez parki logistyczne, w Łodzi zlokalizowane 
są samodzielne centra dystrybucyjne i magazynowe – widoczna jest tendencja do łączenia tych 
obiektów w większe kompleksy. Firmy logistyczne rozmieszczone są na obrzeżach miasta, głównie 
w dzielnicach przemysłowych (Nowe Sady, Teofilów Przemysłowy) oraz w granicach Łódzkiej 
Strefy Ekonomicznej (Nowy Józefów, Stokowska). Koncentracja przestrzenna i funkcjonalna 
przedsiębiorstw z branży logistycznej, powiązanych dodatkowo siecią współpracy z firmami 
w kraju i zagranicą, zwiększa potencjał rozwojowy Łodzi511. 

Ostatnie dziesięciolecie wskazuje na dynamiczny rozwój bazy logistycznej w regionie Polski 
Centralnej. Jeszcze w 2004 roku powierzchnia magazynowa w regionie łódzkim nie przekraczała 
200 tys. m2, a w roku 2007 kształtowała się na poziomie trzykrotnie mniejszym niż obecnie 
(477 tys. m2). Mimo intensywnego wzrostu powierzchni magazynowej wskaźnik pustostanów 
w Łodzi utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie. Istniejące dogodne połączenie drogowe 
z Warszawą (autostrada A2, droga krajowa S8) powoduje, że rynki łódzki i warszawski  
w coraz większym stopniu postrzegane są jako jeden duży region512. Biorąc pod uwagę korzystne 
stawki czynszu i niskie koszty pracy w Polsce Centralnej, dla Łodzi może to oznaczać wzrost 
popytu na nowe powierzchnie magazynowe – inwestorzy lokując firmy w tym obszarze, 
przy niższych nakładach, będą mieli możliwość sprawnej obsługi obu regionów. 

O tym, że logistyka jest istotnym obszarem aktywności gospodarczej miasta, świadczą 
również zapisy w dokumentach o charakterze planistyczno-strategicznym513.  
W Strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych jako projekt do realizacji wskazano w Łodzi 
budowę bazy logistycznej, przeładunkowej i parku przemysłowego dla obsługi połączenia Łódź 
(Łódź Olechów) – Chengdu. W dokumentach tych podkreśla się nadrzędną pozycję regionu 
łódzkiego w kraju jako ośrodka logistycznego i wskazuje rozwój infrastruktury transportowej 
jako jeden z kluczowych czynników determinujących popyt na nieruchomości magazynowe.  

                                                                    
510 Jones Lang LaSalle, Rynek powierzchni magazynowych w Polsce – Polska Centralna, 2014 rok. 
511 Bieniecka M., Jakubiec T., Łódź jako rozwijające się centrum usług logistycznych [w:] Markowski T. (red.), Rola centrów logistycznych 

w rozwoju gospodarczym i przestrzennym kraju, Biuletyn KPZK PAN, z. 225, Warszawa 2006 rok. 
512 Jones Lang LaSalle, Rynek powierzchni… 
513 Uchwała nr LX/1648/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały 

Nr XLV/524/2002 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie uchwalenia „Planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa łódzkiego” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 162, poz. 2241; Uchwała Nr XXXIII/644/13 z dnia 26 lutego 
2013 r. Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020. Łódzkie 2020 rok; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 
Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+, Łódź 2014 rok; Uchwała Nr IX/155/07 Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia programu pn. „Strategia rozwoju klastra w Łodzi na lata 2007-2015”. 
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11.4. Sektor produkcji i przemysłu 

Upadek dużych przedsiębiorstw państwowych w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku przyczynił się do prywatyzacji wielu zakładów. Zostały utworzone nowe struktury 
organizacyjne i zmieniły się formy ich zarządzania. Wiele zakładów zrezygnowało z produkcji 
lub zmieniło swój profil działalności na usługi i handel (działalność wielofunkcyjna). Największe 
zmiany widoczne są w rejonie śródmieścia, gdzie historycznie została ukształtowana koncentracja 
przemysłu, głównie włókienniczego z XIX w. Zdecydowana większość zlokalizowanych tam 
zakładów przemysłowych uległa wyraźnym przekształceniom funkcjonalnym, wiele  
z nich do dzisiaj stanowi „odłogi przemysłowe” lub wymaga dużych nakładów finansowych 
na rewitalizację. Rozdrobnienie tych terenów nie sprzyja realizacji wielkoskalowych projektów 
rewitalizacyjnych, które poprawiłyby rozwój Łodzi do centrum514. Dużym przekształceniom uległy 
również dawne dzielnice przemysłowo-magazynowe powstały w latach 70 XX w. poza linią kolei 
obwodowej Łodzi tj. Teofilów Przemysłowy, Dąbrowa Przemysłowa, Ustronna, Brzezińska i Nowe 
Sady, o łącznej powierzchni około 600 ha. Aktualnie obszary te zostały w różnym stopniu 
zagospodarowane (Rysunek 94). Początkowo spowodowane to było brakiem infrastruktury 
technicznej i drogowej, później globalnym zahamowaniem inwestycji w przemyśle. Największy 
i najpełniej zagospodarowany jest Teofilów Przemysłowy. Liczba zarejestrowanych tam firm 
wzrosła, co jest wynikiem m.in. powszechnie występującego procesu podziałów firm 
i nieruchomości. Nowych obiektów produkcyjnych jest niewiele, powstało natomiast kilka 
obiektów usługowych; wiele istniejących budynków zostało zaadaptowanych pod magazyny 
i hurtownie. Dzielnica powoli ulega przekształceniom i posiada minimalne rezerwy terenowe515. 

Kolejną dzielnicą o dużym zainwestowaniu jest Dąbrowa Przemysłowa. W tych obszarach, 
od końca lat 90-tych XX wieku, koncentrowały się siedziby firm z sektora AGD, tworząc łódzki 
klaster AGD – inwestorom oferowano preferencyjne warunki lokalizacji przedsiębiorstw, 
wynikające ze stworzenia specjalnej strefy ekonomicznej. Obecnie, na powierzchni około 50 ha, 
funkcjonuje kilkanaście dużych przedsiębiorstw i mniejszych poddostawców, zatrudniających 
łącznie około 3,5 tys. osób516. Dzielnice te utrzymują charakter produkcyjny, w dużym stopniu 
przemysłowo-montażowy. 

Następną dzielnicą jest Ustronna, położona w pobliżu Trasy Górna – przeznaczona 
jest głównie na działalność magazynową i nieuciążliwą produkcję517, ma potencjalnie duże szanse 
rozwojowe. Jej rezerwy terenowe sięgają 40%. Obecnie prowadzi w niej działalność kilka firm 
m.in. firma Geis PL Sp. z o.o., oferująca wszechstronne usługi logistyczne i transportowe, miejska 
spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (Wydział Transportu), firma produkcyjno-
dydaktyczna Moje Bambino, Giełda Kwiatów przy ul. Równej, o pow. około 3,3 ha, firma 
produkująca profile aluminiowe Sapa Components Sp. z o.o., firma Żywiec-Trade sp. z o.o., 
Dystrybutor piwa Grupy Żywiec. Podkreślenia wymaga fakt, że w bliskim sąsiedztwie znajduje 
się teren dawnej jednostki wojskowej, o powierzchni około 34 ha, który stanowi jedną z lepszych 
ofert sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych przez Agencję Mienia Wojskowego. 

                                                                    
514 Kazimierczak J., Wpływy rewitalizacji terenów poprzemysłowych na organizację przestrzeni centralnej w Manchesterze Lyonie i Łodzi, Łódź 

2014 rok 
515 Marczyńska-Witczak E., Procesy dezindustrializacji przestrzennej w latach dziewięćdziesiątych na przykładzie Łodzi, Prace Komisji 

Geografii Przemysłu, Warszawa-Kraków 2001 rok.; Kotlicka J., Plansza LXIII: Rozwój terenów…; Liszewski S., Przemiany struktury 
przestrzennej aglomeracji przemysłowej w okresie transformacji ustrojowej (na przykładzie aglomeracji łódzkiej) [w:] Słodczyka J. (red.), 
Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004 rok. 

516 Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Marcińczak S., Plansza LIV: Lokalizacja nowych terenów inwestycyjnych w Łodzi. Stan w roku 2007 [w:] Atlas 
miasta Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2009 rok; Skorek A., Rozwój łódzkiego klastra przemysłowego na przykładzie klastra 
sprzętu AGD, praca magisterska w Katedrze Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007 rok. 

517 Marczyńska-Witczak E., Procesy dezindustrializacji… 
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Rysunek 94 Rozmieszczenie terenów przemysłowo-produkcyjnych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie fotointerpretacji ortofotomapy z 2013 roku. 

Dzielnica przemysłowa Nowe 
Sady, z uwagi na położenie 
w bezpośrednim sąsiedztwie terenów 
kolejowych, wykorzystywana 
jest głównie dla funkcji przemysłowo-
transportowych (Rysunek 95). Funkcje 
te uzupełniają usługi, handel detaliczny 
i hurtowy, powierzchnie magazynowe 
i biurowe. 

Poza dawnymi dzielnicami 
przemysłowymi jedne z większych 
inwestycji, pod względem obszaru 
i zainwestowanego kapitału zostały 
zrealizowane w dwóch obszarach 
włączonych do Łódzkiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej (ŁSSE). Łódzka 
Specjalna Strefa Ekonomiczna działa 
od 1997 roku i składa się z 12 podstref, 
obecnie posiada przeszło 140 ha. 

Przez dziesięć lat od 1997-2007 roku, w strefie zainwestowało około 30 firm i przedsiębiorstw 
na łączną kwotę 2 mld zł, dając przeszło 4 tys. nowych miejsc pracy. 

 W części zachodniej Łodzi, na Nowym Józefowie, powstał zakład przemysłowy, Gillette 
Poland International Sp. z o.o., zajmujący powierzchnię około 19 ha, wielkość zainwestowanego 
kapitału 111 mln USD, który utworzył ponad 1000 nowych miejsc pracy. Natomiast  
w części wschodniej miasta – Olechów powstał zakład produkujący komputery Dell Products 
(Poland) Sp. z o.o., na terenach o powierzchni około 57 ha, który zatrudnił 1100 pracowników, 

Rysunek 95 Hala szedowa położona w dawnej dzielnicy 
przemysłowej Nowe Sady 

Źródło: MPU, Lotnicze zdjęcie ukośne wykonane przez MGGP Aero, 

listopad 2013 rok. 
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wielkość kapitału 200 mln EURO518. Krajowi inwestorzy, dysponujący znacznie mniejszym 
kapitałem, zakładali niewielkie przedsiębiorstwa, zatrudniające na ogół od 50 do 250 osób. 
Poza największym z nich przedsiębiorstwem Atlas, produkującym kleje do glazury, który zatrudnia 
około 1000 osób.  

Łódź jest na pierwszym miejscu w kraju, jeśli chodzi o inwestycje w dziedzinie techniki 
gospodarstwa domowego. Ponadto została najwyżej oceniona w potencjalnej atrakcyjności 
inwestycyjnej gmin519, w skali całego województwa łódzkiego z uwzględnieniem najbardziej 
atrakcyjnych sekcji i walorów lokalizacyjnych, które mają wpływ na osiągnięcie celów inwestora 
(np. w postaci kształtowania się kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, przychodów 
ze sprzedaży, rentowności netto oraz konkurencyjności danej inwestycji). Atutami województwa 
jest znakomite położenie komunikacyjne – najlepsze w Polsce, dostępność do dużych zasobów 
pracy, duży potencjał naukowy i badawczy łódzkich szkół wyższych oraz ośrodków naukowych, 
atrakcyjność ofert inwestycyjnych dla inwestora w podstrefach specjalnych stref ekonomicznych 
(Rysunek 96)520. 

 
Rysunek 96 Zróżnicowanie przestrzenne potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej gmin woj. łódzkiego z 

uwzględnieniem najbardziej atrakcyjnych sekcji 

Źródło: Godlewska-Majkowska H., Komor A., Zarębski P., Czernecki M., Typa M., Atrakcyjność Inwestycyjna… 

W Urzędzie Miasta Łodzi prowadzony jest program pomocy regionalnej na wspieranie 
nowych inwestycji i tworzenia związanych z nimi nowych miejsc pracy, który wprowadził 
ulgi zwolnienia z podatku od nieruchomości w 2013 roku na kwotę około 3,2 mln zł (wzrost 
od 2010 roku o 242 tys. zł). Ponadto miasto wspiera małych i średnich przedsiębiorców poprzez 
udzielenie im pomocy publicznych w formie rozłożenia na raty należności z tytułu czynszu 
dzierżawy.  

                                                                    
518 Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Marcińczak S., Plansza LIV: Lokalizacja nowych… 
519 Atrakcyjność inwestycyjna poszczególnych jednostek administracyjnych województwa jest wynikiem oceny istotnych z punktu 

widzenia inwestora warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej. Za czynniki te przyjmuje się: sytuację na rynku pracy, 
wyposażenie w infrastrukturę techniczną oraz społeczną, a także sytuację rynkową oraz uwarunkowania przyrodnicze – Godlewska-
Majkowska H., Komor A., Zarębski P., Czernecki M., Typa M., Atrakcyjność Inwestycyjna Regionów 2014 – województwo łódzkie, Raport 
przygotowanych na zlecenie PAIiIZ, Warszawa 2014 rok. 

520 Godlewska-Majkowska H., Komor A., Zarębski P., Czernecki M., Typa M., Atrakcyjność Inwestycyjna… 
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Największe inwestycje w Łodzi zostały zrealizowana poprzez wsparcie rządowe i włączenie 
terenów do strefy ekonomicznej, dlatego też duże znaczenie dla rozwoju inwestycji ma decyzja 
Rady Ministrów o przedłużeniu funkcjonowania wszystkich stref ekonomicznych do końca 
2026 roku i wprowadzenie nowego rozporządzenia w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej 
na lata 2014-2020521 Ponadto jednym z większych prowadzonych obecnie projektów jest 
program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej, dotyczy stworzenia 
spójnego systemu finansowania innowacji od koncepcji naukowej, poprzez etap badań,  
aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii. Jego budżet w latach 2014-2020 
wynosi prawie 80 mld euro522.  

Większość dawnych dzielnic przemysłowych, powstałych w latach 70 ubiegłego wieku 
posiada możliwości rozwojowe są to tereny wymagające niewielkich nakładów finansowych 
po stronie miasta. Wiele terenów i nieruchomości położonych w tych dzielnicach zatraciło swoje 
dawne funkcje przemysłowo-produkcyjne. 

11.5. Handel523 

Placówki handlowe funkcjonujące współcześnie w przestrzeni miejskiej najogólniej można 
podzielić na tradycyjne i nowoczesne. Do tradycyjnych form zalicza się: targowiska miejskie, hale 
targowe, ulice handlowe oraz dzielnice handlowe, natomiast do nowoczesnych: sklepy 
dyskontowe, supermarkety, hipermarkety, galerie i centra handlowe. Dla potrzeb statystki 
publicznej i badań statystycznych stosuje się podział placówek handlowych głównie ze względu 
na powierzchnię sprzedażową oraz charakter i asortyment sprzedaży (Tabela 23). 

Tabela 23 Główne typy placówek handlowych 

Rodzaj/Format 
Powierzchnia 
sprzedażowa 

w m2 
Ogólna charakterystyka 

Sklep powszechny od 120 do 399 
Sklep prowadzący sprzedaż głównie towarów żywnościowych 
codziennego użytku 

Supermarket od 400 do 2499 
Sklep prowadzący sprzedaż głównie w systemie samoobsługowym, 
oferujący szeroki asortyment artykułów żywnościowych oraz artykułów 
nieżywnościowych częstego zakupu 

Hipermarket powyżej 2500 

Sklep prowadzący sprzedaż głównie w systemie samoobsługowym, 
oferujący szeroki asortyment artykułów żywnościowych 
i nieżywnościowych częstego zakupu, zwykle z parkingiem 
samochodowym 

Dom handlowy od 600 do 1999 
Sklep wielodziałowy (przynajmniej dwa działy branżowe) prowadzący 
sprzedaż towarów o podobnym asortymencie jak w domu towarowym 

Dom towarowy powyżej 2000 

Sklep wielodziałowy prowadzący sprzedaż szerokiego i uniwersalnego 
asortymentu towarów nieżywnościowych, a często także towarów 
żywnościowych, może również prowadzić pomocniczą działalność 
gastronomiczną i usługową 

Targowisko nieokreślona 

Wyodrębniony teren lub budowla (plac, ulica, hala targowa) ze stałymi, 
względnie sezonowymi punktami sprzedaży drobnodetalicznej lub 
urządzeniami przeznaczonymi do prowadzenia handlu, codziennie  
lub w wyznaczone dni tygodnia 

Centrum handlowe od 5000 

Nieruchomość handlowa zaplanowana, zabudowana oraz zarządzana 
przez jeden podmiot handlowy, składający się ze wspólnych części, 
o minimalnej powierzchni GLA 5000 m2, oraz składający się z min. 10 
sklepów (zgodnie z definicją przyjętą przez Polską Radę Centrów 
Handlowych (PRCH), a wcześniej doprecyzowaną przez 
Międzynarodową Radę Centrów Handlowych (ICSC) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ledwoń S., Analiza uwarunkowań…; Rochmińska A., Centra handlowe – miejsca spędzania czasu 

wolnego przez łodzian, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica 2011, nr 11, Łódź 2011 rok. 

                                                                    
521 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020  

(Dz. U. z 2014 r. poz. 878). 
522 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, I.2020. Horyzont 2020, www.nauka.gov.pl/horyzont-2020/. 
523 Na podstawie Ledwoń S., Analiza uwarunkowań… 
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Działalność handlowa w Łodzi w ostatnim dwudziestopięcioleciu rozwijała się bardzo 
intensywnie. Wraz z wprowadzeniem zasad gospodarki wolnorynkowej diametralnie zmieniła 
się rola handlu detalicznego. Widoczny był dynamiczny przyrost liczby sklepów – w tym rozwój 
handlu sieciowego, generowanego napływem kapitału zagranicznego i inwestycjami 
międzynarodowych sieci hipermarketów i supermarketów w nowe placówki handlowe. Liczba 
podmiotów handlowych w pierwszej fazie transformacji (1992-1996) wzrosła o 89% – z 13419 
do 25373. Od drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, w wyniku nasycenia rynku 
i wykorzystania rezerw kapitałowych, tempo tego wzrostu zdecydowanie zmalało524. W okresie 
1996-2000 zanotowano wzrost o 7,7% (do 27319 podmiotów). W 2012 roku liczba podmiotów 
prowadzących działalność handlową na terenie Łodzi wynosiła 23956, z czego 12387 stanowiły 
placówki handlu detalicznego525. 

W strukturze wielkościowej dominowały sklepy małe (do 9 zatrudnionych osób) – 96,6%. 
Udział placówek detalicznych, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób, stanowił 
zaledwie 0,5%526. W 2013 roku przeciętne zatrudnienie w handlu (na tle ogółu pracujących) 
wynosiło niespełna 25% i było niższe niż w innych dużych miastach (Kraków i Poznań – około 
27%, Wrocław – około 30%, Warszawa – około 32%). Koncentracja miejsc pracy w handlu 
widoczna jest w centralnej części miasta oraz na obszarach łódzkich osiedli blokowych (Rysunek 
97). 

Rozkład przestrzenny detalicznych placówek handlowych nawiązuje do gęstości zaludnienia 
i układu zabudowy mieszkaniowej. Największe skupienie placówek handlowych widoczne  
jest w obszarze jednostek centralnych oraz w ich północnym otoczeniu (Stare Miasto) – łącznie 
zlokalizowanych jest tam ponad 30% ogólnej ich liczby (4160 obiektów – stan na czerwiec 
2012 roku)527. Duże zespoły starych osiedli wielorodzinnych (Retkinia, Teofilów, Stare Miasto, 
Widzew Wschód, Dąbrowa) skupiają na swoim obszarze z reguły ponad 100 sklepów,  
co nadaje im rangę odrębnych dzielnic handlowych528. W strefie peryferyjnej dostępność 
infrastruktury handlowej znacznie się zmniejsza – najsłabiej wyposażone w placówki handlowe 
są tereny położone w północno-wschodniej, północno-zachodniej, południowo-wschodniej 
oraz południowo-zachodniej części miasta. 

                                                                    
524 Dzieciuchowicz J., Handel w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013 rok. 
525 Podmioty zarejestrowane w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej (REGON) w sekcji G (PKD) w połowie 

2012 roku. 
526 Dzieciuchowicz J., Handel w przestrzeni… 
527 Ibidem. 
528 Ibidem. 
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Rysunek 97 Wielkość zatrudnienia w handlu w obszarach SIM w 2013 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Kaniewicz S. i in., Rozmieszczenie miejsc… 

11.5.1. Handel tradycyjny 

Targowiska miejskie 

W Łodzi w ciągu ostatnich dziesięciu lat (2003-2015) wzrosła liczba targowisk. 
Według danych GUS w 2015 roku w granicach miasta zlokalizowanych było 31 targowisk – 
w roku 2003 – 23. Zmianie ilościowej targowisk towarzyszyła zmiana ich formy i struktury 
wielkościowej. Mimo większej liczby targowisk powierzchnia, jaką obecnie zajmują, jest znacznie 
mniejsza niż przed dziesięcioma laty – zmniejszyła się o około 40%, z 242 tys. m2 do około 171 tys. 
m2. Średnia powierzchnia sprzedażowa targowiska w 2015 roku wynosiła 2110 m2 
(dla porównania: Warszawa – 1792 m2, Kraków – 5204 m2, Poznań – 1238 m2, Wrocław – 
6497 m2). Powyższe dane wskazują, że struktura łódzkich targowisk ulegała stopniowemu 
rozdrobnieniu (Rysunek 98). Równocześnie trwał proces przemian przestrzennych targowisk – 
tradycyjne place miejskie, pełniące funkcje handlowe, zostały w większości zabudowane halami 
targowymi, tracąc tym samym swój pierwotny charakter. Często był to efekt nacisku ze strony 
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kupców, którzy dążyli do zamknięcia przestrzeni handlowej w obrębie budynku – co mogło 
być wywołane konkurencją w postaci pojawiających się w mieście na dużą skalę nowoczesnych 
placówek handlowych (supermarketów i hipermarketów). 

 

Rysunek 98 Targowiska i miejsca przeznaczone do prowadzenia sprzedaży/handlu w formie targowisk 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zarządzenia Nr 3789/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2013 r. 

wraz ze zmianami. 

Ulice handlowe 

W Łodzi tradycyjne ulice handlowe koncentrują się w strefie ul. Piotrkowskiej, stanowiącej 
najdłuższy ciąg handlowy w mieście. Ich rola i znaczenie w strukturze handlu w ostatnim czasie 
znacznie zmalała. W latach 2000-2007 w obrębie ul. Piotrkowskiej widoczne były istotne zmiany 
jakościowe i ilościowe, m.in. znacznie zmalała liczba zlokalizowanych tam sklepów  
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(z 524 do 420)529 i tym samym wzrosła podaż wolnych lokali. Najwyższy spadek liczby sklepów 
miał miejsce na odcinku między ulicami 6 Sierpnia-Traugutta a Struga-Tuwima. Liczba punktów 
handlowych w okresie od 2000 do 2007 roku zmniejszyła się tam o około 40% (z 97 do 55). 
Likwidacja dotyczyła głównie placówek handlowych z branży odzieżowej. Obecnie wzdłuż 
ul. Piotrkowskiej mieszczą się przede wszystkim obiekty biurowe z siedzibami banków i instytucji 
finansowych, puby, restauracje oraz sklepy z tanimi artykułami – widoczny jest niski udział 
butików w rynku najemców. Podobna sytuacja obserwowana jest przy ulicach bezpośrednio 
przylegających do ul. Piotrkowskiej. Częściowo zachowały się jednak tradycyjne ciągi handlowe, 
oferujące wyspecjalizowane artykuły, m.in. ul. Jaracza, przy której koncentrują się butiki z modą 
ślubną. 

Istotny wpływ na przemianę charakteru głównej ulicy handlowej i jej otoczenia miała 
m.in. lokalizacja w jej bliskim sąsiedztwie (tj. w promieniu 1 km) dwóch centrów handlowych 
o dużej skali oddziaływania, do których przeniosły się butiki renomowanych firm odzieżowych. 
Być może szansą powrotu drobnego handlu do centrum miasta będzie rozwój sklepów 
oferujących odmienny asortyment niż centra handlowe, np. autorskie kolekcje i towary 
niepochodzące ze sklepów sieciowych. 

Według raportu BNP Paribas Real Estate530 do głównych ulic handlowych w Łodzi należą 
ulice: Piotrkowska, Zachodnia, Zielona i al. Piłsudskiego. Z raportu wynika, że sytuacja handlu przy 
głównych ciągach handlowych nie jest najlepsza – odznaczają się one stosunkowo wysokim 
wskaźnikiem pustostanów, około 10% (Warszawa – 7%, Kraków – 2%, Wrocław – 9%). Może 
to wynikać z niskiej atrakcyjności oferowanej powierzchni handlowej lub dużej konkurencji 
pomiędzy istniejącymi obiektami handlowymi.  

11.5.2. Handel nowoczesny 

Sklepy wielkoformatowe531 

Rozwój handlu nowoczesnego w Łodzi w latach 
2008-2015 nie odbiegał znacząco od prawidłowości 
obserwowanych w innych dużych miastach Polski, 
choć widoczne są pewne różnice. W strukturze 
handlu wielkoformatowego w 2015 roku najwyższy 
udział miały supermarkety – 78% (118 obiektów). 
Hipermarkety stanowiły 16% (24 obiekty), a domy 
towarowe i handlowe – odpowiednio 2% (3 obiekty) 
i 4% (6 obiektów) –Rysunek 99. Udział 
hipermarketów we wszystkich obiektach 
wielkoformatowych w Łodzi jest najwyższy 
ze wszystkich analizowanych ośrodków miejskich 
(Warszawa i Wrocław – 12%, Poznań – 11%, Kraków 
– 14%), zaś udział supermarketów najmniejszy 
(Wrocław i Kraków – 82%, Poznań – 83%, Warszawa 
– 80%). Pokazuje to, że w Łodzi obiekty 
wielkoformatowe nadal charakteryzuje przesunięcie 
w kierunku największych formatów. 

Najszybszy przyrost placówek handlowych 
w ostatnich pięciu latach (2008-2015) dotyczył 
supermarketów. Ich liczba w tym okresie zwiększyła 

                                                                    
529 Ibidem. 
530 Polska Rada Centrów Handlowych, Ulice handlowe. Analiza – strategia – potencjał. Perspektywy rozwoju ulic handlowych w 8 

największych miastach w Polsce, Warszawa 2014 rok. 
531 Do sklepów wielkoformatowych zaliczono: hipermarkety, supermarkety, domy towarowe oraz domy handlowe. 

Rysunek 99 Struktura wielkoformatowych 
obiektów handlowych w latach 2008-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych 

z Głównego Urzędu Statystycznego, http://stat.gov.pl/. 
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się ponad dwukrotnie (65 nowych obiektów). Intensywny rozwój supermarketów związany 
był przede wszystkim z dynamicznym rozwojem sieci sklepów dyskontowych, które obecnie 
zdominowały ten format sklepów. Dyskonty w przestrzeni miasta rozwijały się w zasadzie 
bez ograniczeń i lokalizowane były głównie w dzielnicach mieszkaniowych i śródmiejskich 
oraz przy często uczęszczanych trasach komunikacyjnych. Intensywny rozwój sklepów 
dyskontowych skutkuje znacznym spadkiem obrotów w lokalnych sklepach zlokalizowanych 
w sąsiedztwie532. 

Hipermarkety istniejące na łódzkim rynku, ze względu na oferowany asortyment, można 
podzielić na ogólnoprzemysłowe (o zróżnicowanym asortymencie z przewagą artykułów 
spożywczych) i specjalistyczne533. Wśród specjalistycznych dominują te z materiałami 
budowlanymi i wyposażeniem wnętrz oraz ogrodu. Markety specjalistyczne stanowią 
około połowę wszystkich hipermarketów w Łodzi. W analizie ich lokalizacji należy zaznaczyć, 
że znaczna ich część położona jest w OWRSW lub w jego pobliżu, co zaprzecza założeniom 
teoretycznym dotyczącym lokalizacji takich placówek na obrzeżach miasta. W strefie zewnętrznej 
miasta usytuowana jest natomiast większość istniejących hipermarketów specjalistycznych. 

Pod względem dostępności placówek handlowych, mierzonych liczbą osób przypadających 
na jeden obiekt handlu wielkoformatowego, odnotowano ogólny wzrost dostępności tego typu 
obiektów (współczynnik ten zmalał z 8490 osób w roku 2008 do 4640 osób w 2015 roku). 
Wpływ na to w znaczniej mierze, oprócz rosnącej liczby sklepów wielkoformatowych, 
ma utrzymujący się spadek liczby ludności w mieście. 

Wymienione wyżej formaty sklepów (hipermarkety i supermarkety) mogą wchodzić w skład 
centrów handlowych. 

Centra handlowe 

W Łodzi całkowita powierzchnia najmu (GLA) centrów handlowych w 2015 roku wynosiła 
504700 m2 – oferowana była przez 14 obiektów (Rysunek 100). Wśród nich przeważają centra 
małe i średniej wielkości, a tylko Manufakturę i Port Łódź można zaliczyć do najwyższej kategorii 
wielkościowej (zgodnie z europejską klasyfikacją przyjętą przez ICSC534), co ma również 
odzwierciedlenie w liczbie pracujących tam osób.  

Wyniki analizy rozmieszczenia łódzkich centrów handlowych jako istotny czynnik lokalizacji 
wskazują sieć drogową miasta oraz położenie w sąsiedztwie dużych osiedli mieszkaniowych, 
na terenach o wysokiej gęstości zaludnienia535. Znaczna część takich placówek zlokalizowana 
jest przy głównych trasach komunikacyjnych (m.in. przy al. Włókniarzy – Pasaż Łódzki, Tesco, 
al. Piłsudskiego – Galeria Łódzka, CH Tulipan, ul. Pabianickiej – Port Łódź). Widoczna jest ponadto 
koncentracja centrów handlowych w granicach kolei obwodowej (8 obiektów). 

Jednym ze wskaźników opisujących stan centrów handlowych jest procent pustostanów 
(określa on, jaka część powierzchni GLA w obiektach jest niewynajęta). W Łodzi odsetek 
pustostanów kształtuje się na poziomie 2-3%, a całkowita podaż na rynku handlowym na koniec III 
kwartału 2012 roku wynosiła ponad 490000 m2.536 

Poziom dojrzałości rynków centrów handlowych mierzony jest wielkością nowoczesnej 
powierzchni handlowej przypadającej na tysiąc mieszkańców. Jego analiza, w połączeniu z siłą 
nabywczą mieszkańców, pokazuje, w jakim stopniu zasoby te odpowiadają możliwościom 
mieszkańców. W Łodzi nasycenie powierzchnią handlową kształtuje się na poziomie  

                                                                    
532 Szacuje się, że spadek obrotów okolicznych sklepów może sięgać do 50% już po pierwszym miesiącu działania dyskontu. W efekcie 

sklepy, które nie zdołały oprzeć się konkurencji, ulegają likwidacji. 
533 Dzieciuchowicza J., Usługi rynkowe w Łodzi w dobie transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005 rok. 
534 Lambert J., One Step Closer to a Pan-European Shopping Center Standard, Research Review 2006, vol. 13, No. 2; Nowy Jork, 2006 rok; 

ICSC, www.icsc.org. 
535 Rochmińska A., Rozwój sieci handlowych z udziałem kapitału zagranicznego, [w:] Dzieciuchowicz J. (red.), Usługi rynkowe w Łodzi w dobie 

transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005 rok. 
536 Instytut Gospodarki Nieruchomościami, Analiza rynku nieruchomości miasta Łodzi 2013 rok. 
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około 485 m2/1000 mieszkańców (średnia dla polskich miast – 402 m²/1000 os.), przy sile 
nabywczej około 6400 euro (średnia 6607 euro)537. Nasycenie powyżej średniej przy sile 
nabywczej poniżej średniej wskazuje na to, że potrzeby miasta w zakresie centrów handlowych 
są stosunkowo dobrze zaspokojone. 

 

Rysunek 100 Rozmieszczenie i struktura wielkościowa centrów handlowych w 2015 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie katalogu centrów handlowych Polskiej Rady Centrów Handlowych, 

http://www.prch.org.pl/katalog-ch oraz paneuropejskiego standardu klasyfikacji centrów handlowych ICSC. 

11.5.3. Podsumowanie 

1. Analizując całość zagadnień związanych z handlem należy wskazać, że istnieje silna zależność 
między rozmieszczeniem placówek handlowych a gęstością zaludnienia. Duże skupiska 
sklepów wytworzyły się na terenie śródmieścia i starych osiedli blokowych. Na terenach 
peryferyjnych liczba sklepów znacząco spada. Powstały tam natomiast wyizolowane, duże 
skupiska placówek handlowych, wytworzone przez peryferyjne centra handlowe (Port Łódź, 
M1). Największymi generatorami miejsc pracy w handlu są centra handlowe, 
m.in. Manufaktura (Stare Miasto), Port Łódź (Chocianowice), Galeria Łódzka (Centrum), M1 
(Sikawa).  

2. Handel w Łodzi jest rozdrobniony (mała średnia wielkość sklepu, niska średnia powierzchnia 
sprzedażowa targowisk), ale w przypadku obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2, w przeciwieństwie do innych dużych miast, w Łodzi nadal znaczący udział 
mają duże jednostki handlowe (hipermarkety). Oznacza to, że łódzkie obiekty 
wielkoformatowe charakteryzuje przesunięcie w kierunku największych formatów. Należy 
podkreślić, że obiekty handlowe wzajemnie na siebie oddziałują – najczęściej mamy  
tu do czynienia z interakcjami wielkoformatowego handlu nowoczesnego z tradycyjnym, 

                                                                    
537 Ledwoń S., Analiza uwarunkowań… 
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rozdrobnionym. Potrzeby miasta w zakresie centrów handlowych są obecnie stosunkowo 
dobrze zaspokojone.  

11.6. Atrakcyjność inwestycyjna 

Łódź jest miastem otwartym na inwestorów – stosuje wiele zachęt inwestycyjnych, takich 
jak: zwolnienie z podatku od osób prawnych w ŁSSE, pakiet zwolnień z podatku od nieruchomości, 
zwroty kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, dofinansowanie szkoleń 
dla pracowników, m.in. w zakresie nauki niszowych języków obcych. Potwierdzeniem 
sprzyjającego klimatu biznesowego są pozytywne opinie łódzkich przedsiębiorców. 

Atutem Łodzi w pozyskiwaniu inwestorów jest niewątpliwie jej położenie na przecięciu 
dwóch z czterech funkcjonujących na obszarze Polski paneuropejskich korytarzy transportowych. 
Duże szanse na rozkwit miasta dają poprawa transportu kolejowego i modernizacja linii 
kolejowych, budowa nowoczesnego dworca multimodalnego w Łodzi wraz z tunelem 
średnicowym Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska, w integracji z Łódzką Koleją Aglomeracyjną 
oraz skonsolidowane z budową Kolei Dużych Prędkości na trasie Warszawa/Łódź-
Wrocław/Poznań. Nie bez znaczenia dla rozwoju miasta pozostają także zrealizowane w ostatnich 
latach inwestycje drogowe, w postaci autostrady A2 (Poznań-Warszawa), autostrady A1 
(Stryków-Tuszyn), drogi ekspresowej S8 (Tuszyn-Wrocław) oraz drogi ekspresowej S14 (DK1 – 
węzeł „Lublinek”). Otoczenie Łodzi ringiem drogowym oznacza wyjątkowo dogodne połączenia 
z pozostałymi rejonami kraju, a nawet całą Europą. 

Lokalizacja w pobliżu najważniejszych węzłów komunikacyjnych, drogi dojazdowe 
do głównych szlaków komunikacyjnych oraz same nieruchomości – to warunki niezbędne 
dla powodzenia realizacji inwestycji, zwłaszcza tych o charakterze magazynowym, logistycznym 
czy produkcyjnym538. W ramach programu inwestycyjnego miasto Łódź sukcesywnie realizuje 
budowę tras komunikacyjnych, które mają połączyć miejski system ulic z węzłami 
autostradowymi. Wymienić tutaj należy m.in.: 

 al. Piłsudskiego – ul. Rokicińską (podłączenie do węzła z autostradą A1),  

 ul. Śląską i ul. Brzezińską z obwodnicą Nowosolnej (podłączenie do węzła z autostradą A1),  

 Trasę Górna,  

 ul. Pabianicką z obwodnicą Pabianic (do węzła z drogą ekspresową S14)539.  

Należy jednak pamiętać, że brak rozstrzygnięć dotyczących budowy nowych oraz 
przebudowy istniejących korytarzy dróg dojazdowych do najważniejszych w kraju szlaków 
transportowych, jak również brak odpowiednich parametrów tych dróg ograniczają możliwości 
wykorzystania potencjału miasta. 

Na terenie Łodzi występuje duża podaż terenów inwestycyjnych, często w postaci 
nieruchomości typu brownfield. Mimo że ceny gruntów w granicach Łodzi w historycznie 
przemysłowych dzielnicach, takich jak Teofilów czy Widzew, nieco spadały, nadal pozostają 
wysokie i mało konkurencyjne w porównaniu z ofertą regionu. W regionie centralnym w ramach 
głównych lokalizacji logistycznych, obok Łodzi, wymienić należy Stryków oraz Piotrków 
Trybunalski. Dzięki położeniu na skrzyżowaniu autostrad A1 i A2 Stryków zyskał w ostatnich 
latach najwięcej540. Spośród gmin ościennych Łodzi to Stryków kładzie największy nacisk 
na rozwój gospodarczy oparty o przemysł i logistykę. Gmina ta dysponuje największą rezerwą 
terenów inwestycyjnych o funkcji przemysłowej, logistycznej i przemysłowo-usługowej, o łącznej 
powierzchni blisko 2 tys. ha. W Łodzi powierzchnia terenów niezabudowanych przeznaczonych 
pod wyżej wymienione funkcje stanowi około 1,36 tys. ha, a zatem niewiele mniej niż obecne 
struktury przemysłowo-usługowe oraz logistyczne w mieście (około 1,55 tys. ha). W pozostałych 

                                                                    
538 AXI IMMO, Sytuacja na rynku gruntów inwestycyjnych w sektorze magazynowo-produkcyjnym w Polsce, Warszawa 2013 rok. 
539 Urząd Miasta Łodzi, Profil Miasta Łodzi, Profesjadruk, Łódź 2012 rok. 
540 AXI IMMO, Sytuacja na rynku… 
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gminach ościennych rezerwa terenów pod działalność w wymienionych gałęziach gospodarki 
nie przekracza 600 ha (Rysunek 101). 

 

Rysunek 101 Tereny o funkcji przemysłowej, logistycznej i przemysłowo-usługowej w Łodzi i gminach 
ościennych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin ościennych: 

Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Brójce, Konstantynów Łódzki, Ksawerów, Nowosolna, Pabianice, Rzgów, Stryków, Zgierz 

oraz Studium 2010541. 

W Łodzi rezerwy wyznaczonych w Studium 2010 terenów przemysłowych, przemysłowo-
usługowych oraz centrów logistycznych zlokalizowane są w strefie obrzeżnej miasta, głównie 
w południowo-wschodniej lokalizacji (Chocianowice, Łaskowice, Lublinek-Pienista) 
oraz południowo-zachodniej części miasta (Andrzejów, Olechów, Górki), ale także w rejonie 
Nowosolnej. Należy jednak pamiętać, iż samo wyznaczenie terenów inwestycyjnych nie wystarczy, 
aby osiągnąć sukces gospodarczy.  

                                                                    
541 Uchwała Nr L/517/13 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Łódzki; Uchwała Nr XXIV/232/12 Rady Gminy 
Andrespol z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Andrespol w rejonie ul. Rokicińskiej/ul. Brzezińskiej; Uchwała Nr XII/68/2011 Rady Gminy Brójce z dnia 30 
sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brójce; 
Uchwała Nr LI/389/14 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konstantynów Łódzki; Uchwała Nr LXXII/506/10 
Rady Gminy Ksawerów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerów uchwalonego uchwałą nr XVIII/126/2000 Rady Gminy Ksawerów z dnia 28 
kwietnia 2010 r., zmienionego uchwałą nr XXXVII/295/05 Rady Gminy Ksawerów z dnia 20 października 2005 r.; Uchwała 
Nr XXXVII/224/13 Rady Gminy Nowosolna z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna; Uchwała Nr XXXVII/224/13 Rady Gminy Nowosolna z dnia 4 grudnia 2013 r. 
w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna; Uchwała 
Nr XXVII/316/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pabianic; Uchwała Nr XXXI/259/2013 Rady Gminy Pabianice z dnia 31 stycznia 2013 r. 
w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice; Uchwała Nr XXXI/291/2013 
Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów; Uchwała Nr XLI/312/2013 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 23 września 2013 r. 
w spawie zatwierdzenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków; Uchwała 
Nr XL/380/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zgierza; Uchwała Nr XV/228/12 Rady Gminy Zgierz z dnia 25 października 2012 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz; Uchwała 
Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi. 
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Decyzja dotycząca osadzenia w przestrzeni działalności przemysłowej, produkcyjnej 
czy logistycznej podejmowana jest w oparciu cały wachlarz uwarunkowań, w tym m.in. czynniki 
lokalizacyjne. Z uwagi na postęp naukowo-techniczny, kryteria o charakterze przyrodniczym 
(dostęp do wody, baza surowcowa czy klimat) straciły w ostatnich latach na znaczeniu. Obecnie 
o wiele większą rolę odgrywają czynniki pozaprzyrodnicze, takie jak:  

 dostęp do infrastruktury technicznej,  

 baza energetyczna (bliskość elektrowni o dużej mocy),  

 zasoby pracy (tania i wykwalifikowana siła robocza),  

 zaplecze naukowe,  

 bliskość rynków zbytu,  

 korzyści aglomeracji (koncentracja zakładów przemysłowych)542.  

Nie bez znaczenia pozostają także bliskość strategicznych węzłów komunikacyjnych 
oraz odległość od przystanków komunikacji zbiorowej. Ponadto, im mniej barier lokalizacyjnych 
i konfliktów przestrzennych (kolizja z zabudową mieszkaniową, konieczność wycinki drzew, 
występowanie stref archeologicznych), tym większe szanse na realizację inwestycji. 

W Łodzi na obecną chwilę nie ma wśród terenów niezabudowanych, zlokalizowanych 
poza koleją obwodową, obszarów o dobrym dostępie do podstawowej infrastruktury technicznej, 
jednocześnie zlokalizowanych blisko strategicznych węzłów komunikacyjnych (na drogach 
szybkiego ruchu A1 i S14) oraz o dobrej dostępności komunikacji zbiorowej. Nie oznacza 
to jednak, że w mieście brak jest terenów inwestycyjnych, które mogą zostać skonsumowane 
przy obecnym stanie zainwestowania.  

Wśród obszarów, które nie wymagają nakładów finansowych na realizację dróg 
oraz infrastruktury technicznej wymienić należy przede wszystkim dwie lokalizacje objęte 
obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego: teren położony na Olechowie, 
na północ od ul. Rokicińskiej (łączne około 31 ha) oraz teren bezpośrednio graniczący 
z Kompleksem 1 Podstrefy Łódź ŁSSE, w okolicach ul. Maratońskiej (łącznie około 62 ha).  
W obu przypadkach mamy do czynienia zarówno z efektem korzyści aglomeracji, dobrym 
dostępem do bazy energetycznej (maksymalnie 2 km od głównych bądź rejonowych punktów 
zasilania), jak i brakiem barier środowiskowych. Ograniczeniem w swobodnym rozplanowaniu 
inwestycji są jednak występujące w obu lokalizacjach pasy ochronne sieci wodno-kanalizacyjnych. 

Do terenów o dobrym dostępie do infrastruktury technicznej (w tym także zakładów 
energetycznych o dużej mocy), aczkolwiek bez miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego zaliczyć należy – Rysunek 102:  

 okolice Ustronnej (przy Trasie Górna),  

 dawną jednostkę wojskową przy ul. Pryncypalnej,  

 Chojny Zatorze (sąsiedztwo zakładu Hutchinson Poland Sp. z o.o.),  

 Olechów (tereny na południe od ul. Rokicińskiej). 

                                                                    
542 Wieloński A., Geografia przemysłu, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005 rok. 
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Rysunek 102 Tereny niezabudowane w strefie obrzeżnej miasta o dobrym dostępie do infrastruktury 
technicznej, w tym bazy energetycznej, oraz braku kolizji z liniami napowietrznymi wysokiego napięcia 

Źródło: opracowanie własne. 

Bliskością zjazdów z dróg szybkiego ruchu (maksymalnie 2 km) oraz jednocześnie dobrą 
obsługą komunikacji zbiorowej charakteryzują się przede wszystkim tereny takie jak – Rysunek 
103:  

 wschodnia część Nowosolnej,  

 okolice Andrzejowa,  

 osiedla Nery,  

 Sąsiecznej,  

 częściowo Olechowa (węzeł na projektowanej autostradzie A1),  

 okolice Lublinka i Łaskowic (węzeł na projektowanej drodze ekspresowej S14). 

Poza przedstawionymi powyżej lokalizacjami, które z punktu widzenia inwestora posiadają 
pewne zalety, na obszarze Łodzi występuje cały wachlarz terenów niezabudowanych. Należy 
jednak pamiętać, iż z uwagi na potrzebę ochrony terenów otwartych nie wszystkie z nich powinny 
stanowić ofertę inwestycyjną miasta. 
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Rysunek 103 Tereny niezabudowane w strefie obrzeżnej miasta zlokalizowane blisko projektowanych 
węzłów komunikacyjnych na drogach szybkiego ruchu oraz z dobrym dostępem do komunikacji zbiorowej 

Źródło: opracowanie własne. 

Ponadto przeważająca część tych terenów, w przypadku przeznaczenia pod zabudowę 
przemysłową, logistyczną czy przemysłowo-usługową wymaga poniesienia niemałych nakładów 
finansowych (Rysunek 104). Wśród podstawowych barier rozwoju terenów niezabudowanych, 
które mogłyby stanowić ofertę inwestycyjną należy wskazać m.in.:  

 ograniczenia komunikacyjne (brak dróg dojazdowych do terenów, drogi istniejące 
o niewystarczających parametrach bądź służące obsłudze terenów mieszkaniowych, 
brak obsługi terenu komunikacją zbiorową), 

 brak sieci wodociągowej, 

 brak sieci kanalizacji deszczowej,  

 brak sieci kanalizacji sanitarnej (niekiedy konieczność budowy przepompowni ścieków, 
budowy kanału pod istniejącą rzeką), 

 ograniczenia w możliwości doprowadzenia sieci cieplnej. 

Przy tworzeniu kierunków polityki przestrzennej w zakresie zagospodarowania terenów 
przez funkcję przemysłową czy logistyczną, oprócz ograniczeń o charakterze komunikacyjno-
infrastrukturalnym, należy mieć na uwadze także potencjalne konflikty przestrzenne, przede 
wszystkim z zabudową mieszkaniową. Przedstawione na poniższym rysunku tereny 
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w przeważającej części oddalone są o co najmniej 100 m od istniejącej zabudowy mieszkaniowej, 
co stanowi ich zaletę543. Niemalże wszystkie tereny otwarte w Łodzi stanowią strefę bliższego 
bądź dalszego jej sąsiedztwa jednakże, w wyniku procesu swobodnej urbanizacji, obecnie 
większość terenów niezabudowanych w Łodzi znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m 
od istniejącej zabudowy mieszkaniowej544.  

 

Rysunek 104 Tereny niezabudowane w strefie obrzeżnej miasta wymagające przygotowania pod inwestycje 
przy znacznych nakładach finansowych, o relatywnie niewielkim konflikcie z zabudową mieszkaniową 

Źródło: opracowanie własne. 

Należy także pamiętać, iż tereny niezabudowane zlokalizowane w strefie obrzeżnej miasta 
stanowią przede wszystkim tereny o charakterze rolnym, a zatem dodatkową barierą  
w ich uruchomieniu jest niekorzystna, rozdrobniona struktura gruntów (ślady dawnych parcelacji), 
jak również przewaga własności prywatnej. 

Ponieważ miasta powinny prowadzić inwestycje infrastrukturalne w sposób racjonalny, 
w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, wydatkowanie środków na uzbrojenie 
niezagospodarowanych dotychczas obszarów powinno mieć miejsce wówczas, gdy rezerwy 
w strefie zurbanizowanej miasta są niewystarczające545. W Łodzi w ramach istniejących struktur 

                                                                    
543 Około 60% powierzchni terenów niezabudowanych. 
544 Około 57% powierzchni wszystkich terenów niezabudowanych w Łodzi. 
545 Ministerstwo Rozwoju, Krajowa Polityka… 
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miejskich istnieje zarówno możliwość dogęszczenia nowymi budynkami, jak i wymiany 
zdekapitalizowanej zabudowy. W obszarze samej Strefy Wielkomiejskiej około 14,2 ha stanowią 
tereny pokryte pustostanami546. 

Łódź prowadzi aktywną politykę sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminne. 
Przedmiot sprzedaży stanowią zarówno prawo własności, jak i udziały we własności 
nieruchomości niezabudowanych (około 60%), zabudowanych, niekiedy lokali mieszkalnych. 
Najwięcej nieruchomości do zbycia zlokalizowanych jest w Strefie Wielkomiejskiej, z czego 
około 80% stanowią działki zabudowane547.  

Jednocześnie, w celu wykorzystania szans wynikających z budowy nowoczesnego dworca 
multimodalnego, a tym samym lepszego skomunikowania miasta ze światem, w Łodzi realizowany 
jest program przebudowy około 100 ha w samym sercu miasta, który ma uczynić z śródmieścia 
Łodzi miejsce atrakcyjne zarówno dla prowadzenia biznesu, jak i zamieszkania. Nowe Centrum 
Łodzi, jako nowoczesna dzielnica oraz funkcjonalne centrum miasta daje dodatkowe możliwości 
inwestowania. Program przebudowy obszaru wokół dworca uwzględnia wykorzystanie 
zabytkowej tkanki miejskiej przy jednoczesnym otwarciu nowych terenów inwestycyjnych. 
Zakłada się, że zabudowa biurowa, hotelowa, mieszkaniowa, komercyjna oraz kulturalno-
rozrywkowa mogą stanowić łącznie ponad 50% obszaru nowo wykreowanej dzielnicy miejskiej. 
Dodatkowo, atrakcyjne ceny nieruchomości zwiększają konkurencyjność Łodzi na tle dużych 
miast Polski548. 

11.7. Nauka, badania i rozwój 

Łódź jest jednym z głównych ośrodków akademickich kraju. Na terenie miasta 
zlokalizowanych jest 21 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych o randze krajowej 
i międzynarodowej (m.in. Szkoła Filmowa), 15 prywatnych, 2 seminaria duchowne oraz kilka 
instytutów badawczo-rozwojowych. W 2013 roku w Łodzi kształciło się około 90 tys. studentów, 
a kadra dydaktyczna liczyła prawie 12 tys. osób. Od kilku ostatnich lat gwałtownie maleje liczba 
studentów – o około 8-10 tys. rocznie; trend ten będzie się utrzymywał (w 2025 roku 
prognozowana liczba studentów będzie się kształtować na poziomie około 70 tys.). 
Mimo zmniejszającej się liczby studentów wzrasta liczba jednostek badawczo-rozwojowych 
w Łodzi i regionie łódzkim (w 2013 roku prawie 200 jednostek, w 2004 roku – około 70), 
co oznacza, że kadra uczelni wyższych oraz wysoko wykwalifikowani studenci stanowią duży 
potencjał intelektualny i rozwojowy miasta i regionu. 

Do łódzkich uczelni publicznych należą: Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny, 
Politechnika Łódzka, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona 
Schillera oraz dwie akademie: Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów i Sztuk Pięknych 
im. Władysława Strzemińskiego.  

Największymi uczelniami pod względem liczby studentów, pracowników i zaplecza 
infrastrukturalnego są Uniwersytet Łódzki i Politechnika Łódzka. Na Uniwersytecie Łódzkim 
kształci się obecnie – na 60 kierunkach studiów i w ponad 180 specjalnościach549 – około 43 tys. 
studentów, pracuje tu około 4000 osób550. Uczelnia dysponuje także sześcioma stacjami 
naukowo-badawczymi działającymi poza terenem Łodzi551. Drugą co do wielkości uczelnią w Łodzi 

                                                                    
546 Opracowanie własne. 
547 Opracowanie własne na podstawie ofert sprzedaży nieruchomości Miasta Łódź (z dnia 3 listopada 2014 roku), 

http://www.uml.lodz.pl/miasto/oferty_sprzedazy_nieruchomosci_miasta_lodzi. 
548 Zarząd Nowego Centrum Łodzi, Prezentacja „Nowe Centrum Łodzi. 100 ha w sercu miasta”, Łódź 2014 rok. 
549 Uczelnia posiada 12 wydziałów, prowadzi także studia doktoranckie, na których kształci się 900 słuchaczy i ponad 60 studiów 

podyplomowych. 
550 Na Uniwersytecie Łódzkim zatrudnionych jest 2133 nauczycieli akademickich i 222 profesorów tytularnych. 
551 Uniwersytet Łódzki, http://www.uni.lodz.pl. 
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jest Politechnika Łódzka – kształci o połowę mniej studentów niż Uniwersytet Łódzki552 (20 tys.), 
zatrudnia około 3000 pracowników553. 

Uczelnie niepubliczne to szkoły humanistyczne, ekonomiczne czy społeczne, do znaczących 
należą: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, Społeczna Akademia Nauk, Wyższa Szkoła 
Informatyki i Umiejętności oraz Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu. 

W Łodzi znajduje się ponadto wiele instytutów i jednostek naukowo-badawczych, które 
prowadzą m.in. badania w dziedzinie przemysłu włókienniczego, chemicznego oraz energetyki, 
biologii i fizyki. Część uczelni posiada wydziały zamiejscowe w innych miastach województwa. 

W najnowszym rankingu uczelni wyższych w Polsce (180 szkół wyższych) Fundacji 
Edukacyjnej „Perspektywy”554 wśród uczelni technicznych i uniwersytetów Politechnika Łódzka 
oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi zajęły 4. miejsce, natomiast Uniwersytet Łódzki 8. miejsce. 
W grupie „innowacyjność” Politechnika Łódzka znalazła się na 5. miejscu wśród wszystkich 
polskich szkół wyższych. Jest ona laureatem konkursu na „najbardziej innowacyjną i kreatywną 
uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych” organizowanego przez Akademickie 
Centrum Informacji. 

11.7.1. Rozmieszczenie w przestrzeni obiektów uczelni wyższych 

Duża część obiektów dydaktycznych oraz administracyjnych uczelni wyższych koncentruje 
się w Strefie Wielkomiejskiej lub w jej bliskim sąsiedztwie (Rysunek 105). Znaczny obszar zajmują 
obiekty Politechniki Łódzkiej – w rejonie ulic: Al. Politechniki, Wólczańskiej, Żeromskiego, 
Radwańskiej. Poza Strefą Wielkomiejską największe skupisko ww. obiektów znajduje się w obrębie 
ulic: Kopcińskiego, Narutowicza, Krzywickiego i Pomorskiej – należą one do Uniwersytetu 
Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego. 

Władze największych łódzkich uczelni dążą do maksymalnej koncentracji procesu 
dydaktycznego i badawczego poprzez tworzenie, rozwijanie istniejących kampusów – dzielnic 
studenckich555, stając się tym samym jednym z głównych inwestorów w mieście (Rysunek 106).  

Tworzenie kampusów uczelni zostało zaplanowane i częściowo było realizowane  
już od kilkudziesięciu lat. Wypełnianie przestrzeni akademickiej konkretnymi realizacjami po wielu 
latach od zaprogramowania świadczy o bardzo wysokim poziomie planistów i przyjętych 
rozwiązań planistycznych. Od 2003 roku wybudowano w Łodzi łącznie ponad 50 nowych 
obiektów dydaktycznych i innych na potrzeby łódzkich uczelni, głównie Uniwersytetu Łódzkiego, 
Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego. 

                                                                    
552 Na uczelni studiuje około 20 tys. studentów, w tym około 660 słuchaczy na studiach doktoranckich i prawie 700 słuchaczy na 

studiach podyplomowych. 
553 Na Politechnice Łódzkiej zatrudnionych jest 1367 nauczycieli akademickich oraz 230 profesorów tytularnych; Politechnika Łódzka, 

http://www.p.lodz.pl. 
554 W 2014 roku Fundacja przeprowadziła coroczny ranking polskich szkół wyższych, w którym wzięto pod uwagę takie kryteria, jak: 

prestiż wśród kadry akademickiej i pracodawców, efektywność i potencjał naukowy, umiędzynarodowienie, warunki kształcenia oraz 
innowacyjność. 

555 Według prof. Stanisława Bieleckiego, rektora Politechniki Łódzkiej, kampus jest formą, która ułatwia zarządzanie i pozwala czuć się 
lepiej studentom i pracownikom, ponieważ jego rozwiązania umożliwiają spotykanie się i wymianę myśli, krzyżowanie się grup 
naukowych z różnych wydziałów. Według kanclerza Uniwersytetu Łódzkiego dr Rafała Majdy łatwiej jest zorganizować proces i 
zaplanować studia, gdy nie traci się czasu na przemieszczanie się między odległymi budynkami. 
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Rysunek 105 Rozmieszczenie uczelni wyższych 

Źródło: opracowanie własne.  
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Rysunek 106 Główne kampusy uczelni wyższych 

Źródło: opracowanie własne. 

Obecnie władze Uniwersytetu Łódzkiego skupiają coraz większą liczbę studentów w rejonie 
ulic: Narutowicza, Uniwersyteckiej i Tamka dzięki powstaniu nowego gmachu Wydziału 
Filologicznego oraz gmachu Wydziału Prawa i Administracji, a także przez przeprowadzanie 
studentów studiujących w budynkach w centrum miasta do budynków w rejonie dzielnicy 
uniwersyteckiej. W rejonie tej dzielnicy znajduje się także duże osiedle studenckie  
przy ul. Lumumby, co w dużej mierze ułatwia mieszkającym tam osobom przemieszczanie  
się do budynków uczelni. Uniwersytet Łódzki wspólnie z Urzędem Miasta Łodzi podjął także 
inicjatywę poprowadzenia drogi rowerowej łączącej zbieg ul. Kopcińskiego i ul. Jaracza z nowym 
budynkiem Wydziału Filologicznego i osiedlem studenckim przy ul. Lumumby, biegnącej  
aż do Centrum Kongresowo-Dydaktycznego. 

Do rozwoju tej dzielnicy przyczynia się także Uniwersytet Medyczny, który w 2012 roku 
otworzył tutaj Centrum Dydaktyczne, w którym mieści się m.in. aula na tysiąc osób oraz sale 
komputerowe, ćwiczeniowo-seminaryjne, wykładowe oraz sale z fantomami i sprzętem 
stomatologicznym. Zgodnie z projektem koncepcji programowo-przestrzennej kampusu Centrum 
Kliniczno-Dydaktycznego przy ul. Pomorskiej z 2011 roku Uniwersytet Medyczny zamierza 
podzielić teren kampusu na część naukowo-dydaktyczną, szpitalną oraz Biuro Rektora UM. 
Uczelnia realizuje obecnie program inwestycyjny Farmacja XXI, wspólnie z Instytutem Biologii 
Medycznej PAN, i najmuje powierzchnię około 3400 m2 dla działalności medycznej badawczej 
i komercyjnej. W planach związanych z przestrzenną organizacją infrastruktury Akademii 
Medycznej znajduje się utworzenie tzw. Linii Uniwersyteckiej, czyli nowoczesnego systemu 
powiązań między ośrodkami uczelni (sieć komunikacji rowerowej i miejskiej, działalność Biura 
Promocji i organizacji studenckich, sympozja naukowe). 

Politechnika Łódzka również dąży do jak największej koncentracji budynków dydaktycznych 
w swojej strefie, w której znajdują się także wieżowce osiedla akademickiego. Obecnie PŁ posiada 
dwa kampusy, podzielone ul. Stefanowskiego, o powierzchni 32 ha, własny park, fabrykanckie wille 
o wyjątkowej architekturze, zrewitalizowane budynki pofabryczne, przystosowane do potrzeb 
kształcenia i prowadzenia badań, galerie sztuki oraz sale koncertowe.  

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera, która 
prowadzi Dom Studenta przy ul. Piotrkowskiej 189/191, zamierza utworzyć kampus  
przy ul. Targowej 61/63 oraz przy ul. Fabrycznej. Uczelnia zamierza utrzymywać strukturę 
urbanistyczną, rewitalizację, modernizację i remonty obiektów wpisanych do miejskiej ewidencji 
zabytków, wybudować ciąg zaplecza technicznego z pomieszczeniami wystawienniczymi 
w miejscu istniejącej zdegenerowanej technicznie zabudowy w północnej części uczelni 
oraz utworzyć Europejskie Centrum Edukacji Filmowej. W ramach współpracy uczelni 
z podmiotami zewnętrznymi, zagranicznymi i krajowymi, studenci odbywają praktyki, nabywając 
umiejętności zawodowe. Szkoła usytuowana jest w sąsiedztwie Parku Źródliska, ulic: Targowej, 
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Kilińskiego i Fabrycznej, dlatego z punktu widzenia łatwości dojazdu ważne jest utrzymanie 
dwukierunkowego ruchu na ul. Targowej oraz budowa w jej pobliżu parkingu.  

W tym samym rejonie znajduje się Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania, dla której istotnym 
aspektem jest remont ul. Targowej, od al. Piłsudskiego do ul. Fabrycznej, z uwzględnieniem 
chodników, jezdni, parkingu oraz odnowienie budynku mieszkalnego i muru obiektu historycznego 
z tzw. beczkami Grohmana.  

Główną siedzibą Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów jest zabytkowy 
pałac przy ul. Gdańskiej 32, wzniesiony w latach 1904-1908 dla syna słynnego łódzkiego 
fabrykanta Izraela Kalmanowicza Poznańskiego. W 2012 roku uczelnia przystąpiła do projektu 
„Utworzenie Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej przez Akademię 
Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi”556, który obejmuje budowę nowego 
obiektu wraz z zapleczem przy ul. 1 Maja 4, w którym znajdować się będą: Biblioteka Główna 
i Fonoteka, Instytut Muzyki Eksperymentalnej ze studiem nagrań i laboratorium dźwiękowym, 
pracownia kształcenia słuchu i badań nad percepcją słuchową dzieła muzycznego, sala 
audytoryjna oraz pomieszczenia dydaktyczne. W zakresie projektu znajduje się również 
zagospodarowanie otoczenia zabytkowego budynku wraz ze stworzeniem letniej sceny Akademii 
Muzycznej. Przewidywalna powierzchnia budynku to około 4000 m kwadratowych557.  

Inną prestiżową uczelnią w Łodzi jest Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława 
Strzemińskiego. Uczelnia znajduje się przy ul. Wojska Polskiego, nieopodal rzeki Łódki. 
W ostatnich latach Akademia, dzięki funduszom z Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa 
Kultury oraz Unii Europejskiej, zrealizowała projekt polegający na budowie dwóch budynków 
Centrum Nauki i Sztuki oraz Centrum Promocji Mody, zajmujących 10000 m2 powierzchni. 
Inwestycja położona jest przy ul. Strykowskiej, na tyłach gmachu Akademii. W ostatnich latach 
również teren wokół uczelni został zrewitalizowany. Powstał tu zbiornik retencyjny oraz Park 
Sztuki.  

Znacząca uczelnia niepubliczna w Łodzi – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna – 
zajmuje powierzchnię kwartału objętego ulicami: Pomorską, Sterlinga i Rewolucji 1905 roku, 
tworząc w tym rejonie kampus z sześcioma budynkami, w których mieszczą się sale wykładowe, 
katedry, aule i pracownie. Część zajęć dydaktycznych na uczelni prowadzonych jest metodą 
projektów. W ich ramach studenci opracowują projekty dla interesariuszy zewnętrznych (firm, 
instytucji, organizacji pozarządowych). Powstał tutaj również Inkubator Technologiczny 
ARTERION, którego celem jest ułatwienie wejścia na rynek przedsiębiorcom posiadającym 
ciekawe pomysły, ale niedysponującym odpowiednim zapleczem materialno-finansowym. 
Uczelnia posiada także dwa profesjonalne studia telewizyjne zlokalizowane w centrum Łodzi558. 

Do znaczących uczelni niepublicznych należy również Społeczna Akademia Nauk 
zlokalizowana w centrum miasta, będąca właścicielem kompleksu budynków przy ul. Sienkiewicza, 
ul. Kilińskiego, ul. Tokarzewskiego i ul. Gdańskiej559 (uczelnia zajmuje 8400 m2). W budynkach 
przy ul. Gdańskiej mieści się centrum konferencyjno-szkoleniowe, sale gimnastyczne 
oraz akademik studencki, budynki przy ul. Kilińskiego stanowią główny kompleks laboratoryjno-
dydaktyczny. 

                                                                    
556 Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej V: Infrastruktura społeczna, Działanie V.4 Infrastruktura kultury, 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. 
557 Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów, http://www.amuz.lodz.pl. 
558 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, http://www.ahe.lodz.pl/. 
559 Uczelnia o zasięgu ogólnopolskim. Na uczelni studiuje 18 tys. studentów. SAN zatrudnia ponad 500 nauczycieli akademickich. 

Wśród nich znajdują się profesorowie tytularni o ugruntowanej pozycji w środowisku naukowym. Społeczna Akademia Nauk, 
http://www.san.edu.pl. 
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Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności posiada swój kampus położony  
przy ul. Rzgowskiej, na którym znajduje się Ośrodek Sportu i Rekreacji „ANGELICA”  
wraz z parkiem wodnym, halą sportową, siłownią560.  

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu znajduje się u zbiegu ulic Piotrkowskiej 
i Milionowej w sąsiedztwie Parku im. W. Reymonta. Uczelnia dysponuje kompleksem 
edukacyjnym, powstałym w zaadaptowanym do potrzeb uczelni XIX-wiecznym budynku 
pofabrycznym wyposażonym w nowoczesne zaplecze dydaktyczne w postaci pracowni masażu 
i fizjoterapii, technologii żywności, kosmetologii oraz laboratorium chemicznym. 

Uczelnie publiczne i niepubliczne poprzez tworzenie kampusów, także w bezpośrednim 
sąsiedztwie Strefy Wielkomiejskiej, rewitalizacje obiektów zabytkowych, pofabrycznych dla celów 
dydaktyki (renowacja, przebudowa), zagospodarowanie terenów zieleni, tworzenie sieci powiązań 
pieszo-rowerowych łączących kampusy z centrum miasta, przyczyniają się do poprawy jakości 
przestrzeni publicznej i stanu zabudowy miasta. 

11.7.2. Rola uczelni wyższych w rozwoju miasta i regionu 

Obecny zasięg oddziaływania łódzkiego ośrodka akademickiego ogranicza się do terenów 
centralnej Polski, a szczególnie do województwa łódzkiego, z którego pochodzi 80% studiujących 
na wszystkich łódzkich uczelniach561. 

Szkolnictwo wyższe kształtuje potencjał naukowo-badawczy Łodzi w zakresie branż 
kluczowych dla innowacji w skali regionu (farmaceutyka, mechatronika, bioinżynieria, inżynieria 
materiałowa). Kadra uczelni wyższych i wysoko wykwalifikowani studenci stanowią duży 
potencjał intelektualny i rozwojowy miasta. Studenci stają się czasowymi użytkownikami 
podstawowych funkcji miejskich: zamieszkania, transportu, kultury, gastronomii. Stanowią 
znaczną siłę nabywczą większości dóbr i usług. Uczelnie zapewniają obsługę ponadlokalnych 
obiektów usługowych, takich jak np. szpitale, oraz są jednym ze strategicznych inwestorów 
realizujących projekty zabudowy kampusów czy infrastruktury badań i rozwoju. Uzasadnione 
jest zapewnienie studentom i absolwentom łódzkich szkół i uczelni szeroko rozumianej wysokiej 
jakości życia. Uczelnie łódzkie podkreślają szczególnie potrzebę wzmocnienia roli Śródmieścia 
jako miejsca zamieszkania dla studentów oraz kadry dydaktycznej poprzez tworzenie tanich 
mieszkań pod najem lub hosteli dla grup osób uczestniczących okresowo w zajęciach, warsztatach 
itp. oraz grup studenckich przyjeżdżających do Łodzi na różnorodne wydarzenia artystyczne. 
Preferencyjne warunki mieszkaniowe w atrakcyjnym Śródmieściu mogą być istotnym elementem 
rewitalizacji społecznej Strefy Wielkomiejskiej.  

Poza powyższymi działaniami, kreowanie pozytywnego wizerunku miasta, promowanego 
w kraju i na świecie, jest czynnikiem mogącym istotnie wpłynąć na podwyższenia rangi Łodzi 
jako ośrodka akademickiego. 

Korzystając z opracowania naukowego dotyczącego wpływu łódzkich uczelni na ekonomię 
Łodzi562 można zauważyć, że łódzkie uczelnie są nie tylko miejscem pracy dla wielu osób z terenu 
miasta i spoza niego, ale także generalizatorem środków budżetowych wykorzystywanych 
na terenie miasta. W latach 70. zatrudnieni w rozwijających się łódzkich uczelniach stanowili 1,3 % 

                                                                    
560 Uczelnia kształci kilkanaście tysięcy studentów. Misją Uczelni jest ścisła kooperacja z firmami. Młodzi w Łodzi, Uczelnie 

niepubliczne, https://mlodziwlodzi.pl/studia-w-lodzi/szkoly-wyzsze/uczelnie-niepubliczne/, Wyższa Szkoła Informatyki 
i Umiejętności, http://wsinf.edu.pl/o-nas. 

561 W latach 2011-2012 przeprowadzono badania dotyczące dojazdów do szkól wyższych. W analizie wzięto pod uwagę trzy szkoły 
wyższe, skupiające największą liczbę studentów (Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna). 
Najwięcej studentów pochodziło z obszarów położonych w najbliższym sąsiedztwie Łodzi: 20,9% z powiatów znajdujących  
się w zachodniej części województwa łódzkiego: zgierskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, bełchatowskiego oraz sieradzkiego; 
16,3% z powiatów: łódzkiego wschodniego, kutnowskiego, zduńskowolskiego, piotrkowskiego, opoczyńskiego, łowickiego i łaskiego. 
Z pozostałych powiatów z rejonu całego kraju pochodziło 30% studiujących (Mądry A., praca magisterska wykonana w Katedrze 
Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego, promotor: dr Bartosz Bartosiewicz). 

562 Liszewski S., Szafrańska E., Wolaniuk A., Szkolnictwo wyższe Łodzi i jego rola w rozwoju funkcji metropolitalnej miasta, Łódzkie 
Towarzystwo Naukowe, Łódź 2008 rok. 
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ogółu zatrudnionych, natomiast w latach 80. liczba ta podwoiła się, co spowodowane 
było ograniczeniem produkcji przemysłowej oraz zamykaniem nierentownych zakładów. Od 2000 
roku do 2009 roku udział zatrudnionych w szkolnictwie wyższym, w stosunku do zatrudnionych 
w sektorze przedsiębiorstw, wzrósł do 10,7%; obecnie łódzkie uczelnie wyższe zatrudniają ponad 
12 tys. osób co stanowi 13%. 

Od początku lat 90. UŁ jest znaczącym inwestorem – w ciągu 15 lat uczelnia wybudowała 
wiele obiektów dydaktycznych. W samym 2013 roku wydatki na inwestycje budowlane wynosiły 
55 mln zł. Inne wyższe uczelnie również podjęły wielkie wysiłki inwestycyjne, zwłaszcza 
Politechnika Łódzka, Akademia Muzyczna, Akademia Sztuk Pięknych. Analiza środków 
finansowych uczelni oraz wkład szkół wyższych w inwestycje budowlane wykazuje niewątpliwe 
korzyści ekonomiczne dla miasta. W mieście od ponad 150 lat czerpano korzyści jedynie z rozwoju 
przemysłu, obecnie te korzyści mieszkańcy Łodzi również zyskują na skutek istnienia i rozwoju 
uczelni wyższych. 

11.7.3. Studenci szkół publicznych i niepublicznych w podziale na kierunki studiów 

W podziale na najczęściej wybierane kierunki studiów na łódzkich uczelniach publicznych 
i niepublicznych można zaobserwować, że największą popularnością cieszył się kierunek 
ekonomiczny (jego wyborowi sprzyja obecność w Łodzi centrów finansowo-księgowych, chętnie 
zatrudniających absolwentów po kierunkach ekonomicznych). Dużą popularnością cieszyły 
się także kierunki inżynieryjno-techniczne oraz budownictwo i architektura wykładane 
na Politechnice Łódzkiej563. Studenci chętnie wybierali także kierunki: społeczny, pedagogiczny 
i medyczny oraz matematyczno-informatyczny, które ocenili wysoko pod kątem możliwości 
wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy. Najmniej popularnym kierunkiem okazało 
się dziennikarstwo (Rysunek 107). 

 

Rysunek 107 Liczba studentów w podziale na najczęściej wybierane kierunki na uczelniach łódzkich ogółem 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, http://stat.gov.pl/. 

                                                                    
563 Według studiujących wiedza i umiejętności zdobyte na tej uczelni są cennym atutem – Jelonek M., Raport z badań studentów i analizy 

kierunków kształcenia realizowanych w 2010 roku w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Studenci - przyszłe kadry polskiej 
gospodarki, Warszawa 2011 rok. 
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11.7.4. Zestawienie liczby absolwentów szkół wyższych na tle innych dużych miast Polski 

w latach 2009-2015 

W porównaniu z innymi dużymi miastami w okresie od 2009 do 2015 roku w Łodzi 
kształciła się najmniejsza liczba studentów – obecnie o 2/3 mniejsza niż w Warszawie564 i o 1/2 
mniejsza niż w Krakowie (Rysunek 108). Również pod względem liczby absolwentów Łódź plasuje 
się najniżej w rankingu dużych miast Polski (Rysunek 109). 

 

Rysunek 108 Liczba studentów w szkołach wyższych w największych miastach w Polsce 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, http://stat.gov.pl/. 

 

 

Rysunek 109 Liczba absolwentów w szkołach wyższych w największych miastach w Polsce 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, http://stat.gov.pl/. 

                                                                    
564 Warszawa, jako duże miasto o niskiej stopie bezrobocia, daje szanse na zatrudnienie wielu absolwentom szkół wyższych, 

co zapewne jest bardzo ważnym aspektem przy wyborze miejsca studiowania. 
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Biorąc pod uwagę liczbę absolwentów 
szkół wyższych w odniesieniu do ogólnej 
liczby mieszkańców, w ostatnich latach 
obserwowana jest tendencja malejącego 
udziału, co wynika przede wszystkim 
ze zmiany struktury demograficznej ludności 
(malejąca w populacji liczebność grupy 
młodzieży w tradycyjnym wieku studenckim) - 
Rysunek 110. 

Z danych Głównego Urzędu 
Statystycznego, dotyczących liczby 
absolwentów szkół wyższych w największych 
miastach Polski, wynika, że od 2009 do 2015 
roku najwięcej osób ukończyło studia 
w Warszawie, a najmniej w Łodzi.  
W tych samych latach w Krakowie 
ukończyło studia o 1/3 mniej studentów  

niż w Warszawie, ale więcej niż w Poznaniu i we Wrocławiu, gdzie liczba absolwentów 
utrzymywała się na podobnym poziomie. Dane te, w zestawieniu ze wskaźnikiem bezrobocia 
w największych miastach, wskazują na przyczynę „gorszej” pozycji Łodzi w rankingu miast 
wybieranych przez studentów. Wskaźnik bezrobocia w Łodzi jest dwukrotnie wyższy  
niż w Krakowie i około trzykrotnie wyższy niż w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu (dane na 2015 
rok). Niewątpliwie wybór Warszawy jako miejsca do studiowania jest podyktowany 
najkorzystniejszą ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce sytuacją na rysunku pracy. 
Atutem stolicy są także dobre warunki życia (m.in. sprawna komunikacja publiczna, dobre 
połączenia krajowe i zagraniczne). Drugim istotnym kryterium wyboru ośrodka miejskiego 
jako miejsca podjęcia studiów może być jego tradycja akademicka. Łódź jest ośrodkiem, w którym 
tradycje te są najkrótsze. Łódź akademicka powstała dopiero w pierwszej połowie XX wieku, mimo 
że – w związku z funkcjonowaniem w mieście dużych fabryk włókienniczych – szansa utworzenia 
pierwszej uczelni (instytutu politechnicznego) pojawiła się już w XIX stuleciu565. 

Jak wynika z przeprowadzonych badań społecznych, atutem Łodzi jako ośrodka 
akademickiego jest wysoki poziom kształcenia, a także bogata oferta kulturalna, sportowa 
i rekreacyjna miasta. Najsłabiej ocenione zostały natomiast jakość środowiska naturalnego, 
komunikacja i transport lokalny oraz potencjał na rynku pracy566. Ostatni z wymienionych 
czynników należy uznać za najistotniejszy. Dla wzmocnienia pozycji Łodzi niezwykle istotne jest 
więc redukowanie wysokiego wskaźnika bezrobocia, szczególnie wśród osób młodych  
(w 2013 roku bezrobocie wśród osób w wieku 25-34 lat wynosiło w Łodzi 23%). Konieczne jest 
stworzenie młodym ludziom podejmującym naukę na łódzkich uczelniach perspektyw 
zatrudnienia w mieście. Dla poprawy warunków życia w Łodzi, mających wpływ na decyzje 
w zakresie wyboru miejsca zamieszkania przez absolwentów uczelni, konieczne są także: 
usprawnienie funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego, modernizacja infrastruktury 
miejskiej oraz poprawa jakości środowiska naturalnego w obszarze centralnym miasta.  
W tym aspekcie duże znaczenie powinny odegrać tereny śródmieścia Łodzi, które dzięki 
inwestycjom rewitalizacyjnym mają szansę stać się atrakcyjnym miejscem zamieszkania i pracy 
dla młodych ludzi. Rozpoczęty już proces rewitalizacji Strefy Wielkomiejskiej daje szansę 

                                                                    
565 Władze carskie obawiały się, że wyższa uczelnia w Łodzi może stać się ośrodkiem dążeń wolnościowych. W okresie 

międzywojennym pojawiła się kolejna szansa na powołanie uniwersytetu i uczelni technicznej, jednak ani państwa, ani samej Łodzi 
nie było wówczas stać na ich utworzenie. Dekretem z 24 maja 1945 roku powołano Uniwersytet Łódzki i Politechnikę Łódzką. 
Pierwsze zajęcia odbywały się w salach użyczanych przez szkoły, sąd i kina. Wiosną 1945 roku studiowało na UŁ 2250, a jesienią już 
6680 osób. 

566 Sokołowicz M., Boryczka E., Kina E., Tomaszewska A., Zasina J., Feltynowski M., Raport z badań Łódź w oczach studentów łódzkich 
publicznych uczelni wyższych IV edycja (2009–2010), Łódź 2010 rok. 

Rysunek 110 Liczba absolwentów szkół wyższych 
ogółem 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Głównego 

Urzędu Statystycznego, http://stat.gov.pl/. 
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na przywrócenie do życia zdegradowanej części miasta i uzupełnienie jej o nowe funkcje,  
w tym akademickie. Należy ponadto kontynuować dające pozytywny efekt działania i programy 
miejskie wspierające studentów i absolwentów łódzkich uczelni. W 2008 roku rozpoczęto 
realizację programu „Młodzi w Łodzi”. Ma on na celu zachęcanie młodych ludzi do wiązania swojej 
przyszłości z miastem poprzez pokazywanie im możliwości, jakie Łódź stwarza zarówno 
w zakresie oferty edukacyjnej łódzkich uczelni, jak i możliwości znalezienia pracy i rozwoju kariery 
w łódzkich firmach567.  

11.8. Turystyka 

Turystyka miejska w ostatnich latach zyskuje na znaczeniu. O atrakcyjności turystycznej 
Łodzi decydują przede wszystkim walory: historyczne, architektoniczno-urbanistyczne, 
przyrodniczo-krajobrazowe, kulturalno-naukowe. 

Łódź jest dominującym ośrodkiem turystyki biznesowej i szkoleniowo-konferencyjnej 
w województwie łódzkim – dzięki wciąż zwiększającej się bazie hotelowej, konferencyjno-
biurowej oraz wystawienniczo-targowej. Do głównych dobrze rozwijających się gałęzi 
turystycznych należy zaliczyć: turystykę filmową, kulturalną, kongresową, sportową 
oraz zdrowotną568. Istotną rolę odgrywają tu również liczne szlaki turystyczne, wskazujące 
charakterystyczne miejsca związane z historią miasta. Przykładem mogą być miejskie szlaki 
tematyczne (Rysunek 111):  

 Wille i Pałace, 

 Architektura Przemysłowa, 

 Szlak Dziedzictwa Filmowego Łodzi, 

 Łódź Bajkowa, 

 Szlak Litzmannstadt Getto, 

 Śladami Juliana Tuwima, 

 Osiedla Mieszkaniowe Dawnej Łodzi, 

 Ulica Piotrkowska, 

 Wokół Księżego Młyna, 

 wielkoformatowe murale Galeria Urban Forms569. 

Dzięki szlakom pieszym i rowerowym rozwija się także turystyka aktywna. Szlaki te to m.in.: 

 Niebieski i Żółty Szlak Lasu Łagiewnickiego, 

 Szlak Pamięci Ofiar Hitlerowskiego Ludobójstwa I, 

 Ścieżka Pieszo-Rowerowa „Brus”, 

 Łódzka Magistrala Rowerowa570. 

                                                                    
567 Realizatorem programu jest Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi, które przy współpracy 

z największymi łódzkimi uczelniami (Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Medyczny w Łodzi) oraz czołowymi 
pracodawcami (aktywnie współpracuje prawie 90 łódzkich firm), realizuje inicjatywy programu, m.in. takie, jak: portal praktyk i staży 
(w czterech edycjach projektu wzięło udział 140 łódzkich firm, które zgłosiły prawie 430 ofert płatnych staży wakacyjnych), program 
stypendialny (w sześciu edycjach programu stypendialnego łącznie złożono ponad 2200 wniosków, 139 studentów otrzymało 
stypendia w wysokości od 500 do 900 zł brutto miesięcznie, 15 studentów – zwrot kosztów zakwaterowania w domach studenckich, 
z dodatkowych lektoratów z języka angielskiego i włoskiego skorzystało ponad 110 osób), bezpłatne szkolenia (dotychczas 
zorganizowano ponad 220 szkoleń, skorzystało z nich ponad 3700 osób) czy konkurs dla młodych przedsiębiorczych (pięć 
dotychczasowych edycji konkursu to 540 pomysłów biznesowych, 142 profesjonalne biznesplany, ponad 60 firm funkcjonujących 
w wyniku udziału w konkursie). Z uruchomionej w październiku 2013 roku nowej inicjatywy programu „Młodzi w Łodzi”, w ramach 
której studenci łódzkich uczelni mogą uzyskać rabaty na produkty i usługi oferowane przez partnerów, m.in. teatry, szkoły językowe, 
szkoły tańca, autoszkoły, kluby fitness, centra rozrywki oraz lokale gastronomiczne, skorzystało 3,3 tys. osób. 

568 Uchwała nr LX/1648/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały 
Nr XLV/524/2002 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie uchwalenia „Planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa łódzkiego” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 162, poz. 2241). 

569 Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi, Atrakcje turystyczne, http://pl.cit.lodz.pl/kategoria/obiekty/atrakcje-turystyczne; 
Turystyczne Łódź, szlaki turystyczne, http://www.turystyczna.lodz.pl/page/80,szlaki-turystyczne.html. 
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Przez teren miasta biegną ponadto szlaki turystyczne województwa łódzkiego m.in.: 

 Szlak po Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich, 

 Łódzki Szlak Konny. 

 

Rysunek 111 Szlaki turystyczne 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                                                                                                                                                                                   
570 Szlaki Turystyczne w Polsce, Województwo łódzkie, http://szlaki.pttk.pl/lodzkie/lodzkie.html. 
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11.8.1. Ruch turystyczny571 

Ruch turystyczny w Łodzi w latach 2008-
2012 charakteryzował się znaczną dynamiką 
zmian (Rysunek 112). W stosunku do roku 
2008 liczba odwiedzających miasto w 2012 
roku wzrosła o około 27,7 tys. osób (z 1140000 
do 1167662 osób). Turyści krajowi stanowili 
każdego roku około 90% wszystkich 
przyjezdnych. W latach 2009-2012 liczba gości 
zagranicznych zwiększyła się niemal 
dwukrotnie (z 71,4 tys. do 133,7 tys. osób). 
W obu grupach większość stanowili turyści 
przebywający w Łodzi ponad dobę. Pomimo 
wzrostu liczby odwiedzających zmniejszyła 
się średnia długość pobytu w Łodzi – w 2008 
roku wyniosła ona 1,99 dnia, a w 2012 roku – 
1,69572.  

Główny cel przyjazdu gości krajowych 
i zagranicznych stanowiły sprawy służbowe. 
Miejscem noclegu przeciętnego turysty 
był hotel, choć od 2010 roku coraz częściej 
wybierał on tańszą bazę noclegową lub nocleg 
u znajomych czy rodziny. Z roku na rok 
wzrastała średnia wydatkowana przez niego 
kwota podczas pobytu w Łodzi. W przypadku 
gościa krajowego w 2011 roku wynosiła ona 
321 zł, a w przypadku cudzoziemca – 994 zł.  

We wszystkich badanych latach goście 
krajowi i zagraniczni najchętniej odwiedzali 
ul. Piotrkowską oraz Manufakturę. Istotną rolę 
w 2008 i 2009 roku odegrał Kompleks 
Pofabryczny Księży Młyn oraz obiekty 
muzealne, a w latach 2010-2012 Stare Miasto 

i obiekty sportowo-rekreacyjne, m.in. Atlas Arena. W opinii obu grup największą atrakcją Łodzi 
jest Centrum Handlowo-Rozrywkowe Manufaktura oraz ul. Piotrkowska. Od 2009 roku dla gości 
z Polski coraz większego znaczenia – jako główny cel przyjazdu do Łodzi – nabierały imprezy 
sportowe. Było to związane z powstaniem w tym roku hali widowiskowo-sportowej Atlas Arena 
oraz z organizacją Mistrzostw Polski, Europy i Świata w różnych dyscyplinach sportowych. Uwagę 
gości zagranicznych w kolejnych latach zwróciły także Pałac Izraela Poznańskiego (Muzeum 
Historii Miasta), cmentarz Żydowski przy ul. Brackiej, architektura miasta oraz Kompleks 
Basenowy Fala. 

Z przeprowadzonych badań ankietowych573 wynika, że generalna ocena oferty turystycznej 
Łodzi w latach 2008-2012 utrzymała się na dobrym poziomie. Spadła natomiast ocena jakości 
obsługi turysty wśród gości krajowych. Największymi atutami miasta w każdym roku były 

                                                                    
571 Analiza danych dotyczących ruchu turystycznego obejmuje okres 2008-2012. 
572 Ibidem. 
573 Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2008…; 

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2009…; Regionalna 
Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010…; Regionalna 
Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2011…; Regionalna 
Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2012… 
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Rysunek 112 Liczba osób odwiedzających Łódź 
w latach 2008-2012 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Regionalna 

Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Ruch 

turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2008, Kraków 

2009 rok; Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa 

Łódzkiego, Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim 

w 2009, Łódź 2010 rok; Regionalna Organizacja Turystyczna 

Województwa Łódzkiego, Ruch turystyczny w Łodzi 

i województwie łódzkim w 2010, Łódź 2011 rok; Regionalna 

Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Ruch 

turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2011, Łódź 2012 

rok; Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa 

Łódzkiego, Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim 

w 2012, Łódź 2013 rok. 
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w ocenie odwiedzających życzliwość i gościnność mieszkańców. Poprawy wymagają jednak: 
czystość ulic, stan toalet publicznych oraz oznakowanie turystyczne miasta.  

Mimo odnotowanego w latach 2008-2012 wzrostu liczby turystów maleje średnia długość 
pobytu w mieście. Analizowana struktura ruchu turystycznego w zakresie: celów odwiedzin, 
sposobów spędzania wolnego czasu oraz wykorzystania bazy noclegowej jest typowa dla dużego 
miasta oraz współczesnego turysty miejskiego. Pozytywny jest fakt, że znacznie wzrosła rola 
centrów handlowo-rozrywkowych oraz obiektów rekreacyjnych i sportowych, które generują 
ruch odwiedzających krajowych jednodniowych574. Atutem miasta są również liczne produkty 
turystyczne, takie jak: Turystyka Biznesowa, Łódź Filmowa, Manufaktura Łódzka, Festiwal 
Explorers, Festiwal Dialogu Czterech Kultur oraz Ulica Piotrkowska575. Turystyka biznesowa, 
cechująca się wysoką dochodowością, może stać się istotnym czynnikiem w rozwoju 
gospodarczym miasta, a także mieć duże znaczenie ekonomiczne. Świadczyć o tym może fakt, 
że obecnie gałąź ta jest sektorem turystyki o najszybszym rozwoju, a jej turyści wydają w krajach 
kongresowych o 400-500% więcej niż przeciętni odwiedzający576. 

Wysokość środków pozyskiwanych z działalności turystycznej jest ściśle związana 
z wielkością ruchu turystycznego. Wpływy z tego tytułu w przypadku Łodzi wykazywały 
w ostatnich latach dużą zmienność i brak stałego trendu. W 2012 roku odwiedzający miasto 
wydali tu około 446 mln złotych, co stanowi najwyższą wartość w ciągu badanych pięciu lat577. 

11.8.2. Baza noclegowa 

Na stan turystyczny bazy noclegowej Łodzi składają się: hotele, motele, inne obiekty 
hotelowe, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, hostele, zespoły domków turystycznych 
oraz inne niesklasyfikowane obiekty.  

Według danych GUS w 2016 roku w Łodzi znajdowało się 69 obiektów turystycznych 
zbiorowego zakwaterowania. Znaczny udział w ich ogólnej liczbie miały hotele (30), stanowiące 
około 43,5% wszystkich obiektów. Przeważająca część to hotele o średnim standardzie (trzy- 
i dwugwiazdkowe) – 23 obiekty578. Miasto dysponuje ponadto 5 hotelami o wyższym standardzie 
(czterogwiazdkowe): Ambasador Centrum Hotel, Andel’s Hotel, Double Tree by Hilton, Holiday 
Inn oraz Novotel.579 Z analizy rozmieszczenia bazy hotelowej w Łodzi wynika, że wszystkie hotele 
czterogwiazdkowe znajdują się w Strefie Wielkomiejskiej Łodzi.  

Mimo wzrastającej w ostatnich latach liczby hoteli o wyższym standardzie nadal brakuje 
pięciogwiazdkowego hotelu luksusowego, stanowiącego zaplecze dla rozwijającej się turystyki 
biznesowej580. Obiekt ten mógłby zwiększyć konkurencyjność oraz generować większe 
przychody, gdyż „wydatki w ramach turystyki biznesowej są zazwyczaj ponoszone przez 
pracodawcę, co sprawia, że budżet podróży służbowych jest wyższy od budżetów podróży 
dokonywanych z innych motywów”581. Dla porównania, w innych dużych miastach Polski 
zlokalizowane są hotele pięciogwiazdkowe. Największa ich liczba mieści się w Warszawie (12) 
oraz Krakowie (10), we Wrocławiu i Poznaniu – odpowiednio 6 i 3582. 

                                                                    
574 Kowalczyk-Anioł J., Plansza XL: Ruch turystyczny w Łodzi w 2010 roku [w:] Atlas miasta Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 

2012 rok. 
575 Polska Organizacja Turystyczna, Najlepsze Produkty Turystyczne Województwa Łódzkiego, 2013 rok. 
576 Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Procesy gentryfikacji, cz. II, XXVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Łódzkiego, Łódź 2014 rok. 
577 Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2012… 
578 Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat. 
579 Turystyczne Łódź, hotele, http://www.turystyczna.lodz.pl/page/35,hotele.html. 
580 Włodarczyk B., Plansza LXVII: Zagospodarowanie turystyczne Łodzi z 2010 roku [w:] Atlas miasta Łodzi, Łódzkie Towarzystwo 

Naukowe, Łódź 2012 rok. 
581 Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Procesy gentryfikacji… 
582 Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat. 
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Wskaźnikiem opisującym stan wyposażenia w infrastrukturę turystyczną jest liczba miejsc 
noclegowych na 1000 mieszkańców. Od 2008 roku wskaźnik ten dla Łodzi stale wzrastał i w 2013 
i 2014 roku wyniósł 10,2. W roku 2015 odnotowano niewielki spadek do wysokości 9,92 
(2008 rok – 5,52; średnia dla województwa łódzkiego w 2015 roku – 9,26). Mimo relatywnie 
dużego wzrostu w ciągu ostatnich siedmiu lat, w stosunku do innych miast, nadal znajduje  
się na nieco niższym poziomie (Tabela 24). 

Tabela 24 Liczba miejsc noclegowych na 1000 mieszkańców największych miast Polski w latach 2008-2015 

Miasto 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

na 1000 mieszkańców 

Łódź 5,52 6,46 6,84 7,34 9,06 10,20 10,20 9,92 

Kraków 29,64 29,77 32,63 35,69 34,93 34,11 35,97 36,17 

Poznań 13,94 14,40 14,68 14,74 14,60 14,67 16,49 16,26 

Warszawa 14,41 13,39 14,06 13,99 14,83 14,67 15,26 15,32 

Wrocław 12,30 13,19 13,95 13,97 15,69 15,19 16,42 17,35 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat. 

Stopień wykorzystania obiektów noclegowych w Łodzi do 2013 roku stale spadał  
(w 2008 roku wyniósł on 44,0%, a w 2013 roku – jedynie 28,7%). Od 2014 roku obserwowany 
jest wzrost tego wskaźnika, który w 2015 roku wyniósł 35,9%583 (Tabela 25). Podobnie sytuacja 
wygląda w przypadku hoteli – w 2008 roku wskaźnik ten kształtował się na poziomie 42,9%,  
a w 2013 roku – 29,9%, w roku 2015 osiągnął poziom wykorzystania – 39,0%. Pozytywny jest 
fakt, że stopień wykorzystania miejsc noclegowych w hotelach czterogwiazdkowych do roku 2011 
wzrastał i wyniósł 35,7% (w 2009 roku – 32,7). W roku 2013 odnotowano spadek wskaźnika 
we wszystkich kategoriach hoteli. Warto zaznaczyć, że w pozostałych analizowanych miastach 
na wysokim poziomie utrzymuje się stopień wykorzystania pokoi w hotelach pięciogwiazdkowych 
(2013 rok: Warszawa – 79,2%, Kraków – 66,6%, Wrocław – 61,4%).  

Tabela 25 Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w latach 2008-2015 

Wyszczególnienie 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

w % 

Ogółem 44,0 38,1 34,8 33,3 32,6 28,7 30,6 35,9 

W hotelach 42,9 36,6 34,0 33,5 32,9 29,9 33,1 39,0 

W hotelach czterogwiazdkowych - 32,7 32,7 35,7 33,2 28,3 - - 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat. 

Uzupełnieniem łódzkiej bazy hotelowej są liczne centra konferencyjne, budynki biurowe 
oraz hale wystawienniczo-targowe, do których należą: Centrum Konferencyjno-Bankietowe 
Rubin, Technopark Łódź, Kompleks 3 Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Forum 76. 
Business Centre, EC1 Wschód, EC1 Zachód, Expo-Łódź oraz Atlas Arena584. Stanowią one istotne 
zaplecze dla rozwoju turystyki biznesowej i mogą stać się szansą dla powodzenia projektu 
„Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi”585.  

                                                                    
583 Najkorzystniej stopień wykorzystania obiektów noclegowych przedstawia się w Warszawie i Krakowie, gdzie wskaźnik ten stale 

wzrasta (Warszawa: w 2008 roku – 42,8%, w 2013 roku – 51,1%; Kraków: w 2008 roku – 43,6%, w 2013 roku – 47,2). W Poznaniu 
i Wrocławiu wartość ta wykazuje zmienność wzrostu i spadku. 

584Turystyczna Łódź, Łódź Turystyka biznesowa, http://www.turystyczna.lodz.pl/data/other/katalog_biznesowy_mini_ok.pdf; Urząd 
Miasta Łodzi, Łódź Turystyka Biznesowa. 

585 Projekt realizowany przez Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi przy wsparciu funduszy 
unijnych w okresie lipiec 2013 roku – kwiecień 2015 roku. Celem programu jest wzmocnienie zainteresowania Łodzią 
jako atrakcyjnym celem podróży biznesowych, głównie zaś jako miejscem realizacji dużych spotkań, wydarzeń korporacyjnych, 
kongresów i konferencji, a także popularnym kierunkiem dla podróży motywacyjnych. 
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Mimo sukcesywnego wzrostu 
liczby miejsc noclegowych i liczby 
osób korzystających z noclegów 
w obiektach hotelowych (Rysunek 
113), stopień ich wykorzystania 
do 2013 roku wykazywał tendencję 
spadkową. Oznaczało to, że przyrost 
liczby miejsc noclegowych 
był zdecydowanie szybszy niż liczba 
osób z nich korzystających. Od 2014 
roku zauważalna jest odwrotna 
tendencja – wzrasta stopień 
wykorzystania miejsc noclegowych, 
a maleje ich liczba na 1000 
mieszkańców. Należy zatem 
podtrzymywać tę tendencję i dążyć 
do podnoszenia atrakcyjności oferty 
turystycznej wykorzystującej 

istniejące atuty miasta i tworzenia nowych produktów turystycznych promujących Łódź. Dalsza 
promocja turystyki weekendowej city break586 i wzrost jej znaczenia w mieście mogłyby 
przyczynić się m.in. do wzrostu wykorzystania miejsc w hostelach i hotelach o niskim lub średnim 
standardzie. 

Na stabilnym poziomie utrzymuje się obłożenie hoteli czterogwiazdkowych, oferujących 
wysoki standard. Biorąc pod uwagę kierunek rozwoju turystki miejskiej i dążenie do rozwoju 
turystyki biznesowej, budowa hotelu wyższej kategorii (cztero- lub pięciogwiazdkowego) mogłaby 
skutkować wzrostem popytu na miejsca noclegowe w hotelach luksusowych – wskazują  
na to m.in. wysokie wskaźniki wykorzystania miejsc noclegowych w hotelach pięciogwiazdkowych 
w miastach o podobnym profilu turystycznym jak Łódź (Wrocław i Poznań). 

11.8.3. Baza turystyczna – muzea 

Według danych GUS, w Łodzi w 2015 roku działalność prowadziły 22 muzea i oddziały 
muzealne (stan na 31 grudnia). W gestii samorządu pozostawało 9 obiektów. W porównaniu 
z rokiem 2008 liczba zwiedzających wzrosła ponad dwuipółkrotnie – z 218226 do 585056 osób. 
Wzrost liczby zwiedzających może być związany zarówno ze zwiększeniem się liczby muzeów 
w mieście, jak i ze zmianami w ich zarządzaniu. Korzystne działania marketingowe poskutkowały 
rozszerzeniem oferty muzeów i zwiększeniem liczby organizowanych tam wydarzeń 
kulturalnych587 – liczba imprez oświatowych wzrosła z 2131 w 2008 roku do 6705 w 2015 roku. 
Łódź posiada zbliżoną liczbę obiektów muzealnych do Poznania i Wrocławia (Tabela 26). Liczba 
zwiedzających w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców jest wyższa niż w Poznaniu, jednak 
zdecydowanie niższa niż we Wrocławiu.  

Mimo pozytywnych zmian w ofercie kulturalnej łódzkich muzeów powyższe dane wskazują 
na dalszą potrzebę jej rozwoju i promocji. Potencjał łódzkich muzeów wzmaga fakt,  
że są one obiektami o randze ponadregionalnej – ich siedzibami w znacznym stopniu są zabytkowe 

                                                                    
586 Turystyka city break weekend oznacza propozycję wyjazdów weekendowych (piątek-niedziela), realizowanych przez cały rok, 

spędzanych najczęściej w dobrze skomunikowanych, a przez to łatwo i tanio dostępnych miastach o atrakcyjnej ofercie turystyczno-
kulturowej – na podstawie Prylińska M., Ratkowska P., City break – próba wyjaśnienia i zdefiniowania zjawiska w odniesieniu do polskiego 
rynku usług turystycznych [w:] Turystyka Kulturowa, Nr 10, str. 4-16, 2009 rok, Turystyka kulturowa, 
http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/401/380. Projekt pn. „Łódź na weekend”. Promocja oferty turystycznej 
Łodzi typu citybreak był realizowany w Łodzi w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku i współfinansowany z Europejskich 
Funduszy Rozwoju Regionalnego. 

587 Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A., Program Rozwoju Turystyki w Województwie Łódzkim na lata 2007–2020, PART, Łódź 2007 
rok. 

Rysunek 113 Zestawienie liczby miejsc noclegowych i osób 
korzystających z miejsc noclegowych w obiektach hotelowych 

w latach 2008-2013 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych 

Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat. 
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pałace i wille fabrykanckie z przełomu XIX i XX wieku588. Skutkuje to ich koncentracją w Strefie 
Wielkomiejskiej, co daje duże możliwości zwiedzania ich w krótkim czasie (turystka city break). 
Charakteryzują się one ponadto dużą różnorodnością rodzajową i tematyczną – Centralne 
Muzeum Włókiennictwa, Muzeum Historii Miasta Łodzi, muzeum sztuki współczesnej (Muzeum 
Sztuki w Łodzi), muzeum martyrologiczne (Muzeum Tradycji Niepodległościowych), muzeum 
archeologiczne (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne).  

Instytucje muzealne w Łodzi, dzięki zróżnicowanej i bogatej ofercie, przy odpowiedniej 
promocji mają szansę stać się istotnym generatorem ruchu turystycznego. 

Tabela 26 Muzea największych miast Polski w 2015 roku 

Miasto Muzea łącznie z oddziałami 
Zwiedzający 

na 10 tys. mieszkańców 

Łódź 22 8326 

Kraków 67 58142 

Poznań 19 5900 

Warszawa 71 49198 

Wrocław 27 19301 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat.,  

stan na 31 grudzień. 

11.8.4. Podsumowanie 

Łódź, z uwagi na położenie w centrum Polski oraz otoczenie najważniejszymi w kraju 
szlakami komunikacyjnymi, jest miastem o niebywale dużym potencjale inwestycyjnym. 
Jej otwartość na nowe inwestycje, potwierdzona licznymi programami pomocowymi i zachętami 
dla przedsiębiorców, a także atrakcyjne ceny nieruchomości nie wystarczą jednak, by w pełni 
wykorzystać potencjał wynikający z lokalizacji. Potrzebna jest budowa sieci dróg miejskich, 
o odpowiednich parametrach, zapewniających połączenie Łodzi z drogami szybkiego ruchu. Łódź 
ma szanse na rozwój bazy przemysłowo-logistycznej na obrzeżach miasta, w okolicach 
strategicznych węzłów komunikacyjnych. Jednocześnie, rozwój transportu kolejowego, 
zapoczątkowany budową multimodalnego dworca kolejowego, daje szanse na uruchomienie 
nowych inwestycji w postaci obiektów wielofunkcyjnych w samym sercu miasta. 

Poza terenami, których zagospodarowanie uwarunkowane jest uprzednią realizacją 
kosztownych inwestycji miejskich (drogowych, kolejowych, infrastrukturalnych) miasto może 
obecnie zaoferować inwestorom w pełni uzbrojone, gotowe do zabudowania nieruchomości 
objęte obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego (Olechów – okolice 
ul. Rokicińskiej, Srebrna – okolice ul. Maratońskiej, w sąsiedztwie ŁSSE). Racjonalnym 
jest niewątpliwie uzupełnienie istniejących struktur przemysłowych i przemysłowo-usługowych 
oraz terenów zlokalizowanych w ich sąsiedztwie, co daje inwestorom dodatkowe korzyści – 
korzyści aglomeracji (m.in. Ustronna – okolice Trasy Górna, dawna jednostka wojskowa 
przy ul. Pryncypalnej, Chojny Zatorze – sąsiedztwo zakładu Hutchinson Poland Sp. z o.o.).  

Z uwagi na postępujący proces demograficznego kurczenia się miasta oraz potrzebę 
racjonalnego gospodarowania przestrzenią, rozważenia wymaga ograniczenie rezerw terenów 
inwestycyjnych wynikających ze Studium 2010, przy jednoczesnym wyznaczeniu terenów 
strategicznych, w tym wymagających opracowania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz określeniu priorytetów inwestycyjnych miasta. 

                                                                    
588 Ibidem. 
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11.9. Analiza budżetu Łodzi 

11.9.1. Przepływy finansowe Łodzi na tle innych dużych miast Polski589 

Zestawienie dochodów Łodzi z innymi 
dużymi miastami Polski w ostatniej dekadzie 
(licząc od 2005 roku) wykazuje, że największe 
dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
występują w Warszawie (w 2015 roku – ponad 
8,2 tys. zł). Łódź w okresie od 2005 roku 
do 2012 roku posiadała najniższe wartości 
tego wskaźnika, jednak od 2013 roku można 
zauważyć wzrost pozycji miasta. Drugim 
miastem, które w 2015 roku uzyskało 
stosunkowo wysoki dochód w przeliczeniu  
na 1 mieszkańca był Poznań (nieco powyżej 
6,0 tys. zł), dla trzech pozostałych miast 
kształtował się on na podobnym poziomie – 
około 5,5 tys. zł. Warto zauważyć, że w Łodzi 
dochody na jednego mieszkańca zwiększyły 
się z 2464,0 zł do 5684,8 zł – prawie 2,5-
krotnie, trend wzrostowy najbardziej widoczny 
jest od 2010 roku (Rysunek 114). 

Porównując wydatki Łodzi z wydatkami 
innych miast, widoczne są ich wyraźne różnice (Rysunek 115). W ostatnim badanym okresie 
(2015 rok) najwięcej na jednego mieszkańca wydała Warszawa (7,4 tys. zł) i Wrocław (6,1 tys. zł), 
następnie Poznań oraz Łódź (około 5,7 tys. zł). W Poznaniu w latach 2011-2014 wydatki 
na jednego mieszkańca zmniejszyły się z 5,5 tys. zł do 4,7 tys. zł. Kraków od 2011 roku 
równomiernie zwiększa wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca – średnio o około 290 zł. W Łodzi 
od 2010 roku wyraźnie widać wzrost wydatków na jednego mieszkańca z – 3,9 tys. zł do 5,7 tys. zł, 
co znacznie wpływa na powiększenie się deficytu (Rysunek 116). 

Zwiększenie dochodów dużych miast spowodowane jest głównie tym, że od 2004 roku 
zwiększył się w gminach udział dochodów własnych oraz wzrósł udział dotacji. Ponadto coraz 
większy udział w dochodach samorządowych mają środki z Unii Europejskiej. 

Zestawienie poziomu deficytu i nadwyżki budżetowej Łodzi oraz innych największych miast 
Polski, obliczony na jednego mieszkańca wyraźnie pokazuje, że dwa miasta: Kraków i Łódź 
realizowały swój budżet w oparciu o zarządzanie deficytem (Rysunek 116). W 2011 roku 
na jednego mieszkańca Poznania poziom deficytu wyniósł prawie 1,1 tys. zł, a w następnych 
czterech latach zahamowanie wydatków i zwiększenie dochodów pozwoliło temu miastu osiągnąć 
najlepsze wyniki finansowe, co przełożyło się na nadwyżkę budżetową 395,6 zł w 2015 roku. 
Podobny trend zaobserwować można w Warszawie, gdzie poziom deficytu w 2010 roku wyniósł 
0,9 tys. zł, a poziom nadwyżki w 2015 roku – 815,9 zł. Dla Krakowa w badanym okresie deficyt 
na jednego mieszkańca nie przekroczył 350 zł, a w 2013 roku udało mu się wypracować nadwyżkę 
budżetową 126 zł. Deficyt Łodzi w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2005-2013 
utrzymywał się na stosunkowo podobnym poziomie i nie przekroczył 410 zł. W 2014 roku 
zwiększył się do 623 zł, jednak już w 2015 roku spadł do 222 zł. 

Różny poziom kondycji finansowej miast wynika przede wszystkim z przyjętej przez ośrodki 
strategii rozwoju, a także ze skali różnorodności problemów oraz wysokości nakładów, 
jakie są potrzebne do realizacji różnorodnych zadań. 

                                                                    
589 Analiza objęła cztery miasta wojewódzkie – Warszawa, Kraków, Poznań i Wrocław. 

Rysunek 114 Udział dochodów w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca Łodzi, Krakowa, Poznania 

i Wrocławia w okresie 2005-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych 

z Głównego Urzędu Statystycznego, http://stat.gov.pl/. 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI 

 

   265 

Rysunek 115 Udział wydatków w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca Łodzi, Krakowa, Poznania 

i Wrocławia w okresie 2005-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Głównego 
Urzędu Statystycznego, http://stat.gov.pl/. 

Rysunek 116 Poziom deficytu i nadwyżki 
budżetowej w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

Łodzi, Krakowa, Poznania i Wrocławia w okresie 
2005-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Głównego 
Urzędu Statystycznego, http://stat.gov.pl/. 

11.9.2. Analiza dochodów i wydatków Łodzi 

W latach 2005-2015 dochody budżetu Łodzi wzrosły o około 1993 mln zł, natomiast 
wydatki – o 2099 mln zł (Rysunek 117). W czterech ostatnich latach miasto utrzymało wysoki 
poziom inwestycji (Rysunek 118), we wcześniejszych latach realizowało budżet w oparciu 
o zarządzanie deficytem. Deficyt był zróżnicowany w zależności od danego roku, co wynikało 
głównie z wielkości liczby i wartości realizowanych zadań o charakterze inwestycyjnym. 

 

Rysunek 117 Dochody i wydatki budżetowe 
w latach 2005-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych 
z Głównego Urzędu Statystycznego, 

http://stat.gov.pl/. 

Rysunek 118 Wydatki inwestycyjne zrealizowane 
w latach 2005-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych 
z Głównego Urzędu Statystycznego, 

http://stat.gov.pl/. 
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Do 2008 roku w Łodzi utrzymywał 
się niski i zarazem bezpieczny (mniejszy 
niż 5,0%) poziom deficytu budżetowego 
(Rysunek 119). Od roku 2009 próg 
bezpieczeństwa został znacznie przekroczony 
(8,7%), a sytuacja ta utrzymywała się do 2014 
roku. Analiza wydatków i dochodów pokazuje, 
że deficyt w roku 2014 zwiększył się prawie 
dwukrotnie i osiągnął wynik 441 mln zł, 
co stanowi 13% udziału deficytu w ogólnych 
dochodach. W 2015 roku nastąpił znaczny 
wzrost dochodów o 444 mln zł w stosunku 
do roku poprzedniego, oraz nieznaczny wzrost 
wydatków o 160 mln zł, zatem poziom deficytu 
zmniejszył się i wyniósł 157 mln zł (4%). 

Analizując strukturę dochodów Łodzi 
w badanym okresie można zauważyć, że z roku 
na rok wzmacnia się samorządność finansowa 

miasta, będąca zjawiskiem szczególnie korzystnym z uwagi na możliwość aktywniejszej 
i efektywniejszej gospodarki inwestycyjnej. Poziom dochodów własnych znacznie przewyższa 
poziom 50% w dochodach ogółem, a tendencja do zwiększania tego udziału wykazuje trend 
wzrostowy (Tabela 27). 

Tabela 27 Struktura dochodów w latach 2005-2015 

Rok 
Dochody 

własne 
w mln zł 

Subwencje 
ogólne 

w mln zł 

Dotacje celowe 
z budżetu państwa  

w mln zł 

Pozostałe 
dochody 
w mln zł 

Ogółem 
dochody  
w mln zł 

Dochody 
własne na 1 
mieszkańca  

w zł 

Udział 
dochodów 
własnych 

w dochodach 
ogółem  

w % 

2005 1166,2 387,0 253,0 41,4 1847,6 1513,0 63,1 

2006 1308,5 397,7 266,9 136,8 2109,9 1712,3 62,0 

2007 1531,6 432,9 275,8 98,1 2338,4 2024,1 65,5 

2008 1736,9 482,3 294,7 7,6 2521,5 2315,5 68,9 

2009 1567,6 515,4 298,4 300,7 2682,1 2264,9 58,4 

2010 1489,9 509,9 319,0 228,5 2547,3 2297,4 58,5 

2011 1807,2 533,6 301,9 105,4 2748,1 2579,2 65,8 

2012 2022,9 566,0 305,1 136,2 3030,2 2801,7 66,8 

2013 2415,7 561,7 328,6 268,7 3574,7 3377,0 67,6 

2014 2219,0 567,7 348,7 261,2 3396,6 3131,7 65,3 

2015 2386,8 577,3 351,7 525,6 3841,4 3394,2 62,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, http://stat.gov.pl/ i sprawozdań z wykonania 

budżetu Łodzi. 

Dochody Łodzi można podzielić na dwie zasadnicze grupy. Pierwszą tworzą dochody 
bieżące, w skład których wchodzą m.in.: dochody własne (podatki lokalne: od nieruchomości, 
od środków transportowych, rolny, leśny; opłaty lokalne: targowe, miejscowe, uzdrowiskowe  
i od posiadania psów; opłata adiacencka i planistyczna; podatki od spadków i darowizn  
oraz od czynności cywilnoprawnych; dochody jednostek komunalnych; udział procentowy 
w podatku PIT i CIT) oraz dochody uzupełniające (subwencje; dotacje celowe; środki z UE 
bieżące). Drugą grupę stanowią dochody majątkowe, w skład której wchodzą dotacje i środki 
na inwestycje, w tym również środki z UE oraz dochody ze sprzedaży mienia komunalnego 
i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na prawo własności. 

Rysunek 119 Udział deficytu w dochodach 
ogółem w latach 2005-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych 

z Głównego Urzędu Statystycznego, http://stat.gov.pl. 
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Analizując strukturę dochodów Łodzi, 
zauważamy, że największe wpływy do budżetu 
Łodzi generuje udział w podatkach 
państwowych od osób fizycznych PIT 
oraz wpływy z podatków od nieruchomości 
(Rysunek 120). Duży udział w dochodach mają 
również subwencje, których środki skierowane 
są zasadniczo na ogół zadań przewidzianych 
przez ustawodawcę w różnych aktach 
prawnych. Od 2004 roku subwencja składa 
się z trzech części: wyrównawczej, 
równoważącej i oświatowej. Analizując wpływy 
z subwencji, można odnieść wrażenie, 
że niektóre ich rodzaje miały względny 
charakter, np. subwencja wyrównawcza, a inne 
zmieniały się. Nie bez znaczenia pozostają 
również wpływy, jakie generują jednostki 
komunalne miasta. 

Skala prowadzonych w Łodzi inwestycji 
i zarazem zmniejszająca się liczba mieszkańców 

powoduje, że z co roku wzrastają wydatki na jednego mieszkańca Łodzi. W ciągu 
10 analizowanych lat, do 2012 roku miasto ponosiło największe koszty na utrzymanie oświaty 
i wychowanie. Wydatki te wzrosły prawie dwukrotnie – z 513 mln zł do 921 mln zł,  
co w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2012 roku dało niecałe 1,2 tys. zł. Następną grupą 
wydatków, która osiągnęła i nadal osiąga wyraźny wzrost, są wydatki na transport i łączność. 
Od 2013 roku miasto ponosiło największe koszty na ten dział, a jej wydatki od 2005 roku niemal 
potroiły swoją wielkość – z 417 mln zł do 1206 mln zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
wynosi od 543 zł do 1,7 tys. zł. Relatywnie mało miasto wydaje na utrzymanie zieleni miejskiej – 
w 2005 roku zaledwie 4 mln zł, natomiast w 2015 roku – 31 mln zł, co w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca wynosi od 6 zł do 45 zł (Rysunek 121). 

 

Rysunek 121 Wskaźnik przykładowych wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca  
w okresie 2005-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, http://stat.gov.pl/. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Głównego 

Urzędu Statystycznego, http://stat.gov.pl/ i sprawozdań 

z wykonania budżetu Łodzi. 
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11.9.3. Prognoza dochodów i wydatków Łodzi 

Na podstawie wieloletniej prognozy finansowej można stwierdzić, że ogólne dochody, 
jak również wydatki Łodzi sukcesywnie powinny się zwiększać. Do 2030 roku wyniosą 
odpowiednio 4899,0 mln zł oraz 4760,9 mln zł. Natomiast deficyt budżetowy, który zwiększył 
się w 2014 roku do kwoty 441,3 mln zł, w kolejnych latach będzie spadał. Prognozuje się,  
że w 2026 roku budżet miasta osiągnie największą nadwyżkę budżetową na poziomie  
375,7 mln zł, która w kolejnych latach będzie się zmniejszać. Rozkład łącznego zadłużenia  
w ciągu prognozowanych 13 lat będzie stale spadał i w 2030 roku osiągnie poziom 279,1 mln zł  
(w 2018 roku – 2890,0 mln zł) – Tabela 28. 

Tabela 28 Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018-2030 

Wyszczególnie-
nie 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

w mln zł 

Dochody ogółem 3820,3 3908,2 3978,3 4043,6 4135,3 4181,4 4273,4 4367,0 4472,0 4578,2 4677,2 4787,5 4899,0 

Dochody bieżące 3620,6 3701,2 3799,3 3899,1 4000,6 4101,3 4203,4 4307,0 4412,0 4518,2 4627,2 4737,5 4849,0 

Dochody 
majątkowe 

199,7 207,1 179,0 144,5 134,7 80,1 70,0 60,0 60,0 60,0 50,0 50,0 50,0 

Wydatki ogółem 3821,2 3895,2 3949,6 3915,3 3921,5 3909,2 3945,2 4008,1 4096,3 4260,1 4425,2 4603,6 4760,9 

Wydatki bieżące 3356,2 3424,7 3503,0 3583,1 3660,6 3736,7 3812,2 3887,7 3964,4 4044,4 4130,0 4221,5 4318,3 

Wydatki 
majątkowe 

465,0 470,5 446,6 332,2 260,9 172,5 133,1 120,5 132,0 215,7 295,2 382,2 442,6 

Nadwyżka/ 
Deficyt 
budżetowy 

-0,9 13 28,7 127,7 213,8 272,2 328,2 358,9 375,7 318,1 252,0 183,9 138,1 

Nadwyżka/ 
Deficyt 
operacyjny 

264,4 276,5 296,3 316,0 340,0 364,6 391,2 419,3 447,6 473,8 497,2 516,0 530,7 

Łączne 
zadłużenie 

2890,0 2877,0 2848,2 2719,9 2506,2 2234,0 1905,8 1546,9 1171,3 853,2 601,1 417,3 279,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie uchwały Nr XXXIX/1030/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040. 

Z dokumentów590 i polityki przestrzennej miasta wynika, że najbliższe projekty 
inwestycyjne, ubiegające się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w okresie 2014-
2020, związane są przede wszystkim z rewitalizacją części śródmieścia Łodzi (EC1, Księżego 
Młyna, przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3/5 i ul. Tuwima 10, budowa rynku Nowego 
Centrum Łodzi wraz z układem komunikacyjnym NCŁ, modernizacja i poprawa infrastruktury 
dwóch zabytkowych obiektów) – łącznie 42 projekty, o wartości przekraczającej około 2,685 mld 
zł (wartość wkładu własnego 1,000 mld zł). Pozostałe projekty dotyczą inwestycji drogowych 
(budowa węzła autostradowego „Romanów” – budowa III etapu Trasy Górna, przebudowa 
ul. Strykowskiej od ul. Wycieczkowej do granic miasta, budowa dojazdu do węzła „Brzeziny” 
na autostradzie A1, przebudowa węzła komunikacyjnego – układu drogowo-tramwajowego 
na skrzyżowaniu al. Śmigłego-Rydza i al. Piłsudskiego – II etap trasy W-Z) – łącznie 4 projekty, 
o wartości przekraczającej 1,030 mld zł (wartość wkładu własnego 0,154 mld zł). Ponadto miasto 
będzie starać się o dofinansowanie na zakup nowego taboru tramwajowego (25 szt.),  
a także uruchomi: dwa projekty edukacyjne i dwa dotyczące racjonalnego zużycia energii, projekt 
systemu odwodnienia miasta, projekt informatyczny na usługi przestrzenne związane 
z rewitalizacją, projekt dot. budowania przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty 
kulturalno-edukacyjnej EC-1 oraz projekt zagospodarowania obiektów pofabrycznych 
i kompleksu pałacowego Steinertów. W strukturze wydatków i dochodów Łodzi w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca widoczne są wyraźne zmiany. Łódź w ostatnich trzech latach, licząc 
od 2013 roku, zbliżyła się w dochodach przeliczonych na jednego mieszkańca do Krakowa 
i Poznania. 

                                                                    
590 Zarządzenie Nr 766/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania 

projektów inwestycyjnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w okresie programowania 2014-2020. 
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Udział dochodów własnych w łącznych dochodach budżetowych Łodzi, najczęściej 
traktowany jako wskaźnik poziomu samodzielności finansowej dużych miast, w poszczególnych 
latach (2005-2015) przekroczył 50% i zachowuje tendencję do zwiększenia się. Wzmacnia 
się również samorządność finansowa miasta, będąca zjawiskiem szczególnie korzystnym  
z uwagi na możliwość aktywniejszej i efektywniejszej gospodarki inwestycyjnej.  

Łódź od 2010 roku realizuje coraz więcej projektów inwestycyjnych, co ma znaczący wpływ 
na zwiększenie się poziomu deficytu. Łódź stawia na poprawę śródmieścia, w latach 2014-2020 
planuje uruchomić kolejne 42 projekty unijne dotyczące rewitalizacji, o wartości przekraczającej 
2,6 mld zł, oraz 4 projekty na inwestycje drogowe, przekraczające kwotę 1 mld zł. Planowany 
i realizowany program inwestycyjny Łodzi powinien pozytywnie wpłynąć na wzrost lokalnej 
gospodarki oraz przyczynić się do spadku bezrobocia. 

W ocenie ratingowej, opublikowanej przez agencję Standard & Poor’s Ratings Services 
(23 października 2015 roku) Łódź otrzymała poziom ratingu BBB+. Na podstawie tej oceny 
wynika, że płynność finansowa Łodzi stopniowo się poprawia. Miasto dysponuje wyższą  
niż w poprzednim okresie kwotą środków pieniężnych w kasie. Jednocześnie zaplanowany przez 
miasto szeroko zakrojony program inwestycyjny powinien pomóc przekształcić gospodarkę 
lokalną w centrum logistyczne, przyczyniając się do zmniejszenia bezrobocia. Łódź będzie w stanie 
utrzymać nadwyżki operacyjne na wysokim poziomie oraz umiarkowane wysokości deficytu 
po uwzględnieniu salda na rachunkach kapitałowych (poniżej 10% całkowitych przychodów), 
co powinno przyczynić się do utrzymania wskaźnika zadłużenia pokrywanego z wpływów 
podatkowych na poziomie poniżej 120% całkowitych przychodów.  

Ocena ta uwzględnia również odpowiednią płynność finansową miasta oraz jego niskie 
zobowiązania warunkowe. Poziom gospodarki został oceniony jako słaby w skali 
międzynarodowej. Agencja przewiduje, że rozwój Łodzi będzie postępował w takim samym tempie 
jak rozwój kraju do 31 grudnia 2017 roku, tj. o 3,3-3,5% rocznie591. 

11.10. Podsumowanie – uwarunkowania ekonomiczno-gospodarcze 

1. Łódź jest miastem o przeważającym udziale sektora usług – 88% z ponad 90,8 tys. 
podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie miasta to podmioty sektora 
usług. Sektor ten zatrudnia ponad 80% pracujących w Łodzi. Większość przedsiębiorstw 
usługowych koncentruje się w OWRSW. Udział usług zwiększa się (zwłaszcza tych 
związanych z działalnością finansową, ubezpieczeniową oraz obsługą rynku nieruchomości). 
Systematycznie wzrasta liczba przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą 
w Łodzi, przy czym dominują tu podmioty prywatne, głównie mikroprzedsiębiorstwa. Poziom 
przedsiębiorczości w Łodzi jest wyższy od średniej krajowej, ale nadal znacznie odbiega 
od osiąganego w innych dużych miastach Polski. Jednocześnie, położenie miasta w centrum 
Polski oraz otoczenie najważniejszymi w kraju szlakami komunikacyjnymi determinuje 
niebywale duży potencjał inwestycyjny miasta. 

2. Sektor produkcyjno-przemysłowy. Łódzki przemysł uległ dużym przekształceniom. Upadek 
dużych produkcyjnych przedsiębiorstw państwowych po 1990 roku przyczynił  
się do dynamicznego rozwoju małych i średnich firm, głównie usługowych. Odsetek osób 
pracujących obecnie w przemyśle wynosi 13%. Najwięksi przedsiębiorcy w Łodzi to firmy 
z branży nowoczesnych technologii. Ponadto, na terenie Łodzi funkcjonuje klaster AGD 
oraz Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. W dzielnicach przemysłowych powstałych 
w latach siedemdziesiątych XX wieku (Teofilów – 413 ha i Dąbrowa – 329 ha), nadal istnieją 
rezerwy terenowe. Obszary te wymagają niewielkich nakładów na poprawę 
ich funkcjonowania. Chłonność terenów niezagospodarowanych jest wysoka. Obecnie 
inwestorzy pod realizacje inwestycji związanych z przemysłem i produkcją poszukują 

                                                                    
591 Ocena ratingowa Miasta Łodzi, opracowana przez agencję Standard & Poor’s Ratings Services, z 25 października 2015 roku; S&P 

Global, Market Intelligence, www.standardandpoors.com/ratingsdirect. 
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terenów o powierzchni około 0,5-20 ha. Preferowane są lokalizacje przy głównych węzłach 
komunikacyjnych, dobrze lub częściowo uzbrojone, oddalone od zabudowy mieszkaniowej, 
stanowiące własność gminy lub niewielu podmiotów.  

3. Inwestycje biurowe w Łodzi koncentrują się przede wszystkim w Strefie Wielkomiejskiej. 
Dobrze rozwinięta baza uczelni wyższych oraz niższe stawki czynszu w porównaniu 
do innych ośrodków sprawiają, że miasto jest atrakcyjne na rynku usług biurowych 
dla najemców z sektora usług BPO. Istotne jest wspieranie inicjatyw proinwestycyjnych 
oraz tworzenie sprzyjającego „klimatu biznesowego”, gwarantującego konkurencyjne 
warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Potencjał dla lokalizacji kolejnych dużych 
firm usługowych w Łodzi ma szansę wzrosnąć wraz z udaną realizacją Nowego Centrum 
Łodzi, stanowiącego prestiżową lokalizację dla funkcji ponadlokalnych. Niezbędne będzie 
wyznaczenie lokalizacji dla nowych dużych centrów biurowych w związku z możliwym 
rozwojem tej funkcji.  

4. Handel w Łodzi jest rozdrobniony (niska średnia wielkość sklepu). Z kolei w strukturze 
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, w przeciwieństwie 
do innych polskich dużych miast, dominują największe jednostki handlowe (hipermarkety). 
Potrzeby miasta w zakresie centrów handlowych są obecnie stosunkowo dobrze 
zaspokojone. Jednak przewiduje się dalszy wzrost podaży nowoczesnej powierzchni 
handlowej. Łódzkie targowiska cechują się dużo bardziej rozdrobnioną strukturą 
niż podobne obiekty w innych dużych miastach (poza Warszawą). Należy dążyć 
do utrzymania Istniejącej struktury obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m2 z możliwością zastąpienia istniejących przestrzeni handlowych. Ulica Piotrkowska 
powinna pozostać główną ulicą handlową miasta.  

5. Łódź jest znaczącym ośrodkiem logistycznym stanowiącym najważniejszą część trzeciego 
pod względem wielkości rynku magazynowego w Polsce. Atuty lokalizacyjne miasta 
(centralne położenie, rozwijająca się infrastruktura transportowa), ale też relatywnie niskie 
koszty pracy sprawiły, że w ostatnim dziesięcioleciu miał miejsce intensywny rozwój 
powierzchni magazynowych w Łodzi i regionie łódzkim. Obecnie, mimo znaczącego wzrostu 
podaży, popyt na powierzchnie magazynowe nie słabnie. Największa bariera rozwoju 
logistyki na terenie miasta to niewystarczająca ilość dróg miejskich o odpowiednich 
parametrach zapewniających połączenia z autostradami i drogami ekspresowymi, przy czym 
prace nad budową nowych połączeń zostały rozpoczęte i dostępność ta ulegnie poprawie w 
przyszłości. 

6. Łódź jest jednym z głównych ośrodków akademickich w kraju. Na terenie miasta 
zlokalizowanych jest 21 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych o randze krajowej 
i międzynarodowej oraz kilka instytutów badawczo-rozwojowych. Wskaźnik 
„studentyfikacji” Łodzi, jest znacznie niższy niż w Warszawie, ale porównywalny 
z Wrocławiem i Poznaniem. W ciągu ostatnich lat, gwałtownie maleje liczba studentów. 
Spadek popytu na edukację wyższą spowodowany jest głównie czynnikami 
demograficznymi. Stworzenie silnego i konkurencyjnego ośrodka akademickiego może 
pozwolić na częściowe zahamowanie tego procesu. Mimo zmniejszającej się liczby 
studentów wzrasta liczba jednostek badawczo-rozwojowych w regionie łódzkim, co oznacza, 
że kadra uczelni wyższych oraz wysoko wykwalifikowani studenci stanowią duży potencjał 
intelektualny i rozwojowy miasta. Władze największych łódzkich uczelni dążą 
do maksymalnej koncentracji procesu dydaktycznego i badawczego poprzez tworzenie 
kampusów – dzielnic studenckich, stając się tym samym jednym z głównych inwestorów 
w mieście. Prowadzi to do kumulacji studentów w peryferyjnych obszarach miasta 
oraz powiększania się zasobu nieużytkowanych nieruchomości w OWRSW. 

7. Łódź jest dominującym ośrodkiem turystyki biznesowej i szkoleniowo-konferencyjnej 
w województwie łódzkim, dzięki nieustannie zwiększającej się bazie hotelowej, 
konferencyjno-biurowej oraz wystawienniczo-targowej. Do pozostałych dobrze 
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rozwijających się gałęzi turystycznych należy zaliczyć również: turystykę filmową, kulturalną, 
kongresową, sportową oraz medyczną. Hotele stanowiły w 2015 roku prawie połowę 
wszystkich obiektów zbiorowego zakwaterowania w Łodzi. Przeważają wśród nich  
te o średnim standardzie (dwu- i trzygwiazdkowe), przy wzrastającym udziale hoteli 
o wyższym standardzie (czterogwiazdkowych). Mimo podwojenia w ciągu ostatnich 
lat (2008-2015) liczby miejsc noclegowych w hotelach na 1000 mieszkańców, nadal jest 
on niższy niż dla pozostałych dużych miast Polski. Wzmacnianie potencjału rozwoju 
turystyki wiąże się z koniecznością podnoszenia atrakcyjności miasta w wielu dziedzinach. 
Potrzebna jest większa ilość wydarzeń kulturalnych i sportowych, zwłaszcza tych 
o znaczeniu międzynarodowym (np. EXPO), a także podniesienie rangi istniejących 
już wydarzeń i festiwali. Istotne jest także tworzenie pozytywnego wizerunku miasta 
w oparciu o jego atuty (dziedzictwo kulturowe) i szanse rozwojowe. Należy poprawiać 
dostępność komunikacyjną i tworzyć warunki do dalszego rozwoju bazy hotelowej. 

8. W ostatnich latach gwałtownie rosną dochody i wydatki miasta. W strukturze wydatków 
i dochodów Łodzi, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, widoczne są wyraźne zmiany. 
Od 2010 roku Łódź dościga inne polskie duże miasta, tj. Kraków, Poznań i Wrocław. Udział 
dochodów własnych w łącznych dochodach budżetowych Łodzi, przekroczył 50%, i nadal 
rośnie. Na rosnące wydatki miasta ma wpływ rosnąca skala wydatków inwestycyjnych. 
Analizując wydatki w perspektywie 10 lat (2005-2015), w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca, Łódź przeznacza największe środki na oświatę i wychowanie, transport 
i łączność, a następnie na gospodarkę mieszkaniową oraz kulturę i ochronę dziedzictwa 
narodowego. Od kilku lat długoterminowe ratingi międzynarodowe utrzymują wysoką ocenę 
wiarygodności kredytowej Łodzi (na poziomie BBB+). Wzmożone wydatki na inwestycje 
infrastrukturalne powinny przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej miasta 
i poprawy warunków życia mieszkańców. Konieczne są dalsze procesy inwestycyjne 
z udziałem środków Unii Europejskiej związane głównie z rewitalizacją śródmieścia 
oraz inwestycjami drogowymi. 

12. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI MIASTA 

12.1. Dotychczasowe polityki rozwoju układu komunikacyjnego miasta 

Polityki rozwoju układu komunikacyjnego zawsze były podporządkowane ogólnej polityce 
rozwoju Łodzi. Należy przy tym zaznaczyć, że stanowiły one kontynuację dotychczasowego 
dorobku planistycznego miasta. O ile przed II wojną światową rozwój układu dotyczył przede 
wszystkim obszaru wewnątrz kolei obwodowej, gdyż zasięg urbanizacji niewiele wykraczał 
poza te granice, o tyle w późniejszym okresie dla obsłużenia pasmowego rozwoju Łodzi konieczny 
był rozwój układu promienistego na zewnątrz układu centralnego. Odśrodkowa dynamika 
ekspansji miasta dotyczyła, niestety, jedynie układów promienistych, i to wyłącznie w granicach 
przyległych inwestycji. Brakowało połączeń między zainwestowanymi terenami na zewnątrz kolei 
obwodowej, a parametry tras promienistych poza terenami inwestycji ulegały na dalszych 
odcinkach znacznemu obniżeniu. Na granicy miasta ww. trasy miały dużo niższe parametry  
niż ich przedłużenia na zewnątrz. Brakowało też konsekwencji przy budowie i rozbudowie układu 
komunikacyjnego w obszarze centralnym (brak ciągłości tras, znaczne zmiany parametrów 
na ciągach poszczególnych ulic itp.). 

We wcześniejszych latach generalnie przewidywano wyższe poziomy swobody ruchu 
pojazdów samochodowych, dlatego też, mimo zakładanych niższych wskaźników motoryzacji592 

                                                                    
592 Według Planu z 1977 roku – 200 samochodów/1000 mieszkańców, z uwzględnieniem docelowego poziomu jednego samochodu 

osobowego na jedną rodzinę, przy zakładanej ruchliwości 1,6-1,7 podróży na mieszkańca na dobę. 
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niż obecnie593, układy komunikacyjne były bardziej rozbudowane od tych projektowanych 
zarówno w następnych latach, jak i dziś. Jednocześnie przewozy komunikacją zbiorową w latach 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku były na poziomie ponad 90% ogółu 
przemieszczających się – dzisiaj to prawie dwa razy mniejsze wielkości. Planowano wówczas 
również realizację Szybkiej Komunikacji Miejskiej (SKM) typu Metro. 

Polityki rozwoju układu komunikacyjnego były dość szczegółowo rozpisane 
na poszczególne realizacje. I tak w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Łódzkiego na lata 1976-1990, z 1977 roku, do 1980 roku planowano m.in. realizację przebicia 
al. Kościuszki oraz ul. Towarowej (obecna al. Włókniarzy i al. Jana Pawła II) z włączeniem  
w ul. Rzgowską. 

W wymienionym powyżej planie zakładano ponadto perspektywiczną budowę Kanału 
Centralnego z portem w rejonie Lutomierska, w sprzężeniu z projektowaną linią kolejową Łódź-
Konin. Uruchomienie komunikacji lotniczej planowano poprzez budowę lotniska w rejonie Lipin. 

Pomimo wielu wcześniejszych planów i prowadzonych różnych polityk Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego Łodzi z 1993 roku opisuje wady istniejącego wówczas układu 
komunikacyjnego miasta: niedrożność układu śródmiejskiego, niska przepustowość, kolizyjność 
skrzyżowań, niskie parametry techniczne, duża wypadkowość, duża uciążliwość komunikacyjna 
w obszarach zwartej urbanizacji, brak ciągłości tras oraz brak specjalizacji układu (separacji 
ruchu). Bardzo podobne wnioski z analizy istniejącego układu możemy wysnuć także dzisiaj. 

W 1997 roku, uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi z 29 stycznia, przyjęto politykę transportową 
dla Łodzi594. Jako punkt wyjścia dla sformułowania zasad tej polityki przyjęto, że głównym celem 
przekształceń i rozwoju systemu transportu w mieście jest stworzenie warunków dla bardziej 
sprawnego i bezpiecznego przemieszczania się osób i towarów, przy spełnieniu wymogów 
ograniczenia uciążliwości transportu dla środowiska. Modernizacja i rozwój systemu transportu 
miały służyć stymulowaniu rozwoju gospodarczego i ładu przestrzennego, poprawie wizerunku 
miasta oraz zmniejszeniu zróżnicowań w rozwoju i jakości życia w poszczególnych obszarach 
Łodzi. System transportowy miasta w swoim rozwoju winien nawiązywać do zewnętrznego 
systemu transportowego, a w szczególności do sieci autostrad, układu linii kolejowych i lotnisk. 

Przyjęto wówczas strategię zrównoważonego rozwoju systemu transportowego. Miasto 
zostało podzielone na strefy, w których stosunek do samochodu i transportu zbiorowego będzie 
zależeć od charakteru obszaru. Na przykład w OWRSW priorytet będzie mieć transport zbiorowy 
i ruch pieszy. Natomiast na obszarach peryferyjnych układ drogowy i podaż parkingów 
będą dostosowane do potrzeb wynikających z prognoz motoryzacji, jednak przy zapewnieniu 
wysokiej jakości transportu zbiorowego łączącego tę strefę z centrum miasta. 

W analizowanym dokumencie wskazano również, jakie powinny być środki realizacji polityki 
transportowej. Ustalenia te obowiązują do dziś.  

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi 
z 2002 roku podkreśla się przede wszystkim: 

 konieczność dobrych powiązań z zewnętrznym układem drogowym (szczególnie 
z autostradami i drogami ekspresowymi), 

 podstawową obsługę komunikacji zbiorowej przez linie tramwajowe, 

 konieczność układu obwodnicowego wokół śródmieścia i uspokojenie ruchu wewnątrz tego 
układu, 

 rozbudowę układu międzydzielnicowego, 

                                                                    
593 W 2011 roku – 430 samochodów/1000 mieszkańców i 1,1 samochodu osobowego na rodzinę, przy współczynniku ruchliwości 

na poziomie 2,4. 
594 Uchwała Nr LI/528/97 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 stycznia 1997 r. w sprawie przyjęcia polityki transportowej dla miasta 

Łodzi. 
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 przeznaczenie lotniska Lublinek (taka nazwa była przyjęta w tym okresie) dla małych 
i średnich samolotów, natomiast lotniska w Łasku dla przewozów cargo,  

 wprowadzenie po raz pierwszy na dużą skalę problematyki ruchu rowerowego. 

Południową i zachodnią część węzła PKP wraz z Dworcem Centralnym Łódź Kaliska uznaje 
się za spinające całość sieci kolejowej, z konsekwencjami przestrzennymi dla konieczności 
przeprowadzenia trasy: Wrocław-Łódź-Warszawa. Konieczna byłaby także budowa nowej linii 
na północ od Zgierza do magistrali TGV595, projektowanej równolegle do autostrady A2. 

W opracowaniu wskazuje się też na potrzebę zrewidowania dotychczasowych poglądów 
na problem komunikacji zbiorowej – rozważenie możliwości włączania kolei do obsługi 
komunikacji miejskiej i podmiejskiej, w tym rozstrzygnięcie problemu budowy w Łodzi łącznic 
kolejowych, linii średnicowej i metra (w bardzo dalekiej perspektywie).  

Na uwagę zasługuje też fakt, że jednym z celów dotyczących XIX-wiecznego układu 
ulicznego była całkowita eliminacja parkowania w obrębie przestrzeni ulicznych 
(przykrawężnikowego i na chodnikach). Miało to wyeliminować utrudnienia dla ruchu pieszego. 
Rozwiązaniem tego problemu miałoby być parkowanie we wnętrzach kwartałów. 

Osiągnięcie celów polityki przestrzennej, dotyczącej układu komunikacyjnego strefy 
śródmiejskiej, uwarunkowane było realizacją m.in.: 

 budowy 20 km dróg wewnątrz kwartałów, 

 budowy od 15 do 18 tys. miejsc parkingowych (nie opisano zasad ich budowy,  
tzn. w Studium 2002). 

W okresie obowiązywania Studium do czasu powstania nowego dokumentu  
tj. do 2010 roku: 

 wybudowano odcinek przyszłej trasy łączącej miasto z autostradą A1 (al. Ofiar Terroryzmu 
11 Września), która w tym czasie pełniła jedynie rolę dojazdu do firmy Dell, 

 nastąpiła realizacja trasy Łódzkiego Tramwaju Regionalnego (ŁTR) – jedynie na terenie 
Łodzi. Nie nastąpiło jednak przewidywane zmniejszenie czasu przejazdu i nie wzrosła 
do zakładanego poziomu liczba przewożonych pasażerów, 

 rozpoczęła się realizacja odcinka drogi łączącej Łódź z drogą ekspresową S14 (tzw. trasa 
S14bis), 

 podjęto projektowe prace nad Nowym Centrum Łodzi (zadanie nieprzewidziane w Studium, 
zmieniające m.in. układ kolejowy z główną stacją Łódź Fabryczna). 

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi 
z 2010 roku do głównych celów strategicznych zaliczono: 

 wykształcenie racjonalnego i realnego układu komunikacyjnego miasta, 

 zapewnienie zrównoważonego systemu transportowego i obsługi komunikacyjnej miasta, 

 poprawę standardów obsługi komunikacyjnej miasta, 

 zapewnienie priorytetu transportu publicznego wobec transportu indywidualnego.  

Natomiast kierunkami rozwiązywania najważniejszych problemów układu komunikacyjnego 
i najpoważniejszymi zadaniami w jego budowie było: 

 odciążenie obszaru centrum poprzez zagęszczenie układu ulic lokalnych w poszczególnych 
kwartałach, 

 wykształcenie na obrzeżu śródmieścia brakujących ciągów ulicznych, 

 powiązanie układu dróg-ulic z zewnętrznym przebiegiem i realizacją autostrad A1 i A2 
oraz dróg ekspresowych S14, S14bis i S8, 

                                                                    
595 Nazwa francuskiej sieci kolei dużych prędkości TGV była w okresie sporządzania tego Studium synonimem linii kolejowej dużych 

prędkości. 
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 powiązanie lotniska im. Władysława Reymonta z układem komunikacyjnym, zarówno 
zewnętrznym, jak i wewnętrznym (miejskim). 

Do realizacji powyższego programu, jak określono, niezbędne miały być prace 
wyprzedzające, związane z przygotowaniem „korytarzy tras komunikacyjnych”. 

W zurbanizowanym historycznie obszarze, wewnątrz kolei obwodowej, zrezygnowano 
z wysokich parametrów technicznych (klasy ulic) podstawowego układu drogowo-ulicznego. 
Będzie on posiadał klasy Z – zbiorcze i G – główne. Znacząca sieć istniejących ulic „starej” Łodzi 
to ulice klasy L – lokalne. 

W okresie od obowiązywania Studium 2010 (od października 2010 roku), realizowano 
następujące zadania: budowa nowego Dworca Łódź Fabryczna, wraz z układem komunikacyjnym 
w tym rejonie, oraz przebudowa linii kolejowej do stacji Widzew, budowa trasy W-Z z przejściem 
tunelowym pod obszarem centralnym Łodzi i zintegrowanym centralnym przystankiem 
tramwajowym (nieprzewidziane w Studium 2010), zakończenie realizacji drogi S14bis, 
wybudowanie odcinka Trasy Górna (al. Bartoszewskiego) na odcinku ul. Pabianicka – ul. Rzgowska 
(początki projektowania odcinków tej trasy prowadzone były ponad 50 lat temu). 

Obecnie jednym z podstawowych zadań Studium jest pogodzenie zasad kształtowania 
układu transportowego miasta, zawartych w jego polityce transportowej, z postępującym 
wzrostem zasobności społeczeństwa, pozwalającym na zakup samochodów, i jednocześnie 
ze wzrastającą świadomością ekologiczną. 

Problemy takie jak obserwowane rozciągnięcie się zjawiska szczytu komunikacyjnego, który 
trwa coraz dłużej i obejmuje więcej celów podróży niż tylko tradycyjne: praca-dom i dom-praca, 
świadczą o budzeniu się nowych potrzeb mieszkańców Łodzi, na które trzeba znaleźć odpowiedź. 

12.2. Komunikacja – system drogowy 

12.2.1. Układ powiązań zewnętrznych 

Łódź położona jest w rejonie skrzyżowania dwóch głównych Transeuropejskich Korytarzy 
Transportowych (TEN-T) – Rysunek 122: 

 Korytarz II: Berlin – Warszawa – Mińsk – Moskwa – Niżnij Nowgorod, 

 Korytarz VI: Gdańsk/Gdynia – Warszawa – Katowice – Żylina – Ostrawa. 

 

Rysunek 122 Położenie Łodzi na tle sieci bazowej TEN-T (transeuropejskich korytarzy transportowych) 

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, http://mib.gov.pl/2-TENT.htm. 

http://mib.gov.pl/2-TENT.htm
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W skali obszaru metropolitalnego Łódź otoczona jest „ringiem drogowym”, na który składają 
się autostrady: A1 i A2 oraz istniejące i projektowane drogi ekspresowe: S8 i S14 (Rysunek 123). 
Stwarza to wyjątkowo dogodne połączenia ze wszystkimi rejonami kraju i całej Europy. Konieczne 
są jednak dodatkowo dobre połączenia drogowe „ringu” z terenami miasta. Problemy dotyczą 
zarówno dojazdów do autostrad A1 i A2 oraz projektowanej S14. Jedynie dojazd do drogi 
ekspresowej S8 i ul. Rokicińska jako dojazd do A1 posiadają odpowiednie parametry. Dojazdy 
do dróg takich jak autostrady i drogi ekspresowe powinny być wykonywane z pewnym 
wyprzedzeniem bądź wspólnie z drogą nadrzędną. Zapewnia to możliwość natychmiastowego 
wykorzystywania dobrych połączeń i nie powoduje późniejszych utrudnień w opóźniającej 
się budowie. Niestety, do tej pory często brakuje nawet rozstrzygnięć dotyczących nowych 
korytarzy dróg dojazdowych lub projektów rozstrzygających zakres przebudowy istniejących tras.  

 

Rysunek 123 Układ powiązań drogowych w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym 

Źródło: opracowanie własne. 

Obecnie na siedem węzłów autostradowych w okolicach Łodzi tylko ul. Rokicińska, 
zapewniająca dojazd do śródmieścia, posiada dość dobre parametry. Jako jedyny przejazd przez 
obszar śródmiejski na kierunku wschód-zachód ulica ta jest już obecnie przeciążona ruchem. 
Dobrym połączeniem z autostradą A1 jest dojazd do węzła „Łódź Południe” poprzez przedłużenie 
istniejącej S8. Połączenie to znajduje się jednak poza granicami Łodzi. 

Projektowana S14 będzie posiadać pięć węzłów w okolicach miasta.  
Brak jest rozstrzygnięcia przebiegu dojazdu do dwóch węzłów a dwa mają obecnie słabe 
połączenie z obszarem centralnym miasta. Jest to tym bardziej niepokojące, że dobre połączenie 
z S14 daje miastu jednocześnie dobre połączenie z autostradą A2. 

Samo miasto jest miejscem krzyżowania się dróg krajowych i wojewódzkich (Tabela 29). 
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Tabela 29 Aktualny przebieg dróg krajowych i wojewódzkich w zarządzie ZDiT 

Lp. 

Numer  
drogi  

(według 
GDDKiA) 

Nazwa ulicy 
Odcinek 
od – do 

DROGI KRAJOWE 

1 

14 

ul. Strykowska  granica miasta – al. Palki 

al. Palki ul. Strykowska – rondo Solidarności 

rondo Solidarności /  
ul. Kopcińskiego  

rondo Solidarności –  
al. Śmigłego-Rydza 

al. Śmigłego-Rydza ul. Kopcińskiego – rondo Broniewskiego 

rondo Broniewskiego – 
ul. Broniewskiego  

rondo Broniewskiego –  
ul. Paderewskiego  

ul. Paderewskiego  ul. Broniewskiego – rondo Lotników Lwowskich  

rondo Lotników Lwowskich –  
ul. Pabianicka  

rondo Lotników Lwowskich –  
węzeł Ruda  

ulica bez nazwy  węzeł Ruda – granica miasta 

2 
71 

Trakt Strykowski granica miasta – ul. Okólna 

ul. Okólna Trakt Strykowski – granica miasta 

3 

72 

ul. Aleksandrowska granica miasta – ul. Limanowskiego 

ul. Limanowskiego ul. Aleksandrowska – rondo Korfantego 

al. Włókniarzy  rondo Korfantego – rondo Biłyka 

al. Sikorskiego  rondo Biłyka – ul. Łagiewnicka  

ul. Łagiewnicka al. Sikorskiego – rondo Powstańców 1863 r. 

rondo Powstańców rondo Powstańców 1863 r. – ul. Strykowska 

ul. Strykowska  ul. Inflancka – ul. Wojska Polskiego  

ul. Wojska Polskiego ul. Strykowska – ul. Brzezińska 

ul. Brzezińska ul. Wojska Polskiego – granica miasta  

4 

91 

ul. Zgierska  granica miasta – rondo Biłyka 

al. Włókniarzy (DK 72) rondo Biłyka – rondo Korfantego 

al. Włókniarzy rondo Korfantego (włącznie) – al. Jana Pawła II 

al. Jana Pawła II al. Włókniarzy – al. Bartoszewskiego 

al. Bartoszewskiego al. Jana Pawła II – Rzgowska 

ul. Rzgowska al. Bartoszewskiego – granica miasta 

DROGI WOJEWÓDZKIE 

5 

710 

ul. Legionów al. Włókniarzy (DK 1) – al. Unii Lubelskiej 

ul. Konstantynowska al. Unii Lubelskiej – granica miasta 

6 

713 

al. Piłsudskiego 
ul. Kopcińskiego/al. Śmigłego-Rydza –  

wiadukt PKP 

ul. Rokicińska wiadukt PKP – ul. Malownicza  

ul. Rokicińska ul. Malownicza – granica miasta 

Źródło: Dane Zarządu Dróg i Transportu, stan na styczeń 2017 roku.  

Departament Dróg i Autostrad Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej, w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, ustalił docelowy 
układ dróg krajowych w województwie łódzkim, tj. po wybudowaniu pełnego „ringu drogowego” 
wokół aglomeracji łódzkiej. W wyniku przyjętych ustaleń drogi krajowe nr 14 i 71 na wielu 
odcinkach zostaną zastąpione przez drogi klasy A i S. Na terenie Łodzi, poza autostradą A1 i drogą 
ekspresową S14, pozostanie droga krajowa nr 91 i nr 72596. 

                                                                    
596 Do marca 2017 brak Rozporządzenia w tej sprawie. 
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Biorąc pod uwagę dane dotyczące liczby tras komunikacyjnych, istniejących 
i projektowanych, jakie przebiegają przez Łódź lub w jej pobliżu należy stwierdzić, że, niestety, 
w dużym stopniu stanowią one problem dla miasta w postaci nakładającego się na ruch miejski 
ruchu tranzytowego. Realizacja „ringu drogowego” bez układu dróg dojazdowych do niego 
o wyższych parametrach (docelowo minimum 20 km nowych dróg plus modernizacja istniejących) 
może przesądzić o tym, że jedynie w małym stopniu wykorzystamy walory centralnego położenia 
Łodzi w kraju i względem najważniejszych w Polsce szlaków transportowych. 

12.2.2. Układ powiązań wewnętrznych 

Oprócz wymienionych wyżej ulic, należących do układu dróg krajowych i wojewódzkich, 
pozostałą sieć uliczną miasta tworzą drogi powiatowe oraz gminne (Rysunek 124, Rysunek 125). 

Sieć drogowo-uliczną tworzy prostokątny układ śródmiejski oraz promieniste trasy, 
pełniące rolę dróg wylotowych z miasta i obsługujące stosunkowo nowe dzielnice mieszkaniowe 
położone poza koleją obwodową, która stanowi poważną barierę terenową. Gęstość wiaduktów 
dla przekroczenia tej bariery jest zbyt mała, a parametry już istniejących obiektów nie zawsze 
odpowiadają obecnym potrzebom. Zbyt mało jest również dogodnych połączeń między strefami 
zurbanizowanymi na zewnątrz kolei obwodowej. Przeważająca ilość połączeń między nimi musi 
odbywać się poprzez układ drogowy w obszarze centralnym. Rezultatem tego jest większe 
obciążenie tras przecinających linię kolei obwodowej, konieczność większych przekrojów 
na wiaduktach w tym rejonie oraz trudności z dużą liczbą relacji lewoskrętnych na skrzyżowaniach 
układu podstawowego tuż za tą linią. 

 

Rysunek 124 Drogi – podział na kategorie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Zarządu Dróg i Transportu. 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI 

 

   278 

 

Rysunek 125 Drogi – podział funkcjonalno-techniczny 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Zarządu Dróg i Transportu. 

Dużym problemem obszaru śródmiejskiego jest mała gęstość sieci ulic. Wąskie ulice (często 
o szerokości od 12 do 14 m), przy dużej wielkości kwartałów, zwykle wielokrotnie większych 
od kwartałów w innych miastach, utrudniają obsługę komunikacyjną tego obszaru. Niektóre  
z ulic prowadzą jednocześnie trasy linii tramwajowych o znacznym obciążeniu. Sama wielkość 
strefy centralnej miasta przekracza znacznie wielkości przyjętego ścisłego centrum w innych 
ośrodkach. Daje się tu odczuć brak układu obwodowego tego obszaru, który odciążałby 
bezpośrednio ruch w strefie centralnej i mógłby rozprowadzać go do poszczególnych części 
śródmieścia. 

W układzie komunikacyjnym nie ma na ogół hierarchizacji układu. Ruch tranzytowy, 
zewnętrzny bądź międzydzielnicowy, miesza się z ruchem lokalnym. Odcinki takich ulic, jak np.: 
Inflancka, Rzgowska, Pabianicka, al. Piłsudskiego czy Kilińskiego, poza dużym ruchem 
ogólnomiejskim i tranzytowym, obsługują bezpośrednio wjazdy bramowe. Inne ulice, takie,  
jak np. odcinki al. Włókniarzy, mają skrzyżowania w odległościach poniżej wymaganego minimum 
dla ulicy tej klasy. W dzisiejszym układzie komunikacyjnym jest to zaś konieczne dla obsługi ruchu 
lokalnego. Powyższe sytuacje powodują brak płynności ruchu, zatory oraz obniżają 
bezpieczeństwo. Jednocześnie nie ma odpowiedniej segregacji różnych rodzajów ruchu: 
samochodowego, tramwajowego, rowerowego i pieszego na ulicach bardziej obciążonych. 

Obecnie brakuje też tras głównych o wyższych parametrach technicznych, szczególnie 
dla połączeń z „ringiem drogowym”. Wyjątki stanowią tu niedawno wybudowane: Trasa Górna – 
al. Bartoszewskiego (tu jednak nie ma, jak na razie, połączenia w kierunku autostrady) i połączenie 
drogi krajowej nr 14 do drogi ekspresowej S14. Realizacja Trasy Górna pozwoliła na przełożenie 
ruchu tranzytowego z drogi krajowej nr 1, która przebiegała m.in. ulicami Paderewskiego 
i Rzgowską, przecinającymi tereny osiedlowe. Notowano tu bardzo duże przekroczenia poziomu 
hałasu, znaczne przeciążenie układu drogowego i duży poziom wypadków z udziałem pieszych. 

Podstawowe wnioski dotyczące charakterystyki dróg (Tabela 30): 
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 długość dróg krajowych znacznie przewyższa długość dróg wojewódzkich (podobnie  
jak w układzie zewnętrznym metropolitalnym), 

 duża liczba dróg powiatowych w stosunku do dróg gminnych, 

 znaczna długość ulic o nawierzchni gruntowej – 177 km. 

Tabela 30 Charakterystyka techniczna dróg publicznych (bez autostrady A1) 

Kategoria 
Długość 

w km 
Rodzaj nawierzchni 

Utwardzona Gruntowa 

Krajowa 64,022 64,022 0,000 

Wojewódzka 15,261 15,261 0,000 

Powiatowa 404,459 391,692 12,767 

Gminna 546,839 369,994 176,845 

Ogółem 1030,581 840,969 189,612 
Źródło: Dane Zarządu Dróg i Transportu, stan na styczeń 2014 roku. 

Poza wymienionymi drogami publicznymi, w układzie komunikacyjnym miasta istnieje cała 
sieć dróg wewnętrznych, pod zarządem ZDiT – ponad 360 km – oraz drogi wewnętrzne 
osiedlowe, zakładowe, związane z obsługą terenów zieleni, rolnych itd. Podział na drogi gminne 
i wewnętrzne, znajdujące się pod zarządem ZDiT, jest czysto administracyjny i odzwierciedla 
w pewnym sensie podziały sprzed wielu lat. 

Układ drogowy obciążony jest przede wszystkim przez ruch wewnętrzny. 
Ilość zarejestrowanych w mieście pojazdów samochodowych rosła dynamicznie do 2009 roku 
mimo zmniejszającej się liczby mieszkańców. Po tym okresie, po przekroczeniu liczby 400 tys., 
nastąpiła pewna stabilizacja liczby pojazdów. W roku 2014 według danych GUS w Łodzi 
przypadały 483 samochody osobowe na 1000 mieszkańców. Wśród dużych miast polskich  
jest to niski wskaźnik. Miasta te mają wskaźniki motoryzacji powyżej 500, a Warszawa, Poznań 
czy Katowice zbliżają się do wskaźnika 600 sam. osob./1000 mieszkańców. Całkowita liczba 
podróży (wewnętrzne, wjazdowe i wyjazdowe) w 2013 roku w tys./dobę wynosiła 1641,6597. 

System parkowania 

System parkowania odgrywa bardzo dużą rolę zwłaszcza w śródmieściu miasta. Przy 
założeniu, że docelowo w śródmieściu Łodzi przejazdy międzydzielnicowe skierowane będą 
na kilka ulic pracujących np. w układzie obwodnicowym, to właśnie on limituje wielkość ruchu 
na pozostałych ulicach. Tylko możliwość parkowania w tym obszarze może skłaniać do wjazdu 
do śródmieścia. Nie dotyczy to jedynie taksówek, kierowców podwożących inne osoby 
lub użytkowników tzw. parkingów K+R, czyli „Kiss and Ride” (tworzonych z myślą o kierowcach 
podwożących samochodami osoby przesiadające się następnie na środki transportu zbiorowego). 

Struktura i liczba miejsc parkingowych w omawianym rejonie nie uległa większym zmianom 
od wielu lat. Mamy tu do czynienia z wysokim udziałem, około 30%, miejsc na parkingach 
nieurządzonych, drogach wewnętrznych i podwórkach nieprzystosowanych do parkowania 
pojazdów. Pozostałe to miejsca do postoju pojazdu na ulicach i nielicznych parkingach 
urządzonych. W tej sytuacji należy liczyć się z tym, że w przyszłości, w związku 
z zagospodarowaniem pustych placów (wykorzystywanych obecnie na parkingi), porządkowaniem 
podwórek i działaniami prowadzącymi do poprawy warunków ruchu na ulicach, liczba miejsc 
parkingowych może się zmniejszyć.  

W ramach opracowania Aktualizacja Optymalnego Wariantu Systemu Transportowego 
dla miasta Łodzi598, dla obszaru śródmiejskiego wykonano analizy dotyczące aktualnej liczby 
miejsc parkingowych, obecnych i prognozowanych potrzeb parkingowych oraz wynikających 
z tego wniosków. Określono tu, że granice strefy centralnej wyznaczają: Rondo Solidarności – 

                                                                    
597 Aktualizacja optymalnego wariantu systemu transportowego dla miasta Łodzi – kwiecień 2014 (BPRW S.A.) 
598 Biuro Planowania Rozwoju Warszawy Spółka Akcyjna, Aktualizacja optymalnego wariantu systemu transportowego dla Miasta Łodzi, 

Warszawa 2014 rok. 
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Kopcińskiego – al. Śmigłego-Rydza – Milionowa – Piotrkowska – Pl. Reymonta – Rzgowska – 
Bednarska – Wólczańska – Wróblewskiego – Al. Politechniki – Żeromskiego – Łąkowa – 
Żeligowskiego – Karskiego (planowana) – Ogrodowa – Zachodnia – Limanowskiego – Rynek 
Bałucki – Organizacji WIN – Franciszkańska – Północna – Źródłowa – Rondo Solidarności.  

Oceniano przede wszystkim możliwości zaspokojenia potrzeb parkingowych w porze 
nocnej. Dla założonych wielkości liczby mieszkańców i miejsc pracy (wartości mogą się w pewnym 
zakresie zmienić w nowym Studium) oraz przyjętego obecnego, niewielkiego wskaźnika 
motoryzacji dla tego obszaru (150 sam. osob./1000 mieszkańców) wynika, że na dzień dzisiejszy 
potrzeby parkingowe są niższe o 13,5 tys. od liczby miejsc parkingowych. Jednak w roku 2025, 
przy zapotrzebowaniu: 1 miejsce parkingowe/1 mieszkanie bilans jest ujemny, brakuje 22 tys. 
miejsc. Przy przyjęciu zaś wskaźnika: 0,6 miejsca parkingowego/1 mieszkanie nadal brakuje 
5,2 tys. miejsc parkingowych. 

Wskaźniki liczby miejsc parkingowych dla ścisłego centrum dla innych przykładowych miast 
przedstawiają się następująco: 

 Warszawa: 1 miejsce (lub mniej)/1 mieszkanie, 

 Bydgoszcz: 0,6 miejsca/1 mieszkanie, 

 Szczecin: 0,3 miejsca/1 mieszkanie. 

Innym podejściem do problemu wskaźników parkingowych jest, jak na razie rzadko 
stosowane i raczej dla osiedli mieszkaniowych, uzależnienie ich od wielkości mieszkania. 

Według danych GUS w 2011 roku (ludność Łodzi na 31 grudnia 2011 roku – 728,9 tys., 
i 2,54 – średnia liczba osób w rodzinie w polskich miastach przy ogólnej krajowej około 2,82) 
dla całego obszaru Łodzi przypadało 1,1 samochodu na 1 rodzinę. Wskaźnik ten wykazuje 
tendencję wzrostową. Wzrasta ogólna liczba samochodów, a jednocześnie, jak do tej pory, spada 
liczba osób w rodzinie. 

Jedną z metod częściowego rozwiązania problemu parkowania w śródmieściu 
jest stworzenie strefy płatnego parkowania (Rysunek 126). Istotny jest tutaj zarówno zasięg takiej 
strefy, jak i przyjęcie odpowiedniego cennika. 

W omawianej Aktualizacji postuluje się rozszerzenie strefy płatnego parkowania o obszar 
ograniczony ulicami Pomorską-Kopcińskiego oraz terenem Dworca Łódź Fabryczna i wschodnią 
granicą strefy płatnego parkowania. Wynika to przede wszystkim z lokalizacji w tym obszarze 
ruchotwórczych funkcji (m.in. sąd, wyższe uczelnie, Teatr Wielki). Średni stopień zajętości miejsc 
parkingowych wynosi tu 0,98, a na wielu odcinkach przekracza 1,0. Oznacza to, że parkuje 
tu więcej pojazdów, niż jest miejsc. Jest to parkowanie niezgodne z przepisami, powodujące 
utrudnienia w poruszaniu się i stwarzające duże niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu. 

Kluczem do rozwiązania problemu parkowania w śródmieściu mogą być wzajemne relacje 
w układzie docelowym pomiędzy wielkością programu zagospodarowania, przyjętymi 
i akceptowanymi wskaźnikami liczby miejsc parkingowych oraz jakością oferty komunikacji 
zbiorowej. Wielkość programu to głównie intensywność zabudowy, a co za tym idzie, liczba 
potencjalnych użytkowników miejsc parkingowych oraz ilość przestrzeni do urządzania 
parkingów. Z drugiej strony, pewne ograniczenia parkowania mogą być rekompensowane poprzez 
widoczną poprawę oferty komunikacji zbiorowej. 

Budowa parkingów wielopoziomowych w centrum bądź jego okolicach, jak do tej pory, 
dotyczy jedynie ich budowy przy konkretnych obiektach, zwykle usługowych. Obecnie  
nie ma też potwierdzenia realnych możliwości budowy parkingów wielopoziomowych 
ogólnodostępnych w innych polskich miastach. 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI 

 

   281 

 

Rysunek 126 Strefa płatnego parkowania od 1 lutego 2016 roku 

Źródło: Zarząd Dróg i Transportu, Strefa Parkowania, http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Strefa_parkowania/58 – sierpień 2016 roku. 

12.3. Miejska komunikacja zbiorowa 

12.3.1. Sieć tramwajowa 

Sieć tramwajowa jest, wraz z siecią linii autobusowych, podstawowym elementem 
komunikacji zbiorowej. W przyjętej „Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+” wskazuje 

http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Strefa_parkowania/58
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się, że jednym z celów jest: rozwój zrównoważonego transportu miejskiego, zwłaszcza 
szynowego599. 

Sieć tramwajowa Łodzi jest częścią sieci aglomeracji łódzkiej, która obsługuje również 
miasta: Pabianice, Konstantynów Łódzki, Zgierz, Ozorków oraz wieś Lutomiersk. Obecnie miasto 
posiada 22 linie tramwajowe, z czego pięć obsługuje również tereny poza jego granicami. 
Najdłuższa linia ma 29,4 km, a najkrótsza – 9,5 km. 

Długość torów tramwajowych na terenie Łodzi eksploatowanych przez ruch osobowy: 

 208 km toru pojedynczego, 

 torowisko wydzielone – 145 km toru pojedynczego, 

 torowisko wbudowane – 63 km toru pojedynczego600.  

Układ tramwajowy w Łodzi jest przykładem gęstej sieci tramwajowej w intensywnie 
zabudowanym śródmieściu miasta (Rysunek 127). Cechą charakterystyczną łódzkiego układu 
tramwajowego jest duży udział torowisk wbudowanych w jezdnie wąskich ulic, co jest przyczyną 
wzajemnego blokowania się pociągów tramwajowych i pojazdów samochodowych. Skutkiem tego 
jest zaś mniejsza średnia prędkość przejazdu tramwajów (pojazdów uprzywilejowanych) 
w stosunku do średniej prędkości autobusów. Dla tramwajów w dniu roboczym dla całego miasta 
wynosi ona 16,48 km/godzinę, dla autobusów zaś 20,26 km/godzinę601. 

 

Rysunek 127 Komunikacja zbiorowa – układ tras tramwajowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Zarządu Dróg i Transportu, stan na marzec 2017 roku. 

Obecnie w Łodzi eksploatowanych jest 19 krańcówek-pętli tramwajowych; 5 znajduje się 
poza Łodzią. Najbardziej obciążone są krańcówki „Augustów” (4 linie, 22 pociągi 
tramwajowe/godzinę) i „Wyszyńskiego” (3 linie, 22 pociągi tramwajowe/godzinę). 

                                                                    
599 Uchwała Nr XLIII/824/12 Rady Miejskiej w Łodzi z 25 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Strategia zintegrowanego rozwoju 

Łodzi 2020+”. 
600 Dane MPK Łódź Sp. z o.o. 
601 Dane z Oceny systemu komunikacji tramwajowej i autobusowej 2011 rok – MPK Łódź Sp. z o.o. 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI 

 

   283 

Obciążenia głównych ciągów tramwajowych mieszczą się w granicach 20-30 pociągów/godzinę 
w jednym kierunku. 

Największe obciążenie, wynoszące 30 pociągów tramwajowych/godzinę w jednym 
kierunku, dotyczy ciągu ulic: Zachodnia-al. Kościuszki-Piotrkowska, od ul. Północnej na północy 
do Placu Niepodległości na południu. Obciążenia ponad 20 pociągów/godzinę notuje się także 
na ciągu W-Z: Rokicińska-al. Piłsudskiego-al. Mickiewicza-al. Bandurskiego-Karolewska-
Bratysławska-al. Wyszyńskiego, od pętli Augustów do pętli Wyszyńskiego,  
oraz na ul. Narutowicza, od ul. Kopcińskiego do ul. Kilińskiego. 

Łączna liczba taboru tramwajowego to 474 wozy. Tabor tramwajowy obsługiwany  
jest w dwóch zajezdniach: przy ul. Telefonicznej oraz przy ul. Pabianickiej (Chocianowice). 
Warsztaty tramwajowe i dyrekcja MPK mieszczą się przy ul. Tramwajowej602. Poza czynnymi 
zajezdniami Łódź posiada działającą w latach 1902-2012 zajezdnię na Helenówku (konieczne 
są dalsze decyzje dotyczące przyszłości tych terenów). Drugą nieczynną zajezdnią jest zajezdnia 
na Brusie, powstała w 1910 roku, która będzie pełnić rolę obiektu muzealnego. 

Dostępne dane nie są w pełni kompletne gdyż MPK Łódź nie prowadzi kompleksowych 
badań przewozu pasażerów i nie dysponuje takimi informacjami. 

Pomijając problemy związane z taborem i stanem technicznym torowisk, gdyż nie jest 
to domena studium, należy stwierdzić, że największą przeszkodę w działaniu sieci tramwajowej 
stanowi przejazd przez centrum miasta. Torowiska wbudowane w jezdnie, utrudniające przejazd, 
występują jedynie w obszarze wewnątrz kolei obwodowej. Prędkość przejazdu ograniczana 
jest również na skrzyżowaniach. Niezwykle trudno bowiem wprowadzić priorytet dla tramwaju 
na nadmiernie zatłoczonych – w wyniku ruchu samochodowego – ulicach. Brakuje przy tym wielu 
właściwie ukształtowanych, wygodnych dla pasażera punktów przesiadkowych i integracyjnych 
z innymi środkami transportu. 

Należałoby jednocześnie zwrócić uwagę na problem linii, na których występuje bardzo małe 
natężenie ruchu pasażerskiego (trasa tramwajowa na ul. Warszawskiej). Sprawny układ 
autobusowy, oparty czasem o małe pojazdy, mógłby tu nawet zwiększyć częstotliwość kursów 
przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. 

12.3.2. Sieć autobusowa 

W śródmieściu miasta sieć autobusowa (Rysunek 128) jest elementem uzupełniającym 
komunikacji zbiorowej, gdzie podstawą jest sieć linii tramwajowych. Rola autobusów rośnie  
wraz z oddalaniem się od centrum obszarów, które te autobusy obsługują. 

Obecnie podróżni mogą poruszać się po mieście 82 liniami autobusowymi, z czego 
80 obsługuje MPK Łódź Sp. z o.o. Łącznie po ulicach miasta autobusy jeżdżą na 75 liniach 
dziennych i 7 nocnych. Trasy linii dziennych to około 1220 km. Najdłuższa linia ma długość 23 km, 
najkrótsza – 4 km. 

W Łodzi eksploatowanych jest ponad 50 krańcówek-pętli autobusowych, ponad 10 – 
poza Łodzią. Najbardziej obciążonymi krańcówkami są:  

 „Plac Dąbrowskiego”, gdzie w szczycie obsługuje się 15 linii z 24 kursami,  

 „Janów” z 6 liniami (24 kursy),  

 „Wydawnicza” z 9 liniami (20 autobusów),  

 „Szczecińska Cmentarz”, obsługująca 6 linii z 19 autobusami. 

Odcinki ulic najbardziej obciążone w szczycie ruchem autobusowym to:  

 ul. Popiełuszki (7 linii, 28 autobusów/godzinę),  

 al. Palki (14 linii, 28 autobusów/godzinę),  

                                                                    
602 Biuro Planowania Rozwoju Warszawy Spółka Akcyjna, Aktualizacja Studium Systemu Transportowego… 
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 al. Włókniarzy (10 linii, 27 autobusów/godzinę),  

 ul. Żeromskiego (7 linii, 24 autobusy/godzinę),  

 ul. Przybyszewskiego (7 linii, 24 autobusy/godzinę), 

 ul. Wojska Polskiego (8 linii, 22 autobusy/godzinę). 

MPK Łódź dysponuje około 385 autobusami (firm Ikarus, Jelcz, Volvo, Mercedes Benz 
i Solaris), obsługiwanymi przez dwie zajezdnie: przy ulicach Nowe Sady i Limanowskiego603.  

Dostępne dane nie są w pełni kompletne, gdyż łódzkie przedsiębiorstwo nie prowadzi 
kompleksowych badań przewozu pasażerów i nie dysponuje takimi informacjami. 

Sieć autobusowa jest elementem komunikacji zbiorowej dużo bardziej elastycznym 
w odniesieniu do jej kształtowania niż sieć tramwajowa. Wiele jej elementów można zmieniać 
w krótkim czasie w zależności od potrzeb. Tym niemniej punkty integracji z innymi rodzajami 
komunikacji zbiorowej powinny być w wielu wypadkach rozstrzygane zarówno w opracowaniach 
komunikacyjnych, jak i przestrzennych. 

 

Rysunek 128 Komunikacja zbiorowa – układ tras autobusowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Zarządu Dróg i Transportu oraz MPK Łódź Sp. z o.o., http://www.mpk.lodz.pl/ – stan 

na sierpień 2016 roku604. 

                                                                    
603 Biuro Planowania Rozwoju Warszawy Spółka Akcyjna, Aktualizacja Studium Systemu Transportowego… 
604 Aktualne trasy i rozkłady jazdy na stronie MPK Łódź Sp. z o.o., http://www.mpk.lodz.pl/. 
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12.3.3. Współpraca sieci tramwajowej i autobusowej  

Obie omówione wyżej sieci układów przewozów komunikacja zbiorową współdziałają 
ze sobą. W śródmieściu występuje przewaga przewozów tramwajowych. Dominują one także 
na promieniście rozchodzących się trasach o dużym natężeniu ruchu. Obsługa zurbanizowanych 
terenów na zewnątrz śródmieścia to domena sieci autobusowej. 

Układ linii komunikacji miejskiej, szczególnie tramwajowej, oparty jest na układzie 
przesiadkowym. Zwiększa to efektywność transportu, przejrzystość układu, a także 
korzystniejszą dla pasażera oraz pod względem eksploatacyjnym częstotliwość kursów. 
Jednak ze względu na blokowanie się przejazdów (np. na odcinkach torowisk tramwajowych 
dzielonych z ruchem samochodowym), a przez to brak odpowiedniej punktualności, będącej 
podstawą działania takiego systemu, w godzinach większego obciążenia ruchem często nie działa 
on według powyższych założeń i zniechęca do korzystania z niego. 

Analizy wykonane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Łodzi wykazały,  
że na około 72% odcinków linii tramwajowych nakładają się trasy linii autobusowych. Dotyczy 
to przede wszystkim obszaru wewnątrz kolei obwodowej oraz tras na zewnątrz, takich  
jak np. ul. Aleksandrowska, ul. Pabianicka, al. Wyszyńskiego czy też ul. Warszawska (wspomniana 
wcześniej w kontekście tras tramwajowych o małym potoku pasażerskim).  

Duża liczba nakładających się tras wskazuje na konieczność zmiany w układzie linii 
autobusowych. Dużą niedogodność dla pasażerów komunikacji zbiorowej stanowi 
brak sprawnych węzłów przesiadkowych. W wielu wypadkach dotyczy to także połączeń z innymi 
środkami transportu, takimi jak kolej.  

W 2015 roku oddano do użytku przystanek przesiadkowy Piotrkowska Centrum na trasie 
W-Z, zlokalizowany pomiędzy al. Kościuszki i ul. Piotrkowską. Zintegrował w znacznym stopniu 
komunikację miejską na trasach wschód-zachód i północ-południe. Posiada cztery perony 
tramwajowe. 

Integracja komunikacji zbiorowej za główny cel powinna przyjąć określenie obszarów 
działania poszczególnych podsystemów (tramwaj, autobus). Okolice styku tych obszarów, 
z uwzględnieniem punktowych elementów innych systemów, takich jak stacja kolejowa 
czy dworzec autobusów dalekobieżnych, mogą być rejonami lokalizacji węzłów integracyjnych. 
Wymaga to jednak głębokiej analizy komunikacyjnej, z uwzględnieniem możliwości 
przestrzennych do realizacji tego systemu. Do powyższej analizy należy włączyć planowanie 
parkingów P+R, czyli „Park and Ride”. 

W celu wyznaczenia stref dostępności miejskiej komunikacji zbiorowej przyjęto, że dogodna 
odległość do przystanku w strefie śródmiejskiej oraz w obszarach dużych osiedli budownictwa 
wielorodzinnego wynosi 300 m. Dla pozostałych terenów przyjęta odległość to 600 m.  

Można uznać, że cały teren zurbanizowany, poza nielicznymi terenami o małej gęstości 
zabudowy, posiada dostępność do przystanków miejskiej komunikacji zbiorowej (Rysunek 129). 
Jednocześnie należy dodać, że przyjmowane odległości 300 i 600 m są ustalone dość 
rygorystycznie, gdyż często przyjmuje się odległości 400 i 800 m jako strefę dojścia 
do przystanku. 
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Rysunek 129 Dostępność do przystanków miejskiej komunikacji zbiorowej 

Źródło: opracowanie własne. 

12.4. Komunikacja autobusowa podmiejska i dalekobieżna 

Obecnie funkcjonują w Łodzi dwa dworce autobusowe dla komunikacji międzynarodowej, 
krajowej, regionalnej i podmiejskiej: 

 Dworzec Łódź Kaliska (na czas budowy Dworca Łódź Fabryczna), 

 Dworzec Północny na ul. Smugowej. 

Większość połączeń dalekobieżnych obsługuje Dworzec Łódź Kaliska. Dworzec Północny 
obsługuje głównie połączenia regionalne i podmiejskie. W ramach budowy Nowego Centrum 
Łodzi przewidziana jest budowa dworca dla autobusów dalekobieżnych, który byłby dobrze 
zintegrowany z linią kolejową, liniami tramwajowymi i liniami autobusów miejskich. 

Dodatkowo na terenie Łodzi działa kilkanaście przystanków końcowych dla komunikacji 
podmiejskiej. Bardzo często (jak np. przystanek „Piotrkowska Centrum”, funkcjonujący do obecnej 
przebudowy al. Mickiewicza, lub przystanek na ul. Broniewskiego) wykorzystują one istniejące 
jezdnie i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. Lokalizacja tych przystanków, 
w zależności od ich wielkości i programu, może być ustalana w opracowaniach planistycznych, 
takich jak miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego czy nawet studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Częściej jednak jest rozstrzygana na poziomie 
administrowania układem komunikacyjnym. 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI 

 

   287 

12.5. Układ kolejowy 

Układ kolejowy zapewnia połączenia pasażerskie Łodzi w ramach regionu 
oraz międzyregionalne (Tabela 31). Służy też do przewozu towarowego, a szczególnie ładunków 
masowych. 

Tabela 31 Linie kolejowe 

Nr linii Nazwa linii Długość odcinka  
w km 

14 Łódź Kaliska – (Sieradz) Tuplice 7,640 

15 Bednary – Łódź Kaliska 8,909 

16 Łódź Widzew – Kutno 10,744 

17 Łódź Fabryczna – Koluszki 12,055 

25 Łódź Kaliska – (Tomaszów Mazowiecki) Dębica 17,411 

458 Łódź Fabryczna – Łódź Widzew 4,700 

539 Łódź Kaliska Towarowa – Retkinia 1,752 

540 Łódź Chojny – Łódź Widzew 6,075 

541 Łódź Widzew – Łódź Olechów 6,334 
Źródło: Dane PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Przez Łódź nie przebiega żadna linia magistralna podstawowego układu kolejowego 
naszego kraju (Rysunek 130). 

 

Rysunek 130 Układ linii kolejowych w województwie łódzkim 

Źródło: opracowanie własne. 

Przemiany strukturalne i własnościowe, jakie dokonały się w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat, 
spowodowały odczuwalne nieuporządkowanie różnych obszarów działania – w tym terenowych. 
Powierzchnie znajdujące się obecnie we władaniu firm kolejowych, na styku z innymi formami 
zainwestowania terenu, nie zawsze wykorzystywane na potrzeby kolei, są zbyt często przykładem 
braku ładu przestrzennego i estetyki (złomowiska samochodowe, tereny składu materiałów 
budowlanych itp.). 
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W październiku 2013 roku zostały zakończone prace nad Studium wykonalności 
dla budowy linii dużych prędkości Warszawa – Łódź – Wrocław. Jej realizacja przyczyniłaby  
się do umiejscowienia Łodzi w sieci miast położonych na głównych szlakach kolejowych. 
Projektowana linia KDP nie została jednak wpisana do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym, w związku z tym brak tu dalszych decyzji. 

Na zlecenie PKP PLK, PKP S.A. i miasta Łódź zrealizowana została budowa nowego 
multimodalnego dworca Łódź Fabryczna, największej tego typu w Polsce. Jest kluczowym 
elementem Nowego Centrum Łodzi. Na najniższym poziomie, 16,5 m pod ziemią, znajduje 
się stacja kolejowa, na wyższym poziomie, 8 m pod ziemią, znajduje się dworzec kolejowy 
oraz wielostanowiskowy przystanek autobusowy. Tak przebudowany dworzec będzie mógł 
w przyszłości stać się częścią projektowanej linii średnicowej, przebiegającej pod centrum Łodzi, 
oraz stacją na linii pociągów dużych prędkości. 

Dobowe potoki pasażerskie z 2011 roku nie przekraczały 8680 osób. (Rysunek 131). 

 

Rysunek 131 Dobowe potoki pasażerskie z 2011 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: SENER, Studium wykonalności dla przystosowania Łódzkiego Węzła Kolejowego do obsługi kolei 

dużych prędkości oraz zapewnienia jego intermodalności z innymi środkami transportu, Warszawa 2012 rok. 

W styczniu 2014 roku w Instytucie Kolejnictwa opracowane zostały dane dotyczące 
dobowych potoków pasażerskich dla linii Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej605. Prognozy te zakładają, 
że uruchomienie połączeń ŁKA zwiększy liczbę pasażerów o 2,7 mln osób w skali roku. Otwarcie 
tunelu średnicowego z trzema przystankami (w tym przystanek Centrum zlokalizowany  
przy ul. Zachodniej – możliwe przejście pasażerów do tramwaju) spowoduje zwiększenie liczby 
pasażerów o około 9,2 mln. 

Łódzka Kolej Aglomeracyjna rozpoczęła przewóz w czerwcu 2014 roku. Pierwszym 
uruchomionym połączeniem była relacja Łódź Kaliska – Sieradz. Do sierpnia 2016 roku 
przewoźnik kolejowy aglomeracji łódzkiej utworzył cztery główne trasy: Łódź Kaliska – Sieradz, 
Łódź Kaliska – Łowicz Główny, Łódź Kaliska – Warszawa, Łódź Kaliska – Kutno, obsługujące około 
45 miejscowości (Rysunek 132). 

                                                                    
605 Instytut Kolejnictwa, Koncepcja rozwoju Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do 2010 roku z perspektywą do 2030 roku, Warszawa 2014 rok 
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Rysunek 132 Schemat aktualnych tras Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej 

Źródło: Łódzka Kolej Aglomeracyjna, mapa połączeń, https://lka.lodzkie.pl/mapa-polaczen/, stan na sierpień 2016 roku. 

Obecna geometria sieci kolejowej jest niekorzystna dla wykorzystania jej do obsługi 
komunikacji miejskiej. Składa się na to dość duża odległość stacji i przystanków kolejowych 
od centrum miasta i brak dobrego powiązania z pozostałym układem komunikacyjnym, 
a szczególnie z systemem miejskiej komunikacji zbiorowej. Brak również łącznic kolejowych 
pomiędzy poszczególnymi liniami, które pozwoliłyby na ruch po zamkniętych obwodach. 

Rozwój układu kolejowego powinien być, oczywiście, ukierunkowany na wzrost ilości 
przewożonych pasażerów i towarów. Przede wszystkim należy jednak dążyć do tego, by główne 
trasy kolejowe nie omijały miasta. Dotyczy to zarówno tras międzyregionalnych,  
jak i międzynarodowych. W skali lokalnej należy w miarę potrzeb rozwijać sieć kolei 
aglomeracyjnej oraz przeanalizować zasadność obsługi terenów miasta przez kolej miejską 
na trasie tzw. ósemki. Wymagać to będzie jednak uzupełnienia układu kolejowego o brakujące 
łącznice, zapewniające połączenia między poszczególnymi liniami kolejowymi. 

12.6. Przewozy towarowe i logistyka 

Przewozy towarowe w Polsce zdominowane są przez transport drogowy. Wzajemny udział 
środków transportu kolejowego i drogowego w 2012 roku wynosił 80,9% – transport drogowy 
i 19,1% – transport kolejowy. Udział tego drugiego systematycznie maleje, i tak np. od 2004 roku 
zmalał z 33,6% do wymienionych powyżej 19,1% w 2012 roku. Jedynie poważne inwestycje 
pozwolą zwiększyć do 2020 roku wolumen przewożonych ładunków o ponad 25% w stosunku 
do 2012 roku. Oznaczać to będzie utrzymanie udziału w rynku przewozów towarowych 
na poziomie 19%606. Zdecydowanie powinna zwiększyć się też prędkość handlowa przewozów 
kolejowych, która w 2011 roku wynosiła zaledwie 25,58 km/godzinę, podczas gdy w krajach Unii 
Europejskiej przekracza ona poziom 50 km/godzinę607. Nie bez znaczenia będą tu rozstrzygnięcia 
prawne. Z jednej strony możliwa jest zmiana dyrektywy zwiększającej maksymalne rozmiary 

                                                                    
606 Kearney A., Inc., Kolejowe przewozy towarowe w Polsce – wzrost w trybie warunkowym, Warszawa 2013 rok. 
607 Urząd Transportu Kolejowego, Departament Regulacji Rynku Kolejowego, Analiza rynku kolejowych przewozów intermodalnych, 

Warszawa 2012 rok. 
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i tonaż ciężarówek, które mogą poruszać się po unijnych drogach, co może być zwiększeniem 
konkurencyjności w stosunku do kolei. Z drugiej strony mamy projekty dyrektywy ograniczającej 
długość, na jaką mogą być realizowane przewozy samochodowe. Rozdzieliłoby to zdecydowanie 
zasięg obsługi transportem drogowym i kolejowym na krótsze odcinki (rozważane do 150 km), 
obsługiwane przez transport drogowy, i dłuższe – realizowane dzięki kolei. 

Powyższe uwarunkowania dotyczą również województwa łódzkiego, a co za tym idzie, 
w znacznym zakresie także Łodzi. Dla mieszkańców miasta najuciążliwszy jest transport drogowy. 
Sytuacja powoli zaczyna się jednak normować i dzięki oddawanym inwestycjom (np. Trasa Górna – 
al. Bartoszewskiego i autostrada A1) zapewniona będzie dalsza poprawa. Ruch tranzytowy nawet 
na najbardziej obciążonych drogach krajowych znajduje się na poziomie poniżej 30% całego ruchu. 
Przejazd pojazdów ciężkich nie zniknie z łódzkich ulic. Pozostanie tutaj ruch docelowy,  
który też ma tendencję wzrostową. Dlatego należy zadbać o rozwój sieci dróg o podwyższonych 
parametrach, mogących przenosić wyższe obciążenia. Sieć ta powinna mieć spójny układ, 
w którym drogi dojazdowe do węzłów na autostradach i drogach ekspresowych byłyby połączone 
z drogami obwodowymi (np. śródmieścia) i drogami pozwalającymi na połączenia 
międzydzielnicowe. 

W skali kraju wielkość towarowych przewozów kolejowych systematycznie maleje, dotyczy 
to również Łodzi. W 2010 roku w Łodzi wynosiła od około 475 tys. t/rok do około 6000 tys. t/rok, 
w zależności od linii kolejowej (Rysunek 133). 

 

Rysunek 133 Towarowe przewozy kolejowe w 2010 roku – w tys. t/rok 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: SENER, Studium wykonalności… 

Oprócz uciążliwości związanej z hałasem, jaki towarzyszy transportowi kolejowemu, należy 
wspomnieć o trasach kolejowych, na których przewożone są ładunki niebezpieczne. Niestety, 
na wielu odcinkach przechodzą one w bezpośrednim sąsiedztwie łódzkich terenów 
mieszkaniowych (Rysunek 134).  
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Rysunek 134 Trasy przewozów ładunków niebezpiecznych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: SENER, Studium wykonalności… 

W ciągu najbliższej dekady największe zmiany w portfelu towarów przewożonych koleją 
nastąpią w odniesieniu do udziału węgla i kruszyw. Będzie tu miał miejsce największy spadek 
liczby przewozów. Natomiast, znacząca zmiana na korzyść dotyczyć będzie przewozów 
intermodalnych – zanotują one dynamiczny wzrost i po przewozach węgla i kruszyw staną się 
trzecią grupą asortymentową przewozów608. Prognozy wzrostu przewozów ładunków 
intermodalnych w Polsce do 2020 roku przewidują około dwukrotny wzrost masy ładunków.  

W roku 2011 przewozy intermodalne, mierzone masą ładunków, wynosiły 2,37% ich ogółu. 
Udział terminalu Łódź Olechów w przewozach kolejowych krajowych w tym samym roku to tylko 
1,69%. Dla porównania: wielkość przewozów w całym kraju, mierzona liczbą kontenerów, w 2011 
roku to mniej niż 0,5 mln sztuk, co w przeliczeniu stanowiło blisko 800 tys. jednostek TEU. 
W porcie w Hamburgu przeładunek w tym okresie kształtował się na poziomie ponad 8 mln TEU. 
Wzrost liczby kontenerów przeładowywanych w terminalu Łódź Olechów tylko w niewielkim 
stopniu jest możliwy poprzez lepszą organizację pracy i zakup nowszego sprzętu.  
W celu znacznego powiększenia oferty usług przeładunkowych należałoby powiększyć tereny 
terminalu. Jego atutem jest położenie z dala od osiedli mieszkaniowych, jednocześnie przy bardzo 
dobrym dostępie do układu drogowego. 

Należy zaznaczyć, że w ostatnich latach Polska posiadała jeden z największych 
współczynników wzrostu kolejowych przewozów intermodalnych, który był znacząco wyższy 
niż w krajach o wysokim poziomie liberalizacji rynków kolejowych. W Polsce w latach 2009-2010 
wzrost przewozów wynosił około 30%, w tym samym czasie w Niemczech – niespełna 12%, 
w Belgii – 5,4%, w Holandii – 0,4%. Średnia dynamika wzrostu we wszystkich krajach europejskich 
w latach 2009-2010 oscylowała na poziomie 10,8%609.  

W kwietniu 2013 roku rozpoczęto eksploatację linii towarowej z Chengdu (miasto 
w środkowych Chinach) do stacji Łódź Olechów; czas przejazdu pociągu wynosi od 12 do 14 dni. 

                                                                    
608 Kearney A., Inc., Kolejowe przewozy… 
609 Urząd Transportu Kolejowego, Departament Regulacji… 
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Początkowo linia służyła wyłącznie do sprowadzania towarów z Chin. Obecnie uruchamiany 
jest również przewóz w drugą stronę. Linia obsługuje także firmy z innych krajów europejskich.  

Rozwój centrów logistycznych, a szczególnie wielkość ich powierzchni magazynowych, 
uwarunkowany jest budową nowoczesnych dróg. W okresie poprzedniej dziesięciolatki w naszym 
rejonie następował niezwykle dynamiczny rozwój regionu Piotrkowa Trybunalskiego.  
Było to wówczas największe skrzyżowanie drogowe w Polsce. Dziś wykazuje się tam dużą liczbę 
pustostanów. Obecnie na znaczeniu zyskuje rejon Strykowa, gdzie krzyżują się autostrady A1 i A2. 
Bardziej dynamiczny rozwój łódzkiego rynku ma szansę nastąpić teraz po wybudowaniu odcinka 
A1 między Strykowem a Tuszynem.  

Istniejące połączenie z Warszawą, poprzez autostradę A2 i drogę ekspresową S8 powoduje, 
że rynek Polski centralnej i rynek warszawski w coraz większym stopniu postrzegane są jako jeden 
duży region. Ostatnie realizacje nowych powierzchni to SERGO Logistics Park Stryków 
(15000 m2), Panattoni Park Łódź East (8000 m2) oraz magazyn Castoramy, budowany przez firmę 
Panattoni w Strykowie (50000 m2)610. 

12.7. Transport lotniczy 

Port lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta położony jest blisko centrum miasta, 
w odległości około 6 km. Posiada asfaltową drogę startową, o długości 2500 m i szerokości 45 m. 
Wyposażony jest w nowoczesny system ILS. Terminal pasażerski, oddany do użytkowania  
w 2012 roku, jest dostosowany do odprawy w godzinie szczytowej jednocześnie czterech 
samolotów typu b737-800. Obiekt może jednocześnie przyjąć ponad 2000 osób. 
Jest wyposażony w 14 stanowisk przeznaczonych do odprawy biletowo-bagażowej oraz 5 gatów 
(wejść na płytę lotniska). Widoczna jest tendencja zmniejszania się ruchu czarterowego na rzecz 
ruchu rejsowego oraz bardzo duży wzrost lotniczych przewozów cargo (Tabela 32). 

Tabela 32 Liczba obsłużonych pasażerów i przewozów cargo w latach 2010-2015 

Rok Ogólny ruch Ruch rejsowy Ruch czarterowy 
Cargo 
w kg 

2010 393942 304078 89864 200 

2011 389286 340195 49091 295011 

2012 462931 409777 45735 1047395 

2013 353633 317596 34523 3155068 

2014 253772 214233 37629 5533111 

2015 287628 256994 28760 6430661 
Źródło: Dane firmy „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta” Sp. z o.o. 

Spółka „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta” realizuje program inwestycyjny 
„Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta”. Program został zaktualizowany 
w 2015 roku. Nadrzędnym celem jego realizacji jest poprawa dostępności komunikacyjnej miasta, 
a tym samym zwiększenie jego dostępności gospodarczej. Program w zakresie inwestycji 
w rozbudowę infrastruktury kubaturowej i drogowej (płyty postojowe, drogi kołowania) został 
zakończony. W ramach planu w latach 2015-2016 rozbudowano m.in. płaszczyzny postojowe 
dla samolotów (nowa płyta w miejscu starego terminalu nr 2) – inwestycja zakończyła  
się w czerwcu 2016 roku. 

Realizacja obu zadań doprowadziłaby do dostosowania przepustowości drogi startowej 
oraz dróg kołowania do przepustowości nowego terminalu pasażerskiego. Planuje się też 
m.in. rozbudowę świateł podejścia i wydłużenie drogi startowej. Z uwagi na obecną sytuację 
Spółki realizację części zadań przesunięto jednak poza rok 2020. 

W ramach „Studium wykonalności dla przystosowania Łódzkiego Węzła Kolejowego 
do obsługi kolei dużych prędkości oraz zapewnienia jego intermodalności z innymi środkami 
transportu” przewidywany jest również wariant przebiegu linii kolejowej na lotnisko po stronie 

                                                                    
610 ILL OnPiont, Rynek powierzchni magazynowych w Polsce, Warszawa 2014 rok. 
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południowej linii nr 14. Na wniosek Portu Lotniczego uzgodniono, że perony kolei powinny 
być umiejscowione po zachodniej stronie terminalu, a nie jak proponowano, od czoła. 

12.8. System rowerowy 

Dynamicznie rozwijającym się elementem łódzkiego systemu transportowego jest obecnie 
system rowerowy. W 2011 roku Łódź stała się sygnatariuszem Karty Brukselskiej. Zobowiązuje 
ona m.in. do zwiększenia do 15% udziału komunikacji rowerowej w ruchu miejskim w okresie 
do 2020 roku. Długość istniejącej sieci dróg rowerowych w Łodzi wynosi ok. 146 km611. Obecnie 
nie tworzy ona w pełni spójnego układu, ale trwają prace nad uzupełnianiem istniejących 
fragmentów dróg rowerowych oraz budową nowych (Rysunek 135).  

 

Rysunek 135 Drogi rowerowe 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Zarządu Dróg i Transportu, stan na sierpień 2016 roku612. 

Dynamicznie zmienia się wiedza na temat potrzeb rowerzystów. Wiele informacji przyniosły 
niedawne badania tras przejazdu z użyciem systemu GPS. Poglądy na temat docelowego układu 
tras rowerowych również ulegają zmianie, i tak np. ustalenia z opracowania Aktualizacji Studium 

                                                                    
611 Wrower, http://wrower.pl/miasto/dlugosc-sciezek-rowerowych-w-polskich-miastach, 2044. 
612 Ze względu na dynamikę zmian aktualne dane dotyczące dróg rowerowych znaleźć można na stronie: Rowerowa Łódź, mapa, 

http://gis2.mapa.lodz.pl/RowerowaLodz. 
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Systemu Transportowego dla Miasta Łodzi z 2014 roku ponad dwóch lat mogły już ulec zmianom 
na kilku odcinkach. 

12.9. Mobilność piesza 

Według ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców Łodzi w kwietniu 2013 roku (dane 
o podróżach 1043 osób), dla potrzeb Aktualizacji Studium Systemu Transportowego dla Miasta 
Łodzi, podróże piesze stanowią 27,4% dobowych podróży wewnętrznych. Stanowi to znaczną 
wielkość, zwłaszcza gdy porównamy ją z wielkością komunikacji indywidualnej – 24,6% ogólnej 
liczby podróży. Badania takie powinny być w przyszłości wykonywane systematycznie, 
m.in. dlatego, że w porównaniu z miastami zachodniej Europy, gdzie sytuacja jest ustabilizowana 
(np. Wiedeń – od 27 do 29% w okresie 1993-2003), w polskich miastach sytuacja zmienia  
się w dość dużym zakresie (Warszawa – od 30 do 22% w okresie 1993-2005). Możliwy jest 
też scenariusz, że duża część ruchu pieszego przejdzie do komunikacji rowerowej, podobnie 
jak np. w Kopenhadze, choć zapewne będą to inne proporcje). 

Brak zachowania nawet niezbędnego minimum 1,5 m szerokości chodnika lub zawężanie 
przez słupy oświetleniowe i trakcyjne jego użytecznej szerokości, brak ciągłości ciągów pieszych 
to dość częste przypadki występujące na terenie Łodzi. Niestety, potrzeby ruchu pieszego 
przegrywają czasami z ruchem i parkowaniem pojazdów samochodowych, a ostatnio również 
z ruchem rowerowym. Atrakcyjność ulic, które są przestrzenią miejską, powinna w przyszłości 
zdecydowanie uwzględniać mobilność pieszą. 

12.10. Aktualizacja Studium Systemu Transportowego dla Miasta Łodzi 

W 2013 roku rozpoczęto prace nad Aktualizacją Studium Systemu Transportowego 
dla Miasta Łodzi. Opracowanie zostało wykonane przez Biuro Planowania Rozwoju Warszawy 
Spółka Akcyjna. 

Zasadniczymi elementami planowanego układu drogowo-ulicznego są: 

 trasy zapewniające sprawne podłączenie do krajowego systemu dróg ruchu szybkiego 
(węzłów autostrad A1 i A2, dróg ekspresowych S8 i S14), w tym poprawiające także obsługę 
komunikacyjną dużych obszarów mieszkaniowych (jak np. projektowana Wojska Polskiego 
od ul. Karskiego do węzła „Teofilów” na S14), 

 uzupełnienie tworzącego się od wielu lat układu obwodowego strefy centralnej. 
Układ obwodnicy (ramy) wewnętrznej tworzą: Al. Politechniki, ul. Paderewskiego, 
ul. Broniewskiego, al. Śmigłego-Rydza, ul. Kopcińskiego, al. Palki, ul. Strykowska, 
ul. Inflancka, ul. Julianowska z brakującym odcinkiem ul. Brzóski-Modra do ul. Karskiego 
i dalej ul. Żeligowskiego-Łąkowa. Obwodnica (rama) zewnętrzna to ciąg al. Włókniarzy – 
al. Jana Pawła II, ul. Śląska (nowy korytarz), ul. Konstytucyjna (nowa inwestycja), 
ul. Inflancka, ul. Łagiewnicka, Al. Sikorskiego, 

 ciągi ulic odciążające obszar śródmiejski, umożliwiające i warunkujące podjęcie 
długofalowych działań nakierunkowanych na ograniczenie ruchu samochodowego w Strefie 
Wielkomiejskiej (takie jak: Inflancka – Julianowska – Karskiego – Żeligowskiego – Łąkowa, 
Konstytucyjna, Śląska, odcinek al. Bartoszewskiego – al. Ofiar Terroryzmu 11 Września, 
Kaczeńcowa, odcinek Aleksandrowska – rejon Portu Lotniczego im. Władysława 
Reymonta). 

Prognozy ruchu na rok 2025 na sieci drogowo-ulicznej wykazują uzasadnienie ruchowe 
większości elementów tego układu dla przyjętych przez Łódź prognoz demograficzno-
programowych na 2025 rok.  

Wyniki omawianego studium transportowego w zakresie układu drogowo-ulicznego, układu 
komunikacji zbiorowej oraz wniosków dotyczących m.in. systemu parkowania czy priorytetów 
inwestycyjnych będą uwzględniane w pracach nad Studium. Należy jednak podkreślić, 
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że ostateczna decyzja w zakresie przebiegu proponowanych korytarzy drogowych zostanie 
podjęta w ramach prac nad Studium. 

12.11. Podsumowanie – system komunikacji miasta 

1. Łódź posiada dobre położenie komunikacyjne – otoczona jest „ringiem drogowym”, na który 
składają się istniejące i budowane autostrady: A1 i A2 oraz istniejące i projektowane drogi 
ekspresowe: S8 i S14. Stwarza to możliwość wyjątkowo dogodnego połączenia 
ze wszystkimi rejonami kraju i całej Europy. 

2. Rozwiązania wymaga problem połączenia sieci „ringu drogowego” z wewnętrznym układem 
drogowym miasta. Brakuje obecnie tras głównych o wyższych parametrach technicznych, 
szczególnie dla połączeń z istniejącymi autostradami A1 i A2 oraz projektowaną S14. 
Przepustowość ulic, funkcjonujących obecnie jako dojazdy do dróg układu zewnętrznego, 
jest niewystarczająca, jedynie dojazdy do S8 posiadają odpowiednie parametry. Ze względu 
na konieczne wyższe parametry tych podłączeń do „ringu” niezbędne jest takie 
kształtowanie obszarów, przez które przebiegają te drogi, by nie następowały wzajemne 
kolizje między drogą a przylegającym terenem. Dotyczy to często braku możliwości obsługi 
przylegających terenów do drogi wyższej klasy jak i zagrożeń hałasem od niej. 

3. Przez Łódź nie przebiega żadna linia magistralna podstawowego układu kolejowego Polski. 
Budowę tunelu średnicowego należy traktować jako jedną z najważniejszych inwestycji 
w mieście. Realizacja Linii Dużych Prędkości Warszawa – Łódź – Wrocław przyczyniłaby 
się do umiejscowienia Łodzi w sieci miast położonych na głównych szlakach kolejowych. 
W miarę potrzeb i możliwości należy rozwijać sieć kolei aglomeracyjnej i połączenia 
towarowe. 

4. Łódź posiada własne lotnisko regionalne – port lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta – 
położone stosunkowo blisko centrum miasta. Port lotniczy stwarza szansę na wzmocnienie 
atrakcyjności inwestycyjnej miasta i regionu, jednak wykorzystanie tego atutu osłabia 
niewystarczające powiązanie komunikacyjne terenów lotniska z resztą miasta. 

5. Problemem dla miasta jest nakładanie się ruchu tranzytowego na ruch miejski. W istniejącym 
układzie komunikacyjnym nie ma na ogół hierarchizacji – ruch tranzytowy zewnętrzny bądź 
międzydzielnicowy miesza się z ruchem lokalnym. Sytuacja ulegnie poprawie między innymi 
po realizacji zewnętrznego układu autostradowego.  

6. Dużym problemem obszaru śródmiejskiego jest mała gęstość sieci ulic. Wąskie ulice 
(często o szerokości od 12 do 14 m), przy dużych kwartałach, zwykle wielokrotnie większych 
od kwartałów w innych miastach, utrudniają obsługę komunikacyjną tego obszaru. Niektóre 
z ulic prowadzą jednocześnie trasy linii tramwajowych o znacznym obciążeniu. 
Sama wielkość strefy centralnej miasta przekracza znacznie wielkości przyjętego ścisłego 
centrum w innych miastach.  

7. W obszarze śródmiejskim brakuje zamkniętego układu obwodowego, który odciążałby 
bezpośrednio ruch w strefie centralnej i mógł rozprowadzać go do poszczególnych części 
śródmieścia. Przy projektowaniu, przebudowach i remontach dróg należy dążyć 
do równoważenia potrzeb wszystkich użytkowników: pasażerów transportu zbiorowego, 
kierowców, rowerzystów i pieszych. Układ obwodowy terenów śródmieścia tworzyć będzie 
na wielu odcinkach rodzaj szwu pomiędzy różnymi strukturami urbanistycznymi. 

8. Obecna geometria sieci kolejowej jest niekorzystna dla wykorzystania jej do obsługi 
komunikacji miejskiej. Brakuje łącznic kolejowych pomiędzy poszczególnymi liniami, które 
pozwoliłyby na ruch po zamkniętych obwodach. Stacje i przystanki kolejowe zlokalizowane 
są w dużych odległościach od centrum miasta lub innych celów podróży. Wpływa to na małe 
wykorzystanie tego środka transportu do obsługi komunikacyjnej miasta. Sytuacja 
poprawiłaby się znacząco w wyniku realizacji tunelu średnicowego kolei konwencjonalnej 
pod centrum miasta. Ponadto układ kolejowy nie jest powiązany z pozostałym układem 
komunikacyjnym, a szczególnie z systemem miejskiej komunikacji zbiorowej. Powiązanie 
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takie np. w formie węzłów przesiadkowych pozwoliłoby na stworzenie zintegrowanego 
i komplementarnego systemu komunikacji zbiorowej. 

9. Układ kolei obwodowej tworzy wokół centralnej części i wschodniego fragmentu miasta 
swoistą fizyczną barierę. Należy dążyć do lepszych powiązań komunikacyjnych między 
strukturami przestrzennymi po obu stronach linii kolejowych. Dotyczy to zarówno 
komunikacji samochodowej jak i bezpiecznych przejść dla pieszych i przejazdów 
rowerowych. Stacje kolejowe powinny być traktowane jako zworniki struktury miejskiej. 

10. Sieć tramwajowa jest do tej pory i powinna być w przyszłości podstawowym elementem 
komunikacji zbiorowej. Układ tramwajowy w Łodzi jest przykładem gęstej sieci tramwajowej 
w intensywnie zabudowanym śródmieściu miasta. W obszarze tym sieć autobusowa 
jest elementem uzupełniającym komunikacji zbiorowej. Rola autobusów rośnie  
wraz z oddalaniem się od centrum obszarów, które obsługują. W celu optymalnego 
wykorzystania sieci tramwajowej, szczególnie w śródmieściu miasta, należałoby nowe 
inwestycje generujące największy ruch planować w obszarach wzdłuż linii tramwajowych, 
po uprzednim podniesieniu ich parametrów. Cechą charakterystyczną łódzkiego układu 
tramwajowego jest duży udział torowisk wbudowanych w jezdnie wąskich ulic,  
co jest przyczyną wzajemnego blokowania się pociągów tramwajowych i pojazdów 
samochodowych.  

11. Dynamicznie rozwijającym się elementem systemu transportowego jest obecnie system 
rowerowy. Wciąż jednak ilość dróg rowerowych jest niewystarczająca, a poszczególne 
ich fragmenty nie tworzą spójnej sieci. Należy dążyć do stworzenia całościowego systemu 
poprzez prace nad uzupełnieniem istniejących już fragmentów dróg rowerowych 
oraz budową nowych. 

12. System parkowania odgrywa bardzo dużą rolę zwłaszcza w śródmieściu miasta. W szeroko 
rozumianej strefie centralnej obecne potrzeby parkingowe mieszkańców śródmieścia 
są niższe od obecnej liczby miejsc parkingowych, na co ma wpływ niski wskaźnik motoryzacji, 
jednak potrzeby te będą wzrastały wraz ze wzrostem liczby mieszkańców i ich zamożnością. 
W strefie ścisłego centrum jednak już w stanie obecnym występuje deficyt miejsc 
parkingowych związanych z usługami, miejscami pracy itp. Rozpoczęty już proces 
rewitalizacji śródmieścia zakłada ograniczenie możliwości wykorzystania przestrzeni 
publicznych (ulic i placów) do parkowania samochodów. Wzajemne relacje miedzy 
przyjętymi wskaźnikami parkowania, intensywnością i rodzajem zabudowy a zakładanym 
podziałem zadań przewozowych (transport zbiorowy a samochodowy indywidualny) 
wpływać będą na kształtowanie przekrojów ulic i zagospodarowanie terenów np. pod tereny 
parkingów. 

13. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ 

13.1. Gospodarka wodno-ściekowa 

Właścicielem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej miasta jest Miasto Łódź oraz Łódzka 
Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. (ŁSI), utworzona w 2005 roku, w której 100% udziałów 
ma Miasto Łódź. Główne zadania ŁSI to: zarządzanie łódzką infrastrukturą wodociągowo-
kanalizacyjną, przy współpracy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. i Grupową 
Oczyszczalnią Ścieków Sp. z o.o., oraz prowadzenie inwestycji w tym zakresie. 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (ZWiK) prowadzi działalność gospodarczą 
dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a także zbiorowego odprowadzania ścieków  
bez ich oczyszczania. Do zakresu jego działalności należy: ujmowanie, produkcja i przesył wody 
oraz odbiór i odprowadzanie ścieków, a także eksploatacja urządzeń wodociągowych 
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i kanalizacyjnych, określanie wymagań technicznych zasilania w wodę i odprowadzania ścieków, 
opiniowanie planów rozwoju miasta w zakresie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Proces oczyszczania ścieków i ich odprowadzania do rzeki Ner należy do zadań Grupowej 
Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej (GOŚ ŁAM). 

Stan gospodarki wodno-ściekowej przedstawiony w Uwarunkowaniach obejmuje swym 
zakresem infrastrukturę istniejącą oraz projektowaną, której wykonanie jest przewidziane  
na rok 2016. 

13.1.1. System wodociągowy 

Stan i zakres dotychczasowej obsługi 

System wodociągowy w Łodzi, tworzony od 1925 roku, składa się z: ujęć wody, pompowni, 
stacji uzdatniania wody, zbiorników wodociągowych, sieci wodociągowych magistralnych 
i rozdzielczych. 

System zasilania w wodę 

Miasto jest zaopatrywane w wodę z trzech niezależnych źródeł (Rysunek 136). Są to: 

 wodociąg Sulejów-Łódź, w którym obecnie ujmowana i uzdatniana jest wyłącznie woda 
głębinowa z siedmiu studni zlokalizowanych nad brzegiem Zalewu Sulejowskiego, a woda 
powierzchniowa z zalewu stanowi rezerwowe źródło zasilania. Z tego ujęcia woda 
przetłaczana jest do stacji uzdatniania wody Kalinko i dalej do pompowni Chojny  
przy ul. Granicznej, 

 wodociąg Tomaszów-Łódź, dla którego źródłem zasilania jest woda powierzchniowa z rzeki 
Pilicy (ujęcie Brzustówka) oraz woda głębinowa pobierana z ośmiu studni w miejscowości 
Rokiciny, 

 wodociąg Łódź, który obejmuje pięć większych systemów wodociągów z ujęciami wód 
głębinowych i stacjami uzdatniania wody, tj. „Dąbrowa”, „Teofilów”, „Żabieniec” i wodociąg 
„Sikawa – Stoki” (SW „Telefoniczna”), oraz osiem mniejszych systemów wodociągów 
opartych na lokalnych źródłach wód podziemnych, zasilających wydzielone rejony sieci 
miejskiej (Mileszki, Podklasztorze, Łukaszewska, Imielnik, Nowosolna, Olkuska, 
Henrykowska, Żółwiowa)613. 

                                                                    
613 Dane Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi. 
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Rysunek 136 Schemat zaopatrzenia w wodę 

Źródło: Halcrow Group Sp. z o.o., Master Plan gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Łodzi, Warszawa 2010 rok. 

Pobór wody 

Obecnie w systemie zaopatrzenia Łodzi w wodę wykorzystuje się maksymalnie około 80% 
wydajności źródeł, określonej w pozwoleniach wodnoprawnych: 80% w Systemie Tomaszów-
Łódź, 92% w Systemie Sulejów-Łódź i 69% w Systemie Łódź614 (Tabela 33). System poboru 
i uzdatniania wody ma duże rezerwy w stosunku do pozwoleń wodnoprawnych w zakresie 
produkcji wody.  

Tabela 33 Informacje o poborze wody w 2013 i 2014 roku 

Miejsce poboru 
Ilość wody w 2013 roku 

w tys. m3 
Ilość wody w 2014 roku 

w tys. m3 

Ujęcie Bronisławów 9945 9046 

Ujęcie Tomaszów Mazowiecki 7523 7572 

Ujęcie Rokiciny 6883 7232 

Ujęcia na terenie Łodzi 19595 19704 

Ogółem 43946 43554 
Źródło: Informacja za 2013 rok, przygotowana przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi dla Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej; 

informacja za 2014 rok, przygotowana przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej pismem 

TT.T – 504 – 04/15 z dnia 04.09.2015 r. 

Zgodnie z Centralną Bazą Danych Hydrogeologicznych na terenie miasta zlokalizowanych 
jest kilkaset obiektów hydrogeologicznych, większość z nich to studnie prywatne 
(„Uwarunkowania – ujęcia wód podziemnych” – załącznik Nr 8 do uchwały).  

Podstawowe informacje dotyczące: nazwy obiektu, głębokości, rzędnej terenu (w m n.p.m.), 
roku założenia, miejscowości, typu obiektu, współrzędnych, podstawy lokalizacji oraz stratygrafii 

                                                                    
614 Dane Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi. 
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na dnie dostępne są na stronach internetowych Państwowej Służby Hydrograficznej615 
lub Państwowego Instytutu Geologicznego616. 

W granicach miasta, 29 studni należących do 11 ujęć wód podziemnych, eksploatowanych 
jest przez Zarząd Wodociągów i Kanalizacji (Wykaz 14)617. Woda ujmowana jest z warstw 
wodonośnych czwartorzędu oraz dolnej i górnej kredy. Ponadto ZWiK eksploatuje ponad 200 
innych studni publicznych – najwięcej zlokalizowanych jest w południowej części dawnej dzielnicy 
Łódź-Górna oraz na Bałutach, najmniej w dawnej dzielnicy Śródmieście. Studnie te mają 
głębokość około 20-60 m i ujmują głównie wodę z warstw czwartorzędu. 

System dystrybucji wody 

Miasto wyposażone jest w sieci wodociągowe o długości około 2160 km (Tabela 34). 

Tabela 34 Struktura sieci wodociągowej 

 

Źródło: Informacja za 2014 rok, przygotowana przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 

pismem TT.T – 504 – 04/15 z dnia 04.09.2015 r. 

Miejska sieć wodociągowa zaopatruje 99,9% mieszkańców Łodzi. Obecnie jej zasięgiem 
nieobjęte są dotychczasowe tereny użytkowane rolniczo oraz tereny w strefach dolin rzecznych. 

System wodociągowy Łodzi zapewnia doprowadzenie wody do użytkowników w zasadzie 
na całym terenie zawartym w granicach miasta. 

Sieć wodociągowa do lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku budowana była głównie 
z żeliwa szarego i PVC. W ostatnich latach wodociągi wykonywane są przede wszystkim z PE,  
a w miejsce żeliwa szarego pojawiło się żeliwo sferoidalne. Około 127 km to sieci z azbesto-
cementu. Około 60% całej sieci wodociągowej to stare przewody. Została ona podzielona na dwie 
części (strefy): 

 I strefa – położona w północno-wschodniej części Łodzi, zasilana grawitacyjnie wodą 
głównie ze zbiorników „Stoki” (woda pochodząca z Systemu Tomaszów-Łódź i Łódź), 

 II strefa – położona w południowo-zachodniej części Łodzi, zasilana z pompowni Chojny 
(woda pochodząca z Systemu Sulejów-Łódź).  

Niektóre obszary położone w pobliżu granicy stref charakteryzują się zbyt niskimi 
lub wysokimi ciśnieniami w sieci wodociągowej. Wybrane obszary zasilane są jedynie 
pojedynczymi przewodami, co skutkuje problemami w utrzymaniu wymaganego ciśnienia 
u odbiorców. Najbardziej odczuwalny jest brak dwustronnego zasilania dla ul. Sanitariuszek  
i ul. Lawinowej, osiedli Wiskitno, Mileszki, Feliksin, Lublinek, Młynek i Liściasta oraz dla terenu 
Uniwersytetu Łódzkiego. Niektóre przewody zasilające (np. osiedle Moskule i Rogi) mają zbyt 
małą średnicę w stosunku do potrzeb.  

W skład sieci wodociągowej Łodzi wchodzą pompownie i przepompownie. Pompownie 
zasilają układ sieci w wodę, a przepompownie podwyższają ciśnienie w sieci. Za najważniejszą 
można uznać pompownię Chojny, zasilającą w wodę II strefę ciśnień, tłoczącą do sieci miejskiej 
wodę ze stacji uzdatniania Kalinko, stanowiącej element Systemu Sulejów-Łódź. W skład obiektu 

                                                                    
615 Państwowa Służba Hydrograficzna, http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/ 
616 Państwowy Instytut Geologiczny, http://m.bazagis.pgi.gov.pl/cbdg/#/main?config=data%2Fdzie_hydrogeologia.json 
617 Stan na 04.09.2015 rok. 

Funkcja wodociągu 
Długość 

w km 

Magistrale 346,2 

Sieć wodociągowa rozdzielcza 1274,3 

Przyłącza wodociągowe 539,9 

Ogółem 2160,4 
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pompowni wchodzą cztery zbiorniki wody uzdatnionej, o łącznej pojemności użytkowej 24 tys. m3. 
Do najważniejszych przepompowni zalicza się przepompownię Centralną, o wydajności 200 m3/h 
i zakresie pracy 0,45-0,49 Mpa, oraz przepompownię Widzew Wschód, o wydajności 1,500 m3/h 
i ciśnieniu 0,52 MPa. 

Zbiorniki wody uzdatnionej dla miasta znajdują się w Łodzi m.in. na osiedlu Stoki (zbiorniki 
„Stoki”, o łącznej pojemności 100 tys. m3) oraz na Chojnach (zbiorniki wchodzące w skład obiektu 
pompowni Chojny, o łącznej pojemności użytkowej 24 tys. m3). Zbiorniki „Stoki”, zasilające w wodę 
I strefę ciśnień, zaopatrywane są z Systemu Tomaszów-Łódź, wodociągu „Dąbrowa” oraz ujęć 
znajdujących się na terenie zbiorników. Od 2003 roku funkcjonuje niezależny układ zasilania 
zbiorników na Chojnach wodą ze zbiorników „Stoki”. Ponadto każdy z systemów zaopatrujących 
Łódź w wodę nadającą się do spożycia, tj. „Mirecki”, „Teofilów”, „Żabieniec”, „Dąbrowa”,  
ma w swoim układzie technologicznym zbiorniki wody czystej, które mają charakter zbiorników 
wyrównawczych.  

Praca sieci jest kontrolowana w 28 punktach pomiarowych, w których mierzone 
jest w sposób ciągły ciśnienie, a dane przekazywane są zdalnie do Centralnej Dyspozytorni ZWiK 
Sp. z o.o. W 8 punktach istnieje możliwość zdalnego sterowania przepływem przez zamykanie 
i otwieranie przepustnic. W wybranych punktach na sieci wodociągowej prowadzony 
jest regularny monitoring jakości wody, realizowany przez ręczny pobór prób618. 

Uzbrojenie w sieć wodociągową terenów miasta w znacznym stopniu wyprzedza uzbrojenie 
w sieci kanalizacyjne. 

Charakterystyka zużycia wody 

Od 1990 roku (ze względu na postępujący upadek wodochłonnego przemysłu lekkiego) 
następuje wyraźny spadek zużycia wody, i tak w 1990 roku średniodobowe zużycie wody 
wynosiło 375800 m3/d, a w 2006 roku – około 134000 m3/d. Obecnie w Łodzi zużycie wody 
kształtuje się na poziomie 130000 m3/d, a jednostkowe zużycie wody przez mieszkańców – 
117.6 l/M*d (litrów/mieszkańca/dobę)619 – Tabela 35. 

Tabela 35 Zużycie wody w 2013 roku 

Rodzaj odbiorcy Ilość wody w 2013 roku  
w tys. m3 

Ilość wody w 2014 roku  
w tys. m3 

Gospodarstwa domowe 28269 26760 

Jednostki oświaty, ochrony zdrowia, 
kultury, sportu, rekreacji i rozrywki 

2350 3020 

Odbiorcy przemysłowi 2716 2535 

Odbiorcy pozostali 7103 6023 

Ogółem 40438 38338 
Źródło: Informacja za 2013 i 2014 rok przygotowana przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi dla Łódzkiej Spółki 

Infrastrukturalnej. 

System wodociągowy obecnie jest wykorzystywany średnio w około 57%,  
a przy maksymalnym dobowym rozbiorze – w 73%. Możliwość wzajemnego uzupełniania 
poszczególnych systemów (źródeł zaopatrzenia) gwarantuje pewność zasilania miasta w wodę. 

Potrzeby oraz perspektywy modernizacji i rozbudowy sieci 

Ze względu na fakt, że aktualnie eksploatowany system poboru i uzdatniania wody 
zapewnia wystarczającą rezerwę wody pitnej dla zaopatrzenia Łodzi i odbiorców hurtowych, 
cała uwaga powinna być skoncentrowana na zapewnieniu: najlepszej jakości wody uzdatnionej, 
właściwej gospodarki odpadami powstającymi w procesie uzdatniania wody oraz niezawodnego 

                                                                    
618 Halcrow Group Sp. z o.o., Master Plan… 
619 Dane Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi. 
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działania poszczególnych systemów zaopatrzenia Łodzi w wodę, a także na racjonalizacji kosztów 
ich eksploatacji. 

Głównym zadaniem w zakresie sieci wodociągowej jest zapewnienie niezawodności 
jej działania i uzupełnienie braków infrastruktury wodociągowej na terenie miasta. Dodatkowo 
konieczna jest rozbudowa sieci wodociągowej na terenach rozwojowych. Inwestycje w systemie 
dystrybucji przewidują również wymianę rur azbestowych ze względu na fakt, że zgodnie 
z Rozporządzeniem620 konieczne jest ich usunięcie do 2032 roku. Do wymiany przewidziane 
zostały także odcinki o dużej awaryjności, które generują wysokie koszty eksploatacyjne621. 

Inwestycje planowane w zakresie systemu poboru, uzdatniania wody i dystrybucji 
zestawiono w dokumencie „Program gospodarczy gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Łodzi 
do roku 2033”, będącym załącznikiem do uchwały Nr XLII/821/12 Rady Miejskiej w Łodzi  
z 20 czerwca 2012 roku622. 

13.1.2. System kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej  

Stan i zakres dotychczasowej obsługi 

System odprowadzania ścieków bytowych 

Łódź ulokowana jest na wododziale Wisła-Odra: 

 północna część miasta należy do zlewni rzeki Bzury i jej dopływów: Sokołówki, Aniołówki, 
Zimnej Wody, Brzozy i Wrzącej, 

 niewielki obszar wschodniej część miasta znajduje się w zlewni rzeki Miazgi, będącej 
dopływem Wolbórki i Pilicy, 

 największy obszar południowy należy do zlewni rzeki Ner i jej dopływów: Łódki, Bałutki, 
Karolewki, Jasienia, Olechówki i Augustówki, Gadki oraz Jasieńca i Dobrzynki.  

Zorganizowany system kanalizacji Łodzi powstaje od 1925 roku. Budowę pierwszych sieci 
kanalizacyjnych w systemie ogólnospławnym zrealizowano według projektu W. H. Lindleya 
pod kierunkiem S. Skrzywana. Do wybuchu II wojny światowej wybudowano 105,5 km kanałów, 
obsługujących 1/3 ludności miasta. 

Miasto zostało wyposażone w dwa systemy sieci kanalizacyjnej: 

1. system ogólnospławny, w którym jedną wspólną siecią odprowadzane są ścieki bytowe 
i opadowe;  

2. system rozdzielczy, funkcjonujący w oparciu o dwa niezależne układy kanałów, tj.: 

 układ kanalizacji sanitarnej, dla odprowadzania ścieków bytowych, 

 układ kanalizacji deszczowej, dla odprowadzania spływów deszczowych ze zlewni.  

Istniejący w OWRSW, w granicach kolei obwodowej, system kanalizacji ogólnospławnej 
oparty jest na czterech kolektorach ogólnospławnych: 

 kolektor I, oparty na zlewni rzeki Jasień, 

 kolektor II, oparty na zlewni rzeki Karolewki, 

 kolektor III, oparty na zlewni rzeki Łódki, 

 kolektor IV, oparty na zlewni rzeki Bałutki. 

Kanalizacja ogólnospławna jest zlokalizowana głównie w śródmieściu, gdzie zagęszczenie 
istniejących obiektów praktycznie uniemożliwia przekształcenie jej w kanalizację rozdzielczą. 

                                                                    
620 Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów 

zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby 
zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31). 

621 Halcrow Group Sp. z o.o., Master Plan… 
622 Uchwała nr XLII/821/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu Gospodarczego 

gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Łodzi” do roku 2033. 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI 

 

   302 

Ważnym elementem działania systemu ogólnospławnego są przelewy burzowe, 
odprowadzające podczas opadów nadmiar ścieków (mieszanina ścieków bytowych i opadowych) 
do łódzkich rzek. W systemie kanalizacyjnym miasta znajduje się 18 przelewów burzowych.  
Są one opomiarowane co oznacza, że dane dotyczące ilości zrzutów w ciągu roku i ich objętości 
są dostępne w ZWiK. 

Poprzez zwiększanie uszczelnienia zlewni zwiększa się też ilość wód deszczowych, które 
zamiast zostać wchłonięte do gruntu (na terenie Łodzi nie działają żadne systemy infiltracji 
wód opadowych) lub ulegać odparowaniu, przedostają się do kanalizacji ogólnospławnej, 
powodując lokalne podtopienia, zamieniając ją w kanalizację ciśnieniową oraz zwiększając 
ponad wartość dopuszczaną prawem liczbę zrzutów do odbiornika. Ścieki, przelewające się przez 
przelewy burzowe, mogą powodować erozję koryt rzecznych i niszczenie umocnień. 

Z uwagi zarówno na przeciążenia hydrauliczne kanałów ogólnospławnych, jak i konieczność 
dostosowania ich do zaleceń i wymagań przepisów623, w 2005 roku rozpoczęto prace studialne 
i koncepcyjne dotyczące zmniejszenia liczby zrzutów z przelewów burzowych624. 

Od początku lat sześćdziesiątych kanalizacja w Łodzi realizowana jest w systemie 
rozdzielczym. Dla odprowadzania ścieków sanitarnych z terenów rozbudowującego się miasta 
wykonano trzy kolektory sanitarne: 

 kolektor sanitarny V (zachodni), odprowadzający grawitacyjnie ścieki z terenów 
po zachodniej i północnej stronie miasta do oczyszczalni ścieków, przez Retkinię, 
Konstantynów, Zdrowie, Złotno, Teofilów i Radogoszcz, do Kolei Obwodowej. Obsługuje 
również: Nowy Józefów, Złotno, Hutę Jagodnicę, Kochanówko, Mikołajew i Romanów. 
Kolektor V składa się w zasadzie z dwu kolektorów, tj. kolektora V oraz kolektora VA 
(wybudowanego we fragmentach). Kolektor VA stanowi odgałęzienie kolektora V 
w kierunku wschodnim wzdłuż ul. Maratońskiej do ul. Gimnastycznej, a więc rejonu Smulska 
i Retkinii. Istniejący odcinek kolektora zakończony został w dolinie rzeki Łódki na wysokości 
ul. Kusocińskiego. Kolejny fragment kolektora VA zrealizowany został na ul. Wilsona  
i ul. Krakowskiej na terenie osiedla Zdrowie, 

 kolektor VII (wschodni), odprowadzający grawitacyjnie ścieki do oczyszczalni ścieków 
z terenów po wschodniej i południowej stronie miasta, tj. Lublinka, Charzewa, Rokicia, 
Komornik, Józefowa, Starych i Nowych Górek, Starych Chojen, Kowalszczyzny, Poręby, 
Augustowa, Olechowa, Ner, Andrzejowa, Mileszek, Janowa, Henrykowa. Obszar 
bezpośredniej zlewni kolektora VII został powiększony o tereny osiedla Nowosolna, 
z których ścieki są dostarczane lokalnymi przepompowniami ścieków do górnego odcinka 
kolektora VII. Planuje się, że kolektor VII obsługiwać będzie osiedla Wiskitno, Bronisin, 
Jędrzejów (tereny strategiczne), Hutę Szklaną, Feliksin, części osiedli Andrzejów 
oraz Wiączyń. Kolektor VII łączy się z kolektorem „Polesie 15” w odległości około 3 km 
od Grupowej Oczyszczalni Ścieków, 

 Kolektor VIII (południowy), mający odprowadzać grawitacyjnie ścieki z terenów położonych 
na południu miasta w zlewni naturalnej rzeki Ner, Rudy Pabianickiej. Od strony południowej 
obszar zlewni wychodzi poza granice administracyjne Łodzi na tereny północne 
gm. Pabianice (Ksawerów, Kolonia Wola Zaradzyńska, Żdżary, Teklin) i gm. Rzgów 
(Konstantyna, Starowa Góra, Gadka Stara, Wola Zaradzyńska i Gospodarz). Kolektor VIII 
zrealizowany został do ul. Farnej625. 

                                                                    
623 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 

ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1800). 

624 Pracownia Projektowa MW Projekt Sp. z o.o., Projekt generalny przelewów burzowych na kanalizacji ogólnospławnej miasta Łodzi. Etap 
I…; Pracownia Projektowa MW Projekt Sp. z o.o., Projekt generalny przelewów burzowych na kanalizacji ogólnospławnej Miasta Łodzi. 
Etap II… 

625 Informacje uzyskane w oparciu o: Teren Sp. z o. o. i MW Projekt Sp. z o.o., Projekt generalny kanalizacji sanitarnej w zlewniach 
kolektorów I, II, III, IV w rozdzielczym systemie kanalizacji miasta Łodzi, K-4, Łódź 1998 rok; Teren Sp. z o.o., Kanalizacja m. Łodzi, Projekt 
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Łączna długość kanałów sanitarnych i ogólnospławnych wynosi 1097,0 km oraz 382,8 km 
przyłączy. 

Kanalizacja ogólnospławna i sanitarna obecnie znajduje się w średnim stanie technicznym. 
W złym stanie są najstarsze kolektory ogólnospławne i kanały sanitarne, a także takie, 
przy budowie których nie przestrzegano obowiązujących zasad lub używano materiałów o złej 
jakości. Uszkodzenia rur kanalizacyjnych powodują infiltrację wód gruntowych do systemu 
kanalizacji sanitarnej oraz eksfiltrację ścieków do gruntu. Infiltrujące wody nie tylko zwiększają 
obciążenie hydrauliczne kanałów i oczyszczalni ścieków, ale także ładunek zawiesiny mineralnej 
wprowadzanej do oczyszczalni. Ponoszone są dodatkowe koszty pompowania, oczyszczania, 
usuwania osadów, wzrastają ponadto opłaty za ilość odprowadzonych oczyszczonych ścieków 
do środowiska. 

System oczyszczania ścieków bytowych 

Oczyszczalnia ścieków dla Łodzi – Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Łódzkiej Aglomeracji 
Miejskiej (GOŚ ŁAM) – zlokalizowana jest na prawym brzegu rzeki Ner, w zachodniej części Łodzi. 
Do oczyszczalni odprowadzane są ścieki z terenu Łodzi, a także Pabianic, Konstantynowa 
Łódzkiego i Nowosolnej. 

Łódzka oczyszczalnia ścieków podczas suchej pogody przyjmuje około 200 tys. m3/d 
ścieków z terenów Łodzi oraz Pabianic i Konstantynowa. Wielkość przepływów i parametry 
ścieków dopływających do GOŚ ŁAM zawarto w opracowaniu o pracy oczyszczalni626. Ścieki 
poddawane są oczyszczaniu mechanicznemu, chemicznemu, biologicznemu i ciągowi przeróbki 
osadów ściekowych. Oczyszczalnia GOŚ ŁAM posiada jeden punkt zrzutu ścieków oczyszczonych 
do rzeki Ner. Oczyszczone ścieki odprowadzane są w km 95 + 600 rzeki.  

Działania realizowane w ramach funduszy unijnych doprowadziły do tego,  
że oczyszczalnia jest bardzo nowoczesna, wykorzystuje zaawansowane technologie oczyszczania 
ścieków. 

Ze względu na to, że na obszarze miasta przeważa kanalizacja ogólnospławna, w okresie 
deszczy nawalnych i roztopów oczyszczalnia nie jest w stanie przyjąć tak dużej ilości ścieków. 
Podczas opadów ilość ścieków dopływających do oczyszczalni wzrasta nawet trzykrotnie. W tych 
okresach nie jest ona w stanie zagwarantować wymaganego stopnia usunięcia zanieczyszczeń.  

Potrzeby oraz perspektywy modernizacji i rozbudowy sieci 

Z planowanych inwestycji jako pierwszy należy opracować numeryczny model hydrauliczny 
sieci kanalizacyjnej. Pozwoli on na przeprowadzenie symulacji pracy kanalizacji i określenie 
właściwej lokalizacji oraz wielkości zbiorników retencyjnych. Budowa zbiorników będzie 
niezbędna dla poprawy pracy przelewów burzowych i ochrony oczyszczalni przed nadmiernym 
napływem ścieków. Należy również zmodernizować starą sieć i rozbudować infrastrukturę 
kanalizacyjną na terenach rozwojowych, a także na terenach zamieszkałych, na których jeszcze 
jej nie ma. 

Inwestycje planowane w zakresie systemu odbioru i oczyszczania ścieków bytowych 
zestawiono w dokumencie „Program gospodarczy gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Łodzi 
do roku 2033”, będącym załącznikiem do uchwały Nr XLII/821/12 Rady Miejskiej w Łodzi  
z 20 czerwca 2012 roku. 

                                                                                                                                                                                                                   
generalny, zlewnia kolektora sanitarnego V, Łódź 1998 rok; Projektowanie Wodociągów i Kanalizacji S.C., Kanalizacja m. Łodzi. Prace 
przedprojektowe. Kolektory sanitarne VIII oraz VIIA i VIIIB, 1995 rok. 

626 Firma Projektowa MW Projekt Sp. z o.o., Bilans ilościowo-jakościowy ścieków doprowadzanych do Grupowej Oczyszczalni Ścieków 
Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej w latach 2002–2006, Łódź 2002 rok. 
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13.2. System kanalizacji deszczowej 

13.2.1. Stan i zakres dotychczasowej obsługi 

Zasadę budowy kanalizacji w systemie rozdzielczym przyjęto w 1960 roku. Odbiornikami 
kanałów deszczowych są zwykle najbliżej leżące istniejące rzeki i cieki wodne.  

W Łodzi kanalizacja deszczowa występuje głównie na obrzeżach miasta – poza terenem 
ograniczonym linią kolei obwodowej. Są to tereny budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego 
(Teofilów, Retkinia, Radogoszcz, Chojny Zatorze, Widzew Wschód, Zachód i Północ, Janów, 
Olechów) oraz dzielnice magazynowo-przemysłowe (Teofilów, Dąbrowa). W granicach kolei 
obwodowej (w zlewni ogólnospławnej) występują sporadycznie odcinki kanałów deszczowych, 
służące do odwadniania ulic położonych w pobliżu koryt rzek Jasienia, Łódki i Bałutki. Ścieki 
deszczowe z przeważającej liczby kanałów deszczowych odprowadzane są do odbiorników 
(rzek i cieków) bez oczyszczania. Jedynie w zlewni rzeki Olechówki zrealizowano dwie 
oczyszczalnie wód deszczowych na wylotach kolektorów z dzielnic przemysłowych. Dwie dalsze 
podczyszczalnie – dla kanalizacji obsługującej osiedle budownictwa wielorodzinnego Liściasta – 
zrealizowano w zlewni rzeki Sokołówki. Ponadto na wylotach do odbiorników (rzek) montowane 
są urządzenia podczyszczające, tj. separatory lamelowe z osadnikami. Kanalizacja deszczowa 
obejmuje 568,2 km sieci, 6392 wpusty deszczowe, z ogólnej liczby 12000 wpustów 
(podłączonych do kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej), 152 wyloty do odbiorników, 
administrowane przez UMŁ, oraz urządzenia do podczyszczania ścieków deszczowych. 

Potrzeby oraz perspektywy modernizacji i rozbudowy sieci 

W celu dostosowania się do wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej627 konieczne 
są działania prowadzące do zwiększenia infiltracji wód opadowych do gruntu  
czy też zagospodarowania wód w obrębie zlewni, w których powstają. Niezbędne jest przy tym 
wykonanie badań geologicznych, na podstawie których można będzie określić, na jakich terenach 
pojawi się możliwość wykonania drenaży i studni chłonnych. Długość drenaży należy dobierać 
w zależności od warunków gruntowych i ilości rozsączanych ścieków, a systemy te – stosować 
na terenach z zabudową luźną, a także przy obiektach gminnych, np. związanych z edukacją. 
W zależności od warunków gruntowych (grunt przepuszczalny) i lokalnych możliwości 
terenowych (dostępność obszaru przy zachowaniu wymaganych przepisami szczegółowymi 
odległości minimalnych) konieczne jest wykonanie zintegrowanych systemów zagospodarowania 
ścieków deszczowych (skrzynki rozsączające) z obiektów typu mosty czy ulice. 
Przed wprowadzeniem w system rozsączający ścieki deszczowe powinny zostać oczyszczone 
do parametrów wymaganych Rozporządzeniem628 poprzez zastosowanie separatorów. 

Inwestycje planowane w zakresie systemu odbioru i zagospodarowania wód opadowych 
zestawiono w dokumencie „Program gospodarczy gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Łodzi 
do roku 2033”, będącym załącznikiem do uchwały Nr XLII/821/12 Rady Miejskiej w Łodzi  
z 20 czerwca 2012 roku. 

                                                                    
627 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego 

działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. UE. L. z 2000 r. Nr 327). 
628 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 

ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1800). 
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13.3. Systemy energetyczne 

13.3.1. Zaopatrzenie w energię elektryczną 

Stan i zakres dotychczasowej obsługi 

Na system elektroenergetyczny Łodzi składają się dwie elektrociepłownie: EC-3 i EC-4, 
stacje transformatorowo-rozdzielcze 220/110 kV/SN (GPZ) i linie 220 kV, stacje 
transformatorowo-rozdzielcze 110 kV/SN (RPZ) i linie 110 kV, stacje transformatorowe SN/nN 
wraz z liniami SN i – jako ostatnie ogniwo łączące system elektroenergetyczny z odbiorcą – sieci 
niskiego napięcia wraz z przyłączami. Pokrycie zapotrzebowania mocy odbiorców Łodzi 
uzależnione jest przede wszystkim od możliwości produkcyjnych łódzkich elektrociepłowni, 
uzupełnianych dosyłem mocy z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), poprzez trzy 
stacje systemowe 220/110 kV: GPZ Pabianice w Pabianicach, GPZ Zgierz w Zgierzu i GPZ Janów 
w Łodzi. Stacje te powiązane są liniami 220 kV z elektrowniami: Konińskiego Zagłębia Węgla 
Brunatnego (PAK), Bełchatowskiego Zagłębia Węgla Brunatnego (BOT) i ze stacją Ołtarzew koło 
Warszawy („Uwarunkowania – system elektroenergetyczny” – załącznik Nr 9 do uchwały). 
Na terenie Łodzi zlokalizowanych jest łącznie 40,6 km linii napowietrznych 220 kV, w tym: 

 1-torowa linia relacji Janów-Piotrków, długość na terenie Łodzi – około 7,4 km, 

 1-torowa linia relacji Janów-Rogowiec, długość na terenie Łodzi – około 6,5 km, 

 1-torowa linia relacji Janów-Ołtarzew, długość na terenie Łodzi – około 7,2 km, 

 1-torowa linia relacji Janów-Pabianice, długość na terenie Łodzi – około 8,1 km, 

 1-torowa linia relacji Janów-Zgierz, długość na terenie Łodzi – około 10,6 km, 

 2-torowa linia relacji Zgierz-Adamów i Zgierz-Janów, długość na terenie Łodzi – około 7,4 
km. 

Wzdłuż wschodniej granicy miasta przebiega magistrala elektroenergetyczna 400 kV 
z elektrowni Bełchatów, którą w przyszłości przewiduje się wykorzystać do zasilania Łodzi. 

Na terenie Łodzi działają dwa przedsiębiorstwa dostarczające energię w oparciu o własne 
sieci przesyłowo-rozdzielcze: PGE Dystrybucja S.A. i od 2001 roku „PKP Energetyka” S.A.  

PGE Dystrybucja S.A. dysponuje sieciami elektroenergetycznymi 110 kV: 

- napowietrznymi - 145,5 km 

- kablowymi – 2,3 km 

oraz 21 stacjami transformatorowo-rozdzielczymi 110/SN (w tym niektóre 110/15/6 kV), 
posiadającymi średnio około 30% rezerw w zakresie możliwości przesyłowych mocy elektrycznej. 
Ze stacji tych rozprowadzona jest sieć elektroenergetyczna SN: 

 napowietrzna (15 kV) – 169 km, 

 kablowa (15 i 6 kV) – 1662 km. 

zasilająca stacje elektroenergetyczne SN/nN. 

Z 1650 stacji SN/nN wyprowadzone są linie nN: 

 napowietrzne (bez przyłączy) – 1163 km, 

 kablowe (bez przyłączy) – 4572 km. 

PGE Dystrybucja S.A. obsługuje ogółem 377,9 tys. odbiorców. Roczne zużycie energii 
elektrycznej wynosi 2260,2 GWh, w tym: 

 przemysł i usługi – 23,9 tys. odbiorców, zużywających 1626,6 GWh, tj. 72% ogólnego 
zużycia energii, 

 gospodarstwa domowe – 354,0 tys. odbiorców, zużywających 633,6 GWh. 

„PKP Energetyka” S.A. jest przedsiębiorstwem dostarczającym energię elektryczną 
z własnej sieci przesyłowo-rozdzielczej, zlokalizowanej w pobliżu obiektów PKP, nastawionym 
na obsługę odbiorców przemysłowych. Linie kablowe i stacje transformatorowe są zlokalizowane 
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wzdłuż linii kolejowych biegnących na terenie miasta oraz na stacjach kolejowych Łódź Widzew, 
Łódź Fabryczna, Łódź Kaliska, Łódź Żabieniec i Łódź Olechów.  

W zależności od potrzeb klientów firma jest w stanie wyprowadzić swoją sieć 
elektroenergetyczną poza tzw. obszar kolejowy i doprowadzić ją do obiektów położonych 
w odległości do 5 km. Roczna sprzedaż energii elektrycznej dla Łodzi wynosi 63454 MWh. 

W zakresie możliwości przesyłowych mocy elektrycznej „PKP Energetyka” S.A. posiada 
średnio około 20% rezerw. Na system elektroenergetyczny spółki „PKP Energetyka” w Łodzi 
składają się: 

 4 podstacje trakcyjne, 

 92 km kablowych linii SN, 

 37 stacje transformatorowe SN/nN, 

 4 km napowietrznych linii N. 

Stopień zaspokojenia potrzeb w zakresie mocy elektrycznej 

Ilość mocy zapotrzebowanej przez odbiorców wynosi maksymalnie (w grudniu i styczniu) 
około 592 MW. Moc ta może być dostarczona do systemu elektroenergetycznego Łodzi 
podstawowo: 

 z elektrociepłowni łódzkich (Veolia Energia Łódź S.A.), 

 z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (PSE S.A.). 

Podział dostarczonej mocy z wymienionych źródeł zmienia się w zależności od pory roku. 

Wielkość mocy wyprodukowanej przez łódzkie elektrociepłownie (w okresie grzewczym) 
to około 369 MW, pozostała część pokrywana jest z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. 
Oznacza to, że około 62% zapotrzebowanej przez miasto energii elektrycznej produkują 
w sezonie grzewczym (jesienno-zimowym) łódzkie elektrociepłownie. Należy przy tym zauważyć, 
że w okresie letnim produkcja energii elektrycznej w łódzkich elektrociepłowniach znacząco 
spada (ze względów technicznych) i wynosi około 20% zapotrzebowanej przez miasto energii. 
W okresie tym większość mocy, tj. około 80%, pobierana jest z Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego. Energia dostarczana jest do odbiorców za pośrednictwem stacji 
transformatorowych 110 kV/SN, w których istnieje zapas mocy w wysokości 40%. 
Po uwzględnieniu wartości mocy: 

 zapotrzebowanej przez odbiorców, 

 możliwej do wyprodukowania przez elektrociepłownie łódzkie, 

 możliwej do pobrania z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, 

 możliwej do przesłania sieciami PGE Dystrybucja S.A. do odbiorców. 

Sytuację energetyczną miasta w zakresie zaspokojenia w moc elektryczną można uznać 
za zadowalającą. Maksymalne obciążenie, jakie zarejestrowano w szczytach obciążeniowych 
(jesienno-zimowych) w ciągu ostatnich 20 lat, nie spowodowało ograniczeń w przesyle mocy 
elektrycznej. 

Potrzeby i perspektywy modernizacji i rozbudowy sieci oraz ocena stanu systemu 
elektroenergetycznego 

Pod względem nasycenia urządzeniami elektroenergetycznymi obszar Łodzi jest bardzo 
zróżnicowany. Do stref o dobrym nasyceniu należą obszary osiedli budownictwa mieszkaniowego 
wielorodzinnego, m.in. Teofilów, Retkinia, Chojny, Żubardź, Widzew, Dąbrowa, Radogoszcz. 
Ewentualne potrzeby rozbudowy urządzeń elektroenergetycznych, wynikające ze wzrostu 
obciążenia, mogą wystąpić w sieci SN, szczególnie w osiedlach Dąbrowa i Teofilów oraz w sieci nN, 
w dzielnicach Łodzi z zabudową przedwojenną. Konieczna będzie wówczas rozbudowa istniejącej 
sieci SN i budowa nowych stacji transformatorowych SN/nN wraz z liniami nN. Obszarami 
o dobrym nasyceniu urządzeniami elektroenergetycznymi, posiadającymi rezerwy mocy 
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pozwalające na wzrost obciążeń, są dawne dzielnice przemysłowo-magazynowe: Lodowa 
i Ustronna. 

Do obszarów o wyjątkowo niekorzystnym bilansie mocy należy Śródmieście. Brak 
tu możliwości rozwojowego wzrostu poboru mocy z istniejących stacji transformatorowych. 
Pomimo gruntownej rekonstrukcji sieci 15 kV i nN wzdłuż modernizowanej części 
ul. Piotrkowskiej śródmiejskie sieci SN i nN w większości pracują dociążone, na granicy swoich 
przepustowości. Dodatkowym utrudnieniem w tej części miasta jest wciąż działająca 
kilkudziesięcioletnia sieć 6 kV, systematycznie likwidowana. Problem stanowi też uzyskanie 
miejsca na lokalizację nowych stacji transformatorowych SN/nN – pilna potrzeba ich budowy 
występuje od lat. Z uwagi na atrakcyjność terenów Śródmieścia powstają i przewidywane  
są do realizacji obiekty, których wartości mocy zapotrzebowanej przekraczają możliwości pokrycia 
ich z istniejących urządzeń elektroenergetycznych. Rozwiązaniem może być jedynie budowa 
nowych sieci SN i stacji transformatorowych SN/nN.  

Do skrajnych przypadków, bez uzbrojenia w urządzenia elektroenergetyczne, należą tereny 
nowego budownictwa jednorodzinnego (m.in. Marianów, Jasieniec, Mikołajew, Listopadowa, 
Klinowa) oraz przyłączone do Łodzi tereny zamiejskie, dawniej rolnicze, przeznaczone 
pod budownictwo jednorodzinne a także tereny pod centra handlowe, lokalizowane w różnych 
punktach Łodzi – często na granicy miasta. Brak urządzeń elektroenergetycznych na tych 
obszarach wymaga pilnego przygotowania stacji transformatorowych SN/nN, linii zasilającej SN 
i nN. W przeciwnym razie nie będzie można tam dostarczać energii elektrycznej. 

Podstawa działania PGE Dystrybucja S.A. oparta jest na założeniach czysto ekonomicznych. 
Jeśli powstaną nowe tereny przeznaczone na cele budownictwa jednorodzinnego lub potrzeby 
przemysłowe, PGE Dystrybucja S.A. zaopatrzy je w niezbędną infrastrukturę. PGE Dystrybucja 
S.A. jest zatem przedsiębiorcą, który dostosowuje swoje działania do kierunków rozwoju 
i zapotrzebowania miasta. 

Zamierzenia inwestycyjne przedsiębiorstwa energetycznego PGE Dystrybucja S.A., zgodnie 
z jej własnymi analizami i planem rozwoju sieci wysokich napięć na okres 2017-2022, 
w najbliższych latach obejmują („Uwarunkowania – system elektroenergetyczny” – załącznik Nr 9 
do uchwały)629: 

 stacje RPZ: 

 kompleksową modernizację stacji 110/15 kV RPZ Śródmieście, w tym rozbudowę 
rozdzielni 15 kV i 6 kV dla zasilania rewitalizowanych obszarów śródmieścia Łodzi630, 

 odtworzenie likwidowanej stacji 110/15 kV EC-3 w nowej lokalizacji – nowa 
lokalizacja o nazwie RPZ Włókniarzy, 

 odtworzenie likwidowanej stacji 110/15 kV EC-4 w nowej lokalizacji – nowa 
lokalizacja o nazwie RPZ Poręby631, 

 budowę stacji 110/15 kV RPZ Przejazd dla odciążenia stacji 110/15/6 kV RPZ 
Śródmieście, poprawy bezpieczeństwa energetycznego centralnej części miasta 
oraz stworzenia warunków do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nowych 
kijentów, 

 rozbudowę rozdzielni 110 kV w stacji 110/15 kV RPZ Ruda dla poprawy 
bezpieczeństwa energetycznego południowej części miasta; 

 linie 110 kV: 

                                                                    
629 „Uwarunkowania – system elektroenergetyczny” – załącznik Nr 9 do uchwały przedstawia wyłącznie istniejące elementy systemu 

elektroenergetycznego. Zamierzenia inwestycyjne poszczególnych przedsiębiorstw zostały uwzględnione w części kierunków 
Studium, na schemacie 11k. 

630 Opracowane zostały założenia techniczne dla przebudowy rozdzielni SN oraz dla potrzeb własnych. Przedsięwzięcie jest na etapie 
uzyskiwania zgód korporacyjnych na rozpoczęcie procesu inwestycyjnego.  

631 Dla zadań związanych z odtworzeniem stacji 110/15 kV za EC-3 RPZ Włókniarzy oraz stacji 110/15 kV za EC-4 RPZ Poręby 
opracowano programy funkcjonalno-użytkowe. 
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 domknięcie łódzkiego ringu linii 110 kV632 – budowę linii kablowej 110 kV Lublinek – 
Srebrna – Koziny oraz Konstilana – Aleksandrów (w większości poza granicami 
Łodzi), dla zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego zachodniej części 
aglomeracji Łodzi, 

 budowę linii kablowej 110 kV Janów – Nowosolna – Stryków dla zwiększenia 
bezpieczeństwa energetycznego wschodniej części aglomeracji łódzkiej, 

 budowę linii kablowej 110 kV Śródmieście – Łąkowa dla zwiększenia bezpieczeństwa 
energetycznego centralnej części miasta, 

 budowę linii kablowej 110 kV Śródmieście – Drewnowska dla zwiększenia 
bezpieczeństwa energetycznego centralnej części miasta633, 

 przebudowę linii napowietrznej 110 kV Janów – Radogoszcz na linię kablową, 

 przebudowę podejścia linii 110 kV do RPZ Komorniki z linii napowietrznej 
na kablową, 

 przebudowę linii napowietrznej 110 kV Zgierz – Retkinia na dwutorową linię 
kablową, 

 modernizację linii napowietrznej Pabianice – Ruda – Polesie. 

 

Plany inwestycyjne „PKP Energetyka” S.A. w najbliższych latach obejmują: 

 budowę stacji 110/15 kV RPZ Łódź – Karolew PKP dla poprawy bezpieczeństwa 
energetycznego odbiorców PKP i odbiorców bytowych zachodniej części miasta, 

 budowę stacji 110/15 kV RPZ Łódź Kaliska – Towarowa, 

 budowę linii stacji 15 kV relacji SR Karolew – SR Żabieniec. 

 budowę dwóch linii stacji 110 kV relacji RPZ Sienkiewicza – RPZ Fabryczna PKP. 

Polskie Sieci Energetyczne S.A., zgodnie z Planem rozwoju w zakresie zaspokojenia 
obecnych       i przyszłych potrzeb w energię elektryczną w latach 2016-2025, na terenie obszaru 
Łodzi planują następujące inwestycje („Uwarunkowania – system elektroenergetyczny” – 
załącznik Nr 9 do uchwały): 

 rozbudowę stacji transformatorowo-rozdzielczej 220/110/15 kV GPZ Janów i budowę 
na jej terenie rozdzielni 400 kV i transformatorów 400/220/110/15 kV, 

 budowę dwutorowej linii napowietrznej 400 kV, na odcinku od istniejącej linii napowietrznej 
400 kV Rogowiec (rejon Przanowic – Koluszek)-Płock do GPZ Janów, 

 przebudowę linii napowietrznych 220 kV zlokalizowanych na terenie miasta Łodzi w celu 
zwiększenia zdolności przesyłowych i zapewnienia bezpieczeństwa Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego. 

Długość nowego odcinka linii 400 kV na terenie Łodzi wyniesie 4,7 km. Ponieważ omawiana 
inwestycja znajduje się na etapie opracowywania dokumentacji przed inwestycyjnej, ostateczna 
trasa linii 400 kV może się różnić. 

Zadanie Inwestora Prywatnego obejmujące na terenie Łodzi przebudowę linii 
napowietrznej 2 x 110 kV Śródmieście – Janów na dwutorową linię kablową w rejonie budowy 
nowego stadionu RTS „Widzew” (ze względu na kolizję z zagospodarowaniem stadionu). 

Słabe strony i zagrożenia: 

 brak zachodniego zamknięcia pierścienia 110 kV wokół Łodzi, pomiędzy węzłami 220/110 
kV Pabianice i Zgierz (brak w opracowywanej dokumentacji ustalonej do końca trasy 
ostatecznej), 

                                                                    
632 Zadanie pn. Domknięcie łódzkiego ringu linii 110 kV jest obecnie na etapie realizacji dokumentacji projektowej. 
633 Dla zadań związanych z budową linii kablowych 110 kV Śródmieście – Łąkowa i Śródmieście – Drewnowska realizacji zawarta 

została umową o realizację w systemie „pod klucz”. 
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 niski stopień skablowania linii energetycznych oraz niekompletność oświetlenia miasta, 
szczególnie na peryferiach), 

 brak uzbrojenia w urządzenia elektroenergetyczne na terenach nowego budownictwa 
jednorodzinnego (m.in. Marianów, Jasieniec, Mikołajew, Listopadowa, Klinowa)  
oraz na przyłączonych do Łodzi terenach zamiejskich, dawniej rolniczych, przeznaczonych 
pod budownictwo jednorodzinne, a także na terenach pod centra handlowe, często 
lokalizowanych na granicy miasta, 

 małe nasycenie w urządzenia energetyczne w osiedlach mieszkaniowych Dąbrowa 
i Teofilów oraz w Śródmieściu i dzielnicach z zabudową przedwojenną, 

 konieczna sukcesywna wymiana eksploatowanych stacji i sieci elektroenergetycznej 
oraz budowa nowych, w nowych rejonach miasta, dla zaspokojenia bieżącego i przyszłego 
zapotrzebowania na energię elektryczną. 

Mocne strony i szanse: 

 rezerwy mocy w źródłach dostaw, 

 istniejące rezerwy mocy w sieciach przesyłowych i stacjach transformatorowych 
(około 20%) w dawnych dzielnicach przemysłowo-magazynowych (Lodowa, Teofilów, 
Ustronna), 

 sukcesywna modernizacja i rozbudowa urządzeń energetycznych, 

 szybsza likwidacja istniejącej sieci 6 kV i zastąpienie jej siecią kablową 15 kV, zwiększy 
możliwości przesyłowe kabli oraz umożliwi optymalizację przesyłu energii i zmniejszenie 
strat mocy w tej sieci, 

 dążenie do zintensyfikowania skablowania napowietrznych linii średniego (15 kV) 
i wysokiego (110 kV) napięcia na terenach zurbanizowanych, pozwoli na lepsze 
wykorzystanie terenu, 

 wyznaczenie lokalizacji dodatkowych stacji transformatorowych na terenach śródmiejskich, 
pozwoli na zwiększenie możliwości wykorzystania energii elektrycznej przez istniejących 
odbiorców, a w pewnych warunkach na wykorzystanie jej do celów grzewczych (specjalne, 
konkurencyjne taryfy dla energii nocnej), 

 szybkie powstawanie nowych planów i długofalowa wiedza o kierunkach i możliwościach 
rozbudowy miasta, przyczyniają się do rozwoju odpowiedniej infrastruktury, 

 możliwość korzystania z dostaw dwóch dystrybutorów. 

Pasy technologiczne – strefy ochronne 

Istotnym elementem lokalizacji wszystkich linii nN (najwyższych napięć) jest zachowanie 
wymaganych pasów technologicznych (stref ochronnych), tj: 

 dla istniejących linii elektroenergetycznych 220 kV pas technologiczny o szerokości równej 
50 m (po 25 m w obie strony od osi linii), 

 dla planowanej linii 400 kV pas technologiczny o szerokości równej 70 m (po 35 m w obie 
strony od osi linii). 

Dodatkowo dla terenów, znajdujących się w zasięgu pasów technologicznych linii nN 
określone zostały następujące ustalenia dotyczące sposobu ich użytkowania: 

 zakaz realizacji budynków mieszkalnych oraz obiektów budowlanych przeznaczonych 
na stały pobyt ludzi. Warunki lokalizacji pozostałych obiektów budowlanych 
nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi muszą uwzględniać wymogi określone w przepisach 
odrębnych oraz normach dotyczących projektowania linii elektroenergetycznych, 

 lokalizacja obiektów budowlanych zawierających materiały niebezpieczne pożarowo, stacji 
paliw i stref zagrożonych wybuchem w pobliżu linii elektroenergetycznej powinna 
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uwzględniać wymogi określone w przepisach odrębnych oraz normach dotyczących 
projektowania linii elektroenergetycznych, 

 zakazuje się tworzenia hałd, nasypów oraz sadzenia roślinności wysokiej pod linią  
i w odległości 6,0 m dla linii 220 kV i 7,0 m dla linii 400 kV od rzutu poziomego skrajnego 
przewodu fazowego (w świetle koron), 

 dopuszcza się wykonanie napraw oraz prac remontowych i konserwacyjnych na istniejących 
liniach, 

 dopuszcza się budowę elektroenergetycznej linii wiatrowej, wielonapięciowej po trasie 
istniejącej linii elektroenergetycznej. Obecnie istniejąca linia elektroenergetyczna 
o napięciu 220 kV zostanie w takim przypadku poddana rozbiórce przez realizacją nowej 
linii. Dopuszcza się także odbudowę, rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejącej linii 
oraz linii, która w przyszłości zostanie ewentualnie wybudowana na jej miejscu. Realizacja 
tych inwestycji po trasie istniejącej linii nie wyłącza możliwości rozmieszczenia słupów 
oraz podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych 
do korzystania z linii w innych niż dotychczasowe miejscach, 

 teren w pasie technologicznym linii nie może być kwalifikowany jako teren przeznaczony 
pod zabudowę mieszkaniową ani jako teren związany z działalnością gospodarczą 
(przesyłową) właściciela linii, 

 elektrownie (farmy) wiatrowe względem linii elektroenergetycznych najwyższych napięć 
nN, tj. 220  i 440 kV należy lokalizować, tak aby odległość każdej turbiny wiatrowej od linii 
elektroenergetycznej nN, określana jako odległość najbardziej skrajnego elementu turbiny 
wiatrowej (krańców łopat turbiny) od osi linii, nie była mniejsza niż trzykrotna średnica 
koła (3xd) zataczanego przez łopaty turbiny wiatrowej. 

Ponadto w pobliżu istniejących stacji elektroenergetycznych Janów i Zgierz obowiązują 
następujące ustalenia, dotyczące sposobu użytkowania terenów w ich pobliżu: „w odległości 
100 m od granic nieruchomości, na których zlokalizowana jest stacja elektroenergetyczna wyłącza 
się możliwość lokalizacji następujących obiektów: stacji benzynowych, centrów handlowych, 
obiektów sportowych, wielostanowiskowych parkingów, obiektów, na których realizowane mogą 
być imprezy o charakterze masowym, inwestycji określanych w Planie Zarządzania Kryzysowego, 
jako obiekty o podwyższonym ryzyku pożarowym”634. 

13.4. Zaopatrzenie w gaz 

13.4.1. Stan i zakres dotychczasowej obsługi 

Źródłem gazu ziemnego dla Łodzi są gazociągi wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia, 
zarządzane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.635 Dystrybucją gazu w Łodzi zajmuje się 
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w Łodzi, a jego obrotem 
PGNiG – Mazowiecki Oddział Handlowy w Warszawie, Biuro Handlowe – Region Łódzki. 

Magistrale gazowe wysokiego ciśnienia zasilają miasto z następujących kierunków 
(„Uwarunkowania – system sieci gazu przewodowego” – załącznik Nr 10 do uchwały):  

 od strony Warszawy przez Piotrków Trybunalski – Dn400 o ciśnieniu nominalnym 4,0 MPa, 

 od strony Turku – Dn250 o ciśnieniu nominalnym 6,3 MPa, 

 od strony Gustorzyna (pod Włocławkiem) – Dn500 o ciśnieniu nominalnym 8,0 MPa 
i Dn400 oraz Dn300 o ciśnieniu nominalnym 6,3 MPa. 

                                                                    
634 Pismo Polskich Sieci Elektroenergetycznych znak: DE-DSW-DUW-WFW.071.192.2017.2. 
635 W roku 2004 utworzono też spółkę Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Przesył Sp. z o.o. (obecnie nosi nazwę: Operator 

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA i jest odpowiedzialna za przesył gazu ziemnego na terenie Polski). 
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Gaz z tych gazociągów podawany jest do obwodnicy wysokiego ciśnienia, z której poprzez 
stacje redukcyjne I zasilana jest sieć rozdzielcza w zakresie średniego i niskiego ciśnienia. 
W Łodzi zlokalizowanych jest pięć stacji redukcyjnych I (Tabela 36). 

Tabela 36 Wykaz stacji redukcyjnych I zasilających odbiorców gazu 

Adres 
Przepustowość nominalna 

w m3/h 

ul. Maratońska, dz. nr 63/3 9000 

al. Książąt Polskich/ul. Kmicica, dz. nr 24/17 9000 

ul. Szczecińska 25000 

ul. Brzezińska 162 20000 

ul. Konstantyna 636 12000 

Ogółem 75000 
Źródło: Dane Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w Łodzi z 2 czerwca 2014 roku. 

Przy ul. Szczecińskiej, w sąsiedztwie ww. stacji, zlokalizowana jest jeszcze stacja redukcyjna 
Iº o przepustowości 50000 m3/h, współpracująca jedynie z gazociągami wysokiego ciśnienia 
(redukuje ciśnienie z 5,5 MPa do 3,2 MPa). 

W granicach miasta istnieją dwa systemy rozprowadzania gazu (Tabela 37): 

 system sieci niskoprężnej – rozwijany wyłącznie na terenach, na których nie ma sieci 
średniego ciśnienia, historycznie dostosowany jedynie do potrzeb komunalno-bytowych, 
stanowi 62% wszystkich gazociągów, 

 system sieci średniego ciśnienia – preferowany, stosowany zarówno na terenach osiedli 
budownictwa jednorodzinnego, wielorodzinnego, jak i na terenach rolniczych. 

Tabela 37 Uzbrojenie w sieć gazociągową 

Sieć gazociągowa Parametry 

Długość gazociągów niskiego ciśnienia w metrach 695403 

Długość gazociągów średniego ciśnienia w metrach 423436 

Długość przyłączy niskiego ciśnienia w metrach 247273 

Długość przyłączy średniego ciśnienia w metrach 116876 

Liczba przyłączy niskiego ciśnienia w szt. 18265 

Liczba przyłączy średniego ciśnienia w szt. 8742 

Liczba odbiorców gazu w szt. 230777 

Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem w szt. 24831 

Liczba użytkowników korzystających z sieci gazowej w szt. 256877 

Zużycie gazu (ogółem) w tys. m3 137265,5 

Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań w tys. m3 46086,3 

Wskaźnik zapotrzebowania (na użytkownika) w m3/uż. 534 

Wskaźnik zapotrzebowania (na odbiorcę) w m3/uż. 595 
Źródło: Dane Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w Łodzi z 2 czerwca 2014 roku oraz Dane PGNiG – 

Mazowiecki Oddział Handlowy w Warszawie, Biuro Handlowe – Region Łódzki z 2.07.2014 r. (pismo PGNiG znak HP/KG/46/2014 

z dnia 1 lipca 2014 r.) – stan na koniec 2013 roku. 

Potrzeby i perspektywy modernizacji i rozbudowy sieci 

Gazowa sieć rozdzielcza rozwija się na zewnątrz od OWRSW, w kierunkach: południowym – 
osiedla Ruda, Rokicie, Łaskowice, zachodnim – osiedla Smulsko i Złotno, północnym – Nowosolna 
i rejon Łagiewnik, wschodnim – Andrzejów i Wiskitno.  

System gazowniczy zapewnia niezawodność dostaw gazu zarówno z uwagi na istniejące 
rezerwy, jak i stan techniczny gazociągów. Wyrazem tego jest możliwość doprowadzenia gazu 
do odbiorcy w terminie jednego roku. Obecny system zasilania miasta pozwala i będzie pozwalać 
na zaspokojenie potrzeb dostawy gazu w dalekiej perspektywie. Zaznacza się jednak, że stopień 
wykorzystania zdolności przesyłowych gazociągów wynosi około 53% obecnych możliwości 
systemu w mieście.  

                                                                    
636 Stacja w Konstantynie połączona jest z układem sieci średniego ciśnienia w Łodzi i zasila południową część miasta. 
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Uzbrojenie w sieć gazową posiadają prawie wszystkie ulice śródmieścia Łodzi i terenów 
przyległych. Zarówno wiek sieci, jak i niskie ciśnienie gazu powodują jednak, że na tym obszarze 
nie można jej w pełni wykorzystać dla celów grzewczych. W związku z tym należy podjąć 
intensywne działania w kierunku rozbudowy sieci rozdzielczej, przede wszystkim dla celów 
grzewczych, co wymaga przejścia z sieci niskiego ciśnienia na parametry średniego ciśnienia. 

W ostatnich latach daje się zauważyć znaczny wzrost zużycia gazu do celów grzewczych. 
W zdecydowanej większości użytkownikami ogrzewania gazowego są odbiorcy indywidualni 
(budownictwo jednorodzinne – głównie szeregowe), zakłady rzemieślnicze i w niewielkim stopniu 
budownictwo wielorodzinne. 

Podstawowymi działaniami w zakresie modernizacji sieci gazowej, mającymi wpływ 
na bezpieczeństwo dostaw gazu dla Łodzi, będą działania w zakresie modernizacji sieci gazowej 
wysokiego ciśnienia, tzw. Obwodnicy Łodzi. PSG Sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w Łodzi 
planuje w perspektywie roku 2020 wykonać następujące inwestycje w zakresie gazociągów 
przesyłowych wysokiego ciśnienia: 

 modernizację gazociągu w/c tzw. Obwodnicy Łodzi, obejmującą przebudowę ponad 64 km 
sieci wysokiego ciśnienia oraz modernizację 10 stacji gazowych, na południe od linii 
Szczecińska – Brzezińska, 

 modernizację gazociągu Piotrków Trybunalski – Łódź, od Zespołu Zaporowo-Upustowego 
Konstantyna do Zespołu Zaporowo-Upustowego Jarosty. 

Dodatkowo planuje się ujednolicenie ciśnienia w gazowej „Obwodnicy Łodzi” i zmianę stref 
ochronnych (kontrolowanych) związanych z nową jakością gazociągów wysokiego ciśnienia 
po modernizacji. 

13.5. Zaopatrzenie w ciepło 

13.5.1. Stan i zakres dotychczasowej obsługi 

System ciepłowniczy Łodzi oparty jest głównie na źródłach energetyki zawodowej, 
wytwarzających ciepło w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej. Rozwiązanie takie 
jest bardziej efektywnym sposobem wykorzystania energii pierwotnej paliwa. System składa 
się z produkcji i przesyłu.  

Produkcja oparta jest na źródłach wytwarzających ciepło i energię elektryczną, a przesył 
na układzie sieci ciepłowniczej na terenie miasta. Całość zarządzana jest przez przedsiębiorstwo 
energetyczne Veolia Energia Łódź S.A. – do 01.01.2015 roku funkcjonowała pod nazwą Dalkia 
Łódź S.A. Spółka ta podlega administracyjnie pod Spółkę Veolia Energia Polska S.A. w Warszawie 
(spółka córka EdF z Francji).  

Sieci ciepłownicze Veolii Energii Łódź S.A. podzielone są na dwa podsystemy: 

 sieć wody gorącej – do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla potrzeb 
budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowego,  

 sieć pary technologicznej (sukcesywnie likwidowana) – służąca głównie do dostawy pary 
technologicznej dla potrzeb produkcji przemysłowej.  

 W skład miejskiego scentralizowanego systemu ciepłowniczego wchodzą:  

 Dwie elektrociepłownie:  

 EC-3, przy ul. Pojezierskiej 70,  

 EC-4, przy ul. Andrzejewskiej 5. 

Zakład Sieci Cieplnej, zajmujący się obsługą infrastruktury ciepłowniczej (sieci i węzły), 
w którego strukturze znajdują się rejony eksploatacyjne:  

 C1, przy ul. Wieniawskiego 40,  

 C2, przy ul. Harnama 3, 
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 C3, przy ul. Częstochowskiej.  

Uzupełniającym źródłem zasilania miasta w ciepło są kotłownie lokalne oraz paleniska 
indywidualne, opalane paliwami stałymi, gazem, olejem opałowym, energią elektryczną 
oraz odnawialnymi źródłami energii (OZE). Źródła te zlokalizowane są najczęściej tam, gdzie 
występują ograniczenia w dostępności do miejskiego systemu ciepłowniczego.  

Maksymalna trwała moc cieplna osiągalna źródeł Veolii Energii Łódź S.A. wynosi 1403 MW. 
Składa się na nią moc osiągalna EC-3 (688 MW) i EC-4 (715 MW). Zainstalowane 
w elektrociepłowniach urządzenia wytwórcze produkują rocznie około 14 tys. TJ ciepła 
oraz ponad 1,7 mln MWh energii elektrycznej. 

Moc elektryczna osiągalna przez miejski system ciepłowniczy wynosi 403,85 MW, z czego 
EC-3 wytwarza 205,85 MW, a EC-4 – 198 MW energii elektrycznej.  

Liczba kotłów w EC-3 to 8 sztuk (5 parowych i 3 wodne) oraz wytwornica pary, w EC-4 – 6 
(3 parowe i 3 wodne) oraz wytwornica pary.  

Liczba turbozespołów w EC-3 wynosi 4 sztuki, a w EC-4 – 3sztuki.  

Elektrociepłownie dostarczają łącznie 100% rocznego zużycia ciepła w systemie 
ciepłowniczym (pary technologicznej i wody gorącej), pokrywając w pełni zapotrzebowanie 
na wodę gorącą. 

Analizując odbiorców ciepła z sieci wody gorącej widzimy, że największe zużycie ciepła 
występuje w segmencie mieszkalnictwa zbiorowego (w 2013 roku – 7932,8791 TJ przy mocy 
zamówionej 1000,12 MW) oraz w segmencie instytucji publicznych (w 2013 roku – 896,45 TJ 
przy mocy zamówionej 155,93 MW). Najmniejszym zużyciem charakteryzują się natomiast 
segmenty mieszkalnictwa prywatnego oraz administracji. W roku 2013 zużycie w mieszkalnictwie 
prywatnym wyniosło 272,0628 TJ przy mocy zamówionej 65,86 MW, natomiast w segmencie 
administracyjnym – 313,61 TJ przy mocy zamówionej 63,49 MW.  

Jeśli chodzi o sieć ciepłowniczą parową, w roku 2013 największym zużyciem 
charakteryzował się segment przemysłowy – 303,12 TJ przy mocy zamówionej 32,85 MW 
oraz segment handlu i usług, gdzie zużycie wyniosło 64,51 TJ, a moc zamówiona 6,22 MW. 
W przypadku sieci parowej zużycie funkcjonuje jeszcze jedynie w segmencie usług 
niekomercyjnych – 6,11 TJ przy mocy zamówionej 0,8 MW oraz w segmencie instytucji 
publicznych, gdzie zużycie wyniosło 4,24 TJ przy zerowej mocy na koniec grudnia 2013 roku 
(odłączenia). Brak jest sprzedaży na pozostałych segmentach rynku. 

Zgodnie z zapisami planów rozwojowych Veolii Energii Łódź S.A. zaspokajanie obecnego 
i przyszłego zapotrzebowania na energię cieplną będzie zmierzać w kierunku sukcesywnej 
modernizacji poszczególnych elektrociepłowni (źródeł ciepła). Wobec występowania znaczących 
rezerw mocy cieplnej, produkowanej przez łódzkie elektrociepłownie, występują techniczne 
możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej nowo powstających obiektów w obszarach objętych 
Strefą Wielkomiejską oraz w jej bezpośrednim otoczeniu. Rezerwy te powstały w wyniku upadku 
przemysłu włókienniczego, przewymiarowania sieci na skutek błędnej oceny docelowych potrzeb 
przy projektowaniu (1970-1980 – epoka Gierka) oraz wprowadzania programów związanych 
z oszczędzaniem energii cieplnej u odbiorców – termomodernizacja budynków, modernizacja 
instalacji cieplnych i węzłów cieplnych itp.  

Do odbiorców energia dostarczana jest za pośrednictwem liniowych elementów sieci 
cieplnej (Tabela 38). 
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Tabela 38 Dane liczbowe charakteryzujące system przesyłowy w Dalkia Łódź S.A. (obecnie Veolia Energia 
Łódź S.A.) 

System przesyłowy Parametry 

Sieć wody gorącej długość sieci tradycyjnej z rur stalowych w metrach 348482 

długość sieci z rur preizolowanych w metrach 426557 

długość całkowita w metrach 775038 

Sieć parowa długość sieci tradycyjnej z rur stalowych w metrach 17779 

długość sieci z rur preizolowanych w metrach 2826 

długość całkowita w metrach 20605 

Liczba węzłów cieplnych wodnych w szt. 9063 

Liczba węzłów cieplnych parowych w szt. 28 

Liczba obsługiwanych kotłowni lokalnych (gazowych i olejowych) w szt. 12 

Moc cieplna zamówiona w wodzie gorącej (na 30 czerwca 2014 roku) w MW 1715,35 

Moc cieplna zamówiona w parze technologicznej (na 30 czerwca 2014 roku) w MW 19,98 

Zużycie ciepła w wodzie gorącej (w roku 2013 bez kotłowni) w TJ 11744,92 

Zużycie ciepła w parze technologicznej (w roku 2013 bez kotłowni) w TJ 377, 9785 

Udział w zaspokajaniu potrzeb ciepłowniczych Łodzi w % ok. 60 
Źródło: Dane Dalkia Łódź S.A. z 23 lipca 2014 roku – stan na 31 maja 2014 roku. 

Różnica pomiędzy przytaczanymi wyżej wielkościami mocy cieplnej osiągalnej źródeł (1651 
MW) i mocy zamówionej przez odbiorców (ca 1734 MW) wynika głównie z niejednoczesnej pracy 
wszystkich odbiorników ciepła w mieście, z niejednakowym stopniem wykorzystywania 
zamówionej energii oraz zawyżonymi wielkościami zamawianej mocy. 

Rozwój omawianej sieci uzależniony jest głównie od: 

 zamierzeń inwestycyjnych właściciela obiektu u odniesieniu do sposobu ogrzewania, 

 efektywności ekonomicznej doprowadzenia ciepła, 

 ograniczeń terenowych związanych z lokalizacją sieci ciepłowniczej.  

Lokalizację magistralnych i rozdzielczych elementów sieci cieplnej przedstawiono 
na „Uwarunkowania – system sieci cieplnej” – załącznik Nr 11 do uchwały. 

Indywidualne źródła ciepła637 w Łodzi można podzielić na: 

1. duże ciepłownie przemysłowe, np. Grupowa Oczyszczalnia Ścieków. Ciepłownia 
wykorzystuje do produkcji energii biogaz, powstający podczas fermentacji osadów 
ściekowych wytwarzanych w procesie oczyszczania ścieków w osadnikach. Wytworzony 
metan oczyszczalnia wykorzystuje do produkcji energii, pokrywając własne 
zapotrzebowanie na energię elektryczną w około 75% i w 100% na energię cieplną. 
Wytworzony biogaz stanowi paliwo do trzech agregatów energii skojarzonej. W ciągu roku 
GOŚ wytwarza 6,77 mln m³ biogazu, z czego 6,29 mln m³ zużywa się w agregatach. Łączna 
moc elektrowni biogazowej wynosi około 6,2 MW, w tym 2,7 MW stanowi energia 
elektryczna, a około 3,5 MW energia cieplna; 

2. małe kotłownie osiedlowe, np. kotłownia Stoki (komunalna) Łódzkiego Zakładu Usług 
Komunalnych (opalana gazem, zrębkami, współpracująca z instalacją kolektorów 
słonecznych na potrzeby c.w.u.).  

Zakład ten eksploatuje także:  

 kotłownie gazowe: 

 ul. Wyścigowa 18,  

 ul. Kopcińskiego 57,  

 ul. Wysoka 44,  

 ul. Dębowskiego 7,  

                                                                    
637 Wykaz kotłowni i znaczących lokalnych źródeł ciepła (związanych z emisją zanieczyszczeń powietrza) przedstawiono: w Wykazie 15 

– dane Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi (związane z emisją zanieczyszczeń powietrza); w Wykazie 16 – 
dane Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Pismo WIOŚ znak M.0612.18.2014 z dnia 10 lipca 
2014 roku); w Wykazie 17 – informacje od właścicieli źródeł zebrane przez autorów Studium. 
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 ul. Suwalska 8,  

 ul. Grabowa 28/30,  

 ul. Z. Czarnego 7,  

 ul. Grabowa 15,  

 ul. B. Joselewicza 16,  

 ul. Zbocze 25,  

 ul. Kolumny 341,  

 ul. Smutna 26, 

 kotłownie koksowe: 

 ul. Rudzka 7, 

 ul. Wschodnia 47, 

 kotłownie olejowe: 

 ul. Pabianicka 210, 

 ul. Zachodnia 73 

3. indywidualne źródła ciepła, zaopatrujące pojedyncze lokale lub domy. Należą do nich: 

 kotły węglowe, olejowe i gazowe, niestety, pozbawione jakichkolwiek instalacji redukcji 
zanieczyszczeń w spalinach,  

 kotły elektryczne – kosztowne ze względu na koszty energii elektrycznej,  

 kominki opalane drewnem;  

4. alternatywne źródła ciepła, biorące pod uwagę oddziaływanie na środowisko:  

 nowoczesne dwufunkcyjne piece gazowe,  

 przydomowe kompaktowe kotłownie biomasowe, 

 pompy ciepła (zasilają dodatkowo w ciepło m.in. hipermarket „Ikea”), 

 panele solarne – głównie na potrzeby ciepłej wody (zasilają w ciepło m.in. bloki Spółdzielni 
Mieszkaniowej Radogoszcz Zachód – 3,5 MW, Wojewódzki Szpital im. M. Kopernika  
przy ul. Pabianickiej i przy ul. Popioły w Łodzi – 105,2 kW i inne). 

Całkowite zapotrzebowanie ciepła w mieście, wyprodukowanego przez wszystkie 
ww. rodzaje źródeł dla lat: 2010, 2015, 2025, 2030, zostało oszacowane w formie tzw. prognozy 
inżynierskiej w „Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
Miasta Łodzi”638. Opracowanie proponuje prognozy dla trzech scenariuszy (Tabela 39): 

 scenariusz A: stabilizacja, w której dąży się do zachowania istniejących pozycji i stosunków 
społeczno-gospodarczych. Nie przewiduje się przy tym znaczącego rozwoju przemysłu 
i usług. Scenariuszowi temu nadano nazwę „Przetrwanie”, 

 scenariusz B: Harmonijny rozwój społeczno-gospodarczy, bazujący na lokalnych 
inicjatywach z niewielkim wsparciem zewnętrznym. Główną zasadą kształtowania 
kierunków rozwoju w tym wariancie jest racjonalne wykorzystanie warunków miejscowych, 
podporządkowane wymogom czystości ekologicznej. Zakłada się tu umiarkowany rozwój 
gospodarczy. Scenariuszowi nadano nazwę „Pogoń”, 

 scenariusz C: dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy, ukierunkowany na wykorzystanie 
wszelkich pojawiających się z zewnątrz możliwości rozwojowych: globalizacja gospodarcza, 
nowoczesne technologie, jak również silne stymulowanie i wykorzystanie sił sprawczych. 
Scenariuszowi nadano nazwę „Skok”. 

 

                                                                    
638 AT Group SA 4inovation and development z Kupskiego Młyna, Założenia do… 
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Tabela 39 Potrzeby energetyczne związane z zaopatrzeniem na ciepło dla lat 2015, 2020, 2025 

Potrzeby 
energetyczne 

2015 2020 2025 

Przetr. Pogoń Skok Przetr. Pogoń Skok Przetrw. Pogoń Skok 

QCO MW 2318 2449 2908 2029 2265 3196 1777 2096 3514 

QCWU MW 588 622 740 515 575 813 450 532 895 

QTECH kW 1345 1422 1691 1177 1316 1860 1030 1217 2046 

ECO TJ/r 16724 17670 20986 14645 16347 23064 12825 15124 25351 

ECWU TJ/r 2789 2949 3506 2441 2728 3857 2136 2523 4242 

ETECH TJ/r 3763 3978 4730 3293 3679 5202 2881 3403 5722 

Σ Q MW 4252 4494 5340 3722 4157 5871 3258 3846 6456 

Σ E TJ/r 23276 24596 29222 20378 22754 32123 17842 21050 35316 

gdzie: 

QCO – zapotrzebowanie mocy na cele grzewcze, 

QCWU – zapotrzebowanie mocy na przygotowanie ciepłej wody użytkowej, 

QTECH – zapotrzebowanie mocy na cele technologiczne, 

ECO – zapotrzebowanie energii na cele grzewcze, 

ECWU – zapotrzebowanie energii na przygotowanie ciepłej wody użytkowej, 

ETECH – zapotrzebowanie energii na cele technologiczne. 
Źródło: Dane Dalkia Łódź S.A. z 23 lipca 2014 roku; AT Group SA 4inovation and development z Kupskiego Młyna, Założenia do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Łodzi, [opracowanie z października 2013 roku zatwierdzonego Uchwałą 

nr LXXVIII/1630/13 Rady Miejskiej w Łodzi z 27 grudnia 2013 r., zmieniająca uchwałę w sprawie Założeń do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Łodzi (nowelizacja opracowania z 1999 roku)]. 

Potrzeby i perspektywy modernizacji i rozbudowy sieci ciepłowniczych 

W systemie wody gorącej oraz pary technologicznej występują obecnie rezerwy mocy. 
Dostawca ciepła posiada techniczne możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej wszystkich 
nowo powstających obiektów – pod warunkiem spełnienia kryterium opłacalności zgodnie 
z zapisami prawa energetycznego. 

Veolia Łódź S.A. zrealizowała projekt „Optymalizacja systemu ciepłowniczego w Dalkii Łódź 
S.A. Modyfikacja zasilania odbiorców znajdujących się w zasięgu sieci EC-2. Zamknięcie EC-2”. 
Jego celem była realizacja modernizacji sieci ciepłowniczej oraz źródła EC-3, umożliwiających 
wycofanie EC-2 z eksploatacji i przygotowanie jej do sprzedaży, przy jednoczesnym zapewnieniu:  

 zasilania odbiorców ciepła i pary zlokalizowanych w rejonie zasilania EC-2, 

 zabezpieczenia pokrycia zapotrzebowania na ciepło wszystkich odbiorców w szczycie 
okresu zimowego, 

 zapewnienia należytej dyspozycyjności instalacji.  

W ramach projektu zrealizowano następujące działania: 

1. przebudowa sieci ciepłowniczej:  

 modernizacja sieci magistralnej gorącej wody na długości 860 m (przejście z 2 x Dn 500  
na 2 x Dn 800), realizacja w 2013 roku, 

 budowa nowej magistrali gorącej wody 2 x Dn 800, na długości 1,8 km, realizacja w 2013 
roku, 

 modernizacja istniejących magistral gorącej wody (przejście z 2 x Dn 300 
na 2 x Dn 800) na długości 1250 m (w kosztach uwzględniono demontaż sieci istniejącej), 
realizacja w 2013 roku, 

 modernizacja istniejącej sieci magistralnej gorącej wody (przejście z 2 x Dn 400 na 2 x Dn 
800) na długości 980 m (w kosztach uwzględniono demontaż sieci istniejącej), w trakcie 
realizacji w 2014 roku, 

 przebudowa sieci w rejonie EC-2, realizacja 2014-2015, 
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 zasilenie części dzielnicy Retkinia (z EC-4) za pośrednictwem Stacji Obniżenia Ciśnień 
przy ul. Przybyszewskiego (przejście z 2 x Dn 400/350 na 2 x Dn 400) na odcinku 1,8 km 
(w kosztach uwzględniono demontaż sieci istniejącej), realizacja w 2013 roku, 

 modernizacja 4 komór podziałowych i 5 komór rozdzielczych, realizacja 2013-2015, 

 modernizacja wszystkich węzłów cieplnych zasilanych z sieci magistralnej EC-3 do EC-2 
oraz na osiedlu Retkinia, łącznie 430 węzłów cieplnych, wymiana konieczna z uwagi 
na zmienione warunki hydrauliczne, realizacja 2012-2014; 

2. budowa 12 wytwornic pary dla odbiorców zasilanych z EC-2 (zapotrzebowanie mocy 
w parze przemysłowej odpowiadające łącznej mocy 33,5 MW). Zakłada się, 
że zapotrzebowanie zostanie pokryte z 12 wytwornic parowych u odbiorców; 

3. przyłączanie nowych odbiorców – w ramach przyłączania nowych odbiorców Veolia Energia 
Łódź S.A. średniorocznie wykonuje około 12 km nowych sieci (przyłączy i sieci 
rozdzielczych); 

4. modernizacja Urządzeń EC-3; 

5. modernizacja Urządzeń EC-4. 

W Łodzi w ostatnich latach spadła moc zamówiona na ciepło w wodzie gorącej i w parze 
technologicznej (moc zamówiona w wodzie i w parze łącznie na koniec 2013 roku wyniosła 
1754,04 MW, podczas gdy w 2007 – 1809,0 MW, a w 2001 roku – 2099,2 MW). 
Zapotrzebowanie na ciepło zależy od mocy zamówionej i warunków atmosferycznych. W roku 
2011 wyniosło ono 11938,10 TJ, w roku 2007 – 13048,86 TJ, w roku 2001 –16674,49 TJ.  

Spadek zapotrzebowania spowodowany jest głównie upadkiem przemysłu włókienniczego 
i wprowadzaniem programów związanych z oszczędzaniem energii cieplnej u odbiorców – 
termomodernizacja budynków, modernizacja instalacji cieplnych i węzłów cieplnych itp.  

System sieci parowej budowany był dla łącznych potrzeb około 700 MW. W wyniku regresu 
w przemyśle lekkim i wzrostu cen energii potrzeby odbiorców znacznie się zmniejszyły. 
W ostatnim okresie nastąpiło ograniczenie zasięgu sieci parowej oraz jej stopniowa likwidacja. 
U pewnej liczby odbiorców pojawiła się więc potrzeba budowy wytwornic pary zasilanych innymi 
nośnikami energii, głównie gazem ziemnym (odbiorcy wykorzystujący parę do celów 
technologicznych). 

Rezerwy przesyłowe w magistralnych sieciach ciepłowniczych są następujące 
(sieci zaprojektowano i wybudowano w oparciu o planowane docelowo potrzeby wynikające 
z zamierzeń inwestycyjnych i planistycznych w latach ubiegłych):  

1. EC-4: 

 Dąbrowa Mieszkaniowa – 50%,  

 Chojny – 130%,  

 Narutowicza – 30%,  

 Olechów, Janów – 220%; 

2. EC-3: 

 Doły – 60%,  

 Mireckiego – 110%,  

 Teofilów – 150%, 

 Radogoszcz – 190%; 

Sieć i węzły ciepłownicze znajdują się w dobrym stanie technicznym. Sieć jest 
zmodernizowana w technologii rur preizolowanych w 55%, a węzły zautomatyzowane w 97%, 
co umożliwia racjonalizację wykorzystania ciepła przez odbiorców. Techniczna możliwość 
przełączania obszarów zasilania między poszczególnymi elektrociepłowniami zapewnia 
niezawodność zasilania i minimalizację przerw remontowych.  
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Wobec występowania znaczących rezerw mocy cieplnej produkowanej przez trzy łódzkie 
elektrociepłownie występują techniczne możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej nowo 
powstających obiektów we wszystkich obszarach objętych Studium (pod warunkiem spełnienia 
kryterium opłacalności zgodnie z zapisami prawa energetycznego). 

Ostatnio zrealizowaną znaczącą inwestycją, uruchomioną 15 września 2016 roku, 
było połączenie sieci cieplnej Veolia Energia Łódź S.A. z lokalną siecią obsługującą Konstantynów 
Łódzki. Dla części śródmieścia objętego rewitalizacją, aktualnie została wykonana koncepcja 
uciepłownienia tego terenu. 

Rozszerzanie zasięgu działania sieci cieplnej, a przede wszystkim podłączanie do niej 
obiektów, które do tej pory korzystały z niskoemisyjnych źródeł ciepła, dotyczy to szczególnie 
śródmieścia objętego rewitalizacją, może znacząco wpłynąć na zmniejszenie zanieczyszczeń 
powietrza atmosferycznego a przez to na poprawę życia mieszkańców miasta. 

Znaczne rezerwy mocy cieplnej w sieci Veolia Energia Łódź S.A. pozwalają miastu 
na skupienie się na problemach związanymi z kosztami i cenami ciepła oraz ochroną powietrza 
atmosferycznego przed zanieczyszczeniami wywoływanymi przez źródła ciepła. W tym celu 
należy podjąć działania dotyczące utworzenia jednostki administracyjnej lub podmiotu 
gospodarczego gminy odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie gospodarki 
energetycznej i realizację postanowień znowelizowanych „Założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Łodzi”). Propozycje organizacyjno-prawne  
w tym zakresie powinny zawierać także identyfikację (specyfikację) zadań takiej jednostki 
i wytyczne w zakresie ich realizacji, w tym także: 

1. zadania i pola działania (cele gminy i przedsiębiorstw energetycznych) na terenie miasta, 
w zakresie szeroko pojętej gospodarki energetycznej; 

2. propozycje w zakresie narzędzi prowadzenia lokalnej polityki energetycznej miasta, 
umożliwiającej m. in.: 

 utworzenie lokalnego rynku energii – stymulowanie konkurencji pomiędzy dystrybutorami, 
a także producentami nośników energii (zarówno określonych nośników substytutywnych 
jak i w ramach jednego określonego nośnika – w danej branży), 

 obniżenie energochłonności obiektów i urządzeń w Mieście, zwłaszcza w odniesieniu 
do obiektów komunalnych, 

 kontraktowanie (zakupu) energii dla odbiorców miasta, 

 propagowanie i wdrażanie wykorzystania odnawialnych nośników energii, 

 obniżenie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego przez źródła o charakterze 
energetycznym. 

Propozycje optymalnej formy organizacyjno-prawnej jednostki organizacyjnej miasta 
(lub kilku jednostek), która byłaby odpowiedzialna za prowadzenie i kształtowanie lokalnej polityki 
energetycznej przedstawione powinny być, jako wynik analiz wariantów funkcjonowania: 
jednostki administracyjnej UMŁ lub podmiotu gospodarczego miasta (np. spółki). Spółka 
(np. Łódzka Spółka Infrastrukturalna po przekształceniu) mogłaby dodatkowo: 

 gromadzić majątek energetyczny miasta, 

 realizować zadania inwestycyjne o charakterze energetycznym, w tym termomodernizacje 
budynków finansowane z oszczędności energii na innych obiektach (tzw. „Miejskie Esco”). 
Wydziały Miasta nie mogą tego robić same lub rozliczać się z wybranym Inwestorem 
w sposób efektywny ze względu na roczne planowanie budżetu miasta (lub max. 3-letnie – 
WPI), 

 posiadać koncesje na produkcję, dystrybucję i obrót określonych mediów energetycznych, 
będąc przez to znaczącym podmiotem na lokalnym rynku energetycznym, 
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 uzyskiwać koncesje na prowadzenie prac geologicznych związanych z odwiertami 
geotermalnymi (zgodnie z ustaleniami prawa geologicznego gmina nie może uzyskać takiej 
koncesji jako organ, który sam wydaje koncesje). 

13.6. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych639 (urządzenia o mocy przekraczającej 
100 kW i ich strefy ochronne) 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie Łodzi charakteryzuje 
się dostatecznymi lub dobrymi warunkami w odniesieniu do (Tabela 40): 

 energii solarnej, 

 energii geotermalnej, 

 energii geotermicznej niskotemperaturowej (pompy ciepła), 

 energii z biomasy i biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania 
ścieków. 

Tabela 40 Istniejące i potencjalne źródła energii odnawialnej 

Lp. 
Rodzaj 
źródła 
energii 

Bezpośrednie 
źródło energii 

Szacowany 
potencjał 

energetyczny 

Możliwość 
lokalizacji 

Wykonane 
dokumentacje 

Istniejące 
i sugerowane 

lokalizacje 

1 
energia 
słońca 

– ogniwa 
fotowoltaiczne 

trudne do 
oszacowania 

całe miasto 
dokum. indyw. 
na koszt 
inwest. 

całe miasto – 
bud. wielo- 
i jednorodz., 
przem., usł. i inne 

– kolektory 
słoneczne 

trudne do 
oszacowania 

całe miasto 
dokum. indyw. 
na koszt 
inwest. 

całe miasto – 
bud. wielo- 
i jednorodz., 
przem., usł. i inne 

2 
energia 
wiatru 

– farmy wiatrowe – brak 

analiza prof. 
Kazimierza 
Kłysika z UŁ – 
1996 rok 

tylko pojed. 
reklamowe 
maszty przy 
koryt. autostrad 
– Wiśniowa Góra 

– turbiny wiatrowe 
śr. mocy (wiatraki) 

trudne do 
oszacowania 

całe miasto 
brak 
dokumentacji 

osiedla MW, 
wieżowce 
(wdrażane nowe 
technologie) 

3 
energia 
wody 

małe elektrownie 
wodne (MEW) 

ca kilka kW brak 
brak 
dokumentacji 

ew. rzeka Ner 
w rej. Lublinka 
(PKP) – jaz? 

4 
biomasa 
spalanie 

współspalanie 
biomasy z paliwem 
konwencion. 

brak danych 
inwestycja 
zrealizowana 

istnieje EC-3 w Łodzi 

kocioł na biomasę 48 MW 
inwestycja 
zrealizowana 

istnieje EC-4 w Łodzi 

5 
biomasa 
produkcja 
(uprawa) 

uprawa wierzby w 
rej. GOŚ 

istn. – 60 ha 
– 92 kW 

inwestycja 
zrealizowana 

istnieje rej. GOŚ 

cięcia sanitarne 
drzew przy 
drogach i w 
parkach 

ca 1400 kW x brak całe miasto 

                                                                    
639 Pod pojęciem „odnawialne źródło energii”, według ustawy prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.), rozumie się 

źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów 
morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach 
odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych. 
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Lp. 
Rodzaj 
źródła 
energii 

Bezpośrednie 
źródło energii 

Szacowany 
potencjał 

energetyczny 

Możliwość 
lokalizacji 

Wykonane 
dokumentacje 

Istniejące 
i sugerowane 

lokalizacje 

6 geotermia 
podziemne 
zbiorniki wody 
gorącej 

9-20 MW z 
jednego 
odwiertu 

centralne i 
zachodnie rejony 
miasta 

4 Stud. Wyk., 
PT + analizy 

11) EC1 
22) PŁ 
13) EC-2 
44) Retkinia 
25) Teofilów 
66) Wyścigi 

7 
pompy 
ciepła d. 
mocy 

ścieki GOŚ ŁAM ca 44 MW tylko na GOŚ 
brak 
dokumentacji 

GOŚ 

woda pitna na 
ujęciu Stoki 

3-4 MW 
tylko przy ujęciu 
wody „Stoki” 

brak 
dokumentacji 

ujęcie wody przy 
ul. Telefonicznej 

woda pitna w stacji 
wod. „Dąbrowa” 

ca 7 MW 

tereny przy 
magistralach 
doprowadzające 
wodę do ujęcia 
„Dąbrowa” z 
Bronisina i 
Górek M. 

brak 
dokumentacji 

stacja wod. przy 
ul. Lodowej 
lub teren mpzp 
nr 103 (przy 
magistr. wod.) 

8 
pompy 
ciepła ind. 
odbiorców 

Pomp. „ziemia–
powietrze” 

trudne do 
oszacowania 

istnieje – potenc. 
całe miasto 

dokum. indyw. 
na koszt 
inwest. 

całe miasto 

9 
odpady 
komunalne i 
pościekowe 

planowana 
spalarnia odp. 
komunalnych 

200000 t/a, 
tj. ca 72,0 MW 

istnieje 
istnieje 
Studium 
Wykonalności 

rej. EC-4 

gaz 
pofermentacyjny z 
oczyszczalni 

wykorzystanie: 
2,8 MW 
nadwyżka: 
933 GJ/m-c 
(zima) 
5000 GJ/m-c 
(lato) 

inwestycja 
zrealizowana 

istnieje GOŚ 

spalarnia osadów 
ściekowych 

ca 84 Mg/rok 
inwestycja 
zrealizowana 

istnieje 

GOŚ – ciepło 
wykorzystywane 
w procesie 
termicznej 
utylizacji 
i fermentacji 
osadów 

Źródło: opracowanie własne. 

13.6.1. Energia solarna 

Rozwój odnawialnych źródeł energii w Łodzi w oparciu o instalacje solarne 
oraz fotowoltaikę, ze względu na dogodne warunki nasłonecznienia, wydaje się z góry 
przesądzony. Warunki te w Łodzi charakteryzują się 250 ciepłymi dniami o temp. minimalnej 
powyżej 00C oraz ponad 1400 godzinami nasłonecznienia w roku. 

W celu określenia potencjału technicznego wykorzystania energii słonecznej przyjęto 
sprawność systemu solarnego dla konwersji fototermicznej (kolektory) na poziomie 50%, 
natomiast dla ogniw fotowoltaicznych – 20%. Potencjał teoretyczny wykorzystania energii 
promieniowania słonecznego wynosi dla Łodzi 1176,37 kWh/m2/rok. 

W województwie łódzkim tylko w 2011 roku powierzchnia zainstalowanych kolektorów 
słonecznych wyniosła około 4800 m2, z czego w samej Łodzi – około 1800 m2. Od kilku  
lat na rynku krajowym dominuje sprzedaż kolektorów płaskich cieczowych (70%), mniej sprzedaje 
się kolektorów próżniowych (30%). 

Energia solarna (kolektory słoneczne) w Łodzi wykorzystywana jest m.in. przez: 

 Spółdzielnię Mieszkaniową Radogoszcz Zachód – ciepła woda użytkowa w blokach 
mieszkalnych o łącznej mocy (w okresie letnim) ca 3,5 MW, 
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 Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi, ul. św. Stanisława Kostki 14, Łódź – instalacja 
kolektorów słonecznych 63,5 m2, 

 Pływalnię „Wodny Raj” w Łodzi, ul. Wiernej Rzeki 2 – instalacja kolektorów słonecznych 
316,68 m2, 

 Konwent Bonifratrów w Łodzi, ul. Kosynierów Gdyńskich 61a – instalacja kolektorów 
słonecznych 330,6 m2, 

 Ogród Botaniczny w Łodzi (budynki), ul. Krzemieniecka 36/38 – instalacja kolektorów 
słonecznych 39,6 m2, 

 Instalację kolektorów słonecznych wspomagającą przygotowanie c.w.u. w lokalnej kotłowni 
„Giewont” w Łodzi, Osiedle Stoki – instalacja kolektorów słonecznych 27,96 m2, 

 III Szpital Miejski im. dr. K. Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14 – instalacja kolektorów 
słonecznych 375,84 m2, 

 Rzymskokatolicką Parafię św. Anny w Łodzi, al. Śmigłego-Rydza 24/26 – instalacja 
kolektorów słonecznych 18,64 m2, instalacja pompy ciepła o mocy27 kW, 

 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. W. Biegańskiego, ul. Kniaziewicza 1/5 –instalacja 
kolektorów słonecznych 153,78 m2, instalacja fotowoltaiczna 82,2 kWe, 

 Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu Sióstr Bernardynek w Łodzi, ul. Rudzka 55/57 – 
instalacja kolektorów słonecznych 19,67 m2, 

 Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP. Prowincja Łódzka, ul. Kosynierów Gdyńskich 
20 – instalacja kolektorów słonecznych 90,7 m2, 

 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi (obiekty przy ul. Pabianickiej 
i ul. Popioły) – instalacja kolektorów słonecznych 210,4 m2. 

Uwaga: jeden panel kolektora słonecznego (ca 2 m2) odpowiada mocy zainstalowanej 
ca 1 kW. 

W budowie znajduje się instalacja kolektorów słonecznych w obiektach Centrum Służby 
Rodzinie przy ul. Broniewskiego nr 1a w Łodzi (40 kolektorów – ca 40 kW). 

13.6.2. Energia wiatrowa 

Dla zbadania możliwości wykorzystania energii wiatrowej na terenie Łodzi, miasto zleciło 
w 1995 roku opracowanie640 z którego wynika, że ze względów na istniejące zainwestowanie 
(budownictwo mieszkaniowe) budowa wiatraków bezpośrednio na terenie miasta  
nie jest zalecana.  

Lokalizację tych źródeł energii można rozważać na terenach poza granicami Łodzi wzdłuż 
autostrad, w rejonie Wzniesień Łódzkich (gmina Nowosolna, wieś Dobieszków) oraz wsi Górka 
Pabianicka. Na wspomnianych terenach panują warunki umożliwiające ekonomiczną eksploatację 
ww. źródeł energii (prędkość wiatru powyżej 5 m/s). W Łodzi najlepsze warunki występują 
w rejonie Lublinka, ale ze względu na lokalizację lotniska budowa wiatraków w tym obszarze 
jest niedopuszczalna. 

13.6.3. Energia wodna 

Podstawowym warunkiem dla pozyskania energii wody jest istnienie w określonym miejscu 
znacznego spadu jej dużej ilości. Budowa elektrowni wodnej ma więc największe uzasadnienie 
w okolicy istniejącego jazu, wodospadu lub przepływowego jeziora leżącego w pobliżu doliny. 
Uwarunkowania takie jednak rzadko występują w przyrodzie, dlatego też w celu uzyskania spadu 
wykonuje się konieczne budowle hydrotechniczne.  

                                                                    
640 Kłysik K., Klimatologiczna analiza możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych w okolicach Łodzi, Wydział Komunalny Urzędu Miasta 

Łodzi, Łódź 1995 rok. 
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Na terenie Łodzi nie ma zlokalizowanej ani jednej Małej Elektrowni Wodnej (MEW). 
Spowodowane jest to brakiem odpowiedniego potencjału, w oparciu o który można 
by wykorzystać energię wód przepływowych.  

13.6.4. Energia z biogazu i biomasy 

Energię z biomasy można uzyskać m.in. przez:  

 spalanie biomasy roślinnej (np. drewno, odpady drzewne z tartaków, zakładów meblarskich 
i in., słoma, specjalne uprawy energetyczne),  

 wytwarzanie oleju opałowego z roślin oleistych (np. rzepaku) specjalnie uprawianych 
dla celów energetycznych,  

 fermentację alkoholową trzciny cukrowej, ziemniaków lub dowolnego materiału 
organicznego poddającego się takiej fermentacji, celem wytworzenia alkoholu etylowego 
do paliw silnikowych,  

 beztlenową fermentację metanową odpadowej masy organicznej (np. odpady z produkcji 
rolnej lub przemysłu spożywczego).  

Zgodnie z mapą instalacji OZE na terenie Polski, opracowaną przez Urząd Regulacji 
Energetyki, w Łodzi zlokalizowana jest jedna instalacja wykorzystująca biogaz z oczyszczalni 
ścieków (moc 2,799 MW), jedna instalacja wytwarzająca energię z biomasy mieszanej (EC-4 – moc 
48 MW) oraz jedna instalacja realizująca technologię współspalania (EC-3 – paliwa kopalne 
i biomasa).  

Do celów energetycznych biomasa wykorzystywana jest także przez: 

 kotłownię Fundacji na Rzecz Rozwoju Społecznego i Przeciwdziałania Społecznemu 
Wykluczeniu Jednostek i Grup NAVICULA w Łodzi, ul. Cedry 2, o mocy 200 kW, 

 kotłownię MED-GASTR s.c. Katarzyna Mamos, Arkadiusz Mamos, ul. Tatarkiewicza 7 
w Łodzi, o mocy 100 kW, 

 kocioł biomasowy (na pelet) w kotłowni osiedlowej Stoki przy ul. Giewont 26. Pellet 
produkowany jest m.in. z wierzby energetycznej, uprawianej przez Łódzki Zakład Usług 
Komunalnych w rejonie Grupowej Oczyszczalni Ścieków. 

Współspalanie i spalanie biopaliw stałych przynosi określone efekty ekonomiczne z tytułu 
wytworzenia zielonej energii. W Polsce działa wiele elektrowni, elektrociepłowni, kotłowni 
przemysłowych i komunalnych wykorzystujących to paliwo. Występuje więc deficyt biomasy, 
który można ograniczyć, rozwijając tzw. uprawy roślin energetycznych. W Łodzi w rejonie 
Grupowej Oczyszczalni Ścieków miasto założyło na powierzchni około 60 ha plantację wierzby 
energetycznej. 

13.6.5. Energia geotermalna 

Z wykonanych na zlecenie Łodzi opracowań i analiz geosynoptycznych641 wynika, że pod 
miastem (głównie w części zachodniej i centralnej) zlokalizowane są następujące zbiorniki wód 
geotermalnych: 

 dolnokredowy (ca 750-1050 m) – 5 km3 wody o temperaturze 20-30ºC (energia równa 
7 mln tpu), 

 górnojurajski (ca 900-1800 m) – 7 km3 wody o temperaturze ca 40ºC (energia równa 
19 mln tpu), 

 środkowojurajski (ca 1650-2270 m) – 3 km3 wody o temperaturze ca 60ºC (energia równa 
3 mln tpu), 

                                                                    
641 Sokołowski J., Analiza możliwości wykorzystania energii geotermicznej do celów ciepłowniczych w rejonie m. Łodzi, Kraków 1996 rok. 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI 

 

   323 

 dolnojurajski (ca 2000-2450 m) – 13 km3 wody o temperaturze ca 80-90ºC (energia równa 
132 mln tpu). 

Inne prace prof. J. Sokołowskiego, wykonane w ramach bardziej szczegółowych opracowań 
geosynoptycznych w latach 2000-2002 (Wstępny projekt wierceń, Studium wykonalności), wskazują, 
że na większych głębokościach temperatura wód w zbiornikach i moce cieplne z jednego „dubletu” 
(rurociąg wydobywczy + rurociąg zatłaczający ostudzoną w wymienniku wodę) mogą w Łodzi 
osiągać nawet: 

 trias środkowy (ca 3140-3500 m) – 112-122ºC (14-20 MW z odwiertu), 

 trias dolny (ca 3500-5000 m) – 126-140ºC (7-13 MW z odwiertu). 

Informacje te wymagają jednak potwierdzenia przez realizację na terenie Łodzi 
doświadczalnego odwiertu badawczego na głębokości ca 4000-4500 m. Najbliższy istniejący tego 
typu odwiert (głęboki) zlokalizowany jest w Rogóźnie w gm. Zgierz. Według zapisów wykonanego 
w 2002 roku przez Polską Akademię Nauk w Krakowie „Studium wykonalności” (Suplement)642 
na terenie Łodzi ekonomicznie uzasadnione mogą być jedynie geotermalne odwierty głębokie 
(trias) – Rysunek 137. Istnieje przy tym ryzyko, że odwiert nie trafi na odpowiednio wydajny 
zbiornik wody.  

 

Rysunek 137 Widok stref wodonośnych z głębokością projektowanego otworu 

Źródło: „Projekt odwiertów geotermalnych na terenie Politechniki Łódzkiej – widok stref wodonośnych z głębokością projektowanego 

otworu”. 

13.6.6. Energia z pomp ciepła (geotermia niskotemperaturowa) 

Innym kierunkiem rozwoju OZE na terenie Łodzi może być większe niż dotychczas 
wykorzystanie geotermii niskotemperaturowej (płytkiej) opartej o pompy ciepła. Największymi 
źródłami ciepła w tym zakresie są instalacje przy obiektach kompleksu handlowego IKEA w Łodzi. 
Zastosowano tu dwie pompy ciepła o łącznej mocy grzewczej 860 kW. Energia zasilania 
pozyskana jest z gruntu poprzez 160 pionowych kolektorów gruntowych do pompy ciepła 
o głębokości 100 m, w których zamontowane zostały pętle z rurek PE 100 Ø 40 mm, wypełnione 
25-procentowym roztworem glikolu propylenowego. 

                                                                    
642 Drożdż M., Suplement do Studium wykonalności pilotażowej doświadczalnej stacji geotermalnej na terenie Politechniki Łódzkiej lub Zespołu 

Elektrociepłowni w Łodzi SA, Polska Akademia Nauk, Kraków 2002 rok. 
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Energia ta wykorzystywana jest także przez indywidualnych odbiorców ciepła (Tabela 41) 
oraz odbiorców realizujących obecnie zadania inwestycyjne: 

 budynek Centrum Studiów im. Jana Pawła II w Łodzi – zakładane jest zainstalowanie trzech 
pomp ciepła o nominalnej mocy grzewczej 240 kW każda, razem 720 kW i nominalnej mocy 
chłodniczej 191 kW, 

 budynki Centrum Służby Rodzinie przy ul. Broniewskiego 1a w Łodzi – zakładane jest 
zainstalowanie dwóch pomp ciepła o nominalnej mocy grzewczej 2 x 107,5 kW, razem 
215 kW. 

Tabela 41 Miejsca wykorzystywania geotermii niskotemperaturowej 

Lokalizacja Źródło energii 
Moc grzewcza 

w kW 

ul. Bohaterów Powstania Styczniowego 30 pompa ciepła 9,9 

ul. Kleeberga 52  pompa ciepła 9,9 

ul. Mileszki 28, działka nr 214/35  pompa ciepła 17,9 

ul. Jemiołowa 4  pompa ciepła 27,7 

ul. Kolarska 12  pompa ciepła 17,9 

ul. Syrokomli 14  pompa ciepła 12,0 

ul. Okrętowa 15a  pompa ciepła 13,0 

ul. Bogusławskiego 5A pompa ciepła 8,9 

ul. Okopowa 142  pompa ciepła 11,2 

ul. Skrzatów 20  pompa ciepła 7,5 

ul. Łodzianka 6d  pompa ciepła 14,0 

ul. Tracka 20 D  pompa ciepła 8,0 

ul. Lublinek 42  pompa ciepła 14,0, 

ul. Zimna Woda 40A  pompa ciepła 14,0 

ul. Łodzianka 2, działka nr 119/9 pompa ciepła 7,7 

ul. Goplany 3A pompa ciepła 18,24 

ul. Włościańska 12 pompa ciepła 11,0 

ul. Starorudzka 37 pompa ciepła 22,1 

ul. Kolumny 226d pompa ciepła 11,6 

ul. Joanny 4/6, działka 17/1  pompa ciepła 12,0 

ul. Czwartaków, działka 134/22 pompa ciepła 12,0 

ul. Drwęcka 12 pompa ciepła 11,82 

ul. Chocianowicka 162  pompa ciepła 12,0 

ul. Kolumny 514E  pompa ciepła 12,0 

ul. Przyklasztorne 6 pompa ciepła 22,0 

ul. Liniowa 44 pompa ciepła 8,0 

ul. Strykowska 307 B  pompa ciepła 8,3 

ul. Złotno 208 pompa ciepła 22,0 

ul. Józefów 43 pompa ciepła 10,4 

ul. Żabieniec 67  pompa ciepła brak  

ul. Brzezińska 75  pompa ciepła brak  

ul. Służbowa 23 m 36  pompa ciepła brak  

Rzymskokatolicka Parafia św. Anny w Łodzi 
pompa ciepła 27,0 

„Fundacja – Integracja JPII” z siedzibą przy al. Śmigłego-Rydza 
24/26 

pompa ciepła 
31,4 
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Lokalizacja Źródło energii 
Moc grzewcza 

w kW 

Parafia Najświętszej Maryi Panny Łaskawej w Łodzi, ul. Goplańska 
11/13 

pompa ciepła 
38,3 

Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Łodzi, 
ul. Zgierska 230/232 

pompa ciepła 
18,0 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Potencjalne źródła to: 

 ujęcia wody pitnej o temperaturze wody ca 20ºC i znacznych wydajnościach wydobywanej 
wody. Wykorzystanie pomp ciepła na tego typu ujęciach funkcjonuje w Mszczonowie  
w woj. Mazowieckim, 

 stacja wodociągowa „Stoki” (dwa ujęcia przy ul. Telefonicznej) – łącznie 3-4 MW mocy 
cieplnej, 

 stacja wodociągowa „Dąbrowa” (rejon ul. Lodowej) – łącznie 5-7 MW mocy cieplnej, 
uzyskanej z wody przesłanej magistralami z Bronisina i Górek Małych. Dane te uwzględniają 
schłodzenie wody związane z transportem wodociągami (instalacja pomp ciepła 
bezpośrednio przy ujęciach jest nierealna ze względu na brak odbiorników takiej ilości 
ciepła w pobliżu studni). Podgrzanie wody uzyskanej w pompach ciepła za pośrednictwem 
kotłów gazowych umożliwi podwojenie uzyskanej mocy cieplnej (ca 13 MW) 
i wprowadzenie czynnika grzewczego bezpośrednio do wysokoparametrowej miejskiej sieci 
wody gorącej Veolii Energii Łódź S.A., 

 GOŚ ŁAM w Łodzi – ścieki na terenie oczyszczalni można schłodzić pompami ciepła, 
uzyskując ca 44 MW mocy cieplnej. Podobne rozwiązanie funkcjonuje w Lublinie. 

Instalacja pomp ciepła u odbiorców charakteryzuje się znacznymi kosztami inwestycyjnymi. 
W krajach europejskich władze państwowe lub/i lokalne wspierają inwestorów chcących 
instalować pompy ciepła. W Szwecji ponad połowa domów wyposażona jest w tego rodzaju źródło 
energii. Można mieć nadzieję, że również w Polsce pojawią się skuteczne systemy wsparcia, 
a wówczas nastąpi znaczące przyspieszenie w instalowaniu pomp ciepła, w tym również na terenie 
Łodzi. 

Potrzeby i perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii 

Miasto powinno podjąć prace zmierzające do udokumentowania i wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii zlokalizowanych na terenie Łodzi. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na zadania: 

 zlecenie Studium wykonalności dot. wykorzystania pomp ciepła na ujęciu wody pitnej 
w stacji wodociągowej „Stoki” (dwa ujęcia przy ul. Telefonicznej) – łącznie 3-4 MW mocy 
cieplnej, 

 zlecenie Studium wykonalności dot. wykorzystania pomp ciepła na ujęciu wody pitnej 
w stacji wodociągowej „Dąbrowa” (rejon ul. Lodowej) – łącznie 5-7 MW mocy cieplnej, 
uzyskanej z wody przesyłanej magistralami z Bronisina i Górek, 

 zlecenie Studium wykonalności dot. wykorzystania pomp ciepła na terenie Grupowej 
Oczyszczalni Ścieków w Łodzi, 

 zlecenie Studium wykonalności dot. wykorzystania paneli ogniw fotowoltaicznych 
i grzewczych paneli słonecznych na wybranych budynkach komunalnych miasta. 

13.7. Telekomunikacja 

W zakresie infrastruktury teleinformatycznej, Łódź należy do grupy miast o średnim 
wyposażeniu. W ostatnich latach nastąpił spadek liczby tradycyjnych łączy telefonicznych, 
wzrasta natomiast liczba osób korzystających z telefonii bezprzewodowej. Wskaźniki 
charakteryzujące miasto pod względem wyposażenia gospodarstw domowych w telefony 
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komórkowe są wyższe od średniej krajowej o około 2,6%. Natomiast wyposażenie w komputery 
osobiste kształtuje się na średnim poziomie: 76,9%. Przyszłość rozwoju Internetu widziana 
jest w strefie połączeń bezprzewodowych, szczególnie sieci szerokopasmowych. 

Współczesna telekomunikacja obejmuje następujące rodzaje komunikowania i łączności 
w społeczeństwie: łączność światłowodową, zapewniającą wysoką jakość i olbrzymią ilość 
przesyłanych wiadomości równolegle jednym kablem światłowodowym, odpornym na wszelkie 
zakłócenia. Łączność światłowodowa może obejmować sieci: lokalne, międzymiastowe, 
magistralne i rozdzielcze. 

Zgodnie z Raportem „LORIS643. Zadanie 8”, opracowanym przez Centrum Komputerowe 
Politechniki Łódzkiej (dr inż. Stanisław Starzak, mgr inż. Mirosław Kopeć, 2004 rok), uczelnie 
i środki naukowe Łodzi powiązane są Światłowodową Siecią Krajową PIONIER. 

Na terenie Łodzi działa Miejska Sieć Komputerowa Lodman (Rysunek 138), 
której operatorem jest Politechnika Łódzka. MSK LODMAN jest dysponentem na terenie miasta 
traktów światłowodowych i infrastruktury technicznej, w skład której wchodzą: 

 19 węzłów sieci, 

 urządzenia przełączające ATM i Ethernet, 

 urządzenia sterowania ruchem „internetowym” (routery), 

 serwery baz danych i usług internetowych, 

 urządzenia zabezpieczenia zasilania, nadzoru i alarmowania, 

 wyposażenie Centrum Zarządzania Siecią, 

 koordynacja sterowania ruchem krajowym sieci akademickiej POL-34/PIONER. 

 

Rysunek 138 Sieć LODMAN na terenie miasta 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                                    
643 Starzak S., Kopeć M., Politechnika Łódzka, Centrum Komputerowe, Raport Projektu LORIS. Zadnie 8 - Analiza potencjału 

regionalnego z punktu widzenia wykorzystania technologii telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, Łódź 2004 rok. 
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W ramach projektu Metropolitalna Sieć Szerokopasmowego dostępu do Internetu, 
realizowanego przez miasto Łódź, Łódzka Spółka Infrastrukturalna, właściciel miejskiej sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnej, przygotowuje się do budowy infrastruktury światłowodowej 
w istniejącej kanalizacji ściekowej (Rysunek 139).  

Lokalizacja światłowodu w istniejącej infrastrukturze podziemnej, wybranej i ocenionej jako 
najbardziej atrakcyjna dla realizacji projektu ze względu na swoją rozległość i dostępność, pozwoli 
znacznie skrócić czas realizacji inwestycji, a także wyeliminować utrudnienia związane 
z prowadzeniem robót metodami tradycyjnymi (wykopowymi).  

Obecnie rozpoczął się etap podejmowania decyzji, w jaki sposób światłowód zostanie 
ułożony w łódzkiej kanalizacji. Ułożenie infrastruktury światłowodowej w miejskiej sieci 
kanalizacyjnej umożliwi doprowadzenie szerokopasmowego Internetu do jednostek 
organizacyjnych miasta, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek edukacyjnych. 

 

Rysunek 139 Sieć kablowa teleinformacyjna w istniejącej sieci kanalizacji 

Źródło: opracowanie własne. 
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1422), powstał obowiązek wyposażania budynków wielorodzinnych i odrębnych mieszkań 
w budynku zamieszkania zbiorowego oraz budynków użyteczności publicznej na potrzeby 
publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania, w instalacje telekomunikacyjne, 
obejmujące m.in. kable światłowodowe wraz z osprzętem instalacyjnym i niezbędnymi 
urządzeniami infrastruktury telekomunikacyjnej (np. gniazdo światłowodowe w każdym 
pomieszczeniu mieszkalnym itp.). 

1. Łączność kablową, umożliwiającą przesyłanie wiadomości tradycyjnymi kablami, obejmującą 
kable: międzymiastowe, magistralne i rozdzielcze. Kable tradycyjne stanowią około 80% 
sieci kablowej. Są to sieci: TP S.A., Dialog S.A., Netia S.A. i innych operatorów sieci. 

2. Łączność radiową, obejmującą sieci telefonii komórkowej: GSM PLUS, Polkomtel S.A., PTK 
Centertel Sp. z o.o. ORANGE, T-Mobile Polska S.A. (dawna ERA GSM); radiokomunikację 
radiowo-telewizyjną (Rysunek 140); inne rodzaje łączności o charakterze radiowym 
dla celów specjalnych, np. służby miejskie i inne (w tym wojskowe). 

 

Rysunek 140 Sieć radiolinii na terenie miasta 

Źródło: opracowanie własne. 

Wszystkie wymienione systemy komunikacji mają własnych operatorów, powiązanych ściśle 
z określonym kapitałem. Korzystanie z sieci wymaga zawarcia konkretnej umowy, określającej 
reguły jej użytkowania. Rozwój danej sieci jest powiązany z zapotrzebowaniem użytkowników. 
Podstawa działania operatorów jest zatem oparta na założeniach czysto ekonomicznych. 
Jeśli powstają nowe tereny przeznaczone na cele budownictwa jednorodzinnego lub potrzeby 
przemysłowe, każdy operator może je zaopatrzyć w odpowiednią infrastrukturę. Operatorzy 
opierają się więc na systemie dostosowującym się do kierunków rozwoju i zapotrzebowania 
miasta.  

Należy zwrócić uwagę, że operatorzy traktują wiedzę o swoich sieciach i kierunkach 
rozwoju jako poufną i nie chcą udzielać na ten temat żadnych informacji. Istniejące rozmieszczenie 
masztów poszczególnych operatorów jest dostępne w Internecie. 
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13.8. Gospodarka odpadami644 

W 2013 roku z terenu Łodzi odebrano od właścicieli nieruchomości 221901 Mg (ton) 
odpadów komunalnych, natomiast w 2012 roku – 244791,5 Mg.  

Odpady komunalne powstające na terenie Łodzi gromadzone są w sposób „tradycyjny” bądź 
„selektywny”. Sposób tradycyjny polega na zbieraniu zmieszanych odpadów do typowych 
pojemników, selektywny – na rozdzielaniu określonych odpadów do odpowiednich worków 
lub pojemników. Odpady są następnie odbierane przez firmy wpisane do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych, z którymi miasto ma zawarte umowy. 

Od 1 lipca 2013 roku w Łodzi obowiązuje nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. 
Właściciele nieruchomości jednorodzinnych, wielorodzinnych, a także placówek handlowych, 
usługowych, oświatowych, zdrowotnych itp. nie zawierają już umów z podmiotami odbierającymi 
odpady komunalne, tak jak miało to miejsce wcześniej, czyli przed 1 lipca 2013 roku. Umowy 
z podmiotami odbierającymi odpady komunalne, wybranymi w przetargach, zawiera miasto.  

Na terenie Łodzi znajdują się następujące instalacje służące do zagospodarowania odpadów 
komunalnych:  

 Sortownia i Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych Łódź Lublinek 
przy ul. Zamiejskiej 1 (Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o.). Należy 
nadmienić, że ptaki żerujące na odpadach usuniętych z sortowni stanowią zagrożenie 
dla samolotów korzystających z lotniska im. Władysława Reymonta,  

 Sortownia i Stacja Przeładunkowa w Łodzi przy ul. Swojskiej 1 (Zakład Robót Komunalnych 
Sp. z o.o.),  

 Kompostownia Odpadów Organicznych przy ul. Sanitariuszek 70/72 (Zarząd 
Gospodarowania Odpadami),  

 Składowisko balastu przy ul. Zamiejskiej (Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź 
Sp. z o.o.). 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach narzuca m.in. obowiązek prowadzenia 
i udostępniania przez miasto645:  

 wykazu podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

 informacji o znajdujących się na terenie Łodzi podmiotów zbierających zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, 

 rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych, 

 wykazu miejsc zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości z terenu Łodzi zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 
zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych 
do składowania,  

 osiągniętego w danym roku przez podmioty odbierające odpady komunalne poziomu 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz poziomu 
ograniczenia masy odpadów komunalnych,  

 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Zgodnie z ustaleniami „Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 r.”646 
w Łodzi zakłada się budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, 

                                                                    
644 Gospodarka odpadami w Łodzi prowadzona jest w oparciu o następujące dokumenty i opracowania: Ustawa z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.), Uchwała Nr XXVI/482/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 21 czerwca 2012 r. 
w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. 

645 Wykaz zawarty jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, http://bip.uml.lodz.pl/, 
646 LEMITECH Konsulting Spółka z o.o., Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012, Kraków 2012 rok. Ustalenia 

opracowania obejmują lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023. 

http://bip.uml.lodz.pl/_plik.php?id=33848
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tzw. spalarni o wydajności 200 tys. ton odpadów rocznie. Plan ten jest obecnie aktualizowany 
przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, z terminem realizacji do października 2016 roku. Nowe 
uwarunkowania prawne pozwalają, aby spalarnie były instalacjami o charakterze 
ponadregionalnym czyli mogły przerabiać odpady z okolicznych miast i gmin, a także z całej Polski. 

Miasto powinno zintensyfikować działania dotyczące lepszego zagospodarowania 
wyselekcjonowanych frakcji odpadów komunalnych. 

13.9. Podsumowanie – systemy infrastruktury technicznej 

1. Analiza przebiegu sieci infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacja, gazociągi, sieć 
energetyczna i cieplna) wskazuje na różnice w dostępie do infrastruktury technicznej 
w poszczególnych rejonach miasta. Najbardziej korzystne warunki (dostęp do większości 
sieci) posiadały tereny śródmiejskie oraz tereny intensywnie zurbanizowane, a zwłaszcza 
osiedla zabudowy wielorodzinnej i strefy przemysłowe (Rysunek 141). 

 

Rysunek 141 Wyposażenie terenów w sieci uzbrojenia technicznego 

Źródło: opracowanie własne. 

Największe niedobory dotyczą terenów strefy obrzeżnej, w których jedyny element 
uzbrojenia stanowią najczęściej sieci wodociągowe, a warunki do wprowadzania pozostałych 
sieci są niekorzystne – bardzo mała intensywność zabudowy i wysokie koszty realizacji 
(Rysunek 142). Wysokie koszty realizacji inwestycji w strefach pozbawionych infrastruktury 
technicznej i komunikacyjnej (koszty uzbrojenia terenów, według analiz skutków 
finansowych uchwalenia mpzp, oscylują od około 0,53 mln zł/ha do 0,77 mln zł/ha) wskazują 
na potrzebę kumulowania procesów inwestycyjnych w obszarach już uzbrojonych 
lub z rozpoczętymi procesami urbanizacyjnymi. 
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Rysunek 142 Tereny pozbawione sieci uzbrojenia technicznego 

Źródło: opracowanie własne. 

2. Ze względu na fakt, że aktualnie eksploatowany system poboru i uzdatniania wody zapewnia 
wystarczającą rezerwę wody pitnej dla zaopatrzenia Łodzi i odbiorców hurtowych, 
cała uwaga powinna być skoncentrowana na zapewnieniu: najlepszej jakości wody 
uzdatnionej, właściwej gospodarki odpadami powstającymi w procesie uzdatniania wody 
oraz niezawodnego działania poszczególnych systemów zaopatrzenia Łodzi w wodę,  
a także na racjonalizacji kosztów ich eksploatacji. 

3. Miasto wyposażone jest w dwa systemy sieci kanalizacyjnej: ogólnospławny i rozdzielczy. 
Przeważa system kanalizacji ogólnospławnej, szczególnie na obszarze śródmieścia. 
Kanalizacja ogólnospławna i sanitarna obecnie znajduje się w średnim stanie technicznym. 
Uszkodzenia rur kanalizacyjnych powodują infiltrację wód gruntowych do systemu 
kanalizacji sanitarnej oraz eksfiltrację ścieków do gruntu. Ważnym elementem działania 
systemu ogólnospławnego są przelewy burzowe, które w czasie intensywnych opadów 
i roztopów nie funkcjonują prawidłowo. Dla poprawy pracy przelewów burzowych i ochrony 
oczyszczalni przed nadmiernym napływem ścieków niezbędna jest budowa zbiorników 
retencyjnych. Konieczne są działania prowadzące do zwiększenia infiltracji wód opadowych 
do gruntu czy też zagospodarowania wód w obrębie zlewni, w których powstają. 

4. W Łodzi występują rezerwy mocy w źródłach dostaw energii elektrycznej, co umożliwia 
skupienie się na podnoszeniu stanu technicznego i rozbudowy sieci i urządzeń 
elektrycznych. Konieczna jest uzupełnienie elementów sieci wysokiego napięcia 
oraz sukcesywna modernizacja i rozbudowa urządzeń energetycznych. Problemem 
pozostaje niski stopień skablowania linii energetycznych przekładający się na kolizyjność 
napowietrznych sieci średniego i wysokiego napięcia z istniejącym i planowanym 
zagospodarowaniem przestrzennym, na obszarach zurbanizowanych. 

5. Sieć gazową posiadają prawie wszystkie ulice śródmieścia i tereny przyległe, jednak niskie 
ciśnienie gazu, wiek sieci, a zwłaszcza zły stan techniczny przyłączy gazowych do budynków 
(własność odbiorcy) powodują, że nie można jej wykorzystać w pełni na tym obszarze 
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dla celów grzewczych. Należy podjąć bardziej intensywne działania zmierzające 
do rozbudowy sieci gazowej w śródmieściu Łodzi oraz zmianę parametrów niskiego ciśnienia 
na parametry średniego ciśnienia. Wymiana przez miasto przyłączy i instalacji gazowych 
w budynkach komunalnych znacznie przyspieszyłaby ten proces. 

6. Znaczne rezerwy mocy cieplnej pozwalają na podłączenie do sieci ciepłowniczej nowo 
powstające obiekty we wszystkich obszarach Łodzi. Ponadto możliwe jest skupienie  
się na problemach związanymi z kosztami i cenami ciepła oraz ochroną powietrza 
atmosferycznego przed zanieczyszczeniami wywoływanymi przez niskoemisyjne źródła 
ciepła. Wciąż duża ilość budynków niepodłączonych do sieci cieplnej oraz niewielkie 
wykorzystanie do celów grzewczych źródeł ekologicznych powodują dużą emisję 
zanieczyszczeń z palenisk domowych na paliwa stałe (niska emisja), mającą negatywny 
wpływ na zdrowie, warunki życia mieszkańców oraz na roślinność miejską. 

7. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie Łodzi charakteryzuje 
się dostatecznymi lub dobrymi warunkami w odniesieniu do energii: solarnej, geotermalnej, 
geotermicznej niskotemperaturowej (pompy ciepła) oraz energii z biomasy i biogazu 
powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków. Wykorzystanie OZE 
wzrasta, jednak wciąż w niewystarczającym stopniu. Należy podjąć prace zmierzające 
do udokumentowania i wykorzystania odnawialnych źródeł energii zlokalizowanych 
na terenie Łodzi. Zintensyfikowanie korzystania z odnawialnych źródeł energii poprawi 
warunki aerosanitarne w mieście przez ograniczenie zanieczyszczeń powietrza 
pochodzących z obecnie wykorzystywanych tradycyjnych (niskoemisyjnych) źródeł ciepła. 

8. Należy podjąć działania dotyczące ograniczenia zajętości pasów ulicznych przez liniowe 
elementy sieci telekomunikacyjnej poszczególnych operatorów. Konkurencyjne sieci 
budowane są obok siebie ograniczając niepotrzebnie możliwości lokalizacji innego 
uzbrojenia. Budowa przez miasto wielootworowej kanalizacji telefonicznej i dzierżawienie jej 
otworów poszczególnym Operatorom i innym użytkownikom wyeliminowałoby ten problem 
(dodatkowo –Internet, telewizja kablowa, telesterowanie itd.). 

14. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI  

14.1. Stan prawny nieruchomości 

W strukturze gruntów 
zlokalizowanych w obszarze miasta 
można wyróżnić kilka grup 
podmiotów własności. Najwięcej, 
blisko 50%, powierzchni terenów 
Łodzi pozostaje we własności 
podmiotów prywatnych. Zasób 
nieruchomości gminnych zajmuje 
łączną powierzchnię około 6630 ha, 
co stanowi około 22,6% powierzchni 
miasta (Rysunek 143). Znaczący 
udział w strukturze własności 
gruntów przypada na nieruchomości 
wymagające uregulowania lub 
uporządkowania stanu prawnego 
(brak właściciela nieruchomości, 
brak księgi wieczystej, podwójne 
tytuły własności) – około 12,1% 
całkowitej powierzchni miasta.  

Rysunek 143 Struktura własności nieruchomości 
gruntowych według powierzchni 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z ewidencji gruntów i 

budynków, Łódzki Ośrodek Geodezji, stan na marzec 2014 roku. 
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Wśród pozostałych podmiotów, w przypadku których łączny udział w całkowitej 
powierzchni miasta nie przekracza 15%, wymienić należy Skarb Państwa, użytkowników 
wieczystych na terenach gminy bądź Skarbu Państwa, a także współwłasność osób fizycznych 
i prawnych oraz gminy bądź Skarbu Państwa647. 

Osoby fizyczne i prawne dysponują największym zasobem nieruchomości w obszarze 
miasta. Większość nieruchomości pozostających we własności osób fizycznych i prawnych (około 
56%) stanowią użytki rolne, obejmujące obszar o łącznej powierzchni około 8165 ha. Tereny 
mieszkaniowe zajmują jedynie około 20% wszystkich terenów w omawianej grupie własności. 

Blisko 4306 ha, stanowiących około 30% powierzchni wszystkich terenów pozostających 
we własności osób fizycznych i prawnych, zlokalizowanych jest w czterech rejonach miasta648: 
Wiskitnie, Nowosolnej, Mileszkach oraz Złotnie. 

Ponadto, analizując udział procentowy powierzchni terenów należących do osób fizycznych 
i prawnych w ogólnej powierzchni poszczególnych rejonów Łodzi, zaobserwować można 
koncentrację własności prywatnej na terenach przekształceń osadnictwa wiejskiego, tj.: 
Romanów, Wiskitno, Złotno, Wzniesienia Łódzkie, Mileszki, Stare Moskule, Andrzejów, 
Chocianowice, Kochanówka, Feliksin (ponad 70% własności prywatnej).  

Wśród terenów gminnych największą część stanowią użytki rolne oraz grunty leśne, tereny 
zadrzewione i zakrzewione, zajmujące obszar o łącznej powierzchni około 2980 ha, co stanowi 
około 45% powierzchni nieruchomości należących do gminy. Znaczący udział w terenach 
miejskich odgrywają także tereny publiczne: drogi – około 1143 ha (około 17%) oraz tereny 
rekreacyjno-wypoczynkowe – około 872 ha (około 13%). Gminne tereny mieszkaniowe zajmują 
relatywnie niewielki obszar, bo jedynie około 8% wszystkich terenów pozostających we własności 
gminy.  

Najwięcej nieruchomości Gmina Miasto Łódź posiada w Łagiewnikach – około 1248 ha, 
co stanowi około 19% powierzchni wszystkich terenów gminnych oraz około 4% całkowitej 
powierzchni miasta (Rysunek 144). Na drugim miejscu plasują się Zdrowie i Olechów, z udziałem 
w całkowitej powierzchni terenów gminnych na poziomie około 5%. Łagiewniki i Zdrowie, 
gdzie zlokalizowane są największe w mieście kompleksy leśny oraz parkowy, charakteryzują się 
również najwyższym udziałem terenów gminnych w całkowitej powierzchni rejonu. 

Tereny o nieuregulowanym stanie prawnym plasują się na trzecim miejscu w strukturze 
własności gruntów pod względem powierzchni. Obejmują one obszar około 3547 ha, co stanowi 
około 12% powierzchni Łodzi. 

Wśród terenów wymagających uregulowania stanu prawnego największy obszar zajmują 
drogi – około 1295 ha oraz użytki rolne – około 1098 ha, co stanowi łącznie około 67% 
wszystkich terenów o nieuporządkowanej sytuacji własnościowej. 

Najwięcej tego typu nieruchomości zlokalizowanych jest na terenach: Wiskitna, Rudy 
Pabianickiej, Starych Chojen, Łagiewnik, Wzniesień Łódzkich, Lublinka, Nowosolnej, Kochanówki, 
Smulska, Feliksina i Złotna. W każdej z powyżej przedstawionych jednostek łączna powierzchnia 
nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym przekracza obszar 100 ha. 

Ewenementem, z uwagi na wysoki udział powierzchni terenów o nieuregulowanym stanie 
prawnym w całkowitej powierzchni rejonu, jest obszar Marysin – Doły (blisko 45%).  

Większość terenów oddanych przez gminę w użytkowanie wieczyste (około 94%) stanowią 
grunty zabudowane i zurbanizowane. Nieco ponad 1440 ha użytkowanych jest jako tereny 
mieszkaniowe (około 33%), przemysłowe (około 21%), inne tereny zabudowane (około 25%) 
lub zurbanizowane tereny niezabudowane (około 6%). 

Najwięcej, pod względem powierzchni, nieruchomości oddanych przez gminę 
w użytkowanie wieczyste występuje w rejonach Starych Chojen, Teofilowa, Retkini – miejsc 

                                                                    
647 Dane z ewidencji gruntów i budynków, Łódzki Ośrodek Geodezji, stan na marzec 2014 roku.  
648 Uchwała Nr LVI/1069/05 Rady Miejskiej w Łodzi z 26 października 2005 r. w sprawie Systemu Informacji Miejskiej w Łodzi. 
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koncentracji wielorodzinnej zabudowy blokowej. Użytkowanie wieczyste jako dominująca forma 
własności występuje jednak tylko na Żabieńcu (około 26% powierzchni rejonu).  

 

Rysunek 144 Struktura własności nieruchomości według powierzchni w podziale na rejony SIM 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, Łódzki Ośrodek Geodezji, stan na marzec 2014 

roku. 

Nieruchomości Skarbu Państwa zajmują obecnie około 1240 ha, a tym samym niewiele 
ponad 4% powierzchni Łodzi. Największą grupę wśród tych terenów stanowią użytki rolne. 
Obejmują one obszar około 306 ha (około 25% wszystkich terenów państwowych). Na drugim 
miejscu plasują się lasy oraz grunty zadrzewione i zakrzewione – około 244 ha. Znaczący udział 
w nieruchomościach Skarbu Państwa mają także, sklasyfikowane w grupie terenów 
zurbanizowanych, inne tereny niezabudowane z powierzchnią około 209 ha. Tereny kolejowe, 
podobnie jak tereny dróg, stanowią około 11% całkowitej powierzchni terenów państwowych 
znajdujących się w obszarze Łodzi.  

Nieruchomości Skarbu Państwa koncentrują się w czterech rejonach miasta: Stare Chojny, 
Nowosolna, Olechów oraz Mileszki, gdzie obejmują obszar o łącznej powierzchni około 469 ha, 
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stanowiący blisko 40% wszystkich gruntów Skarbu Państwa. Helenów z kolei wyróżnia 
się największym udziałem terenów państwowych w ogólnej powierzchni rejonu (około 15%). 

Nieruchomości oddane przez Skarb Państwa w użytkowanie wieczyste obejmują obszar 
niespełna 4% powierzchni miasta. Większość tych terenów (około 65%) stanowią tereny 
przemysłowe – około 418 ha oraz tereny kolejowe – około 325 ha. 

Spośród wszystkich nieruchomości oddanych przez Skarb Państwa w użytkowanie 
wieczyste najwięcej (około 37%) znajduje się na Olechowie, Teofilowie Przemysłowym oraz 
Zarzewiu, dając powierzchnię około 248 ha. Są to tereny użytkowane głównie jako kolejowe 
i przemysłowe. Rejony Zarzewia i Teofilowa Przemysłowego są jednocześnie rejonami 
o największym udziale procentowym nieruchomości objętych prawem użytkowania wieczystego 
w ogólnej powierzchni rejonu.  

Współwłasność Gminy Miasta Łódź oraz osób fizycznych i prawnych obejmuje relatywnie 
niewielką powierzchnię w strukturze miasta – około 91 ha, z czego około 67% to tereny 
mieszkaniowe. Nieco ponad 20% nieruchomości pozostających we współwłasności 
przedstawionych wyżej podmiotów to użytki rolne. 

Najwięcej z wyżej wymienionych nieruchomości publiczno-prywatnych znajduje  
się w rejonach Centrum (około 20 ha) oraz sąsiadującego z nim od strony zachodniej Starego 
Polesia (około 9 ha), co łącznie stanowi około 33% powierzchni gruntów w tej grupie podmiotów 
własności.  

Nieruchomości pozostające we współwłasności Skarbu Państwa oraz osób fizycznych 
i prawnych obejmują obszar niespełna 25 ha. Skarb Państwa jest współwłaścicielem przede 
wszystkim gruntów mieszkaniowych oraz użytków rolnych, stanowiących odpowiednio około 40% 
i około 32% całkowitej powierzchni gruntów pozostających we współwłasności przedstawionych 
wyżej podmiotów. Znaczny udział w tej grupie własności mają także inne tereny zabudowane 
oraz tereny dróg (10-11%). Nieco ponad połowa powierzchni terenów pozostających 
we współwłasności Skarbu Państwa i podmiotów prywatnych znajduje się w trzech rejonach 
miasta: w Wiskitnie, na Julianowie i na Żubardziu.  

Poza przedstawionymi wyżej podmiotami w strukturze własności gruntów wymienić należy 
tzw. podmioty inne. Na tereny pozostające we własności podmiotów innych, obejmujące niewiele 
ponad 1% powierzchni miasta, składają się: 

 nieruchomości pozostające we własności bądź współwłasności kościołów i związków 
wyznaniowych, 

 nieruchomości należące do Województwa Łódzkiego oraz nieruchomości oddane przez 
Województwo Łódzkie w użytkowanie wieczyste, 

 nieruchomości pozostające we współwłasności Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
oraz innych osób fizycznych i prawnych,  

 nieruchomości pozostające we współwłasności Gminy Miasta Łódź oraz Skarbu Państwa 
bądź osób fizycznych i prawnych oddane w użytkowanie wieczyste. 

Analizując sposób użytkowania gruntów, przy uwzględnieniu ich struktury własności, 
można zauważyć że w skali całego miasta najwięcej jest terenów rolnych. Użytki rolne, wśród 
których wymienić należy grunty orne, sady, łąki i pastwiska trwałe oraz grunty rolne zabudowane, 
zajmują w Łodzi obszar blisko 12055 ha, a tym samym około 41% powierzchni miasta  
(Rysunek 145). Osoby fizyczne i prawne posiadają większość wyżej wymienionych terenów, 
o łącznej powierzchni około 8923 ha (około 74%). Gmina dysponuje nieruchomościami 
o powierzchni około 1499 ha (około 12%). Znaczna część terenów rolnych wymaga 
uporządkowania stanu prawnego (około 10%). 
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Rysunek 145 Użytki gruntowe według podmiotów własności 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, Łódzki Ośrodek Geodezji, stan na marzec 2014 

roku. 

Tereny mieszkaniowe to około 4286 ha i blisko 15% obszaru miasta. Stanowią one drugą 
pod względem powierzchni grupę użytków gruntowych w Łodzi. Około 2844 ha, a tym samym 
ponad 66% terenów o wymienionej funkcji należy do osób fizycznych i prawnych. Zasoby gminne 
(około 541 ha), podobnie jak tereny oddane przez gminę w użytkowanie wieczyste na cele 
mieszkaniowe (około 557 ha) stanowią około 13% wszystkich nieruchomości sklasyfikowanych 
w ewidencji gruntów jako mieszkaniowe. Tereny wymagające uregulowania stanu prawnego 
obejmują obszar o powierzchni około 203 ha (blisko 5%). Nieruchomości pozostające 
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we własności pozostałych podmiotów to nieco ponad 3% wszystkich terenów mieszkaniowych 
(około 142 ha). 

Grunty leśne oraz tereny zadrzewione i zakrzewione stanowią trzecią co do wielkości grupę 
użytków gruntowych. Obejmują one obszar około 2930 ha, bliski 10% powierzchni miasta. Nieco 
ponad połowa tych terenów pozostaje własnością gminy, a około 27% należy do podmiotów 
prywatnych. Niemała część wyżej wymienionych nieruchomości wymaga uregulowania stanu 
prawnego (około 10%) oraz jest własnością państwową (około 8%). 

Powierzchnia dróg w Łodzi wynosi około 2835 ha. Blisko 1143 ha stanowią drogi gminne 
(około 40%), niemniej przeważająca część tych terenów wymaga uregulowania stanu prawnego 
(około 46%). Drogi Skarbu Państwa o powierzchni około 133 ha stanowią niespełna 5% 
wszystkich dróg. 

Inne tereny zabudowane zajmują około 2376 ha, stanowiąc niewiele ponad 8% powierzchni 
miasta. Przeważającą częścią wyżej wymienionych terenów dysponują podmioty prywatne – 
zarówno właściciele nieruchomości, jak i użytkownicy wieczyści (łącznie około 54%). Gmina 
posiada około 22% innych terenów zabudowanych. 

Tereny użytkowane jako przemysłowe o powierzchni około 1222 ha stanowią niewiele 
ponad 4% obszaru Łodzi. Dominująca część terenów przemysłowych pozostaje we własności osób 
fizycznych i prawnych bądź objęta jest prawem użytkowania wieczystego (około 91%). Tereny 
gminne zajmują powierzchnię około 69 ha (około 6%). 

Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe zajmują obszar około 1088 ha, a tym samym blisko 4% 
powierzchni miasta. Tereny te w ponad 80% należą do gminy. 

Zurbanizowane tereny niezabudowane o powierzchni około 1014 ha w przewadze należą 
do osób fizycznych i prawnych bądź objęte są użytkowaniem wieczystym (około 60%). Blisko 28% 
tych terenów jest własnością gminy. 

Tereny kolejowe, o łącznej powierzchni około 733 ha, w większości zostały oddane przez 
Skarb Państwa w użytkowanie wieczyste (około 44%). Nieco ponad 25% powierzchni terenów 
kolejowych wymaga uregulowania stanu prawnego, natomiast 19% stanowi własność państwową. 

Inne tereny komunikacyjne, o powierzchni blisko 246 ha, w przeważającej części należą 
do osób fizycznych i prawnych (około 66%). Znaczący udział mają także użytkownicy wieczyści 
(około 18%) oraz gmina (około 11%). 

Grunty pod wodami o powierzchni około 183 ha w dużej mierze mają nieuregulowany 
stan prawny (około 36%) bądź są własnością Skarbu Państwa (około 31%). Blisko 17% wyżej 
wymienionych terenów zależy do osób fizycznych i prawnych, a około 14% jest własnością gminy. 

Najwięcej nieużytków, obejmujących łącznie około 154 ha, jest w posiadaniu podmiotów 
prywatnych oraz użytkowników wieczystych (około 53%). Niemniej, znacząca część nieużytków 
należy także do gminy (około 36%). 

Użytki ekologiczne obejmują około 94 ha Łodzi. W przeważającej części są własnością 
prywatną (około 55%), jednakże znaczna część tych terenów należy do gminy (około 23%). 
Niewiele mniej, bo około 21% użytków ekologicznych wymaga uporządkowania stanu prawnego. 

Użytki kopalne, o powierzchni około 79 ha, głównie pozostają we własności osób fizycznych 
i prawnych bądź objęte są prawem użytkowania wieczystego (około 63%). Na drugim miejscu 
plasuje się własność gminna (około 36%). Tereny różne, o powierzchni niespełna 34 ha, przede 
wszystkim należą do gminy (około 61%).649  

Analiza struktury własności budynków w ujęciu ilościowym wykazuje, że większość 
budynków w obszarze Łodzi należy do osób fizycznych i prawnych (około 77%), z czego około 
46% to obiekty o funkcji mieszkaniowej. Najwięcej budynków prywatnych zlokalizowanych jest 
w rejonach Rudy Pabianickiej, Starych Chojen, Złotna, Rokicia, Andrzejowa i Julianowa – łącznie 

                                                                    
649 Dane z ewidencji gruntów i budynków, ŁOG, stan na marzec 2014 roku.  
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około 30% wszystkich budynków pozostających we własności osób fizycznych i prawnych 
(Rysunek 146).  

 

Rysunek 146 Struktura własności budynków według liczby w podziale na rejony SIM 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, Łódzki Ośrodek Geodezji, stan na marzec 2014 

roku. 

Z dominacją własności prywatnej mamy do czynienia w większości rejonów Łodzi. Rejonem 
o najwyższym udziale własności prywatnej jest Nowosolna – ponad 94% wszystkich budynków 
w tym terenie. Niemniej są także obszary, takie jak Stare Miasto, Centrum, Helenów czy Koziny, 
w przypadku których wspomniany wskaźnik nie przekracza 50%. Tutaj bowiem znaczący udział 
w strukturze własności budynków mają także gmina, podmioty prywatne we współwłasności 
z gminą oraz nieuregulowany stan prawny.  

Gmina dysponuje zasobem stanowiącym około 9% wszystkich budynków zlokalizowanych 
w obszarze Łodzi. Są to w większości budynki mieszkalne (około 32%) oraz towarzyszące im inne 
budynki niemieszkalne (około 45%). Najwięcej, łącznie ponad 30% wszystkich budynków 
należących do gminy, znajduje się w czterech obszarach miasta: Centrum, Stare Polesie, Górniak 
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i Stare Bałuty. W 10 rejonach Łodzi udział własności gminnej w strukturze własności budynków 
przekracza 20%, jednak nigdzie własność komunalna nie stanowi dominującej formy własności. 

W strukturze własności budynków nie można pominąć obiektów o nieuregulowanym bądź 
nieuporządkowanym stanie prawnym, które stanowią blisko 7% wszystkich łódzkich budynków. 
Najwięcej tego typu obiektów znajduje się w rejonach Starych Chojen i Rudy Pabianickiej – łącznie 
około 15% wszystkich budynków w tej grupie własności.  

Obiekty pozostające we współwłasności gminy i podmiotów prywatnych stanowią około 5% 
wszystkich budynków Łodzi, przy czym około 63% z nich to budynki mieszkalne.  

Zdecydowana większość budynków objętych współwłasnością (około 56%) zlokalizowana 
jest w śródmieściu, w pięciu rejonach miasta: Centrum, Stare Polesie, Fabryczna, Górniak 
oraz Stare Bałuty. 

14.2. Komunalizacja Mienia Skarbu Państwa650 

W wyniku powołania samorządu terytorialnego651 część mienia ogólnonarodowego stała 
się własnością gmin. Organy administracji rządowej, zarządzające w imieniu Skarbu Państwa 
majątkiem państwowym, zostały zobowiązane do przekazania go gminom. Przekazaniu podlega 
mienie państwowe, do którego Skarb Państwa posiada udokumentowaną własność.  

Proces komunalizacji prowadzony jest na terenie Łodzi od 23 lat. W drodze ponad 31560 
decyzji administracyjnych, wydanych przez Wojewodę Łódzkiego oraz Krajową Komisję 
Uwłaszczeniową, Gmina przejęła dotychczas około 10208 ha nieruchomości państwowych, 
przy czym szacunkowa powierzchnia gruntów podlegających komunalizacji wynosi 
około 11025 ha. Stopień zaawansowania procesu komunalizacji, bliski 93%652, można zatem uznać 
za zakończony, tym bardziej że nie można jednoznacznie stwierdzić czy pozostałe nieruchomości 
Skarbu Państwa zostaną skomunalizowane.  

Komunalizacja to proces długotrwały i nierzadko bardzo złożony. Wśród czynników 
utrudniających jego przeprowadzenie na terenie Łodzi należy wymienić przede wszystkim 
nieuregulowany oraz nieuporządkowany stan prawny nieruchomości, wynikający z: 

 braku należytej staranności byłych terenowych organów administracji państwowej stopnia 
podstawowego, które nie regulowały stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, 

 braku ustawowego obowiązku prowadzenia po II wojnie światowej ksiąg wieczystych 
dla nieruchomości państwowych, 

 uwarunkowań historycznych i faktu, że miasto Łódź znajdowało się na terenie dawnego 
zaboru rosyjskiego, gdzie nie obowiązywał system katastralny. 

Nieruchomości, które pozostały do uregulowania, mają wyjątkowo skomplikowany 
stan prawny z uwagi na: 

 brak możliwości ustalenia właścicieli nieruchomości i ich następców prawnych, 

 brak planów parcelacyjnych, szczególnie na terenach przyłączonych do Łodzi, 
oraz problemy z właściwą identyfikacją nieruchomości, 

 brak dokumentów świadczących o władaniu tymi nieruchomościami przez Skarb Państwa,  

 podwójne hipotekowanie, 

 błędy w dokumentach stanowiących tytuły własności Skarbu Państwa, 

 błędne wpisy w księgach wieczystych dokonane w latach sześćdziesiątych, 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych (nieujawnione lub źle ujawnione decyzje 
wywłaszczeniowe, postanowienia sądowe, akty notarialne). 

                                                                    
650 Dane Urzędu Miasta Łodzi, stan na luty 2014 roku. 
651 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.). 
652 Przedstawione wielkości mają charakter szacunkowy, sporządzone zostały jedynie w oparciu o dane z ewidencji gruntów 

i budynków. 
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Nie bez znaczenia pozostają także problemy w dotarciu do materiałów źródłowych. 

W trakcie procesu regulowania stanów prawnych nieruchomości miasto Łódź spotykało 
się także z roszczeniami o zwrot nieruchomości ze strony byłych właścicieli bądź 
ich spadkobierców z uwagi na nieuregulowanie przez Skarb Państwa tytułów własności 
do nieruchomości (brak odpowiednich zapisów w księgach wieczystych). 

Wychodząc naprzeciw trudnościom, miasto Łódź niejednokrotnie występowało 
z inicjatywami ustawodawczymi, dotyczącymi m.in. przejmowania na rzecz gminy z mocy prawa 
nieruchomości zajętych pod drogi publiczne czy też nieruchomości nieprzekazanych decyzjami 
na rzecz Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Miasto przygotowało również projekt ustawy 
mającej na celu uregulowanie terenów zajętych pod obiekty użyteczności publicznej (szpitale, 
szkoły, przedszkola itp.). Problem wyżej wymienionych nieruchomości dotyczy m.in. gruntów 
stanowiących części dawnych dróg, które od dłuższego czasu jako drogi nie istnieją. W odniesieniu 
do wyżej wymienionych terenów nie ma obecnie prawnych możliwości uregulowania ich stanu 
prawnego. Podobna sytuacja występuje w przypadku nieruchomości, w stosunku do których 
oddalono powództwo Skarbu Państwa o zasiedzenie lub brak jest możliwości przeprowadzenia 
spadkobrania. 

W 2007 roku na terenie Łodzi, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków, 19023 
działki, o łącznej powierzchni około 3631 ha, były sklasyfikowane jako droga.  

Komunalizacji podlegają drogi, które na dzień 31 grudnia 1998 roku były zajęte pod drogi 
publiczne, pozostawały we władaniu Gminy Miasta Łódź, a nie stanowiły jej własności653, w tym: 

 1294 drogi gminne; lokalne miejskie654 – przejęcie na rzecz Gminy Miasta Łódź, 

 234 drogi powiatowe – przejęcie na rzecz Miasta Łódź – miasta na prawach powiatu. 

W dniu 1 stycznia 2006 roku upłynął termin składania wniosków o wypłatę odszkodowań 
za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, które z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku 
stały się własnością Gminy Miasta Łódź655. Brak złożonego wniosku do dnia 31 grudnia 2005 roku 
jest równoznaczny z utratą prawa do uzyskania odszkodowania656. W związku z powyższym 
Gmina Miasto Łódź ponosi obecnie koszty związane jedynie z opracowaniem i złożeniem 
do wojewodów stosownej dokumentacji geodezyjno-prawnej. 

14.3. Tereny zamknięte i ich strefy ochronne 

Zgodnie z wymogami sporządzania studium określa się granice terenów zamkniętych657.  

Tereny zamknięte to tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność 
i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów 
centralnych. Zgodnie z Art. 4 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
określenie terenów zamkniętych służy do przyjęcia granic tych terenów w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego oraz granic ich stref ochronnych. W granicach Łodzi 
nie zostały ustanowione przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych strefy 
ochronne związane z funkcjonowaniem terenów zamkniętych kolejowych, wojskowych 
lub policyjnych (Rysunek 147). 

                                                                    
653 Art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną  

(Dz. U. z 2009 Nr 31, poz. 206 z późn. zm.). 
654 Uchwała Nr XXI/81/90 Rady Narodowej Miasta Łodzi z dnia 29 stycznia 1990 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii lokalnych 

miejskich i gminnych na terenie województwa łódzkiego. 
655 Art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną  

(Dz. U. z 2009 Nr 31, poz. 206 z późn. zm.). 
656 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 września 2009 r., Sygn. Akt P33/07. 
657 Pojęcie terenu zamkniętego definiuje art. 2 ust. 9. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1629 z późn. zm.). 
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Rysunek 147 Granice terenów zamkniętych 

Źródło: opracowanie własne. 

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi 
określono granice obszarów zamkniętych, na które składają się: 

1. tereny kolejowe – które ustalone są na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 
Prawo geodezyjne i kartograficzne658. Wykaz granic terenów zamkniętych infrastruktury 
kolejowej zawiera oznaczenie obrębów i działek zgodnie z ewidencją gruntów. Na skutek 
zmian w ewidencji gruntów wykaz ten jest sukcesywnie aktualizowany. Obecnie obowiązuje 
w tej sprawie decyzja Nr 3 Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2014 r., „w sprawie 
ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych”659. 
W Łodzi kolejowe tereny zamknięte zajmują powierzchnię – około 627 ha, co stanowi 
około 2,13 % ogólnej powierzchni miasta. Tereny te znajdują się na terenie całego miasta 
wzdłuż linii kolejowych; 

2. kompleksy wojskowe – zgodnie z Decyzją Nr 42/MON Ministra Obrony Narodowej  
z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony 
narodowej, na obszarze miasta Łodzi zlokalizowanych jest 6 kompleksów wojskowych 
(Rysunek 148): 

 kompleks wojskowy nr 2465 – obręb geodezyjny P-19, dz. o nr ewid. 245/3, 

 kompleks wojskowy nr 2466 – obręb geodezyjny P-8, dz. o nr ewid. 64/1, 

 kompleks wojskowy nr 2475 – obręb geodezyjny P-9, dz. o nr ewid. 88 i 89/4, 

 kompleks wojskowy nr 2477 – obręb geodezyjny P-17, dz. o nr ewid. 16/44, 16/51, 16/81, 
16/82, 16/83, cz. 16/84, 16/101, 16/102, 16/104, 16/105, 16/107, 16/108, 16/110, 
16/112, 16/114, 16/116, 16/118, 16/120, 16/122, 16/124, 16/126, 16/127, 16/128, 
16/129, 16/130, 16/131, 16/132, 16/133, 16/134, 16/136, 16/138, 16/140, 21, 22, 23, 
25/5, 25/6, 

                                                                    
658

 Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 oraz z 2013 r. poz. 829 i 1635, ustalono granice terenów zamkniętych infrastruktury kolejowej. 
659

 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Infrastruktury z dnia 24 marca 2014 r. (Dz. Urz. MR z 2014 r. poz. 25 z późn. zm.). 
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 kompleks wojskowy nr 4645 – obręb geodezyjny B-54, dz. o nr ewid. 113/15, 113/16, 
113/18, 113/20, 113/21, 113/22, 

 kompleks wojskowy nr 8156 – obręb geodezyjny P-17, dz. o nr ewid. 32/13, 34/3, 35/1, 
41/2, 41/3, 41/4, 41/6, 41/7, 41/14, 41/22; 

 

Rysunek 148 Granice terenów zamkniętych - kompleksy wojskowe 

Źródło: opracowanie własne na podstawie decyzji Nr 42/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie 

ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej. 

3. tereny zamknięte będące w dyspozycji Wojewódzkiego Komendanta Policji zostały 
określone w decyzji Nr 194 z dnia 24 maja 2011 r. Teren zamknięty będący w dyspozycji 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zajmuje powierzchnię około 1,7 ha i znajduje 
się przy ul. Lutomierskiej. 

14.4. Podsumowanie – stan prawny nieruchomości 

1. W strukturze własności gruntów, największy udział mają nieruchomości będące własnością 
podmiotów prywatnych (blisko 50%), nieruchomości gminne (22,6%) oraz tereny 
o nieuregulowanym stanie prawnym (ponad 12% powierzchni miasta). Wśród pozostałych 
podmiotów, w przypadku których łączny udział w całkowitej powierzchni miasta 
nie przekracza 15%, wskazać należy Skarb Państwa, użytkowników wieczystych na terenach 
gminy bądź Skarbu Państwa, a także współwłasność osób fizycznych i prawnych oraz gminy 
bądź Skarbu Państwa. 

2. Wśród gruntów należących do podmiotów prywatnych największą część stanowią użytki 
rolne (około 56%), natomiast tereny mieszkaniowe stanowią około 20%. Zdecydowanie 
największy udział gruntów prywatnych występuje w obrzeżnych rejonach miasta. 
Udział gruntów gminnych w tych miejscach jest niewielki.  

3. Największą część gruntów należących do gminy (45%), stanowią łącznie użytki rolne, grunty 
leśne oraz tereny zadrzewione i zakrzewione. Dużym udziałem cechują się także drogi (17%) 
i tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (13%). Gminne tereny mieszkaniowe zajmują 
relatywnie niewielki obszar, bo jedynie około 8% wszystkich terenów pozostających 
we własności gminy. Większość gruntów gminnych położonych jest w Łagiewnikach  
i na Zdrowiu, gdzie zlokalizowane są największe w mieście kompleksy leśne i parkowe. 
Stosunkowo duży jest udział gminy w strukturze własnościowej gruntów śródmiejskich, 
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w tym także w obrębie historycznej zabudowy, co może przyczynić się do sprawniejszego 
przeprowadzenia procesów rewitalizacji. 

4. Gmina Łódź dysponuje znacznym zasobem nieruchomości, który może stać się narzędziem 
polityki przestrzennej miasta. Sprzedaż nieruchomości powinna być prowadzona ostrożnie, 
zwłaszcza tych stanowiących rezerwy terenowe pod projektowany układ komunikacyjny 
oraz tych, które będą uczestniczyły w programie rewitalizacji obszarowej śródmieścia. 

5. Stopień zaawansowania procesu komunalizacji mienia Skarbu Państwa szacuje  
się na poziomie około 93 %. Jego kontynuację utrudnia przede wszystkim nieuregulowany 
oraz nieuporządkowany stan prawny nieruchomości. 

6. Na terenie miasta występują następujące rodzaje terenów zamkniętych: tereny kolejowe, 
kompleksy wojskowe oraz tereny zamknięte będące w dyspozycji Wojewódzkiego 
Komendanta Policji. Łącznie zajmują one 698 ha (co stanowi około 2,4 % powierzchni 
miasta). Tereny zamknięte zlokalizowane są: wzdłuż linii kolejowych na terenie całego miasta 
(tereny Kolejowe), w rejonie ul. Zielonej, ul. 6-go Sierpnia i ul. Żeligowskiego oraz w rejonie 
ul. Źródłowej i al. Palki (tereny wojskowe), przy ul. Lutomierskiej (Komenda Wojewódzka 
Policji w Łodzi). 

7. Tereny zamknięte stanowią duży potencjał w zakresie możliwości włączenia ich w strukturę 
funkcjonalno-przestrzenną miasta. Dotyczy to zarówno terenów kolejowych  
(np. na Olechowie) jak i wojskowych (np. na Starym Polesiu). 

15. WNIOSKI ZŁOŻONE DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI  

W wyniku ogłoszenia i obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z 8 sierpnia 2013 
roku – do 31 października 2013 roku wpłynęły 1283 wnioski, złożone przez podmioty prywatne 
oraz indywidualnych mieszkańców Łodzi. Większość wniosków dotyczyła terenów 
zlokalizowanych na obrzeżach miasta (Rysunek 149). 
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Rysunek 149 Wnioski do Studium złożone w terminie do 31 października 2013 roku 

Źródło: opracowanie własne. 

W prawie połowie złożonych wniosków mieszkańcy wnosili o zmianę trasowania dróg 
(Rysunek 150), m.in.: ul. Konstytucyjnej (425 wniosków), ul. Brzezińskiej (91 wniosków), 
przedłużenia al. Włókniarzy i ul. Brukowej (8 wniosków). Wnioskodawcy proponowali także 
budowę nowych odcinków dróg w mieście, np. połączenia drogowego dzielnicy Teofilów 
Przemysłowy z projektowaną drogą ekspresową S14, budowę wiaduktu nad torami PKP, 
łączącego dwa odcinki ul. Św. Teresy, czy zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów 
przemysłowych przy ul. Starorudzkiej, ul. Aleksandra i ul. Pabianickiej. 

Co trzeci wniosek dotyczył 
terenów zieleni, w tym zachowania 
lub objęcia ochroną prawną terenów 
przyrodniczo cennych, utrzymania 
lub utworzenia nowych terenów 
zieleni miejskiej (332), zachowania 
funkcji terenów ogrodów 
działkowych (56). Duża liczba 
wniosków (310) odnosiła się 
do przeznaczenia terenu działki 
nr 66 w obrębie P-22 przy 
ul. Kusocińskiego 162 na funkcję 
zieleni miejskiej i rekreacji. Wnioski 
dotyczące przeznaczenia terenów 
na cele zabudowy mieszkaniowej 
stanowią około 11,5% (148) 
wszystkich złożonych wniosków. 
Postulaty dotyczą w większości 
możliwości lokalizowania zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

(136 wniosków) w większości na terenach osiedli: Złotno, Ruda, Marysin – Rogi, Osiedle 
Wzniesień Łódzkich, Zarzew, Radogoszcz, Nowosolna, Stoki. W stosunkowo dużej grupie 
wniosków (138) poruszono więcej niż jedno zagadnienie, przy czym 16 wniosków odnosiło  

Rysunek 150 Wnioski złożone w terminie przez podmioty 
prywatne oraz indywidualnych mieszkańców według 

wnioskowanego przeznaczenia terenu 

Źródło: opracowanie własne. 
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się do kwestii problemów ogólnomiejskich (w części niemożliwych do rozwiązania w drodze 
sporządzenia strategicznego dokumentu planistycznego, jakim jest studium). 

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 roku 
(art. 11 pkt 1) o przystąpieniu do sporządzenia Studium i możliwości składania wniosków zostały 
poinformowane wszystkie instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu 
Studium (31 instytucji). W odpowiedzi na zawiadomienie wpłynęło 11 wniosków instytucji, które 
dotyczyły wielu kwestii, w tym m.in. ochrony zabytków, przebiegu dróg o określonych kategoriach, 
ochrony środowiska, gospodarki ściekowej, budowy sieci kanalizacji sanitarnej. O przystąpieniu 
do sporządzenia Studium zostały także poinformowane: właściwe merytorycznie komórki 
organizacyjne UMŁ, miejskie jednostki organizacyjne, spółki handlowe z udziałem kapitałowym 
Łodzi oraz Rady Osiedli, które to do projektu Studium złożyły ogółem 11 wniosków.  

Biorąc pod uwagę liczbę złożonych wniosków – ponad połowa z nich dotyczy dwóch 
terenów: 10 km korytarza projektowanej ul. Konstytucyjnej oraz 1 ha działki na terenie osiedla 
Retkinia Zachód – Smulsko. Zasadność i przebieg korytarza ul. Konstytucyjnej (oraz pozostałych 
wymienionych we wnioskach dróg) są przedmiotem rozważań i dyskusji na etapie sporządzanej 
obecnie na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu Aktualizacji Studium Systemu Komunikacyjnego 
Miasta Łodzi. Rozstrzygnięcia tego dokumentu w zakresie układu komunikacyjnego będą 
podlegały weryfikacji i ocenie na etapie podejmowanych decyzji planistycznych w tym 
dokumencie. Dla działki przy ul. Kusocińskiego uchwalono miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, wskazując funkcję rekreacyjno-wypoczynkową jako docelowe przeznaczenie 
terenu.   
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16. PODSUMOWANIE UWARUNKOWAŃ 

Poniższe zestawienie stanowi podsumowanie uwarunkowań rozwoju przestrzennego 
miasta w podziale na poszczególne zagadnienia tematyczne. W ramach każdego z obszarów 
zidentyfikowano charakterystyczne zjawiska lub procesy wraz z wynikającymi z nich skutkami 
i zagrożeniami. Sformułowano także wnioski jako wykaz działań koniecznych do podjęcia  
w celu przeciwdziałania negatywnym zjawiskom lub wykorzystania potencjału miasta. Wnioski 
te w większości dotyczą kształtowania przestrzeni, zatem stanowią podstawę wyznaczenia 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Część z nich ma charakter 
pozaplanistyczny i mogą być wykorzystane dla prowadzenia spójnej polityki prorozwojowej 
miasta. 

ZAGADNIENIE ZJAWISKO CO NALEŻY ZROBIĆ? 

UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE 

Powiązania  
międzynarodowe 

i krajowe 

 Łódź jest jednym z kluczowych elementów 
sieci osadniczej Polski, skupia siedziby 
ważnych ośrodków publicznych 
i prywatnych o znaczeniu ponadlokalnym. 

 Łódź stanowi jedno z centrów europejskiej 
sieci osadniczej (tzw. MEGA – 
Metropolitalny Ośrodek Wzrostu) mimo 
dużych dysproporcji w porównaniu 
z największymi europejskimi metropoliami 
(w tym Warszawą).  

 Drugorzędne w skali europejskiej znaczenie 
Łodzi jako ośrodka miejskiego.  

 Relatywnie niski stopnień internacjonalizacji 
miasta. 

 Dążyć do poprawy konkurencyjności miasta 
poprzez wykorzystanie zewnętrznych 
i wewnętrznych potencjałów rozwojowych 
takich jak: 

- dobra dostępność transportowa dla ruchu 
kołowego, kolejowego i lotniczego, 

- relatywnie dobre warunki dla rozwoju 
przedsiębiorstw, 

- rozbudowana baza naukowo-badawcza 
i kulturalna. 

Koncepcja 
Przestrzennego 

Zagospodarowa-
nia Kraju 2030 

 KPZK przyjmuje policentryczno-dyfuzyjny 
model rozwoju, w którym Łódź wraz 
z Warszawą mogą stanowić główne ośrodki 
duopolitalnego układu (struktury łączącej 
ze sobą miasta przestrzennie 
i funkcjonalnie). 

 Duopolis stanowiące szansę dla Łodzi 
w postaci dostępu do zasobów ludzkich oraz 
kapitału zgromadzonego w stolicy, może się 
także przyczyniać do zwiększania popytu na 
tereny usługowe i produkcyjne w Łodzi, 
dzięki dobremu skomunikowaniu 
z Warszawą. 

 Dążyć do rozwoju duopolitalnego układu 
poprzez poprawę powiązań organizacyjnych 
Łodzi z Warszawą i regionem oraz 
gruntowne usprawnienia w funkcjonowaniu 
transportu indywidualnego i zbiorowego. 

 Realizować wspólnie z Warszawą działania 
związane z przyciąganiem inwestorów 
i wspieraniem współpracy naukowo-
badawczej, w tym działania przestrzenne, 
analityczne i promocyjne w celu rozwijania 
potencjału inwestycyjnego Łodzi. 

 Szacować potrzeby dla nowych terenów 
inwestycyjnych w oparciu o analizy 
demograficzne i społeczno-ekonomiczne, 
uwzględniając także czynniki zewnętrzne, 
w tym m.in. wpływ Warszawy. 

 
 

Strategia Rozwoju 
Województwa 

Łódzkiego 
„Łódzkie 2020” 

 Łódź stanowi jedno z miast-biegunów 
wzrostu i rdzeń wojewódzkiego systemu 
osadniczego. 

 Łódź jest miastem o największym potencjale 
w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym 
zdelimitowanym w Strategii. 

 Wspierać zrównoważony rozwój 
przestrzenny regionu, umacniać powiązania 
wewnątrzwojewódzkie i racjonalnie 
wykorzystywać zasoby środowiska 
przyrodniczego. 

Plan 
Zagospodarowa-

nia 
Przestrzennego 
Województwa 

Łódzkiego 

 Łódź to dominujący ośrodek 
w województwie, który nie wykorzystuje 
w pełni możliwości wynikających 
z doskonałego położenia w strukturze kraju. 

 Plan wskazuje na terenie Łodzi lokalizację 
inwestycji celu publicznego o znaczeniu 

 Zapewnić możliwość rozwoju różnorodnych 
funkcji, ze szczególnym uwzględnieniem 
tych o znaczeniu innowacyjnym. 

 Kształtować Łódź jako miasto metropolię 
i biegun wzrostu. 

 Realizować inwestycje celu publicznego 
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ZAGADNIENIE ZJAWISKO CO NALEŻY ZROBIĆ? 

ponadlokalnym, z których większość została 
zrealizowana. 

o znaczeniu ponadlokalnym: 

- budowa drogi ekspresowej S14, 
- budowa Kolei Dużych Prędkości. 

Strategia Rozwoju 
Łódzkiego 
Obszaru 

Metropolitalnego 

 Silna konkurencja o mieszkańców 
i inwestorów pomiędzy gminami 
wchodzącymi w skład ŁOM w perspektywie 
długookresowej osłabia potencjał Łodzi. 

 Sprzeczność interesów gmin sąsiednich 
utrudnia koordynacje zadań z zakresu 
polityki przestrzennej. 

 Duża podaż terenów inwestycyjnych 
na terenie ŁOM oraz ich duże rozdrobnienie 
skutkujące przeciętnie niskim stopniem 
zagospodarowania tych obszarów 
oraz wysokimi kosztami ich wyposażenia 
w infrastrukturę techniczną i drogową.  

 Duże dysproporcje cen nieruchomości 
między Łodzią a gminami ościennymi 
prowadzące do wzrostu atrakcyjności 
inwestowania poza granicami miasta 
i pogłębiające negatywne skutki 
suburbanizacji. 

 Dążyć do utworzenia związku 
metropolitalnego w rozumieniu ustawy 
z dnia 9 października 2015 r. o związkach 
metropolitalnych oraz sporządzenia 
ramowego studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego związku metropolitalnego.  

 Skupić wysiłki inwestycyjne z zakresu 
działań infrastrukturalnych na obszarach 
kluczowych (śródmieście, rozwojowe tereny 
inwestycyjne). 

 Wzmocnić działania na rzecz tzw. 
zintegrowanego podejścia terytorialnego 
poprzez realizację Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych. 

UWARUNKOWANIA LOKALNE 

Strategia 
przestrzennego 
rozwoju Łodzi 

2020+ 

 Podział miasta na trzy strefy: Strefę 
Wielkomiejską (SW) – obejmująca obszar 
zabudowy stanowiącej historyczne centrum, 
Obszar Współczesnego Rozwoju Strefy 
Wielkomiejskiej (OWRSW) – tereny 
położone blisko centrum w granicach kolei 
obwodowej i osiedla, tereny przemysłowe 
i niezurbanizowane – pozostały obszar 
rozciągający się do granic miasta.  

 Uwzględnić realne perspektywy rozwojowe 
Łodzi w trakcie tworzenia Studium. 
Weryfikować granice stref urbanizacji 
w oparciu o stan istniejący, założenia 
Strategii oraz realne możliwości i potrzeby 
miasta.  

 Wspierać inwestowanie w OWRSW, 
ograniczać rozlewanie się miasta, poprawiać 
wizerunek miasta. 

 SW – uzupełniać poprzez nowe inwestycje 
istniejącą strukturę urbanistyczną, uzyskać 
możliwie najwyższy standard wyposażenia 
infrastrukturalnego. 

 OWRSW – uzupełniać braki 
w zagospodarowaniu terenów, realizować 
nowe zespoły zabudowy wielorodzinnej 
z dużym udziałem zieleni. 

 Pozostałe obszary – ograniczać zjawisko 
„rozlewania się” miasta. 

UWARUNKOWANIA DEMOGRAFICZNE 

Ludność i procesy 
depopulacji 

 Malejąca liczba mieszkańców 
i prognozowany dalszy proces depopulacji, 
spowodowany migracjami i stosunkowo 
wysoką śmiertelnością. 

 Najszybszy ubytek mieszkańców 
w obszarach centralnych miasta – głównie 
w Strefie Wielkomiejskiej. 

 Starzenie się populacji i prognozowana 
kontynuacja tego procesu.  

 Polaryzacja demograficzna osiedli 
blokowych (koncentracja osób w wieku 
65+). 

 Poprawić dostępność do usług, 
w szczególności związanych z ochroną 
zdrowia. 

 Utrzymać, bądź tworzyć lokalne centra 
usługowe w ramach dzielnic 
mieszkaniowych. 

 Poprawiać jakość życia mieszkańców 
z zakresie jakości środowiska i dostępu 
do terenów zieleni. 

 Dostosować sieć podstawowych usług oraz 
ogólnodostępną przestrzeń miejską 
do zmieniającej się struktury wiekowej 
społeczeństwa, uwzględniając odmienny 
charakter tych zmian w różnych obszarach 
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miasta. 

 Przyjąć program rozwoju adekwatny 
do przyszłego potencjału demograficznego. 

Procesy migracji  Ujemne saldo migracji wykazujące tendencje 
spadkowe.  

 Wzrastający poziom odpływu mieszkańców, 
w szczególności do gmin ościennych, 
związany w dużym stopniu z procesem 
suburbanizacji.  

 Wzrost natężenia przyjazdów 
mieszkańców gmin ościennych pracujących 
i korzystających z usług w Łodzi. 

 Wspierać działania zmierzające do poprawy 
atrakcyjności zamieszkania w Łodzi, w tym 
zwłaszcza w Strefie Wielkomiejskiej. 

 Dążyć do poprawy mobilności, szczególnie 
w zakresie transportu zbiorowego. 

DOTYCHCZASOWE ZAGOSPODAROWANIE I UŻYTKOWANIE TERENÓW 

Strefa 
Wielkomiejska 

 Strefa Wielkomiejska jako główny obszar 
mieszkaniowo-usługowy Łodzi, skupiający 
najważniejsze funkcje metropolitalne miasta.  

 Istniejące rezerwy terenów w Strefie 
Wielkomiejskiej – niezabudowane działki, 
pustostany, tereny poprzemysłowe 
np. w Nowym Centrum Łodzi. 

 

 Rewitalizować obszar śródmieścia.  

 Rozbudowywać i podnosić jakość 
przestrzeni publicznych. 

 Wspierać procesy inwestycyjne. 

 Skupiać działania miejskie w Strefie 
Wielkomiejskiej. 

 Rozwijać Nowe Centrum Łodzi 
w powiązaniu z szerszym obszarem 
śródmieścia z zapewnieniem 
komplementarności funkcji. 

Obszary poza 
Strefą 

Wielkomiejską 

 Dobry stan zabudowy i zagospodarowania 
osiedli blokowych. 

 Rezerwa inwestycyjna w zasobie terenów 
poprzemysłowych, pokolejowych 
i powojskowych. 

 Trwający proces suburbanizacji obszarów 
podmiejskich. 

 Ograniczać zabudowę na terenach 
niezurbanizowanych. 

 Kończyć urbanizację terenów już częściowo 
zabudowanych, posiadających rezerwy 
terenowe lub niedokończone układy 
zabudowy.  

 Różnicować obszary pod względem potrzeb 
prowadzenia działań publicznych. 

Polityka 
planistyczna 

miasta 

 Niski stopień pokrycia obszaru Łodzi 
miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego w porównaniu z innymi 
dużymi miastami. 

 Brak zagospodarowania terenów 
wyznaczonych w obowiązujących 
miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego zgodnie z ustalonym 
przeznaczeniem. 

 Duża liczba wydawanych decyzji 
o warunkach zabudowy oraz brak ich 
spójności z polityką przestrzenną miasta 
prowadzący do zwiększenia chaosu 
przestrzennego, w tym rozpraszania 
zabudowy. 

 Prowadzić spójną politykę planistyczną 
miasta wyrażoną w dokumentach 
strategicznych, studium, miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego 
i decyzjach wz. 

 Sporządzać mpzp dla obszarów centralnych 
wymagających rewitalizacji, inwestycyjnych 
i wymagających ochrony przed urbanizacją. 

 Ograniczać lokalizację zabudowy 
na terenach niezainwestowanych do czasu 
urbanizacji terenów obecnie pod nią 
przeznaczonych. 

 Weryfikować ustalenia miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów, które nie są urbanizowane 
pomimo takiej możliwości zgodnie z mpzp. 

ŚRODOWISKO I PRZYRODA MIASTA 

Powiązania 
zewnętrzne 

 

 Istnienie powiązań systemu przyrodniczego 
Łodzi z terenami otaczającymi 
zapewniających jego prawidłowe 
funkcjonowanie. 

 

 Chronić i wzmacniać zasadnicze powiązania 
przyrodnicze miasta z regionem, zgodnie 
z koncepcją systemu terenów prawnie 
chronionych na terenie województwa, 
zawartą w planie zagospodarowania 
przestrzennego województwa łódzkiego. 

Uwarunkowania 
geomorfologiczne 

 Korzystne warunki pod względem 
ukształtowania terenu, warunków 

 Ograniczać zabudowę na obszarach obniżeń 
dolinnych i terenach podmokłych. 
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 geologiczno-gruntowych, bazy surowcowej 
oraz zasobów wód podziemnych dla 
lokalizacji zabudowy i infrastruktury 
technicznej na większości obszaru Łodzi, 
z wyjątkiem obniżeń dolinnych i terenów 
podmokłych. 

 

Jakość środowiska 
przyrodniczego 

 Położenie miasta w strefie krawędziowej 
Wzniesień Łódzkich w połączeniu 
z antropogenicznymi przemianami 
środowiska (kumulacją zabudowy na dużym 
obszarze) skutkujące odmiennością klimatu 
Łodzi w porównaniu z terenami 
otaczającymi (zjawisko tzw. miejskiej wyspy 
ciepła). 

 Koncentracja zanieczyszczeń powietrza 
w obszarze centralnym miasta 
spowodowana: 

- utrudnionymi warunkami przewietrzania 
(brak wyraźnego zróżnicowania rzeźby terenu, 
niewystarczająca ilość terenów pełniących 
funkcje korytarzy przewietrzających na linii 
wschód-zachód), 
- nagromadzeniem źródeł zanieczyszczeń 
w obszarze centralnym miasta (niska emisja 
z palenisk domowych, duży ruch 
samochodowy), 
- zabudowanymi dolinami rzecznymi, 
deficytem terenów zieleni, wąskimi ulicami, 
dużą „gęstością” zabudowy.  
 Odprowadzanie w czasie deszczy nawalnych 

nadmiaru ścieków sanitarnych 
i deszczowych do cieków m. in. poprzez 
przelewy burzowe.  

 Duża ilość nawierzchni utwardzonych 
wzmagająca szybki odpływ wód opadowych 
skutkujący podtopieniami podczas 
nawalnych opadów. 

 Zmniejszać ilość źródeł zanieczyszczeń: 
palenisk domowych opalanych węglem, 
rozbudowa sieci c.o., ograniczenie ruchu 
samochodowego (przejazdów przez 
OWRSW) na rzecz wzrostu udziału ruchu 
pieszo-rowerowego i transportu 
zbiorowego. 

 Poprawiać drożność korytarzy 
przewietrzających w OWRSW (ograniczanie 
zabudowy dolin rzecznych, zwiększanie 
ilości terenów zieleni). Ochraniać otwarte 
przestrzenie terenów rolniczych w strefach 
głównego napływu mas powietrza.  

 Zwiększać udział terenów aktywnych 
biologicznie w strefie zurbanizowanej. 

 Zwiększać retencję wód opadowych. 

 Modernizować infrastrukturę techniczną 
(rozdzielenie sieci kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej, podwyższenie przelewów 
burzowych, budowa podziemnych 
zbiorników retencyjnych). 

 

Tereny zieleni 
urządzonej  

 

 Wysoki udział terenów zieleni urządzonej 
ogólnodostępnej w powierzchni miasta przy 
jej nierównomiernym rozmieszczeniu. 
Istnienie obszarów o wysokich niedoborach 
terenów zieleni urządzonej – głównie 
w centrum miasta. 

 Zwiększać udział terenów zieleni urządzonej 
ogólnodostępnej w strefach jej niedoboru 
poprzez: wyznaczanie nowych terenów 
zieleni urządzonej, wprowadzanie rozwiązań 
małoskalowych: zieleń przyuliczna, zielone 
dachy, zielone ściany, parki kieszonkowe, 
włączanie w system zieleni także tych 
terenów, w których funkcja przyrodnicza nie 
jest nadrzędna wobec pozostałych (ulice, 
cmentarze, ogrody działkowe). 

Tereny otwarte  Duży udział użytków rolnych w powierzchni 
miasta. Wzrost udziału terenów rolniczych 
nieużytkowanych. Postępujący proces 
urbanizacji terenów otwartych 
o negatywnych skutkach ekonomicznych, 
krajobrazowych i przyrodniczych. 

 Duże zespoły leśne w granicach miasta (Las 
Łagiewnicki, Las Lublinek, Las Okręglik) 
i zagrożenie urbanizacją ich bezpośredniego 
otoczenia. 

 Duże rezerwy terenów 
niezagospodarowanych zagrożonych 
chaotyczną urbanizacją. 

 Chronić tereny otwarte przed procesami 
nieplanowanej urbanizacji. 

 Utrzymywać tereny otwarte w strukturze 
terenów aktywnych przyrodniczo 
(przywracanie funkcji produkcji rolnej, 
przeznaczenie pod zalesienia, tereny 
rekreacyjne). 

 Wdrażać zasady rozwoju zrównoważonego 
– utrzymanie terenów rolniczych 
i niezagospodarowanych jako rezerwy dla 
rozwoju miasta, uruchamianej w przyszłości 
stopniowo w miarę rzeczywistych potrzeb. 
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Doliny rzeczne 
 

 Zawężanie dolin rzecznych poprzez 
lokalizację zabudowy ograniczającej 
możliwości przewietrzania miasta 
i blokującej korytarze ekologiczne. 
Zagrożenie powodziami i podtopieniami dla 
zabudowy w dolinach rzecznych. 

 Zachowywać pasy terenów wzdłuż dolin 
rzek i cieków okresowych wolnych 
od zainwestowania. Chronić przed 
zabudową tereny zagrożeń powodziowych. 

DZIEDZICTWO KULTUROWE, ZABYTKI, DOBRA KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 

Zasób dziedzictwa 
kulturowego 

 Bogaty i zróżnicowany zasób dziedzictwa 
kulturowego o dużym stopniu autentyzmu 
i kluczowym znaczeniu dla materialnej 
tożsamości miasta. 

 
 
 

 Objąć ochroną: krajobrazy kulturowe, 
układy urbanistyczne i ruralistyczne, 
pojedyncze obiekty lub ich zespoły wraz 
z otoczeniem i obszarami ekspozycji, 
utrzymać różnorodność, liczebność 
i reprezentatywność zasobu. 

 Wykorzystać potencjał dziedzictwa 
kulturowego w procesach rozwojowych 
miasta. 

 Zidentyfikować i zwaloryzować zasób w celu 
określenia stopnia koniecznej ochrony 
i możliwych przekształceń.  

Stan zachowania 
krajobrazów 

kulturowych oraz 
układów 

urbanistycznych 
i ruralistycznych 

 Zachowanie krajobrazu kulturowego 
i historycznego układu urbanistycznego 
śródmieścia Łodzi o kluczowym znaczeniu 
dla tożsamości miasta. 

 Niekompletność i brak integralności 
krajobrazów kulturowych i układów 
urbanistycznych wpływające na zwiększenie 
chaosu przestrzennego. 

 Przekształcanie i zanikanie historycznych 
układów ruralistycznych oraz krajobrazów 
otwartych w wyniku suburbanizacji. 

 
 

 Wydzielić obszary zróżnicowanej polityki 
konserwatorskiej: 

- pod względem ochrony konserwatorskiej – 
od ścisłej do zachowania poszczególnych 
elementów dziedzictwa i ochrony krajobrazu, 
- pod względem możliwości przekształceń 
układów historycznych – od 
podporzadkowania historycznym zasadom 
kształtowania po kreację nowych struktur 
z wykorzystaniem elementów dziedzictwa. 
 Przywrócić czytelność zatartych części 

układów urbanistycznych i ruralistycznych 
poprzez utrzymanie historycznych 
elementów zagospodarowania, uzupełnianie 
struktury zabudowy, dopełnianie układów 
nie w pełni wykształconych.  

 Chronić krajobrazy otwarte poprzez 
ograniczanie możliwości zabudowy w strefie 
obrzeżnej miasta. 

Stan zachowania 
obiektów 

zabytkowych 
i dóbr kultury 
współczesnej 

 Zły stan zachowania części zabytków 
wynikający z: braku użytkowania, braku 
ciągłości funkcji lub formy obiektów, braku 
remontów, ingerencji niezgodnych 
z zasadami konserwatorskimi. 

 Brak konkurencyjności zabudowy 
historycznej wobec współczesnej pod 
względem: dostosowania do współczesnych 
standardów i norm budowalnych, 
technologii budowlanej, wyposażenia 
technicznego, dostępności obiektów, 
standardów zamieszkania, sytuowania 
i rozplanowania zabudowy, kosztów 
eksploatacji oraz wysokich wymagań 
konserwatorskich blokujących możliwości 
przekształceń i adaptacji. 

 Degradacja, wyburzenia, wtórne podziały 
i dezintegracja części historycznych 
zespołów przemysłowych, w szczególności 
pozbawionych użytkowania.  

 Dobry stan zachowania większości 

 Różnicować stopień ochrony 
konserwatorskiej i dopuszczalnej ingerencji 
w zależności od wartości zabytkowej i skali 
zagrożeń poszczególnych obiektów.  

 Integrować działania inwestycyjne 
z ochroną konserwatorską. 

 Prowadzić proces rewitalizacji zespołów 
zabudowy historycznej poprawiający jej stan 
techniczny. 

 Zapewnić użytkowanie historycznych 
obiektów budowlanych poprzez 
umożliwienie adaptacji do nowych funkcji. 

 Poprawiać konkurencyjność zabudowy 
historycznej poprzez umożliwienie 
przekształceń podnoszących standardy 
użytkowania i obniżających koszty 
eksploatacji. 

 Rewitalizować zespoły zabudowy 
poprzemysłowej, wprowadzać nowe funkcje, 
ustalić priorytet ochrony i zachowania 
wybranych, nieprzekształconych zespołów 
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historycznych obiektów: użyteczności 
publicznej, sakralnych, pałaców i willi 
fabrykanckich oraz zespołów historycznej 
zieleni, miejsc pamięci narodowej, 
dziedzictwa archeologicznego. 

 Zachowanie ciągłości funkcjonalnej 
większości kamienic śródmiejskich, 
zespołów i osiedli mieszkaniowych. 

 Brak objęcia ochroną części: dóbr kultury 
współczesnej, zabytków niewpisanych 
do rejestru lub ewidencji (np. obiektów 
z pierwszej połowy XIX wieku, zabudowy 
drewnianej). 

przemysłowych, zachowywać i uczytelniać 
relikty zespołów wyburzonych. 

 Wskazać najwartościowsze obiekty 
stanowiące dobra kultury współczesnej 
w Studium, chronić je poprzez ustalenia 
w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego. 

System ochrony  Zastosowanie wszystkich prawnych form 
ochrony zabytków: wpis do rejestru 
zabytków, uznanie za pomnik historii, 
utworzenie parku kulturowego i ustalenie 
ochrony w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego, nie 
zawsze przekładających się na ochronę 
faktyczną. 

 Brak rozwiązań systemowych 
pozwalających na wdrażanie priorytetu dla 
ochrony zasobu i rozwoju miasta do 
wewnątrz wynikającego z dokumentów 
strategicznych.  

 Kształtować politykę konserwatorską 
w sposób systemowy określający priorytety 
działań, precyzujący przedmiot ochrony 
poszczególnych obszarów i obiektów oraz 
różnicujący je pod względem możliwych 
przekształceń. 

 Zapewnić ciągłość, stabilność i przejrzystość 
polityki konserwatorskiej. 

KRAJOBRAZ MIASTA 

Krajobrazy  
charakterystyczne 

 Zachowany charakter i obszary 
o najwyższych walorach krajobrazowych: 
śródmieście, parki (im. Marszałka 
J. Piłsudskiego, Helenów, im. ks. Józefa 
Poniatowskiego, im. A. Mickiewicza, 
Źródliska I i II), Ruda Willowa, Las 
Łagiewnicki, cenne obszary dolin rzecznych 
poza OWRSW oraz obszary dawnych wsi 
wraz z rozplanowaniem 
i zagospodarowaniem pól uprawnych. 

 Zachować charakter i chronić obszary 
najcenniejsze poprzez:  

- wyznaczenie stref ochrony najbardziej 
wartościowych obszarów, 

- określenie wyraźnych granic dla 
zabudowy oraz zasad jej kształtowania 
w obszarach chronionych, 

- wskazanie granic i utworzenie parków 
kulturowych. 

Ekspozycja 
sylwety miasta 

 Czytelność w panoramach ze wskazanych 
punktów widokowych głównych motywów 
sylwety miasta, posiadających cechy 
kompozycyjne (przedpole widoku, 
dominanty, subdominanty, akcenty, rytm) 
oraz wyróżniających najważniejsze obszary 
i obiekty w przestrzeni miasta. 

 Brak właściwego zagospodarowania 
istniejących punktów widokowych.  

 Niska atrakcyjność punktów widokowych 
jako atrakcji turystycznych oraz miejsc 
oglądania sylwety miasta. 

 Dobra widoczność ważnych i wartościowych 
obiektów pochodzących z różnych okresów 
rozwoju miasta. 

 Odcięcie jednolitym obszarem zieleni 
chaotycznego przedpola widoku 
od głównego motywu sylwety miasta.  

 Wskazać strefy i wytyczne kształtowania 
sylwety miasta, ochrony przedpola i tła 
widoku. 

 Zachować zagospodarowanie przedpola 
tych widoków w postaci pól lub niskiej 
zieleni. 

 Ograniczyć elementy infrastrukturalne 
na przedpolu wartościowych widoków. 

 Włączyć punkty widokowe do systemu 
przestrzeni publicznych i zieleni urządzonej 
z zapewnieniem w ich pobliżu właściwej 
infrastruktury usługowej, sportowej 
i rekreacyjnej,  

 Zorganizować przestrzeń otaczającą punkty 
widokowe, wdrożyć system informacji.  
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Przestrzenie 
publiczne 

 Ubytki w pierzejach placów i pasaży. 

 Nie wystarczająca ilość elementów 
identyfikujących przestrzeń oraz dominant 
architektonicznych. 

 Niski poziom estetyczny istniejących 
przestrzeni publicznych. 

 Niewystarczająca ilość przestrzeni 
publicznych zaspokajających w pełni 
potrzeby społeczne.  

 Brak jasno zdefiniowanych granic 
przestrzeni publicznych i niska jakość ich 
zagospodarowania.  

 Utrata pierwotnego charakteru przestrzeni 
publicznych w śródmieściu i zawłaszczenie 
ich pod jedną funkcję np. handlu 
lub komunikacji.  

 Brak czytelnego podziału na przestrzeń 
ogólnodostępną i prywatną poza 
śródmieściem. 

 Utrudniona obsługa komunikacyjna (np. 
dużych kwartałów w centrum) i ograniczenia 
dla ruchu pieszego. 

 Liczne rezerwy terenowe stanowiące 
potencjał dla rozwoju przestrzeni 
publicznych. 

 Lokalizować obiekty użyteczności publicznej 
przy istniejących przestrzeniach 
publicznych. 

 Uzupełniać lub tworzyć odpowiednią 
obudowę istniejących placów i pasaży 
z zapewnieniem warunków sprzyjających 
dłuższemu przebywaniu.  

 Kształtować spójny i integralny system 
przestrzeni miejskich:  

- zwiększać udział przestrzeni publicznych: 
parków, placów, ciągów pieszych i pieszo-
jezdnych oraz ulic (zwłaszcza w Strefie 
Wielkomiejskiej); 

- dbać o wysoką jakość zagospodarowania 
i właściwą obudowę przestrzeni 
publicznych (zdefiniować ich granice). 

 W Strefie Wielkomiejskiej – wykorzystać 
przestrzenie ulic oraz realizować nowe 
przestrzenie publiczne wewnątrz kwartałów 
śródmiejskich. 

 Poza Strefą Wielkomiejską – wyznaczać 
przestrzenie publiczne o charakterze 
lokalnym (dzielnicowym) oraz podnosić 
jakość obecnych przestrzeni wspólnych 
(w obrębie osiedli blokowych). 

Obiekty 
wyróżniające się 

w krajobrazie 
miasta 

 Koncentracja obiektów o najwyższych 
walorach architektonicznych i znaczeniu 
kompozycyjnym w strefie centralnej. 
Możliwość wykorzystania ich dla kreowania 
wizerunku Łodzi i wzmocnienia kulturowego 
znaczenia śródmieścia. 

 Zapewnić odpowiednie zagospodarowanie 
terenów sąsiednich. 

 Remont i iluminacja wartościowych 
obiektów. 

 Wskazać istniejące relacje widokowe 
do zachowania i wyeksponowania. 

 Wskazać lokalizację dla nowych obiektów 
wyróżniających się w krajobrazie 
z uwzględnieniem istniejących 
i planowanych ciągów widokowych (dróg, 
ciągów pieszych i rowerowych).  

ŁAD PRZESTRZENNY 

Postrzeganie 
krajobrazu miasta 

z ulic i dróg 
kolejowych 

 Niski poziom estetyczny krajobrazu miasta 
widzianego z głównych ulic wjazdowych  
i przejazdowych przez miasto. 

 Brak odpowiedniej obudowy ulic. 

 Efekt „zaśmiecenia” widoku i odwrócenia 
uwagi od wartościowych elementów. 

 Brak odpowiedniej identyfikacji ważnych 
miejsc poprzez dominanty architektoniczne. 

 Zadowalający poziom krajobrazu miasta 
widzianego podczas przejazdu pociągiem 
głównie w okresie wegetacyjnym. 

 Widoki dysharmonijne lub częściowo 
zaburzona harmonia „bram” do miasta, 
do Obszaru Współczesnego Rozwoju Strefy 
Wielkomiejskiej oraz do Strefy 
Wielkomiejskiej. Brak czytelnej obudowy 
tych miejsc, dopasowanej do charakteru 
krajobrazu. 

 Lokalizować obiekty dysharmonijne 
na tyłach obudowy ulic. 

 Lokalizować nowe drogi o ruchu 
przyspieszonym z dala od terenów 
zabudowy oraz nielokalizowanie nowych 
terenów mieszkaniowych przy głównych 
drogach. 

 Stworzyć odpowiednie obudowy ulic 
dostosowane do charakteru krajobrazu. 

 Wprowadzić nowe dominanty 
architektoniczne w wybranych, 
szczególnych miejscach, gdzie stanowić 
będą podkreślenie lub wzbogacenie 
istniejącej kompozycji np. na zakończeniu osi 
dróg lub na placach miejskich. 

 Wprowadzać szpalery drzew oraz innej 
zieleni urządzonej wzdłuż dróg. 

 Wskazać oraz symboliczne oznaczyć 
„miejsca bramowe” jako obszary pod rozwój 
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usług i/lub przestrzeni publicznych w skali 
dopasowanej do charakteru miejsca oraz 
zdefiniować sposób jego obudowy.  

Ład przestrzenny 
 

 Spójność i dobra czytelność krajobrazu 
cechuje obszary znajdujące się 
w śródmieściu oraz na obrzeżach miasta, 
gdzie stopień przekształceń jest jeszcze 
stosunkowo niewielki. 

 Niska jakość krajobrazu w strefie 
przejściowej pomiędzy Strefą Wielkomiejską 
a strefą obrzeżną. 

 Brak całościowego zagospodarowania 
terenów w strefie przejściowej 
podporządkowanych czytelnej kompozycji. 

 Szczególnie chronić obszary spójnego 
i czytelnego krajobrazu oraz miejsca 
o dobrze zachowanym układzie i tkance 
miejskiej (zwłaszcza północna część 
ul. Piotrkowskiej, Manufaktura, Parki 
im. Marszałka J. Piłsudskiego i Źródliska 
oraz Las Łagiewnicki). 

 Określić jednolite warunki zabudowy 
(wysokość, kolorystyka, forma i spadki 
dachów, usytuowanie względem drogi) dla 
strefy przejściowej lub w określonych jej 
częściach.  

WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 

Warunki  
mieszkaniowe 

 Wysoki stopień degradacji tkanki miejskiej 
(zły stan techniczny budynków będących 
w zasobie komunalnym miasta), prowadzący 
do obniżenia atrakcyjności centrum miasta 
jako miejsca zamieszkania. 

 Niższy niż w innych polskich dużych 
miastach przeciętny stopień wyposażenia 
mieszkań w podstawowe instalacje 
techniczno-sanitarne. 

 Poddawać centralne zasoby mieszkaniowe 
procesom rewitalizacji.  

 Poprawiać warunki mieszkaniowe, 
dostosowywać do współczesnych 
standardów, rozbudowywać sieci 
infrastruktury technicznej (zwłaszcza sieć 
c.o. w obszarze centralnym miasta) 
i budować przyłącza do sieci istniejących. 

Praca i bezrobocie  Wysoka stopa bezrobocia i stopniowe 
zmniejszanie się liczby mieszkańców 
aktywnych zawodowo, w porównaniu 
z innymi miastami 

 Niższy przeciętny standard życia 
mieszkańców, izolacja społeczna części 
społeczeństwa, zwiększona przestępczość. 

 Tworzyć warunki dla wzrostu liczby miejsc 
pracy, w tym także poprzez zapewnienie 
oraz wyposażenie infrastrukturalne 
rozwojowych terenów usługowych 
i przemysłowych. 

 Wzmacniać działania aktywizacji zawodowej 
ludności. 

Bezpieczeństwo 
ludności 

 Koncentracja obszarów słabości społecznej 
w centrum miasta i jego bezpośrednim 
sąsiedztwie – utrwalające się obszary biedy 
i przestępczości są silnie skorelowane 
z niskim standardem zabudowy i złymi 
warunkami mieszkaniowymi. 

 Segregacja przestrzenna, degradacja tkanki 
miejskiej, problemy mieszkaniowe, 
hamowanie rozwoju społecznego. 

 Poprawiać jakość przestrzeni publicznych 
poprzez kreowanie i organizację tzw. 
bezpiecznych przestrzeni w OWRSW  
i na dużych osiedlach mieszkaniowych. 
Dzięki nim zostanie ograniczona 
przestępczość i wzrośnie poziom jakości 
życia. 

 Opracować i wdrożyć narzędzia skutecznej 
interwencji w obszarach słabości społecznej 
(programy społeczne dla osób wykluczonych 
społecznie z edukacji i rynku pracy.  

Zdrowie  Wyższy niż średnia krajowa poziom 
umieralności spowodowany chorobami 
układu krążenia i oddechowego oraz 
wypadkami, urazami i samobójstwami. 
Natomiast w stosunku do innych polskich 
miast: wyższy ogólny wskaźnik umieralności 
i niższe przeciętne dalsze trwanie życia. 

 Zmniejszający się potencjał rozwojowy 
ludności. 

 Dążyć do zmniejszenia współczynnika 
umieralności m.in. poprzez podniesienie 
standardu życia mieszkańców (dochodów, 
zasobności materialnej, warunków 
mieszkaniowych, jakości środowiska). 

 Wdrażać narzędzia związane z profilaktyką 
chorób i promocją zdrowia. 

Opieka społeczna  Znaczny odsetek liczby ludności 
korzystającej ze świadczeń Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, z której 
większość zamieszkuje obszar w granicach 
kolei obwodowej. 

 W porównaniu z innymi miastami, wysoki 
stopień zadłużenia mieszkań i duża liczba 

Ułatwiać aktywizację zawodową ludności 
poprzez stymulowanie rozwoju gospodarczego 
prowadzącego do wzrostu ilości miejsc pracy. 
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wypłacanych dodatków mieszkaniowych. 

Edukacja  Nieznaczny wpływ zmian w strukturze 
demograficznej na funkcjonowanie 
przedszkoli i szkolnictwa podstawowego.  

 Prognozowany znaczny spadek liczby 
uczniów szkół ponadpodstawowych.  

 Dostosować do zmian demograficznych 
liczbę miejsc w placówkach oświaty 
i wychowania. 

Kultura  Łódź jest ważnym ośrodkiem kultury 
w regionie i kraju z bogatą ofertą wydarzeń 
i festiwali. Potencjał kultury może być 
wykorzystany do budowy wizerunku miasta. 

 Kreować przestrzenie i obiekty publiczne 
o wysokiej jakości, aby tworzyć nowe 
potencjalne miejsca organizacji wydarzeń 
kulturalnych. 

 Rozwijać ofertę festiwalową, powiększać 
ofertę wydarzeń o znaczeniu 
ponadregionalnym, krajowym  
i międzynarodowym, aby podnosić rangę 
miasta z regionalnej i krajowej 
na międzynarodową oraz utrzymać 
znaczenie Łodzi jako miasta kultury. 

Sport i rekreacja  Nierównomierne rozmieszczenie obiektów 
(lub obszarów) sportu i rekreacji na terenie 
miasta, powodujące nierównomierny dostęp 
do wypoczynku i rekreacji mieszkańców 
miasta. 

 Uzupełnić lokalną (podstawową) bazę 
rekreacyjno-sportową. 

 Zwiększyć wskaźnik powierzchni 
ogólnodostępnych terenów zieleni 
(szczególnie na terenach osiedli 
śródmiejskich ze starą zabudową 
kamieniczną). 

UWARUNKOWANIA EKONOMICZNO-GOSPODARCZE 

Aktywność  
gospodarcza 

 Zmieniający się charakter miasta 
z przemysłowego na usługowy.  

 Koncentracja większości przedsiębiorstw 
w strefie centralnej. 

 Systematyczny wzrost liczby 
przedsiębiorstw prowadzących działalność 
gospodarczą. 

 

 Zapewnić dogodne warunki dla inwestycji 
w zakresie zasobu nieruchomości, obsługi 
komunikacyjnej, infrastruktury technicznej.  

 Wykorzystać duży potencjał inwestycyjny 
miasta, z uwagi na położenie w centrum 
Polski oraz otoczenie najważniejszymi 
w kraju szlakami komunikacyjnymi oraz 
działalnością ŁSSE. 

Sektor 
produkcyjno-
przemysłowy 

 Duże rezerwy terenowe w dzielnicach 
przemysłowych. 

 Wysoka chłonność terenów 
niezagospodarowanych na terenie miasta 

 Preferowanie przez inwestorów terenów 
o powierzchni około 0,5-20 ha.  

 

 Zapewnić dogodne warunki dla inwestycji 
poprzez: 

- wykorzystanie rezerw terenowych 
w dzielnicach przemysłowych, 

- wyznaczanie nowych terenów 
przemysłowych na obszarach 
niezagospodarowanych w sposób 
umożliwiający minimalizację negatywnego 
oddziaływania na środowisko, optymalne 
wykorzystanie przestrzeni oraz budowę 
wydajnego układu drogowego.  

Usługi biurowe  Koncentracja inwestycji biurowych w Strefie 
Wielkomiejskiej. 

 Atrakcyjność Łodzi dla lokalizacji usług 
biurowych zwłaszcza z branży BPO ze 
względu na: 

- dużą liczbę absolwentów uczelni wyższych, 
- niższe stawki czynszu w porównaniu do 
innych ośrodków, 
- realizację programów badawczo-
rozwojowych przez szkoły wyższe. 
- dobre połączenie komunikacyjne 
z Warszawą. 
 Potencjał dla lokalizacji usług biurowych 

w Łodzi ma szansę wzrosnąć wraz z udaną 

 Wskazać lokalizacje dla dużych centrów 
biurowych, w związku z możliwym rozwojem 
tej funkcji. 
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realizacją Nowego Centrum Łodzi, 
stanowiącego prestiżową lokalizację dla 
funkcji ponadlokalnych. 

Handel  Rozdrobnienie handlu (mała średnia 
wielkość sklepu, niska średnia powierzchnia 
sprzedażowa targowisk). 

 Duży udział dużych jednostek handlowych 
(hipermarketów) w strukturze miejskiego 
handlu. 

 Wystarczające zaspokojenie potrzeb miasta 
w zakresie centrów handlowych. 

 Ryzyko doprowadzenia do nadpodaży 
nowoczesnej powierzchni handlowej 
w przypadku zamierzenia dalszego rozwoju 
centrów handlowych. 

 Utrzymać istniejącą strukturę obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2 z możliwością 
przekształcenia i zastąpienia istniejących 
przestrzeni handlowych. 

 Przywrócić rolę ul. Piotrkowskiej, jako 
głównej ulicy handlowej miasta. 

 

Logistyka  Łódź to znaczący ośrodek logistyczny. 
Region Polski centralnej to trzeci pod 
względem wielkości rynek magazynowy 
w Polsce.  

 Brak sieci dróg miejskich o odpowiednich 
parametrach zapewniających dobre 
połączenie z autostradami i drogami 
ekspresowymi. 

 Prognozowany dalszy wzrost 
zainteresowania nieruchomościami 
magazynowymi w rejonie węzłów 
komunikacyjnych. 

 Zapewnić tereny dla rozwoju funkcji 
logistycznych w oparciu o infrastrukturę 
drogową (w powiązaniu z siecią dróg 
krajowych) i kolejową (Olechów). 

 Zapewnić powiązania terenów logistycznych 
z krajowym układem drogowym. 

Łódź akademicka  Łódź to jeden z głównych ośrodków 
akademickich w kraju. 

 Wzrost liczby jednostek badawczo-
rozwojowych. 

 Duży potencjał intelektualny i rozwojowy 
miasta: wysoko wykwalifikowani studenci, 
kadra uczelni wyższych. 

 Rozwój kampusów uczelnianych 
prowadzący do kumulacji studentów 
w peryferyjnych obszarach miasta oraz 
powiększania się zasobu nieużytkowanych 
nieruchomości w OWRSW. 

Podnieść atrakcyjność miasta dla studentów 
i absolwentów wyższych uczelni poprzez 
działania wspierające zmniejszanie bezrobocia 
i zwiększanie dostępności zasobu 
mieszkaniowego, a także: poprawę warunków 
życia, usprawnienie funkcjonowania lokalnego 
transportu zbiorowego, modernizację 
infrastruktury miejskiej oraz poprawę jakości 
środowiska naturalnego w obszarze 
centralnym miasta. 

Turystyka  Dominujący ośrodek turystyki biznesowej  
i szkoleniowo-konferencyjnej 
w województwie łódzkim.  

 Dobrze rozwijające się gałęzie turystyki to: 
turystyka filmowa, kulturalna, kongresowa, 
sportowa oraz medyczna. 

 Liczba miejsc noclegowych w hotelach 
na 1000 mieszkańców nadal niższa 
niż w pozostałych dużych miastach Polski. 

 Umożliwiać dalszy rozwój bazy hotelowej. 

 Poprawiać dostępność komunikacyjną 
miasta. 

 Wzbogacać ofertę kulturalną i sportową, 
budować markę Łodzi w oparciu o atuty 
(m.in. dziedzictwo kulturowe) i szanse 
rozwojowe. 

Budżet  Gwałtowny wzrost dochodów i wydatków 
miasta w ostatnich latach. 

 W strukturze wydatków i dochodów Łodzi, 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca, Łódź 
dościga większe miasta Polski. 

 Duży wpływ wydatków inwestycyjnych 
na wydatki miasta podnosi atrakcyjność 
miasta, lecz jednocześnie powoduje duży 
wzrost zadłużenia. 

 

 Dążyć do jak najlepszego wykorzystania 
funduszy Unii Europejskiej w realizacji 
inwestycji miejskich, 

 Ograniczać szybki wzrost zadłużenia. 
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SYSTEMY KOMUNIKACJI MIASTA 

Uwarunkowania 
zewnętrzne – ruch 

kołowy 

 Dobre położenie względem układu 
autostrad i dróg ekspresowych stwarzające 
atrakcyjność inwestycyjną dla aktywności 
gospodarczej m.in. w zakresie logistyki, 
usług metropolitalnych, produkcji. 

 Słabe powiązania wewnętrznego układu 
drogowego miasta z układem zewnętrznym 
ograniczające możliwości wykorzystania 
atutu korzystnego położenia względem 
krajowego układu drogowego. 

 Poprawiać parametry istniejących 
i realizować nowe dojazdy do krajowej sieci 
dróg i autostrad. 

Uwarunkowania 
zewnętrzne – kolej 

 Brak linii magistralnej podstawowego 
układu kolejowego Polski obniżający 
atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną 
miasta oraz dostępność mieszkańców Łodzi 
i regionu do połączeń krajowych 
i międzynarodowych. 

 Realizować tunel średnicowy kolei 
konwencjonalnej i tunel KDP. 

 Zapewnić tereny pod budowę linii KDP. 

 Powiązać dworce kolejowe (w tym 
multimodalny z udziałem KDP) ze strukturą 
przestrzenną miasta. 

Uwarunkowania 
zewnętrzne – 

lotnisko 

 Własne lotnisko regionalne stwarzające 
szansę na wzmocnienie atrakcyjności 
inwestycyjnej miasta i regionu. 

 Niewystarczające powiązania 
komunikacyjne terenów lotniska z resztą 
miasta osłabiające wykorzystanie atutu 
posiadania własnego portu lotniczego. 

 

 Dostosować strukturę przestrzenną 
do ograniczeń związanych z lokalizacja 
lotniska w zakresie przeznaczeń terenów 
i dopuszczonej wysokości zabudowy. 

 Wyznaczyć tereny lotniskowe zapewniające 
możliwość rozwoju (ruch pasażerski i cargo). 

 Poprawić obsługę komunikacyjną, w tym 
przez środki transportu publicznego. 

Uwarunkowania 
wewnętrzne – 

ruch kołowy 

 Nakładanie się ruchu tranzytowego 
(zewnętrznego i międzydzielnicowego) 
na ruch lokalny powodujące zjawisko 
kongestii oraz obniżające wydolność 
systemu transportowego miasta. 

 Mała gęstość sieci ulic w OWRSW 
utrudniająca obsługę komunikacyjną. 

 Brak pełnego układu obwodowego strefy 
centralnej miasta. 

 Hierarchizować ruch – przejęcie większości 
ruchu przez wyznaczone drogi klasy głównej 
i zbiorczej przy jednoczesnym uspokojeniu 
ruchu na drogach lokalnych. 

 Dogęszczać sieć ulic służących poprawie 
obsługi komunikacyjnej terenów. 

 Dopełniać kluczowe elementy układu 
obwodowego. 

Uwarunkowania 
wewnętrzne – 

kolej 

 Niekorzystna geometria sieci kolejowej dla 
wykorzystania jej do obsługi transportowej 
miasta. 

 Duża odległość stacji i przystanków 
kolejowych od centrum miasta lub innych 
celów podróży. 

 Brak dobrego powiązania z pozostałym 
układem komunikacyjnym, a szczególnie 
z systemem miejskiej komunikacji zbiorowej.  

 Układ kolei obwodowej tworzący wokół 
centralnej i wschodniej części miasta swoistą 
fizyczną barierę.  

 

 Realizować tunel średnicowy kolei 
konwencjonalnej. 

 Realizować łącznice kolejowe pomiędzy 
poszczególnymi liniami umożliwiające ruch 
po zamkniętych obwodach. 

 Integrować kolej z innymi środkami 
transportu zbiorowego m. in. poprzez 
lokalizację węzłów przesiadkowych. 

 Powiązać przystanki kolei aglomeracyjnej 
ze strukturą przestrzenną miasta. 

 Zwiększać udział komunikacji kolejowej 
w obsłudze transportowej. 

 Poprawiać powiązania komunikacyjne 
między strukturami przestrzennymi po obu 
stronach linii kolejowych zarówno 
dla komunikacji samochodowej jak i pieszej 
oraz rowerowej.  
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Uwarunkowania 
wewnętrzne – 

tramwaj 

 Znaczący udział komunikacji tramwajowej 
w transporcie zbiorowym za sprawą gęstej 
sieci linii tramwajowych. 

 Duży udział torowisk wbudowanych 
w jezdnie wąskich ulic obniżający prędkość 
handlową tramwajów. 

 

 Nadać priorytet dla transportu zbiorowego 
szynowego. 

 Realizować węzły przesiadkowe i wspólne 
przystanki autobusowe i tramwajowe. 

 Planować nowe inwestycje, generujące 
największy ruch, w obszarach wzdłuż linii 
tramwajowych. 

 Wydzielać torowiska bądź ograniczać ruch 
na ulicach o priorytecie dla transportu 
zbiorowego. 

Uwarunkowania 
wewnętrzne – 

drogi rowerowe 

 Niewystarczająca ilość dróg rowerowych 
i brak ciągłości poszczególnych ich 
fragmentów.  

 Zwiększać udział komunikacji rowerowej 
w podziale zadań przewozowych. 

 Realizować strategię rowerową, w tym 
rozwijać sieć dróg rowerowych. 

Uwarunkowania 
wewnętrzne – 

parkingi 

 Przewidywany wzrost potrzeb 
parkingowych mieszkańców śródmieścia.  

 Deficyt miejsc postojowych związanych 
z usługami i miejscami pracy w śródmieściu.  

 Ograniczenie wykorzystania przestrzeni 
publicznych na potrzeby parkingowe. 

 

 Opracować i realizować strategię 
parkingową obejmującą m. in. wyznaczenie 
wskaźników parkingowych, odpowiednie 
kształtowanie przekrojów ulic 
i zagospodarowania terenów np. pod tereny 
parkingów. 

 Realizować długofalową strategię 
zachęcającą do korzystania z transportu 
zbiorowego oraz ograniczenia ilości 
posiadanych samochodów. 

SYSTEMY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

Uzbrojenie 
terenów 

 Różnice w dostępie do infrastruktury 
technicznej w poszczególnych rejonach 
miasta.  

 Niedobory uzbrojenia terenu w strefie 
obrzeżnej. 

 Wysokie koszty realizacji inwestycji 
w strefach pozbawionych infrastruktury 
technicznej i komunikacyjnej. 

 Modernizować sieci istniejące 
i rozbudowywać je z preferencją dla 
obszarów już zurbanizowanych.  

 Kumulować procesy inwestycyjne 
w obszarach już uzbrojonych lub 
z rozpoczętymi procesami urbanizacyjnymi. 

Woda  Aktualnie eksploatowany system poboru 
i uzdatniania wody zapewnia wystarczającą 
rezerwę wody pitnej. 

 

 Zapewniać niezawodność działania sieci 
wodociągowej, modernizować ją 
i uzupełniać braki infrastruktury 
wodociągowej na terenie miasta. 

 Rozbudowywać sieć wodociągową na 
terenach rozwojowych.  

Kanalizacja 
sanitarna, 

deszczowa 
i ogólnospławna 

 Przewaga kanalizacji ogólnospławnej 
wśródmieściu. 

 Średni stan techniczny kanalizacji 
ogólnospławnej i sanitarnej powodujący 
infiltrację wód gruntowych do systemu 
kanalizacji sanitarnej oraz eksfiltrację 
ścieków do gruntu. 

 Niewłaściwa praca przelewów burzowych. 

 Nadmierny napływ ścieków do oczyszczalni 
w okresie deszczy nawalnych i roztopów. 

 Rozdzielać sieci kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej. 

 Modernizować sieć i rozbudowywać 
infrastrukturę kanalizacyjną. 

 Podwyższać przelewy burzowe. 

 Budować zbiorniki retencyjne.  

 Zwiększać infiltrację wód opadowych do 
gruntu oraz zagospodarowywać wody 
opadowe w obrębie zlewni. 

Elektroenergetyka 
 

 Rezerwy mocy w źródłach dostaw energii 
elektrycznej.  

 Niski stopień skablowania linii 
energetycznych mający negatywny wpływ 
na efektywność wykorzystania terenów 
i bezpieczeństwo publiczne. 

 

 Uzupełniać elementy sieci wysokiego 
napięcia. 

 Sukcesywnie modernizować 
i rozbudowywać urządzenia energetyczne. 

 Kablować linie napowietrzne średniego 
i wysokiego napięcia. 

 Wyznaczać trasy i rezerwować teren 
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w istniejących i planowanych ciągach 
komunikacyjnych pod lokalizację linii 
kablowych 110 kV. 

Gaz  Małe wykorzystanie gazu do ogrzewania 
budynków w śródmieściu. 

 

 Zwiększać wykorzystanie gazu do 
ogrzewania budynków w śródmieściu. 

 Przechodzić z parametrów sieci niskiego 
ciśnienia na parametry średniego ciśnienia. 

 Wymieniać przyłącza i instalacje gazowe. 

 Uwzględniać rozbudowę sieci gazowej 
średniego ciśnienia przy rewitalizacji 
kwartałów zabudowy. 

Ciepło  Znaczne rezerwy mocy cieplnej. 

 Duża ilość budynków niepodłączonych 
do sieci c.o. oraz niewielkie wykorzystanie 
do celów grzewczych źródeł ekologicznych 
skutkująca emisją zanieczyszczeń z palenisk 
domowych opalanych na paliwa stałe (niska 
emisja).  

 Zmniejszać ilość źródeł zanieczyszczeń 
niskiej emisji: pieców i palenisk opalanych 
paliwami stałymi. 

 Uwzględniać rozbudowę sieci cieplnej przy 
rewitalizacji kwartałów zabudowy. 

Odnawialne źródła 
energii 

 Dostateczne lub dobre warunkami dla 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

 Niewystarczający stopień wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii. 

 Zintensyfikować korzystanie z odnawialnych 
źródeł energii.  

 Ograniczać zanieczyszczenia powietrza 
przez tradycyjne (niskoemisyjne) źródła 
energii. 

Telekomunikacja  Zajętość pasów ulicznych przez liniowe 
elementy sieci telekomunikacyjnej 
poszczególnych jej dysponentów 
i operatorów. 

 Budować kanały technologiczne. 

STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI 

Struktura 
własności 

nieruchomości 
gruntowych 

 Własność prywatna stanowi blisko 50% 
powierzchni miasta. Koncentracja gruntów 
prywatnych w obrzeżnych rejonach miasta. 

 Własność gminna stanowi około 22,6% 
powierzchni miasta. Zasób gminny jest 
znaczący i może stać się narzędziem 
kreowania polityki przestrzennej miasta. 
Duży odsetek nieruchomości stanowiących 
własność miasta w obrębie historycznej 
zabudowy śródmiejskiej. 

 Tereny o nieuregulowanym stanie prawnym 
stanowią ponad 12% powierzchni miasta. 
Jest to znacząca przeszkoda w gospodarce 
nieruchomościami.  

 Ograniczać sprzedaż nieruchomości 
stanowiących rezerwę terenową pod 
projektowany układ komunikacyjny. 

 Ograniczać sprzedaż nieruchomości 
gminnych w obrębie historycznej zabudowy 
śródmiejskiej, które będą uczestniczyły 
w programie rewitalizacji obszarowej 
śródmieścia miasta. 

 Dążyć do uporządkowania stanu prawnego 
nieruchomości. 

 

Proces 
komunalizacji 
mienia Skarbu 

Państwa 

 Komunalizacja mienia Skarbu Państwa na 
poziomie około 93%. 

 Główna przeszkoda w procesie 
komunalizacji to nieuregulowany oraz 
nieuporządkowany stan prawny 
nieruchomości. Proces komunalizacji może 
zostać kontynuowany w przypadku 
uregulowania stanów prawnych 
nieruchomości będących własnością SP.  

 Dążyć do uporządkowania stanu prawnego 
nieruchomości, aby umożliwić dalszy proces 
komunalizacji. 

Tereny zamknięte  Rodzaje terenów zamkniętych 
występujących na terenie Łodzi to: kolejowe, 
wojskowe i policyjne, zajmujące ogółem 698 
ha (około 2,4 % pow. miasta). 

 Potencjał w zakresie możliwości włączenia 
terenów zamkniętych w strukturę 
funkcjonalno-przestrzenną miasta.  

 Kontynuować proces włączania terenów 
zamkniętych w strukturę funkcjonalno-
przestrzenną miasta. 
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WYKAZ SKRÓTÓW 

1. AZP – Archeologiczne Zdjęcie Polski; 

2. B+R – Działalność Badawcza i Rozwojowa; 

3. BDL – Bank Danych Lokalnych; 

4. BIZ – Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne; 

5. BPO – Business Process Outsourcing; outsourcing procesów biznesowych; 

6. c.w.u. – instalacja ciepłej wody użytkowej; 

7. decyzja wz – Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 

8. DKW – Dobra Kultury Współczesnej; 

9. EC – elektrociepłownia; 

10. EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; 

11. EFS – Europejski Fundusz Społeczny; 

12. GPR – Gminny Program Rewitalizacji; 

13. GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad; 

14. GEZ – Gminna Ewidencja Zabytków; 

15. GLA – całkowita powierzchnia najmu; 

16. GOŚ ŁAM – Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej; 

17. GPZ – Główny Punkt Zasilania; 

18. GUS – Główny Urząd Statystyczny; 

19. GZWP – Główne Zbiorniki Wód Podziemnych; 

20. HUL – Rekomendacja o Historycznym Krajobrazie Miejskim; 

21. IT – outsourcing technologii informatycznych; 

22. JST – Jednostki Samorządu Terytorialnego; 

23. KPM – Krajowa Polityka Miejska; 

24. KPZK – Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju; 

25. KSRR – Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego; 

26. K+R – parking „Kiss and Ride”; 

27. LPR – Lokalny Program Rewitalizacji; 

28. ŁKA – Łódzka Kolej Aglomeracyjna; 

29. ŁOG – Łódzki Ośrodek Geodezji; 

30. ŁOM – Łódzki Obszar Metropolitalny; 

31. ŁSI – Łódzka Spółka Infrastrukturalna; 

32. ŁSSE – Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna; 

33. ŁTR – Łódzki Tramwaj Regionalny; 

34. Mia100 kamienic – projekt Urzędu Miasta Łodzi realizowany od 2011 roku, polegający na remoncie 
zaniedbanych budynków w mieście; 

35. MKZ – Miejski Konserwator Zabytków; 

36. mpzp – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; 

37. MPR – miejscowy plan rewitalizacji; 

38. NCŁ – Nowe Centrum Łodzi; 

39. NPR – Narodowy Plan Rewitalizacji; 

40. NSP – Narodowy Spis Powszechny; 

41. OChK – obszar chronionego krajobrazu; 
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42. OSI – obszary strategicznej interwencji; 

43. OWRSW – Obszar Współczesnego Rozwoju Strefy Wielkomiejskiej; 

44. OZE – odnawialne źródła energii; 

45. PAN – Polska Akademia Nauk; 

46. PEM – promieniowanie elektromagnetyczne; 

47. PK – park kulturowy; 

48. PKD – Polska Klasyfikacja Działalności; 

49. PKWŁ – Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich; 

50. P+R – parking „Park and Ride” (park&ride); 

51. PZD – Polski Związek Działkowców; 

52. PZPWŁ – Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego; 

53. SARP – Stowarzyszenie Architektów Polskich; 

54. REGON – Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej; 

55. ROD – Rodzinny Ogród Działkowy; 

56. RPO – Regionalny Program Operacyjny; 

57. RPZ – Regionalny Punkt Zasilania; 

58. SIM – System Informacji Miejskiej; 

59. SKM – Szybka Kolej Miejska; 

60. SRŁOM – Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego; 

61. SRWŁ – Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego; 

62. Studium – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi; 

63. Studium 2010 – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.; 

64. SW – Strefa Wielkomiejska; 

65. UE – Unia Europejska; 

66. UŁ – Uniwersytet Łódzki; 

67. UMŁ – Urząd Miasta Łodzi; 

68. WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

69. WHO – Światowa Organizacja Zdrowia; 

70. WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 

71. WPI – Wieloletni Program Inwestycyjny; 

72. WPOnZ – Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami; 

73. W-Z – główna trasa komunikacyjna w centrum Łodzi o przebiegu wschód-zachód; 

74. WZM – Wielkie Zespoły Mieszkaniowe; 

75. ZDiT – Zarząd Dróg i Transportu; 

76. ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne; 

77. ZNCŁ – Zarząd Nowego Centrum Łodzi; 

78. ZP-K – zespół przyrodniczo-krajobrazowy; 

79. ZWiK – Zakład Wodociągów i Kanalizacji.  
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WYKAZY 

Wykaz 1 Projekty podstawowe, rezerwowe i komplementarne w Strategii ZIT 

Projekty podstawowe, rezerwowe i komplementarne w Strategii ZIT, w Kompleksowym Programie 
Rewitalizacji dotyczących Łodzi 

Lp. Nazwa projektu 

Projekty podstawowe 

1. Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna w Łodzi. Zadanie I 

2. Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna w Łodzi. Zadanie II 

3. Rewitalizacja, modernizacja i poprawa infrastruktury dwóch zabytkowych obiektów Muzeum Miasta Łodzi – 
Pałacu Poznańskich i kamienicy przy Placu Wolności 

4. Rewitalizacja EC1 rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi 

5. Rewitalizacja EC1 Południowy Wschód 

6. Rewitalizacja kwartału Narutowicza-Kilińskiego-Tuwima-Piotrkowska w Łodzi 

7. Rewitalizacja kwartału Narutowicza-Targowa/Nowotargowa-Tuwima-Kilińskiego w Łodzi 

8. Rewitalizacja kwartału Piotrkowska-Tuwima-Kilińskiego-Nawrot w Łodzi 

9. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki w Łodzi 

Projekty rezerwowe 

10. Budowa rynku wraz z układem komunikacyjnym na terenie Nowego Centrum Łodzi 

11.  Rewitalizacja obszaru o powierzchni około 10 ha, ograniczonego ulicami: Nawrot-Sienkiewicza-al. Piłsudskiego-
Piotrkowska w Łodzi 

Projekty komplementarne 

12. Rewitalizacja obszaru o powierzchni około 14 ha, ograniczonego ulicami: Ogrodowa-Gdańska-Legionów-
Cmentarna w Łodzi 

13. Rewitalizacja obszaru o powierzchni 7,5 ha, ograniczonego ulicami: Wschodnia-Rewolucji 1905 r.-Kilińskiego-
Jaracza oraz pierzei ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Jaracza w Łodzi 

14. Łódzkie Centrum Gier „Gameinkubator” 

15. Rewitalizacja obszaru o powierzchni 32,5 ha, ograniczonego ulicami: Zachodnia-Podrzeczna-Stary Rynek-
Wolborska-Franciszkańska-Północna-Wschodnia-Rewolucji 1905 r.-Wschodnia w Łodzi 

16. Baza logistyczna, przeładunkowa i park przemysłowy dla obsługi połączenia Łódź-Chengdu (Łódź Olechów) 

17. Rewitalizacja obszaru o powierzchni 7 ha, ograniczonego ulicami: Ogrodowa-Zachodnia- Legionów-Gdańska 
w Łodzi 

18. Program przygotowania lokali socjalnych i pomieszczeń 
tymczasowych poza Strefą Wielkomiejską Łodzi 

19. Szkoła sportowa  

20. Art_Inkubator_2.0 w Łodzi 

21. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi 
Źródło: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Strategia Rozwoju … 

Projekty podstawowe, rezerwowe i komplementarne w Strategii ZIT, w Kompleksowym Programie 
Transportu Metropolitalnego dotyczących Łodzi 

Lp. Nazwa projektu 

Projekty komplementarne 

1. Przebudowa węzła komunikacyjnego – układu drogowo-tramwajowego na skrzyżowaniu al. Rydza Śmigłego  
i al. Piłsudskiego (II etap trasy W-Z) wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii 
komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi 

2. Łódzki Tramwaj Metropolitalny 

3. Dojazd do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1 

4. Przedłużenie al. Włókniarzy od DK1, na północny zachód do węzła „Aleksandrów Łódzki” (S14) 

5. Przebudowa ul. Maratońskiej na odcinku al. Waltera-Janke do węzła „Łódź-Retkinia” (S14) 

6. Budowa dojazdu do węzła autostradowego „Romanów” na autostradzie A1 – budowa III Etapu Trasy Górna 

7. Budowa dojazdu do węzła autostradowego „Stryków” – przebudowa ul. Strykowskiej od ul. Wycieczkowej  
do granicy miasta 

8. Rozbudowa ul. Szczecińskiej od ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta 
Źródło: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Strategia Rozwoju … 
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Projekty podstawowe, rezerwowe i komplementarne w Strategii ZIT, w Kompleksowym Programie 
Ochrony Środowiska i Efektywności Energetycznej dotyczących Łodzi 

Lp. Nazwa projektu 

Projekty podstawowe 

1. Racjonalizacja zużycia energii – termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I 

Projekty rezerwowe 

2. Racjonalizacja zużycia energii – termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II 

Projekty komplementarne 

3. Racjonalizacja zużycia energii – termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia wewnętrznego w obiektach 
edukacyjnych Łodzi 

4. System odwodnienia miasta, w tym programy: regulacji rzek, kanalizacji deszczowej i małej retencji 
Źródło: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Strategia Rozwoju … 

 

Projekty podstawowe, rezerwowe i komplementarne w Strategii ZIT, w Kompleksowym Programie Rozwoju 
Kapitału Ludzkiego i Społecznego dotyczących Łodzi 

Lp. Nazwa projektu 

Projekty podstawowe 

1. Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej Strefie Wielkomiejskiej Łodzi 

Projekty komplementarne 

2. Szkoła zawodowa drogą do zdobywania kwalifikacji 
Źródło: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Strategia Rozwoju … 
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Wykaz 2 Dostępność do podstawowych usług społecznych i publicznych 

Obszar SIM 

Odsetek osób mieszkających w zasięgu dostępu do poszczególnych typów usług 
społecznych i publicznych 

w % 

Przedszkole 
Szkoła 

podstawowa 
Dom kultury / 

Biblioteka 
Przychodnia 

zdrowia 

500 m 500 m 1000 m 800 m 

Centrum 92 85 100 100 

Fabryczna 96 71 100 100 

Radiostacja 68 49 100 100 

Fabryczna Widzew 75 71 100 100 

Księży Młyn 70 70 100 100 

Niciarniana 19 4 97 100 

Stary Widzew 91 93 100 96 

Zarzew 94 84 97 97 

Widzew Wschód 94 86 100 99 

Mileszki 0 0 10 6 

Stoki 44 38 85 73 

Sikawa 55 0 8 95 

Stare Moskule 0 0 12 43 

Nowosolna 14 16 0 53 

Andrzejów 32 27 82 78 

Olechów 59 31 74 86 

Feliksin 7 0 0 0 

Górniak 70 50 100 100 

Dąbrowa 96 93 98 98 

Chojny 93 91 100 100 

Kurak 95 86 100 100 

Nowe Rokicie 84 42 100 100 

Rokicie 23 29 40 94 

Chocianowice 0 5 14 0 

Łaskowice 0 0 0 0 

Stare Chojny 76 44 96 97 

Wiskitno 17 14 0 23 

Ruda Pabianicka 23 25 37 46 

Lublinek 46 16 84 4 

Nowe Sady 0 0 9 100 

Politechniczna 20 48 100 72 

Karolew 97 93 100 80 

Retkinia 99 97 100 96 

Smulsko 5 2 78 82 

Brus 0 0 6 26 

Zdrowie 40 47 80 10 

Stare Polesie 91 92 100 100 

Koziny 100 90 100 91 

Złotno 0 31 48 47 

Stare Miasto 100 90 100 100 

Stare Bałuty 99 95 100 99 

Żubardź 100 92 100 84 

Żabieniec 62 84 100 61 

Teofilów Przemysłowy 11 7 45 19 

Teofilów 96 80 100 100 

Romanów 0 0 2 57 

Kochanówka 0 9 1 2 

Radogoszcz 81 63 96 93 

Julianów 52 36 96 89 

Łagiewniki 1 7 24 21 

Wzniesienia Łódzkie 0 0 0 0 

Rogi 0 32 78 0 

Marysin 56 10 67 19 

Marysin Doły 81 84 100 89 
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Obszar SIM 

Odsetek osób mieszkających w zasięgu dostępu do poszczególnych typów usług 
społecznych i publicznych 

w % 

Przedszkole 
Szkoła 

podstawowa 
Dom kultury / 

Biblioteka 
Przychodnia 

zdrowia 

500 m 500 m 1000 m 800 m 

Helenów 900 62 100 100 

Doły 77 11 98 97 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Rysunek 1 Dostęp do placówek oświatowych – przedszkola publiczne* 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 2 Dostęp do placówek oświatowych – publiczne szkoły podstawowe* 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Rysunek 3 Dostęp do terenów sportowych – obiekty typu orlik* 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 4 Dostęp do podstawowych obiektów kultury – domy kultury, biblioteki* 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Rysunek 5 Dostęp do placówek zdrowia – przychodnie świadczące podstawową opiekę zdrowotną 

* dane aktualne na 2013 rok; współczynnik wydłużenia drogi tj. stosunek odległości między punktami w realnych warunkach 

do długości między tymi punktami w linii prostej) dla Łodzi wynosi 1,33. Oznacza to, że w promieniu np. 500 m, maksymalna granica 

dojścia do obiektu to około 665 m. 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wykaz 3 Projektowane zbiorniki wodne – zlewnia rzeki Bzury 

Lp. Nazwa zbiornika Rzeka 
Powierzchnia  

w ha 
Funkcja zbiornika Uwagi 

1B Arturówek-Wstępny rz. Bzura 0,1 p.pow. 
 

2B Bylinowa rz. Zimna Woda 0,6 p.pow. 
 

3B Czapli-Dolny rz. Bzura 1 p.pow. zbiornik modernizowany 

4B Czapli-Górny rz. Bzura 0,6 p.pow 
 

5B Czapli-Środkowy rz. Bzura 0,5 p.pow. 
 

6B Liściasta-Dolny rz. Brzoza 0,5 p.pow., rekreacja 
 

7B Łagiewniki rz. Łagiewniczanka 3,5 p.pow. 
 

8B Sokołów rz. Sokołówka 3,4 p.pow., rekreacja zbiornik modernizowany 

Źródło: Uchwała Nr 581/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia „Wojewódzkiego 

Programu Małej Retencji” wraz z Aneksem i Prognozą oddziaływania na środowisko dla województwa łódzkiego. 
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Wykaz 4 Projektowane zbiorniki wodne – zlewnia rzeki Ner 

Lp. Nazwa zbiornika Rzeka 
Powierzchnia 

w ha 
Funkcja zbiornika Uwagi 

1N Beskidzka-Dolny rz. Łódka 0,57 
suchy zbiornik 
retencyjny  

2N 
Beskidzka-
Górny 

rz. Łódka 1 
suchy zbiornik 
retencyjny  

3N Brus rz. Łódka 16,1 - 
 

4N Brus-Wstępny rz. Łódka 1 
p.pow., 
doczyszczenie  

5N Brzeska rz. Łódka 0,71 
suchy zbiornik 
retencyjny  

6N Charzew rz. Ner 67,9 - 

ze względu na rozbudowę 
Portu Lotniczego im. Władysława 
Reymonta 
oraz zapisy ustawy Prawo 
lotnicze, 
budowa zbiornika nie 
będzie możliwa; brak oznaczenia 
zbiornika na mapie 

7N 
Charzew-
Wstępny 

rz. Ner 14,5 - 
 

8N Feliksin rz. Ner 2,1 p.pow. Autostrada A1 

9N Gadka Dolny rz. Gadka 0,9 p.pow. 
 

10N Huta Szklana rz. Ner 2,4 p.pow. Autostrada A1 

11N Lawinowa rz. Jasień 0,8 p.pow. 
 

12N Nery rz. Ner 3,8 p.pow. 
Autostrada A1,  
brak oznaczenia zbiornika na 
mapie 

13N Olechów-Dolny rz. Olechówka 1,6 p.pow. 
 

14N Opolska 
Ciek spod 
Moskulik 

1,07 
suchy zbiornik 
retencyjny  

15N Oświatowa rz. Łódka 0,21 
suchy zbiornik 
retencyjny  

16N Pomorska rz. Jasień 1 p.pow. 
 

17N Rokicie rz. Jasień 4,5 p.pow. 
 

18N 
Rzemieślnicza-
Górny 

rz. Olechówka 1,1 p.pow. 
 

19N Sikawa rz. Łódka 2 p.pow. 
 

20N Sołecka rz. Ner 1,4 - 
 

21N Strykowska rz. Łódka 0,49 
suchy zbiornik 
retencyjny  

22N Zakładowa rz. Ner 0,3 p.pow. 
 

Źródło: Uchwała Nr 581/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia „Wojewódzkiego 

Programu Małej Retencji” wraz z Aneksem i Prognozą oddziaływania na środowisko dla województwa łódzkiego.  
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Wykaz 5 Parki i zieleńce administrowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi 

Lp. Nazwa parku/zieleńca ha 

Część nr 1 JULIANÓW 

1. Park im. A. Mickiewicza (ul. Zgierska, ul. Biegańskiego, ul. Folwarczna) a 49,40 

2. Park im. A. Struga (ul. Olsztyńska, ul. Brzóski) b 2,78 

3. Zieleniec u zbiegu ulic Zgierskiej i Julianowskiej 1,04 

4. Zieleniec u zbiegu ulic Hipotecznej i Pojezierskiej 6,15 

5. Zieleniec przy ul. Kalinowej 0,79 

6. Zieleniec u zbiegu ulic Zgierskiej i Sowińskiego 1,55 

Łącznie: 61,71 

Część nr 2 DOLINA ŁÓDKI 

7. Park Ocalałych (ul. Wojska Polskiego, ul. Oblęgorska) 6,63 

8. Park Helenów (ul. Północna, ul. Źródłowa) a 8,90 

9. Park im. Szarych Szeregów (ul. Boya Żeleńskiego, ul. Górnicza, ul. Bracka) 10,44 

10. Zieleniec między ul. Strykowską i ul. Zmienną 1,16 

11. Zieleniec u zbiegu ulic Strykowskiej i Oświatowej 0,16 

12. Skwer Gdański u zbiegu ulic Głowackiego i Wojska Polskiego 2,00 

13. Zieleniec przy ul. Wojska Polskiego (od ul. Pankiewicza do al. Palki) 3,27 

14. Zieleniec przy al. Palki (przy WAM) 0,22 

15. Zieleniec przy zbiegu ul. Pankiewicza i al. Palki (przy ROD) 0,08 

16. Zieleniec u zbiegu ul. Spornej i ul. Pankiewicza 0,30 

17. Zieleniec przy ul. Wojska Polskiego (przy PKS) 1,04 

18. Zieleniec u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Franciszkańskiej 0,80 

19. Zieleniec u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Pankiewicza (skwer im. J. Szustrowej) 1,33 

Łącznie: 36,32 

Część nr 3 STOKI – RADIOSTACJA 

20. Park im. Gen. Mariusza Zaruskiego (ul. Giewont) 8,83 

21. Zieleniec Mazowiecka – ul. Lawinowa 0,88 

22. Zieleniec Konstytucyjna – ul. Małachowskiego 10,06 

23. Park R. Baden-Powella (ul. Niciarniana, ul. Małachowskiego) 15,78 

24. Park 3-go Maja (ul. Małachowskiego, ul. Kopcińskiego) a 14,98 

25. Zieleniec ul. Junacka 1,00 

Łącznie: 51,53 

Część nr 4 DOLINA JASIENIA 

26. Park Źródliska I (al. Piłsudskiego, ul. Fabryczna) a 9,25 

27. Park Źródliska II (al. Piłsudskiego, ul. Fabryczna, ul. Targowa) a 6,38 

28. Park im. J. Kilińskiego (ul. Kilińskiego, ul. Tymienieckiego) b 2,25 

29. Wodny Rynek (ul. Wodna, ul. Nawrot) 0,60 

30. Skwer Leona Niemczyka (dawny zieleniec Plac Zwycięstwa) (al. Piłsudskiego, ul. Targowa) 1,73 

31. Park Nad Jasieniem (al. Śmigłego Rydza) 14,47 

32. Park Podolski (al. Śmigłego Rydza, ul. Tatrzańska, ul. Zapadła) 10,8 

Łącznie: 45,48 

Część nr 5 CHOJNY – DĄBROWA 

33. Park im. Legionów (ul. Pabianicka, ul. Bednarska) a 9,42 

34. Park im. W. Reymonta (ul. Piotrkowska, ul. Przybyszewskiego) a 6,03 

35. Park im. J. Dąbrowskiego (ul. Dąbrowskiego) 5,52 

36. Park im. J. Słowackiego (ul. Pabianicka, Al. Politechniki) 3,45 

37. Park przy ul. Leczniczej 1,85 

38. Park Sielanka (ul. Pabianicka) b 3,80 

39. Park im. T. Rejtana (ul. Felsztyńskiego, Al. Politechniki) b 7,07 

40. Park przy ul. Skrzywana b 0,88 

41. Skwer im. św. M. Kolbego (ul. Tatrzańska) 2,14 
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42. Skwer im. H. Dubaniewicza (ul. Paderewskiego) 3,37 

43. Skwer leśny ul. Kosynierów Gdyńskich 2,41 

44. Skwer leśny ul. Odrzańska 1,39 

45. Cyklodrom (ul. Karpacka) 1,74 

46. Plac Niepodległości 0,71 

47. Plac im. W. Reymonta 0,14 

Łącznie: 49,92 

Część nr 6 STARE POLESIE 

48. Park im. ks. Józefa Poniatowskiego (al. Mickiewicza, ul. Żeromskiego) a 38,20 

49. Zieleniec miejski między ul. Gdańską a ul. Wólczańską /przy Straży Pożarnej/ 0,42 

50. Zieleniec miejski między ul. Gdańską a ul. Kopernika 0,38 

51. Zieleniec miejski pl. Hallera 0,86 

52. Łódzkie Błonia (ul. Kusocińskiego, ul. Konstantynowska) 34,21 

Łącznie: 73,21 

Część nr 7 ZDROWIE – RETKINIA 

53. 
Park im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (ul. Konstantynowska, al. Unii Lubelskiej, ul. 
Krzemieniecka, ul. Srebrzyńska, ul. Krakowska) a 

168,73 

54. Park na Smulsku (ul. Nowy Józefów) 5,10 

55. Zieleniec miejski między ul. Wyspiańskiego a ul. Chodkiewicza 0,27 

56. Zieleniec miejski przy ul. Wileńskiej 57 0,43 

57. Zieleniec miejski przy ul. Maratońskiej (odcinek od ul. Obywatelskiej do ul. Popiełuszki) 9,57 

58. Park osiedlowy nad Nerem (ul. Łaskowice) 9,56 

 
Łącznie: 193,66 

Część nr 8 STARE MIASTO – BAŁUTY ZACHODNIE 

59. Park Staromiejski (ul. Zachodnia, ul. Nowomiejska, ul. Franciszkańska) b 9,97 

60. Park Piastowski (ul. Wici) 4,39 

61. Park „Grabieński Las” (ul. Zadraż, ul. Banachiewicza) 2,21 

62. Zieleniec przy ul. Aleksandrowskiej 13 1,09 

63. Park Żeromskiego (ul. Rojna, ul. Kaczeńcowa) 2,47 

64. Zieleniec między ul. Lutomierską a Drewnowską (przy KWP) 3,51 

65. Plac Piastowski (ul. Lutomierska, ul. Bazarowa) 0,84 

66. Zieleniec u zbiegu ul. Drewnowska – al. Włókniarzy 0,77 

67. Zieleniec u zbiegu ulic Zachodnia – Drewnowska 0,68 

Łącznie: 25,93 

Część nr 9 ŚRÓDMIEŚCIE 

68. Park im. J. Matejki (ul. Matejki) a 2,40 

69. Park im. St. Moniuszki (ul. Narutowicza, ul. Kilińskiego) 1,78 

70. Park im. H. Sienkiewicza (ul. Sienkiewicza, ul. Kilińskiego) a 4,36 

71. Park im. St. Staszica (ul. Narutowicza, ul. Uniwersytecka) a 4,15 

72. Pasaż H. Józewskiego (ul. Piotrkowska 135, al. Kościuszki) 0,56 

73. Pasaż A. Rynkowskiej 0,23 

74. Pasaż Abramowskiego 3,08 

75. Plac Komuny Paryskiej 0,23 

76. Pasaż A. Rubinsteina 0,71 

77. Zieleniec Tymienieckiego/Piotrkowska 0,39 

78. Zieleniec Sienkiewicza/Traugutta 0,11 

79. Zieleniec Piotrkowska/Brzeźna 0,12 

80. Zieleniec Sienkiewicza/Tuwima 0,10 

81. Plac Jana Pawła II (wokół katedry) 0,99 

82. Skwer im. Powstania Węgierskiego 1956 roku 0,12 

83. Zieleniec Aleja PCK 1,39 

Łącznie: 20,72 
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Część nr 10 WIDZEW – OLECHÓW 

84. Park Widzewski (al. Piłsudskiego, ul. Niciarnana, ul. Sobolowa) 6,08 

85. Park Widzewska Górka (ul. Chmielowskiego, ul. Elsnera) 8,24 

86. Zieleniec ul. Paryska 0,99 

87. Park na Janowie (ul. Oleńki Billewiczówny, ul. Hetmańska) 5,30 

88. Park Źródła Olechówki (ul. K. Odnowiciela, ul. B. Świdnickiego, ul. Hetmańska) 16,93 

89. Park wiejski – Brójecka (ul. Kolumny, ul. Tomaszowska) 0,94 

90. Stawy w Wiskitnie (ul. Kolumny, ul. Nad Stawem) 0,95 

Łącznie: 39,43 

Ogółem 597,92 

Uwagi: a Parki wpisane do rejestru wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków, b Parki wpisane 

do gminnej ewidencji zabytków 

Źródło: dane Zarządu Zieleni Miejskiej, stan na wrzesień 2014 roku. 
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Wykaz 6 Ustanowione użytki ekologiczne 

Nazwa użytku 
ekologicznego 

Rodzaj użytku 
ekologicznego 

Data 
utworzenia 

Powierzchnia  
w ha 

Opis 

„Międzyrzecze 
Bzury i 
Łagiewniczanki” 

siedliska 
mokradłowe 

27.05.2009 32,39 
(powierzchnia 

wcześniejsza 
32,42) 

wilgotne łąki, szuwary, ziołorośla, zarośla 
wierzbowe oraz łęgi przystrumykowe 

„Stawy w 
Nowosolnej” 

zbiorniki wodne 27.05.2009 15,63 
(powierzchnia 

wcześniejsza 
15,95) 

kompleks naturalnych i półnaturalnych 
zbiorników wodnych wraz z towarzyszącą 
szatą roślinną 

„Mokradła 
Brzozy” 

łęg olszowo-
jesionowy 

27.05.2009 2,41 
(powierzchnia 

wcześniejsza 
2,51) 

łęg olszowo-jesionowy i sąsiadujące z nim 
szuwary i zarośla 

„Stawy w 
Mileszkach” 

zbiorniki wodne 27.05.2009 2,26  
(powierzchnia 

wcześniejsza 
6,77) 

kompleks śródpolnych zbiorników wodnych 
wraz z towarzyszącą roślinnością wodną 
i mokradłową 

„Mokradła przy 
Pomorskiej” 

mokradła 27.05.2009 0,32  
(powierzchnia 

wcześniejsza 
0,61) 

kompleks mokradeł powstałych w miejscu 
dawnych glinianek stanowiących miejsce 
rozrodu płazów 

„Jeziorko 
Wiskitno” 

forma 
geomorfologiczna 

27.05.2009 6,88 fragment obniżenia wytopiskowego 
z jeziorkiem 

„Międzyrzecze 
Sokołówki 
i Brzozy” 

płaty mezofilne i 
higrofilne lasy 

27.05.2009 2,04 ekosystemy higrofilne olsu, łęgu, 
towarzyszących im ziołorośli oraz płat grądu 
u zbiegu dolin dwóch rzek: Sokołówki i 
Brzozy 

„Łąka w 
Wiączyniu” 

półnaturalne 
zbiorowiska łąkowe 

27.05.2009 1,4 łąki i niewielki śródpolny zbiornik 

„Łąki na 
Modrzewiu” 

cenne siedliska 
przyrodnicze o 
cechach 
naturalnych 

8.10.2008 2,93 zbiorowiska łąk wilgotnych z fragmentami 
łąk trzęślicowych i zarośli wierzbowych 
oraz rozlewisk źródliskowych rzeki 
Łagiewniczanki 

„Majerowskie 
Błota”  

dawny zbiornik 
wodny 

7.07.2010 6,14 pozostałości dawnego zbiornika wodnego 
oraz szuwarów, łąk i zarośli jako cennej ostoi 
florystycznej i faunistycznej, posiadającej 
wybitne znaczenie dla zachowania 
różnorodności biologicznej zachodniej części 
Łodzi 

„Dolina Dolnej 
Wrzącej” 

dolina rzeki 7.07.2010 10,13 mozaika ekosystemów łęgów, ziołorośli, 
szuwarów i łąk oraz nieregulowanego koryta 
cieku, mającego znaczenie dla zachowania 
różnorodności biologicznej doliny rzeki 
Wrzącej 

„Olsy na 
Żabieńcu” 

higrofilne lasy (ols i 
łęg) 

7.07.2010 4,67 dobrze zachowany płat higrofilnych lasów 
(olsu i łęgu), mającego znaczenie dla 
zachowania różnorodności biologicznej 
doliny Sokołówki 

„Majerowskie 
Pole” 

murawy 
napiaskowe i 
wrzosowiska 

7.07.2010 6,79 dobrze wykształcone ekosystemy muraw 
napiaskowych oraz wrzosowisk, mające duże 
znaczenie dla zachowania różnorodności 
biologicznej Łodzi, w tym bogatej fauny 
bezkręgowców 

„Olsy nad 
Nerem” 

płat bagienny lasu 
(olsu) 

7.07.2010 14,61 dobrze zachowany płat bagienny lasu (olsu) 
ze śródleśnymi oczkami wodnymi, mającego 
znaczenie dla zachowania różnorodności 
biologicznej doliny Neru 
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Nazwa użytku 
ekologicznego 

Rodzaj użytku 
ekologicznego 

Data 
utworzenia 

Powierzchnia  
w ha 

Opis 

„Źródliska na 
Mikołajewie 

zbiornik wodny  3.11.2010 0,5 nieduży zbiornik wodny o pow. lustra wody 
około 360 m² oraz rów o szerokości około 
1 m. Wokół elementów naturalnego układu 
wodnego, tj. stawu, rowu i źródła, znajdują 
się kępy drzew i krzewów typowych dla 
siedlisk wilgotnych i bagiennych, które 
stanowią ostoję oraz miejsce rozmnażania 
i sezonowego bytowania zwierząt objętych 
ochroną gatunkową: żaby trawnej, żaby 
jeziorkowej, ropuchy szarej, ślimaka 
winniczka  

Źródło: Rejestr form ochrony przyrody, stan na 6 listopad 2013 roku – dane Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi. 
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Wykaz 7 Ustanowione zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 

Nazwa 
Data 

utworzenia 
Pow. [ha] Opis 

Zespół przyrodniczo-
krajobrazowy 
„Sucha Dolina w 
Moskulach” 

7.07.2010 161,89 Zespół chroni cenny krajobraz naturalny i kulturowy doliny 
denudacyjnej. Obszar stanowi korytarz ekologiczny, 
umożliwiający migrację zwierząt, roślin oraz grzybów między 
kompleksami leśnymi wchodzącymi w skład systemu 
ekologicznego północno-wschodniej części miasta. ZP-K leży 
częściowo w granicach Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich oraz jego otuliny. Dolina jest elementem systemu 
hydrologicznego rzeki Młynówki, przepływy wody mają jednak 
charakter epizodyczny (zwykle po wiosennych ulewach). 
Na terenie ZP-K występują płaty łąk świeżych, płaty muraw 
napiaskowych, zarośli, zadrzewień oraz lasy (grąd 
subkontynentalny). Teren ma znaczenie dla zachowania 
awifauny i fauny bezkręgowców. 

Zespół przyrodniczo-
krajobrazowy  
„Dolina Sokołówki” 

7.07.2010 219,78 Zespół chroni cenny krajobraz naturalny i kulturowy doliny 
rzeki Sokołówki, która uniknęła zmian związanych z rozwojem 
przemysłowym miasta. Wzdłuż dna doliny zachowały się 
bicenozy półnaturalne i naturalne, natomiast na jej zboczach 
i krawędzi znajdują się uprawy rolne. Wzdłuż rzeki występują: 
szuwary, łąki, ziołorośla, zadrzewienia olszowe i niewielkie 
lasy; zbiorowiska welonowe z udziałem chmielu i kielisznika 
zaroślowego, grąd subkontynentalny oraz łęg jesionowo-
olszowy. Występują gatunki chronione: konwalia majowa, 
kruszyna pospolita, zakwitający bluszcz pospolity, kocanka 
piaskowa, kalina koralowa i zanikający w Łodzi 
siedmiopalecznik błotny oraz zimorodek, wilga, czapla siwa. 
ZP-K posiada też ważne siedliska przyrodnicze – Natura 2000. 

Zespół przyrodniczo-
krajobrazowy 
„Międzyrzecze Neru 
i Dobrzynki” 

7.07.2010 217,02 Zespół chroni cenny krajobraz naturalny i kulturowy 
fragmentu doliny górnego Neru oraz dolnego odcinka jego 
dopływu – Dobrzynki. Koryta rzek są tu nieuregulowane, silnie 
meandrujące, z naturalnie wykształconą linią brzegową, 
porośniętą zróżnicowaną roślinnością. Płaskie doliny rzek 
użytkowane są jako łąki i pastwiska oraz niewielkie pola; 
w podmokłych fragmentach zlokalizowane są ekstensywnie 
użytkowane łąki wilgotne, w miejscach suchszych – łąki świeże 
(siedliska te są chronione w Unii Europejskiej jako 
ekstensywnie użytkowane łąki świeże z rajgrasem wyniosłym). 
Ponadto występuje tu roślinność krzewiasta (wierzby, 
czeremchy, brzozy, osiki), ziołorośla, zbiorowiska welonowe 
tworzone przez chmiel, kielisznik zaroślowy, przytulię czepną 
i kanianki, a na piaszczystych skarpach doliny rozwinęły się 
murawy, na których rośnie m.in. kocanka piaskowa. 

Zespół przyrodniczo-
krajobrazowy 
„Źródła Neru” 

7.07.2010 134,07 Zespół obejmuje ochroną cenny krajobraz naturalny 
i kulturowy fragmentu doliny źródłowego odcinka Neru. 
Koryto rzeki zachowało charakter zbliżony do naturalnego. 
Wzdłuż doliny, w pobliżu dna występują szuwary, łąki, 
ziołorośla i lasy olszowe. W północnej części obszaru, 
w odlesionym fragmencie doliny wykształciły się zbiorowiska 
szuwarowe i łąkowe, natomiast w środkowej części obszaru 
na dnie doliny zachowały się higrofilne lasy olszowe – ols 
porzeczkowy oraz łęg jesionowo-olszowy z enklawami 
szuwarów i ziołorośli. Na zboczach występują płaty grądu, zaś 
na wysoczyźnie rozciągają się tereny upraw rolnych, odłogi 
z roślinnością murawową i niewielkie zadrzewienia brzozowo-
osikowo-sosnowe. Teren występowania gatunków 
chronionych: konwalii majowej, wawrzynka wilczełyko, 
kruszyny pospolitej, koncanek piaskowych i kaliny koralowej 
oraz zanikającego w Łodzi trzcinnika lancetowatego. 
Stwierdzono siedliska przyrodnicze Natura 2000. 
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Nazwa 
Data 

utworzenia 
Pow. [ha] Opis 

Zespół przyrodniczo-
krajobrazowy 
„Ruda Willowa”  

27.05.2009 225,23 Zespół obejmuje cenny kompleks leśny Ruda Popioły, będący 
pozostałością rozległych lasów, które w XIX wieku rozciągały 
się od Chojen, przez Rudę, Rokicie, i dalej na północ 
do Zgierza. Jest to jednolity pod względem siedliskowym 
obszar leśny, którego powierzchnię niemal w całości zajmuje 
grąd subkontynentalny. W jego obrębie wyróżniono trzy 
podzespoły: grąd wysoki, grąd typowy oraz najlepiej 
zachowany, cechujący się największym bogactwem 
gatunkowym i najbardziej naturalną strukturą zbiorowiska 
grąd niski. Jego fragment stwierdzono u zbiegu ulic 
Letniskowej i Popioły, na terenie dawnej posiadłości 
Kindermanów. Tam też odnotowano stanowisko jednego 
z najstarszych i najbardziej okazałych na terenie miasta 
okazów kwitnącego i owocującego bluszczu pospolitego. 
Walory krajobrazowe zespołu podkreśla interesująca, 
zróżnicowana rzeźba terenu oraz kilka zabytkowych willi 
z przełomu XIX i XX wieku, wpisanych do ewidencji zabytków. 
Dodatkowym walorem krajobrazowym jest Park 1 Maja 
ze Stawami Stefańskiego, utworzonymi na rzece Ner. 

Źródło: Rejestr form ochrony przyrody, stan na 6 listopad 2013 roku – dane Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi. 
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Wykaz 8 Obszary i obiekty reprezentatywne 

Rodzaj 
obiektu 

Nr na 
mapie 

Obiekt zabytkowy 
Dostępność obiektu 

/ obecna funkcja 
Wpływ na działania rewitalizacyjne 

Stan techniczny 
obiektu 

Wymagane prace w obrębie 
obszarów i obiektów 

U
kł
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y 

p
rz

e
st

rz
e

n
n

e
 

1 Nowosolna – układ 
ruralistyczny 

ogólnodostępny / 
funkcja mieszana 

w ewidencji zły kompleksowe prace rewitalizacyjne 

2 Zespół urbanistyczny Księżego 
Młyna 

ogólnodostępny / 
funkcja mieszana 

w rejestrze, pomnik historii, w obszarze 
rewitalizacji, w obszarze Strefy 
Wielkomiejskiej 

średni / dobry / 
bardzo dobry 

kompleksowe działania 
rewitalizacyjne 

3 Zespół ul. Piotrkowskiej ogólnodostępny / 
funkcja mieszana 

w rejestrze, pomnik historii, w obszarze 
rewitalizacji, w obszarze Strefy 
Wielkomiejskiej, cenny układ 
przestrzenny, przykład urbanistyki z lat 
20. XIX wieku 

średni kompleksowe działania 
rewitalizacyjne 

4 Zespół budownictwa 
przemysłowego dawnych 
zakładów I. K. Poznańskiego, 
ul. Ogrodowa 

ogólnodostępny / 
funkcja mieszana 

w rejestrze, częściowo pomnik historii 
(przędzalnia, brama, kantor fabryczny), 
częściowo w obszarze rewitalizacji, 
w obszarze Strefy Wielkomiejskiej 

bardzo dobry / 
zakończona 
rewitalizacja na 
terenie manufaktury 

kompleksowe prace 
konserwatorskie, kontynuacja 
rewitalizacji na terenie famuł 
położonych w obrębie obszaru 
rewitalizacji 

5 Zespół fabryczny dawnej 
przędzalni K. W. Scheiblera, 
ul. Tymienieckiego 

ogólnodostępny / 
funkcja 
mieszkaniowa 

w rejestrze, pomnik historii, w obszarze 
rewitalizacji, w obszarze Strefy 
Wielkomiejskiej 

bardzo dobry prace bieżące 

Z
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n
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e
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n
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6 Zespół willowy J. Richtera,  
ul. ks. Skorupki 10/12 

ogólnodostępny / 
funkcja usługowa 

w rejestrze, w obszarze rewitalizacji, w 
obszarze Strefy Wielkomiejskiej, 
wyjątkowej klasy eklektyczne wnętrza,  

średni kompleksowy remont 
konserwatorski elewacji i wnętrz 

7 Zespół pałacu K. Poznańskiego, 
ul. Gdańska 32 

ogólnodostępny/ 
funkcja edukacyjna 

w rejestrze, w obszarze rewitalizacji, w 
obszarze Strefy Wielkomiejskiej, 
wyjątkowej klasy eklektyczne wnętrza 

średni – elewacje / 
dobry - wnętrza 

konserwatorski i części wnętrz oraz 
kordegardy 

8 Zespół pałacu M. Poznańskiego, 
ul. Więckowskiego 36 

ogólnodostępny / 
funkcja muzealna 

w rejestrze, w obszarze rewitalizacji, w 
obszarze Strefy Wielkomiejskiej, 
wyjątkowej klasy eklektyczne wnętrza 

dobry prace adaptacyjne w budynkach 
gospodarczych 

9 Zespół dawnego szpitala 
dziecięcego im. Anny Marii, 
obecnie im. J. Korczaka, 
al. Piłsudskiego 71 

ogólnodostępny / 
funkcja usługowa 

w rejestrze, w obszarze rewitalizacji dobry remont kapitalny i konserwatorski 
stołówki 

10 Zespół pałacowy I. K. 
Poznańskiego, ul. Ogrodowa 15 

ogólnodostępny / 
funkcja muzealna 

w rejestrze, w obszarze rewitalizacji, w 
obszarze Strefy Wielkomiejskiej, 
wyjątkowej klasy eklektyczne wnętrza 

dobry / średni (część 
elewacji i wnętrz w 
zachodnim skrzydle 
pałacu) 

po remoncie kapitalnym / prace 
adaptacyjne i konserwatorskie 
części wnętrz 

11 Zespół willowy R. Richtera, 
ul. ks. Skorupki 6/8 

ogólnodostępny / 
funkcja edukacyjna 

w rejestrze, w obszarze rewitalizacji, w 
obszarze Strefy Wielkomiejskiej, 

dobry prace remontowo-konserwatorskie 
wnętrz 
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Rodzaj 
obiektu 

Nr na 
mapie 

Obiekt zabytkowy 
Dostępność obiektu 

/ obecna funkcja 
Wpływ na działania rewitalizacyjne 

Stan techniczny 
obiektu 

Wymagane prace w obrębie 
obszarów i obiektów 

wyjątkowej klasy eklektyczne wnętrza 

12 Zespół pałacowy oraz 
przemysłowy tzw. „Centrala”660 
K. W. Scheiblera, pl. Zwycięstwa 
1 

ogólnodostępny / 
funkcja 
muzealna/funkcja 
usługowo-
produkcyjna 

w rejestrze, pomnik historii, w obszarze 
rewitalizacji, w obszarze Strefy 
Wielkomiejskiej, wyjątkowej klasy 
eklektyczne wnętrza 

bardzo dobry prace bieżące 

13 Zespół willowy Herbstów, 
ul. Przędzalniana 72 

ogólnodostępny / 
funkcja muzealna 
(muzeum Pałac 
Herbsta oddział 
Muzeum Sztuki, 
muzeum wnętrz 
fabrykanckich i 
zbiory sztuki dawnej) 

w rejestrze, pomnik historii, w obszarze 
rewitalizacji, w obszarze Strefy 
Wielkomiejskiej, wyjątkowej klasy 
eklektyczne wnętrza, 

bardzo dobry instalacja systemu SAP 

14 Zespół willowy L. Kindermanna, 
ul. Wólczańska 31/33 

ogólnodostępny / 
funkcja kulturalna 

w rejestrze, w obszarze rewitalizacji, w 
obszarze Strefy Wielkomiejskiej, 
secesyjna architektura oraz wnętrza 

bardzo dobry willa północna – po remoncie; ogród 
rewaloryzacji 

15 Zespół pałacowy R. T. 
Schweikerta, ul. Piotrkowska 
262/264 

ogólnodostępna / 
funkcja usługowa 

w rejestrze, pomnik historii, w obszarze 
rewitalizacji, w obszarze Strefy 
Wielkomiejskiej 

bardzo dobry prace bieżące 

16 Zespół L. Geyera „Biała 
Fabryka”, ul. Piotrkowska 282 

ogólnodostępny / 
funkcja muzealna 

w rejestrze, pomnik historii, w obszarze 
rewitalizacji, w obszarze Strefy 
Wielkomiejskiej 

bardzo dobry prace renowacyjne elewacji, 
powiększenie skansenu 
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17 Zespół cerkwi pw. św. 
Aleksandra Newskiego, ul. 
Kilińskiego 56 

ogólnodostępny / 
funkcja sakralna 

w rejestrze, w obszarze rewitalizacji, w 
obszarze Strefy Wielkomiejskiej, 
wyjątkowe walory architektoniczne, 

średni – cerkiew / zły 
– pozostałe budynki 
gospodarcze 

konserwacja polichromii i złoceń, 
remont budynku gospodarczego 
i ogrodzenia 

18 Zespół cmentarzy: 
rzymskokatolicki, ewangelicko-
augsburski, prawosławny, 
ul. Ogrodowa 39/43 

ogólnodostępny / 
funkcja cmentarna 

w rejestrze, pomnik historii, częściowo w 
obszarze Strefy Wielkomiejskiej, 

średni restauracja nagrobków, kontynuacja 
remontu kaplicy Scheiblera, 
remonty bieżące i pielęgnacyjne 

19 Zespół klasztorny oo. 
Franciszkanów z kościołem 
pw. św. Antoniego Padewskiego, 
ul. Okólna 185 (Łagiewniki) 
 

ogólnodostępny / 
funkcja sakralna 

w rejestrze dobry remont konserwatorski elewacji 
i ogrodzenia, prace izolacyjne 

                                                                    
660 Propozycja autorska MPU rozszerzenia wpisu założenia architektonicznego o zespół przemysłowy tzw. „Centrali” K. W. Scheiblera – obszar uznany za pomnik historii pn. „Łódź – wielokulturowy krajobraz 

miasta przemysłowego”. 
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Rodzaj 
obiektu 

Nr na 
mapie 

Obiekt zabytkowy 
Dostępność obiektu 

/ obecna funkcja 
Wpływ na działania rewitalizacyjne 

Stan techniczny 
obiektu 

Wymagane prace w obrębie 
obszarów i obiektów 
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 20 Ratusz, pl. Wolności 1 ogólnodostępny / 
funkcja usługowa 

w rejestrze, pomnik historii, w obszarze 
rewitalizacji, w obszarze Strefy 
Wielkomiejskiej, 

średni renowacja elewacji, stolarki 
drzwiowej, zmiana pokrycia na 
dachówkę, prace konserwatorskie 
we wnętrzu 

21 Park „Źródliska”, między ulicami 
Przędzalnianą, Fabryczną, 
Targową, i al. Piłsudskiego 

ogólnodostępny / 
funkcja turystyczna 

w rejestrze, pomnik historii, w obszarze 
rewitalizacji, w obszarze Strefy 
Wielkomiejskiej, 

dobry prace pielęgnacyjne parku 

22 Budynek Towarzystwa 
Kredytowego Miejskiego, 
ul. Pomorska 21 

ogólnodostępny / 
funkcja mieszana 

w rejestrze, w obszarze rewitalizacji, 
w obszarze Strefy Wielkomiejskiej, 
eklektyczny, o szczególnie wartościowych 
wnętrzach 

bardzo dobry po remoncie 
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23 Kościół pw. św. Doroty i św. 
Jana Chrzciciela, ul. Pomorska 
445 

ogólnodostępny / 
funkcja sakralna 

w rejestrze, drewniany, spalony w 2015 r. zły do konserwacji / rekonstrukcji po 
spaleniu w 2015 r. 

24 Cmentarz żydowski, ul. Bracka 
40 

ogólnodostępny / 
funkcja cmentarna 

w rejestrze, pomnik historii, obiekt 
o najwyższej klasie europejskiej 

średni remont ogrodzenia, prace 
konserwatorskie nagrobków 
i pielęgnacyjne zieleni 

25 Kościół pw. Zesłania Ducha 
Świętego, ul. Piotrkowska 2 

ogólnodostępny / 
funkcja sakralna 

w rejestrze, pomnik historii, w obszarze 
rewitalizacji, w obszarze Strefy 
Wielkomiejskiej 

średni brak danych 

26 Kościół parafialny pw. św. Józefa 
Oblubieńca, ul. Ogrodowa 22 

ogólnodostępny / 
funkcja sakralna 

w rejestrze, w obszarze rewitalizacji, w 
obszarze Strefy Wielkomiejskiej, 
przeniesiony z placu kościelnego 

dobry remont dachu, konserwacja 
i częściowa wymiany szalowania, 
konserwacja elementów 
wyposażenia wnętrza, konserwacja 
posadzki w prezbiterium; instalacja 
zabezpieczeń p.poż i 
antywłamaniowych 

27 Kościół ewangelicko-augsburski 
pw. św. Mateusza, 
ul. Piotrkowska 283 

ogólnodostępny / 
funkcja sakralna 

w rejestrze, pomnik historii, w obszarze 
rewitalizacji, w obszarze Strefy 
Wielkomiejskiej, wyjątkowe walory 
architektoniczne 

dobry konserwacja latarni na zewnątrz; 
prace konserwatorskie we 
wnętrzach witraże, polichromie 

28 Kościół pw. Najświętszego 
Imienia Jezus (dawny 
ewangelicki), ul. Sienkiewicza 60 

ogólnodostępny / 
funkcja sakralna 

w rejestrze, w obszarze rewitalizacji, w 
obszarze Strefy Wielkomiejskiej, 

dobry dokończenie remontu elewacji 
bocznych kościoła, renowacja 
ołtarzy, konserwacja polichromii 
i witraży 

29 Kościół katedralny pw. św. 
Stanisława Kostki, 
ul. Piotrkowska 265 

ogólnodostępny / 
funkcja sakralna 

w rejestrze, pomnik historii, w obszarze 
rewitalizacji, w obszarze Strefy 
Wielkomiejskiej, neogotyk o szczególnych 
wartościach 

bardzo dobry po pracach remontowo-
konserwatorskich 
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Rodzaj 
obiektu 

Nr na 
mapie 

Obiekt zabytkowy 
Dostępność obiektu 

/ obecna funkcja 
Wpływ na działania rewitalizacyjne 

Stan techniczny 
obiektu 

Wymagane prace w obrębie 
obszarów i obiektów 

30 Kaplice: pw. św. Antoniego 
Padewskiego oraz pw. św. Rocha 
i Sebastiana, ul. Wycieczkowa 
75 

ogólnodostępny / 
funkcja sakralna 

w rejestrze, zespół unikatowych 
drewnianych kaplic o szczególnych 
walorach krajobrazowych 

bardzo dobry po remoncie, prace bieżące 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Wojewódzki program opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2016-2019, Łódź 2016 rok.  
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Wykaz 9 Zespoły historycznej zieleni komponowanej możliwe do objęcia ochroną konserwatorską 

Nr na mapie Nazwa Adres 

1 Zieleń przywillowa Bednarska 42 

2 Zieleń przywillowa Hipoteczna 7/9 

3 Zieleń przywillowa – obecnie Pasaż Abramowskiego Kilińskiego 177 

4 Zieleń przywillowa Kilińskiego 228 

5 Zieleń przywillowa Krzemieniecka 2a - Wileńska 37 

6 Zieleń zespołu fabrycznego Księży Młyn 1-12 

7 Zieleń przywillowa Łąkowa 1 

8 Zieleń przywillowa Łąkowa 11 

9 Zieleń zespołu fabrycznego Łąkowa 11 

10 Zieleń przywillowa Łąkowa 13 

11 Zieleń parkowa – obecnie Park Baden Powella Małachowskiego 

12 Zieleń przywillowa – obecnie Pasaż Mayera Moniuszki 4/6, 5/7, 8/10, 9/11 

13 Zieleń parkowa Myśliwska 

14 Zieleń przywillowa Okólna 166 

15 Zieleń przywillowa – obecnie Aleja Józefiaka Piotrkowska 137/139 

17 Zieleń przywillowa Piotrkowska 151 

18 Zieleń przywillowa Piotrkowska 153 

19 Zieleń przywillowa Piotrkowska 236 

20 Zieleń przywillowa Piotrkowska 266/268 

21 Zieleń przywillowa Piotrkowska 272 

22 Zieleń przywillowa – obecnie Pasaż Rubinsteina Piotrkowska 73/77 

16 Zieleń przywillowa Pomorska 18 

23 Zieleń parkowa – obecnie część Parku Helenów Północna 34 

24 Zieleń parkowa – obecnie Park nad Jasieniem Rydza-Śmigłego 

25 Zieleń przywillowa Senatorska 11 

26 Zieleń przywillowa Stefanowskiego 19 

27 Zieleń przyszpitalna Sterlinga 1/3 

28 Zieleń przywillowa Targowa 61 

29 Zieleń zespołu fabrycznego Tymienieckiego 22/24 

30 Zieleń przywillowa Tymienieckiego 24 

31 Zieleń parkowa – obecnie Park Moniuszki Węglowa 

32 Zieleń przywillowa Wigury 12 

33 Zieleń przykościelna Włókniarzy 187 

35 Zieleń przywillowa Włókniarzy 151 

34 Zieleń przywillowa Włókniarzy 196 

36 Zieleń przywillowa Wólczańska 17 

37 Zieleń przywillowa Wólczańska 199 

39 Zieleń przywillowa Wólczańska 211/213 

40 Zieleń przywillowa Wólczańska 215 

41 Zieleń przywillowa Wólczańska 31 

38 Zieleń przywillowa Wróblewskiego 38 

42 Zieleń przywillowa Wysoka 28 
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43 Zieleń przywillowa Zielona 21 

44 Zieleń przywillowa Żeromskiego 105 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Dankowska M., Zespoły rezydencjonalne łódzkiej burżuazji w XIX i początku XX wieku, praca 

doktorska, Wrocław 2005 rok. 
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Wykaz 10 Stanowiska archeologiczne znajdujące się w ewidencji i rejestrze zabytków archeologicznych WUOZ, według kart obszarów AZP 
O

b
sz

ar
 A

Z
P

 

Nr stanowiska 
na obszarze 

Lokalizacja 
Nr stanowiska w 

miejscowości 
Funkcja obiektu Kultura Chronologia Uwagi 

6
5

-5
0

 
 

38 Łódź – Romanów 360 ślad trzciniecka wczesna epoka brązu 
 

39 Łódź – Romanów 360 
  

późne średniowiecze / 
nowożytność 

stanowisko archiwalne 
o niepotwierdzonej lokalizacji 

40 Łódź – Bałuty 390 
  

nowożytność 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

6
5

-5
1

 
 

1 Łódź Huta Aniołów 1 

nieokreślona 
 

epoka kamienia 

 

punkt 
 

epoka brązu 

ślad 
 

wczesna epoka żelaza 

osada? 
 

epoka żelaza 

nieokreślona 
 

wczesne średniowiecze 

  
późne średniowiecze 

  
nowożytność 

2 Łódź – Julianów 1 nieokreślona trzciniecka, łubieńska epoka brązu 
stanowiska archiwalne 
o określonej lokalizacji 

3 Łódź – Julianów 2 ślad polska wczesne średniowiecze 
stanowiska archiwalne 
o określonej lokalizacji 

4 Łódź – Kały 1 nieokreślona łużycka epoka brązu 
 

5 Łódź – ul. Liściasta 1 osada staropolska 
późne średniowiecze / 

nowożytność  

6 Łódź – ul. Liściasta 2 
ślad przeworska epoka żelaza 

 
osada polska nowożytność 

7 Łódź – ul. Liściasta 1a ślad nieokreślona 
epoka kamienia / epoka 

brązu / epoka żelaza  

8 Łódź – ul. Liściasta 2a ślad przeworska epoka żelaza 
stanowiska archiwalne 
o określonej lokalizacji 

9 Łódź – Łagiewniki 3 ślad przeworska epoka żelaza 
 

10 Łódź – Łagiewniki 4 ślad staropolska późne średniowiecze 
 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI 

 

384 

O
b

sz
ar

 A
Z

P
 

Nr stanowiska 
na obszarze 

Lokalizacja 
Nr stanowiska w 

miejscowości 
Funkcja obiektu Kultura Chronologia Uwagi 

11 
Łódź – Łagiewniki 

Małe 
3 ślad przeworska epoka żelaza 

 

12 
Łódź – Łagiewniki 

Małe 
1 ślad 

łużycka epoka brązu 
stanowiska archiwalne 
o określonej lokalizacji 

przeworska epoka żelaza 
 

13 
Łódź – Łagiewniki 

Małe 
2 ślad łużycka epoka żelaza 

stanowiska archiwalne 
o określonej lokalizacji 

14 Łódź – Marianów 1 osada przeworska epoka żelaza 
 

15 Łódź – Pabianka 2 
osada przeworska epoka żelaza 

 ślad prapolska wczesne średniowiecze 

16 Łódź – Pabianka 1 ślad łużycka epoka brązu 
 

17 
Łódź – 

ul. Szczecińska 
3 ślad późny mezolit wczesny brąz 

 

18 
Łódź – 

ul. Szczecińska 
1 cmentarzysko przeworska epoka żelaza 

 

19 
Łódź – 

ul. Szczecińska 
2 nieokreślona polska nowożytność 

 

20 
Łódź – 

al. Włókniarzy 
1 osada 

średniowiecze, późne 
średniowiecze   

26 Łódź 
 

nieokreślona łużycka epoka brązu 
 

27 Łódź – Sokołów 3 nieokreślona łużycka epoka brązu 
 

36 Łódź – Marianów 2 ślad 
przeworska ?/okres 

wpływów rzymskich ? 
epoka żelaza? 

 

37 Łódź – Teofilów 248 ślad przeworska ? epoka żelaza? 
 

38 Łódź – Radogoszcz 1 dwór na kopcu 
 

nowożytność 
stanowisko archeologiczne 

w trakcie procedury wykreślania 

39 Łódź – Teofilów 1 skarb 
łużycka/schyłek okresu 

halsztackiego D 
epoka żelaza 

 

40 Łódź – Borowiec 170 ślad łużycka epoka brązu 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 
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O
b

sz
ar

 A
Z

P
 

Nr stanowiska 
na obszarze 

Lokalizacja 
Nr stanowiska w 

miejscowości 
Funkcja obiektu Kultura Chronologia Uwagi 

41 Łódź – Sokołów 171 ślad łużycka epoka żelaza 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

42 Łódź – Julianów 179 nieokreślone pucharów lejkowatych epoka kamienia 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

44 Łódź – Łagiewniki 203 

punk 

   punkt 

ślad 

45 Łódź – Łagiewniki 204 punkt 
 

późne średniowiecze / 
nowożytność  

46 Łódź – Radogoszcz 224 
cmentarzysko  

grobów 
kloszowych 

pomorska epoka żelaza 
 

47 Łódź Bałuty 4 

nieokreślona 

 

epoka brązu 

 ślad późne średniowiecze 

nieokreślona nowożytność 

48 Łódź – Sokołów 5 

nieokreślona 

 

epoka kamienia 

 
nieokreślona 

 

nieokreślona średniowiecze 

punkt osadniczy późne średniowiecze 

ślad nowożytność 

49 Łódź – Bałuty 2 
 

łużycka epoka brązu 
 

50 Łódź – Sokołów 6 
osada ? 

 

późne średniowiecze 

 
nieokreślona nowożytność 
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O
b

sz
ar

 A
Z

P
 

Nr stanowiska 
na obszarze 

Lokalizacja 
Nr stanowiska w 

miejscowości 
Funkcja obiektu Kultura Chronologia Uwagi 

51 Łódź św. Teresy /1 341 
  

wczesne średniowiecze 
 

52 
Łódź św. Teresy 

19/24 
344 

  
wczesne średniowiecze 

 

53 
 

345 
  

wczesne średniowiecze 
 

54 Łódź Dereniowa 
     

6
5

-5
2

 
 

1 Łódź – Łagiewniki 1 
ślad łużycka epoka brązu 

stanowisko archiwalne 
o niepotwierdzonej lokalizacji 

cmentarzysko 
  

2 Łódź – Łagiewniki 2 ślad polska wczesne średniowiecze 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

3 Łódź – Marysin IV 2 osada przeworska epoka żelaza 
 

4 Łódź – Marysin 1 cmentarzysko wenedzka epoka żelaza 
 

5 Łódź – Marysin 2 ślad trzciniecka epoka brązu 
 

6 Łódź – ul. Góralska 1 nieokreślona przeworska epoka żelaza 
 

7 
Łódź – 

ul. Strykowska 
1 

ślad 
  

 

ślad późne średniowiecze późne średniowiecze 

8 Wilanów 1 znalezisko luźne przeworska epoka żelaza 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

9 Wilanów 2 osada? staropolska 
  

10 Łódź – Łagiewniki 1a nieokreślone przeworska epoka żelaza 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

11 
Łódź – Łagiewniki 

Nowe 
3 ślad przeworska epoka żelaza 

stanowisko archiwalne 
o niepotwierdzonej lokalizacji 

12 Łódź – Marysin III 2 
    

13 Łódź – Arturówek 178 cmentarzysko przeworska epoka żelaza 
stanowisko archiwalne 
o określonej lokalizacji 
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O
b

sz
ar

 A
Z

P
 

Nr stanowiska 
na obszarze 

Lokalizacja 
Nr stanowiska w 

miejscowości 
Funkcja obiektu Kultura Chronologia Uwagi 

14 Łódź – Marysinek 330 cmentarzysko przeworska epoka żelaza 
stanowisko archiwalne 
o określonej lokalizacji 

15 Łódź – ul. Cała 151 ślad 
 

nowożytność 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

16 
Łódź – Łagiewniki 

kapliczki 
369 

kaplica św. 
Antoniego  

nowożytność 
 

17 
Łódź – Wzgórze Św. 

Walentego 
382 

    

6
5

-5
3

 

5 Łódź – Nowosolna 3 osada 
 

późne średniowiecze 
 

6
6

-5
0

 
 

34 Łódź – Polesie 383 
ślad  

osada 
ślad 

 

wczesne średniowiecze 
późne średniowiecze 

nowożytność 
 

36 
 

384 ślad 
 

nowożytność 
 

39 Łódź – Polesie 385 ślad 
 

nowożytność 
 

59 Łódź 386 ślad 
 

nowożytność 
 

61 Łódź – Polesie 387 ślad 
 

nowożytność 
 

62 Łódź 388 ślad 
 

epoka kamienia/epoka 
brązu  

63 Łódź 389 ślad 
 

nowożytność 
 

15 
Łódź – Nowe 

Złotno 
1 ślad łużycka 

  

6
6

-5
1

 
 

1 Łódź – Polesie 1 osada 
 

wczesne średniowiecze 
 

2 Łódź – Brus 7 osada polska 
Średniowiecze / 

nowożytność  

3 Łódź – Brus 12 ślad 
 

późne średniowiecze 
 

4 Łódź – Brus 13 ślad 
 

późne średniowiecze 
 

5 Łódź – Brus 14 ślad 
 

epoka kamienia 
 

6 Łódź – Brus 15 ślad 
 

późne średniowiecze 
 

7 Łódź – Retkinia 1 cmentarzysko gocko-gepidzka epoka żelaza 
stanowiska archiwalne 

o nieokreślonej lokalizacji 
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b
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ar
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Z
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Nr stanowiska 
na obszarze 

Lokalizacja 
Nr stanowiska w 

miejscowości 
Funkcja obiektu Kultura Chronologia Uwagi 

8 Łódź – Retkinia 
 

ślad 
 

epoka kamienia 
stanowiska archiwalne 

o nieokreślonej lokalizacji 

9 Łódź – Retkinia 2 ślad 
 

epoka kamienia 
stanowiska archiwalne 

o nieokreślonej lokalizacji 

10 Łódź – Retkinia 6 ślad 
 

późne średniowiecze 
 

11 Łódź – Zdrowie 2 nieokreślona łużycka 
 

stanowisko archiwalne 
o niepotwierdzonej lokalizacji 

12 Łódź – Zdrowie 
 

nieokreślona tardenuaska epoka kamienia 
stanowiska archiwalne 
o określonej lokalizacji 

13 Łódź – Zdrowie 2 nieokreślona nieokreślona epoka kamienia 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

14 Łódź – Zdrowie 
 

osada pucharów lejkowatych epoka kamienia 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

15 
Łódź – Zdrowie – 

Cyganka 
1 osada grzebykowo dołkowa epoka kamienia 

stanowisko archiwalne 
o niepotwierdzonej lokalizacji 

16 
Łódź – Zdrowie – 

Nowe Złotno 
1 osada grzebykowa dołkowa epoka kamienia 

stanowisko archiwalne 
o niepotwierdzonej lokalizacji 

17 
Łódź – Zdrowie – 

Nowe Złotno 
1 nieokreślona 

pucharów lejkowatych, 
grzebykowo dołkowa 

epoka kamienia 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

18 
Łódź – Zdrowie – 

Nowe Złotno 
1 nieokreślona tardenuaska epoka kamienia 

stanowisko archiwalne 
o niepotwierdzonej lokalizacji 

19 
Łódź – Zdrowie – 

Nowe Złotno 
1 nieokreślona grzebykowo dołkowa epoka kamienia 

stanowisko archiwalne 
o niepotwierdzonej lokalizacji 

20 
Łódź – Zdrowie – 

Nowe Złotno 
10 nieokreślona 

 
epoka kamienia / epoka 

brązu 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

21 
Łódź – Nowe 

Złotno 
2 nieokreślona łużycka epoka brązu 

stanowisko archiwalne 
o niepotwierdzonej lokalizacji 

22 
Łódź – Nowe 

Złotno  
nieokreślona grzebykowo dołkowa epoka kamienia 

stanowisko archiwalne 
o niepotwierdzonej lokalizacji 

23 
Łódź – Nowe 

Złotno 
2 ślad łużycka epoka brązu 
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Nr stanowiska 
na obszarze 

Lokalizacja 
Nr stanowiska w 

miejscowości 
Funkcja obiektu Kultura Chronologia Uwagi 

24 
Łódź – Nowe 

Złotno 
3 osada 

 
średniowiecze 

stanowisko archiwalne 
o niepotwierdzonej lokalizacji 

25 Łódź – Grabieniec 
 

nieokreślona 
 

średniowiecze 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

26 
Łódź – ul. 

Konstantynowska 
1 cmentarzysko? łużycka epoka brązu 

 

27 Łódź – ul. Łanowa 
 

nieokreślona polska nowożytność 
 

28 Łódź – Marysin 3 cmentarzysko łużycka epoka brązu 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

29 Łódź – ul. Rąbieńska 1 nieokreślona średniowiecze 
  

30 Łódź – ul. Teresy 
 

moneta 
  

stanowisko archiwalne 
o niepotwierdzonej lokalizacji 

31 Łódź – ul. Zgierska 
 

skarb przeworska epoka żelaza 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

32 Łódź – ul. Zgierska 
 

skarb nieokreślona nieokreślona 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

33 
Łódź – Nowe 

Złotno 
1 osada pucharów lejkowatych epoka kamienia 

 

34 Łódź – Polesie 16 osada łużycka epoka brązu 
 

35 Łódź – Zdrowie 1 osada łużycka epoka brązu V okres epoki brązu 

36 Łódź – Teofilów 145 
ślad łużycka epoka żelaza 

stanowisko archiwalne 
o niepotwierdzonej lokalizacji 

ślad 
 

nowożytność 
 

37 Łódź – Żubardź 149 ślad 
 

późne średniowiecze 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

38 Łódź – Żabieniec 150 ślad 
 

nowożytność 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

39 Łódź – Bałuty 157 ślad nieokreślona nieokreślona 
 

40 Łódź – Brus Dolny 162 ślad łużycka epoka żelaza 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 
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Nr stanowiska 
na obszarze 

Lokalizacja 
Nr stanowiska w 

miejscowości 
Funkcja obiektu Kultura Chronologia Uwagi 

41 Łódź – Bałuty 165 ślad 
 

nowożytność 
stanowisko archiwalne 
o określonej lokalizacji 

42 Łódź – ul. Legionów 187 ślad łużycka epoka brązu 
 

43 
Łódź – 

ul. Poniatowskiego 
188 cmentarzysko? ceramika-sznurowa epoka kamienia 

stanowiska archiwalne 
o określonej lokalizacji 

44 
Łódź – ul. 

Konstantynowska 
216 osada przeworska epoka żelaza 

 

45 
Łódź – fabryka I.K. 

Poznańskiego 
370 osada 

 
nowożytność 

 

46 Łódź – Traktorowa 217 punkt 
 

nowożytność, 
 

47 
Łódź – Ogród 

Botaniczny 
336 osada łużycka epoka brązu 

 

48 
Łódź Śródmieście – 

ul. Wolborska 
346 miasto 

 
nowożytność 

 

49 Łódź Stare Miasto 361 
   

stanowisko archiwalne 
o niepotwierdzonej lokalizacji 

50 
Łódź – ul. 

Nowomiejska 
349 miasto 

 
nowożytność 

 

51 Łódź Stare Miasto 362 znalezisko luźne 
 

nieokreślona 
 

52 Łódź – ul. Okrzei 352 
znalezisko 

paleontologiczn
e 

miał mamuta 
 

stanowisko archiwalne 
o niepotwierdzonej lokalizacji 

53 Łódź – ul. Zgierska 364 skarb 
   

54 
Łódź – 

ul. Piotrkowska 
365 

 
łużycka epoka brązu / epoka żelaza 

 

55 
Łódź – stary 

cmentarz żydowski 
371 

cmentarz 
żydowski  

XX w. 
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Nr stanowiska 
na obszarze 

Lokalizacja 
Nr stanowiska w 

miejscowości 
Funkcja obiektu Kultura Chronologia Uwagi 

56 Łódź 374 cmentarzysko 
groby masowe z okresu II 

wojny światowej 
XX w. 

 

57 Łódź – Śródmieście 367 moneta 
 

nowożytność 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

6
6

-5
2

 
 

1 Łódź – Widzew 2 ślad 
 

epoka kamienia? 
 

2 Łódź – Widzew 1 znalezisko luźne łużycka epoka brązu 
 

3 Łódź – Stoki 2 osada prapolska wczesne średniowiecze 
 

4 Łódź – Stoki 3 osada staropolska późne średniowiecze 
 

5 Łódź – Mileszki 1 osada staropolska późne średniowiecze 
 

6 Łódź – Stoki 154 ślad ceramika-sznurowa epoka kamienia 
 

7 Łódź – Stoki 
156 ślad przeworska epoka żelaza 

 

   
wczesne średniowiecze 

 

8 Łódź – Stoki 173 ślad łużycka epoka brązu 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

9 
Łódź – 

ul. Wagonowa 
215 

ślad łużycka epoka brązu 

 
punkt KMD 

 
punkt 

 
nowożytność 

10 Łódź 331 cmentarzysko nieokreślona pradzieje 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

11 Łódź 333 znalezisko luźne ceramika-sznurowa neolit 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

12 Łódź 335 znalezisko luźne nieokreślona 
epoka kamienia / epoka 

brązu 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

13 Łódź 362 
    

14 Łódź 373 
  

Średniowiecze / 
nowożytność 

Wójtowski Młyn 

15 Łódź 372 przędzalnia 1827-1870 1827-1870 
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wodna 
   

16 Łódź – Nowosolna 390 punkt  nowożytność 
przebadane w trakcie budowy 

obwodnicy Nowosolnej 

17 Łódź – Nowosolna 391 ślad  nowożytność 
przebadane w trakcie budowy 

obwodnicy Nowosolnej 

18 Łódź – Nowosolna 392 punkt  
późne średniowiecze przebadane w trakcie budowy 

obwodnicy Nowosolnej nowożytność 

19 Łódź – Nowosolna 393 punkt  nowożytność 
przebadane w trakcie budowy 

obwodnicy Nowosolnej 

20 Łódź – Nowosolna 394 ślad  nowożytność 
przebadane w trakcie budowy 

obwodnicy Nowosolnej 

21 Łódź – Nowosolna 395 punkt  
późne średniowiecze przebadane w trakcie budowy 

obwodnicy Nowosolnej nowożytność 

22 Łódź – Nowosolna 396 ślad  
późne średniowiecze przebadane w trakcie budowy 

obwodnicy Nowosolnej nowożytność 

23 Łódź – Nowosolna 397 ślad  nowożytność 
przebadane w trakcie budowy 

obwodnicy Nowosolnej 

27 Łódź – Nowosolna 398 punkt  
późne średniowiecze przebadane w trakcie budowy 

obwodnicy Nowosolnej nowożytność 

6
6

-5
3

 
 

1 Łódź – Mileszki 
 

osada staropolska późne średniowiecze 
 

2 Łódź – Nowosolna 1 osada prapolska wczesne średniowiecza 
 

3 
Łódź – Nowosolna 2 osada przeworska? epoka żelaza 

 
   

prapolska? wczesne średniowiecze 

4 Łódź – Wiączyń 
 

ślad pucharów lejkowatych epoka kamienia 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

9 
Łódź – Wiączyń – 

Górny 
1 ślad ceramika-sznurowa epoka kamienia 

stanowisko archiwalne 
o niepotwierdzonej lokalizacji 

10 
Łódź – Wiączyń – 

Górny 
2 osada 

pucharów lejkowatych., 
faza wiórecka, 

epoka kamienia 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

11 
Łódź – Wiączyń – 

Górny 
3 

ślad nieokreślona epoka kamienia 
 

osada staropolska późne średniowiecze 
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12 
Łódź – Wiączyń – 

Górny 
5 osada staropolska późne średniowiecze 

 

13 
Łódź – Wiączyń – 

Górny 
6 osada staropolska późne średniowiecze 

 

16 
Łódź – Wiączyń – 

Nowy 
1 ślad nieokreślona epoka kamienia 

 

17 
Łódź – Wiączyń – 

Nowy 
2 

   
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

18 Łódź – Mileszki 148 ślad 
 

nowożytność 
 

21 Łódź – Nowosolna 376 
ślad 

 
późne średniowiecze 

przebadane w trakcie budowy 
autostrady A1 

ślad 
 

nowożytność 
 

22 Łódź – Mileszki 377 
ślad 

 
późne średniowiecze 

przebadane w trakcie budowy 
autostrady A1 

punkt 
 

nowożytność 
 

23 Łódź – Popielarnia 378 

ślad 

 

epoka kamienia 
przebadane w trakcie budowy 

autostrady A1 osada późne średniowiecze 

osada nowożytność 

24 Łódź – Popielarnia 379 
punkt 

 
późne średniowiecze 

przebadane w trakcie budowy 
autostrady A1 

punkt 
 

nowożytność 
 

25 Łódź – Nery 380 

ślad 

 

wczesne średniowiecze 
przebadane w trakcie budowy 

autostrady A1 

punkt późne średniowiecze 

 osada nowożytność 

26 Łódź – Mileszki 368 
   

przebadane w trakcie budowy 
autostrady A1 

28 Łódź – Nowosolna 399 ślad  
późne średniowiecze / 

nowożytność 
przebadane w trakcie budowy 

obwodnicy Nowosolnej 
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29 Łódź – Nowosolna 400 ślad  
późne średniowiecze / 

nowożytność 
przebadane w trakcie budowy 

obwodnicy Nowosolnej 

30 Łódź – Nowosolna 401 ślad  nowożytność 
przebadane w trakcie budowy 

obwodnicy Nowosolnej 

31 Łódź – Nowosolna 402 ślad  
późne średniowiecze / 

nowożytność 
przebadane w trakcie budowy 

obwodnicy Nowosolnej 

32 Łódź – Nowosolna 403 osada  
późne średniowiecze / 

nowożytność 
przebadane w trakcie budowy 

obwodnicy Nowosolnej 

33 Łódź – Nowosolna 404 ślad  nowożytność 
przebadane w trakcie budowy 

obwodnicy Nowosolnej 

34 Łódź – Nowosolna 405 punkt  nowożytność 
przebadane w trakcie budowy 

obwodnicy Nowosolnej 

35 Łódź – Nowosolna 406 ślad  nowożytność 
przebadane w trakcie budowy 

obwodnicy Nowosolnej 

36 Łódź – Nowosolna 407 punkt  
późne średniowiecze / 

nowożytność 
przebadane w trakcie budowy 

obwodnicy Nowosolnej 

37 Łódź – Nowosolna 408 punkt  
późne średniowiecze / 

nowożytność 
przebadane w trakcie budowy 

obwodnicy Nowosolnej 

38 Łódź – Nowosolna 409 ślad  
późne średniowiecze / 

nowożytność 
przebadane w trakcie budowy 

obwodnicy Nowosolnej 

39 Łódź – Nowosolna 410 ślad  nowożytność 
przebadane w trakcie budowy 

obwodnicy Nowosolnej 

40 Łódź – Nowosolna 411 punkt  
późne średniowiecze / 

nowożytność 
przebadane w trakcie budowy 

obwodnicy Nowosolnej 

41 Łódź – Nowosolna 412 punkt  
późne średniowiecze / 

nowożytność 
przebadane w trakcie budowy 

obwodnicy Nowosolnej 

6
7

-5
0

 
 

2 Łódź – Gorzew 2 

osada 

łużycka 

epoka brązu 

 punkt wczesne średniowiecza 

punkt późne średniowiecze 

30 Łódź – Łaskowice 9 
ślad łużycka epoka brązu 

 
osada przeworska epoka żelaza 
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ślad 
 

wczesne średniowiecze 

31 Łódź – Łaskowice 10 
osada? trzciniecka, epoka brązu 

 osada łużycka 
 

32 Łódź – Łaskowice 11 
ślad trzciniecka epoka brązu 

 cmentarzysko łużycka epoka brązu 

72 
Łódź – Nowy 

Józefów 
200 ślad 

 
epoka kamienia / epoka 

brązu  

73 Łódź – Lublinek 322 punkt łużycka epoka brązu 
 

74 Łódź – Grzywienna 323 osada łużycka epoka brązu 
 

75 Łódź – Grzywienna 195 ślad neolit epoka kamienia 
 

76 Łódź – Grzywienna 196 

ślad mezolit epoka kamienia 

 
osada łużycka epoka brązu 

ślad 
 

nowożytność 

77 Łódź 197 
ślad łużycka epoka brązu 

 
ślad 

 
nowożytność 

78 Łódź – Gorzew 191 

ślad trzciniecka 
 

 

punkt łużycka epoka brązu 

osada łużycka epoka brązu 

osada? łużycka epoka brązu 

punkt średniowiecze 
 

98 Łódź – Grzywienna 339 ślad łużycka epoka brązu 
 

121 Łódź 375 osad pradzieje 
  

6
7

-5
1

 1 Łódź – Lublinek 
1 osada łużycka epoka brązu 

 
 

ślad osadnictwa przeworska epoka żelaza 

2* Łódź – Lublinek 2 
nieokreślona przeworska epoka żelaza 

stanowisko archiwalne 
o określonej lokalizacji 

ślad osadnictwa łużycka epoka brązu 
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3* Łódź – Lublinek 3 ślad osadnictwa łużycka epoka brązu 
stanowisko archiwalne 
o określonej lokalizacji 

4* Łódź – Lublinek 4 ślad osadnictwa przeworska epoka żelaza 
stanowisko archiwalne 
o określonej lokalizacji 

5* Łódź – Lublinek 5 osada przeworska epoka żelaza 
stanowisko archiwalne 
o określonej lokalizacji 

6* Łódź – Lublinek 6 
osada przeworska epoka żelaza 

 
osada polska średniowiecze 

7 Łódź – Lublinek 7 ślad osadnictwa przeworska epoka żelaza 
 

8 Łódź – Lublinek 8 

ślad osadnictwa łużycka epoka brązu 
stanowiska archiwalne 
o określonej lokalizacji 

osada? przeworska epoka żelaza 
 osada średniowiecze średniowiecze 

9 Łódź – Lublinek 9 
nieokreślona trzciniecka epoka brązu 

 
ślad osadnictwa prapolska średniowiecze 

10 Łódź – Lublinek 10 osada? łużycka epoka brązu 
 

11 Łódź – Łaskowice 1 osada? przeworska epoka żelaza 
 

12 Łódź – Łaskowice 2 
osada przeworska epoka żelaza 

 

ślad osadnictwa polska nowożytność 
 

13 Łódź – Łaskowice 3 osada? przeworska epoka żelaza 
 

14 Łódź – Łaskowice 4 osada polska średniowiecze 
 

15 Łódź – Łaskowice 5 

ślad osadnictwa nieokreślona nieokreślona 

   
wczesna epoka brązu 

ślad osadnictwa polska średniowiecze 
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16 Łódź – Łaskowice 6 nieokreślona polska nowożytność 
 

17 Łódź – Łaskowice 7 osada? przeworska epoka żelaza 
 

18 Łódź – Łaskowice 12 osada łużycka epoka brązu 
 

19 Łódź – Łaskowice 13 ślad osadnictwa łużycka? 
  

20 Łódź – Łaskowice 14 osada przeworska epoka żelaza 
 

21 Łódź – Łaskowice 15 osada? przeworska epoka żelaza 
 

22 Łódź – Łaskowice 16 osada przeworska epoka żelaza 
 

23 Łódź – Łaskowice 17 
osada przeworska epoka żelaza 

 osada prapolska wczesne średniowiecze 

24 
Łódź – 

Chocianowice 
1 osada prapolska wczesne średniowiecze 

 

25 
Łódź – 

Chocianowice 
2 osada prapolska wczesne średniowiecze 

stanowisko wpisane do rejestru 
zabytków 

26 
Łódź – 

Chocianowice 
3 nieokreślona przeworska epoka żelaza 

Przebadane podczas budowy S-
14, stanowisko wpisane do 

rejestru zabytków 

27 
Łódź – 

Chocianowice 

4 ślad osadnictwa łużycka epoka brązu 

  
ślad osadnictwa przeworska epoka żelaza 

 
osada polska 

późne średniowiecze / 
nowożytność 

28 
Łódź – 

Chocianowice 
5 

nieokreślona łużycka epoka brązu 

 
osada przeworska epoka żelaza 

29 
Łódź – 

Chocianowice 
6 osada prapolska wczesne średniowiecze 

 

30 Łódź – 7 ślad osadnictwa łużycka epoka brązu 
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Chocianowice 
osada polska 

późne średniowiecze / 
nowożytność 

31 
Łódź – 

Chocianowice 
8 

ślad osadnictwa łużycka epoka brązu 
 osada? przeworska epoka żelaza 

32 
Łódź – 

Chocianowice 
9 ślad osadnictwa łużycka epoka brązu 

 

33 
Łódź – 

Chocianowice 
10 

ślad osadnictwa łużycka epoka brązu 
 

nieokreślona przeworska epoka żelaza 

34 
Łódź – 

Chocianowice 
11 osada łużycka epoka brązu 

 

35* 
Łódź – 

Chocianowice 

13 ślad osadnictwa nieokreślona wczesna epoka brązu 

  
osada 

pucharów lejkowatych / 
neolit 

epoka kamienia 

 
ślad osadnictwa łużycka wczesna epoka żelaza 

36 
Łódź – 

Chocianowice 
14 

osada łużycka epoka brązu 

 
ślad osadnictwa prapolska wczesne średniowiecze 

37 Łódź – Górna 1 znalezisko luźne 
 

wczesne średniowiecze 
stanowiska archiwalne 
o określonej lokalizacji 

38 Łódź – Lublinek 2 nieokreślone łużycka epoka brązu 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

39 Łódź – Lublinek 3 osada przeworska epoka żelaza 
 

40 Łódź – Lublinek 4 ślad osadnictwa wczesna epoka brązu wczesna epoka brązu 
 

41 Łódź – Retkinia 3 osada łużycka epoka brązu 
 

42 Łódź – Retkinia 4 osada 
 

późne średniowiecze 
 

43 Łódź – Retkinia 5 
 

praugrofińska, trzciniecka 
epoka kamienia lub epoka 

brązu  
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44 Łódź – Retkinia 8 osada polska późne średniowiecze 
 

45 Łódź – Retkinia 9 obozowisko? 
   

46 Łódź – Retkinia 11 osada polska wczesne średniowiecze 
 

47 Łódź – Ruda 10 Osada 

praugrofińska epoka kamienia 

 
pucharów lejkowatych epoka kamienia 

trzciniecka epoka brązu 

łużycka epoka żelaza 

48 
Łódź – Ruda 
Pabianicka 

14 ślad osadnictwa łużycka 
  

49 
Łódź – Ruda 
Pabianicka 

15 osada łużycka 
  

50 
Łódź – Ruda 
Pabianicka 

16 ślad osadnictwa polska średniowiecze 
 

51 
Łódź – Ruda 
Pabianicka 

17 ślad osadnictwa przeworska epoka żelaza 
 

53 Łódź – Retkinia 1 
ślad łużycka epoka żelaza stanowiska archiwalne 

o prawdopodobnej lokalizacji cmentarzysko przeworska epoka żelaza 

54 Łódź – Retkinia 
1a ślad nieokreślona epoka kamienia 

 
   

epoka kamienia 

55 Łódź – Retkinia 2 ślad nieokreślona epoka kamienia 
stanowiska archiwalne 

o nieokreślonej lokalizacji 

56 Łódź 172 ślad 
kultura ceramiki 

sznurowej 
epoka kamienia / epoka 

brązu  

57 Łódź – Karolew 153 punkt nieokreślona epoka kamienia 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

58 Łódź 228 skarb polska nowożytność 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

59 Łódź 229 skarb polska nowożytność 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

60 Łódź 230 ślad polska nowożytność 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 
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61 Łódź 231 ślad polska nowożytność 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

62 Łódź 232 skarb późne średniowiecze 
 

stanowisko archiwalne 
o niepotwierdzonej lokalizacji 

63 Łódź 233 ślad nieokreślona epoka żelaza 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

64 Łódź 234 skarb nieokreślona epoka żelaza 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

65 Łódź 235 skarb nieokreślona 
późne średniowiecze / 

nowożytność 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

66 Łódź 158 nieokreślona świderska epoka kamienia 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

67 Łódź 176 nieokreślona 
kultura ceramiki 

wstęgowej 
epoka kamienia 

stanowisko archiwalne 
o niepotwierdzonej lokalizacji 

68 Łódź 177 nieokreślona pucharów lejkowatych epoka kamienia 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

69 Łódź 236 ślad nieokreślona późne średniowiecze 
 

70 Łódź – Smulsko 159 
punkt nieokreślona epoka kamienia 

stanowisko archiwalne 
o niepotwierdzonej lokalizacji 

 
neolit? epoka kamienia 

 

71 Łódź – Smulsko 160 
ślad łużycka epoka brązu 

stanowisko archiwalne 
o niepotwierdzonej lokalizacji 

ślad 
 

późne średniowiecze 
 

72 Łódź – Retkinia 175 osada łużycka wczesna epoka żelaza 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

73 Łódź 237 znalezisko luźne 
 

epoka kamienia/epoka 
brązu 

stanowisko archiwalne 
o niepotwierdzonej lokalizacji 

74 
Łódź – Nowe 

Rokicie 
164 skarb 

 
nowożytność 

 

75 Łódź – Lublinek 155 osada łużycka epoka brązu / epoka żelaza 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

76 Łódź – Lublinek 238 znalezisko luźne łużycka epoka brązu 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 
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77 Łódź – Lublinek 152 cmentarzysko pomorska epoka żelaza 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

78 Łódź – Lublinek 239 ślad nieokreślona nowożytność 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

79 Łódź – Lublinek 227 osada nieokreślona epoka kamienia 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

80 
Łódź – Ruda 
Pabianicka 

1 

ślad nieokreślona epoka kamienia 

 ślad trzciniecka epoka brązu 

osada łużycka epoka brązu 

cmentarzysko łużycka wczesna epoka żelaza 

cmentarzysko-
ciałopalne 

przeworska epoka żelaza 

81 
Łódź – Ruda 
Pabianicka 

5 

ślad nieokreślona epoka kamienia 

 
osada łużycka epoka brązu 

osada łużycka epoka żelaza 

osada przeworska epoka żelaza 

82 
Łódź – Ruda 
Pabianicka 

163 osada łużycka epoka brązu 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

83 
Łódź – Ruda 
Pabianicka 

240 
grodzisko łużycka epoka brązu stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 
cmentarz łużycka epoka brązu 

84 
Łódź – Ruda 
Pabianicka 

6 ślad 
 

epoka żelaza 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

85 
Łódź – Ruda 
Pabianicka 

186 osada łużycka epoka żelaza 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

86 
Łódź – Ruda 
Pabianicka 

225 osada pomorska epoka żelaza 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 
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87 
Łódź – Ruda 
Pabianicka 

242 ślad przeworska epoka żelaza 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

88 
Łódź – Ruda 
Pabianicka 

241 skarb nieokreślona epoka żelaza 
 

89 
Łódź – Ruda 
Pabianicka 

2 ślad polska wczesne średniowiecze 
 

90 
Łódź – Ruda 
Pabianicka 

180 cmentarzysko łużycka epoka brązu 
stanowiska archiwalne 
o określonej lokalizacji 

91 Łódź – Łaskowice 167 cmentarzysko pomorska epoka żelaza 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

92 Łódź – Łaskowice 168 cmentarzysko? pomorska epoka żelaza 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

93 
Łódź – 

Chocianowice 
166 osada łużycka epoka brązu 

 

94 
Łódź – 

Chocianowice 
210 ślad przeworska epoka żelaza 

 

95 
Łódź – 

Chocianowice 
223 

cmentarzysko pomorska epoka żelaza stanowisko archiwalne 
o niepotwierdzonej lokalizacji 

osada 
 

nowożytność 

96 
Łódź – 

Chocianowice 
225 osada pomorska, epoka żelaza 

stanowisko archiwalne 
o niepotwierdzonej lokalizacji 

97 
Łódź – 

Chocianowice 
243 osada? nieokreślona epoka kamienia 

stanowisko archiwalne 
o niepotwierdzonej lokalizacji 

98 
Łódź – 

Chocianowice 
244 skarb 

 
nowożytność 

stanowisko archiwalne 
o niepotwierdzonej lokalizacji 

99 
Łódź – 

Chocianowice 
245 osada 

 
wczesne średniowiecze 

stanowisko archiwalne 
o niepotwierdzonej lokalizacji 

100 
Łódź – 

Chocianowice 
246 osada przeworska epoka żelaza 

stanowisko archiwalne 
o niepotwierdzonej lokalizacji 
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101 
Łódź – 

Chocianowice 
247 osada przeworska epoka żelaza 

stanowisko archiwalne 
o niepotwierdzonej lokalizacji 

102 
Łódź – 

Świętojańska 
185 

osada łużycka 
 

stanowiska archiwalne 
o określonej lokalizacji 

osada przeworska epoka żelaza 
 

103 Łódź – Łaskowicka 205 ślad nieokreślona, neolit epoka kamienia 
 

104 Łódź – Rokicie 206 ślad epoka brązu epoka kamienia 
 

105 Łódź – Pustynna 207 ślad nieokreślona epoka brązu 
 

106 Łódź – Lublinek 222 cmentarzysko nieokreślona 
  

107 Łódź – Lublinek 107 ślad polska nowożytność 
 

108 
Łódź – Nowy 

Józefów 
108 ślad nieokreślona, neolit 

epoka kamienia/epoka 
brązu  

109 Łódź – Lublinek 199 ślad łużycka epoka brązu 
 

110 Łódź – Lublinek 219 cmentarzysko łużycka epoka brązu 
 

111 Łódź – Lublinek 221 ślad nieokreślona wczesna epoka brązu 
 

112 Łódź – Lublinek 220 ślad łużycka epoka brązu / epoka żelaza 

113 Łódź – Lublinek 189 ślad łużycka 
  

114 Łódź – Lublinek 198 osada polska nowożytność 
 

115 Łódź – Dubois 190 

osada 
 

epoka kamienia 

 
osada łużycka epoka brązu 

osada 
 

epoka żelaza 

punkt polska nowożytność 

116 
Łódź – Dubois – 

Zatokowa 
212 osada łużycka epoka brązu 

 

117 Łódź – Zatokowa 213 osada łużycka epoka brązu 
 

118 Łódź – Lublinek 201 
punkt łużycka epoka brązu 

 punkt polska nowożytność 

119 Łódź – Rozwojowa 211 ślad polska nowożytność 
 

120 Łódź – Pabianicka 209 osada łużycka epoka brązu 
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121 
Łódź – 

Obywatelska 
208 ślad nieokreślona epoka brązu 

 

122 Łódź – Łaskowice 192 punkt przeworska epoka żelaza 
 

123 Łódź – Łaskowice 193 
ślad nieokreślona epoka kamienia 

 
  

wczesny brąz 

124 Łódź 146 ślad nieokreślona epoka żelaza 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

125 
Łódź – Ruda 
Pabianicka 

181 ślad łużycka epoka brązu 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

128 Łódź 161 ślad łużycka epoka brązu 
 

129 Łódź – Retkinia 249 ślad 
 

wczesna epoka brązu 
 

130 Łódź – Retkinia 250 ślad łużycka epoka brązu 
 

131 Łódź – Lublinek 251 ślad łużycka epoka brązu 
 

132 Łódź – Lublinek 252 ślad łużycka epoka brązu 
 

133 Łódź – Lublinek 253 osada łużycka epoka brązu 
 

134 Łódź – Lublinek 254 ślad łużycka epoka brązu 
 

135 Łódź – Lublinek 255 osada? nieokreślona 
  

136 Łódź – Lublinek 256 
ślad łużycka epoka brązu 

 punkt łużycka epoka brązu 

137 Łódź – Lublinek 257 
ślad nieokreślona epoka kamienia 

 
  

epoka brązu 

138 Łódź – Lublinek 258 
ślad przeworska epoka żelaza 

 punkt 
 

późne średniowiecze 

139 Łódź – Lublinek 259 ślad przeworska epoka żelaza 
 

140 Łódź – Lublinek 260 ślad 
 

epoka kamienia 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

141 Łódź – Lublinek 261 ślad 
 

epoka kamienia 
 

142 Łódź – Lublinek 262 ślad łużycka epoka brązu 
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143 
Łódź – Ruda 
Pabianicka 

263 osada? nieokreślona nieokreślona 
 

144 Łódź – Łaskowice 264 
punkt łużycka epoka brązu 

 punkt 
 

nowożytność 

145 Łódź – Łaskowice 265 
osada przeworska epoka żelaza 

 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji ślad polska nowożytność 

146 Łódź – Łaskowice 266 ślad polska 
późne średniowiecze / 

nowożytność  

147 Łódź – Lublinek 267 
osada pomorska epoka żelaza 

 osada 
 

nowożytność 

148 Łódź – Łaskowice 268 
ślad 

 

przeworska 

 
osada nowożytność 

149 Łódź – Łaskowice 269 osada przeworska epoka żelaza 
 

150 Łódź – Łaskowice 270 
osada przeworska epoka żelaza 

 osada 
 

nowożytność 

151 Łódź – Łaskowice 271 osada? nieokreślona nieokreślona 
 

152 Łódź – Łaskowice 272 ślad 
 

epoka kamienia / epoka 
brązu  

153 Łódź – Łaskowice 273 

ślad świderska epoka kamienia 

 

osada trzciniecka epoka brązu 

osada łużycka 
 

ślad przeworska epoka żelaza 

ślad polska późne średniowiecze 

ślad 
 

nowożytność 

154 Łódź – Łaskowice 274 osada 
 

średniowiecze 
materiał średniowieczny może 

być nawieziony 
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nowożytność 
 

155 Łódź – Łaskowice 275 ślad pradzieje 
epoka kamienia / epoka 

brązu  

156 Łódź – Łaskowice 276 punkt łużycka epoka brązu 
 

157 Łódź – Łaskowice 277 
punkt łużycka epoka brązu 

 osada 
 

nowożytność 

158 Łódź – Łaskowice 278 
ślad 

przeworska 
epoka brązu 

 
osada nowożytność 

159 Łódź – Łaskowice 279 punkt łużycka epoka brązu 
 

160 Łódź – Retkinia 280 ślad pradzieje 
 

stanowisko archiwalne 
o niepotwierdzonej lokalizacji 

161 Łódź – Łaskowice 281 ślad 
 

epoka kamienia / epoka 
brązu  

162 Łódź – Łaskowice 282 
ślad przeworska epoka żelaza 

 
osada 

 
nowożytność 

 

163 
Łódź – 

Chocianowice 
283 ślad przeworska epoka żelaza 

 

164 
Łódź – 

Chocianowice 
284 

osada przeworska epoka żelaza 

 
ślad 

 
nowożytność 

165 
Łódź – 

Chocianowice 
285 ślad łużycka 

  

166 
Łódź – 

Chocianowice 
286 ślad przeworska epoka żelaza 

 

167 
Łódź – 

Chocianowice 
287 osada 

 
nowożytność 

 

168 
Łódź – 

Chocianowice 
288 

ślad 

 

epoka brązu / epoka 
kamienia 

 
osada nowożytność 
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169 
Łódź – 

Chocianowice 
289 

ślad łużycka 
 

 
ślad 

 
nowożytność 

170 
Łódź – Ruda 
Pabianicka 

290 
osada łużycka, nowożytność epoka brązu 

 
ślad 

 
nowożytność 

171 
Łódź – 

Chocianowice 
291 

ślad 

 

epoka kamienia / epoka 
brązu 

 
ślad nowożytność 

172* 
Łódź – 

Chocianowice 
292 

cmentarzysko przeworska epoka żelaza 

 osada łużycka 
 

osada pomorska epoka żelaza 

173 Łódź 293 osada łużycka epoka brązu 
 

174 
Łódź – Ruda 
Pabianicka 

294 ślad pradzieje 
 

stanowisko archiwalne 
o niepotwierdzonej lokalizacji 

175 Łódź 295 cmentarzysko? pradzieje 
 

stanowisko archiwalne 
o niepotwierdzonej lokalizacji 

176 
Łódź – Ruda 
Pabianicka 

3 nieokreślone trzciniecka epoka brązu 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

177 Łódź 296 nieokreślone trzciniecka epoka brązu 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

178 
Łódź – Retkinia 

Zagrodniki 
178 

ślad nieokreślona, wczesna epoka brązu 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

ślad nieokreślona epoka kamienia 
 

179 Łódź – Retkinia 318 
ślad łużycka epoka brązu 

 punkt 
 

nowożytność 

180 Łódź – Uroczysko 350 
osada łużycka epoka brązu 

 osada 
  

181 Łódź – Mielizny 351 
osada 

kultura pucharów 
lejkowatych 

epoka kamienia 
 

osada łużycka epoka brązu 

182 Łódź – Smulsko 355 punkt 
 

nowożytność 
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183* 
Łódź – 

Chocianowice 
358 osada nieokreślona nieokreślona 

 

184 Łódź 168 ślad nieokreślona epoka brązu 
 

6
7

-5
2

 
 

1 Łódź – Chojny 1 ślad polska nowożytność 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

2 Łódź – Józefów 2 osada łużycka epoka brązu 
stanowiska archiwalne 
o określonej lokalizacji 

3 Łódź – Józefów 3 
osada łużycka epoka brązu 

 osada 
wczesne średniowiecze, 

późne średniowiecze 
średniowiecze 

4 Łódź – Józefów 4 osada łużycka epoka brązu 
 

5 Łódź – Józefów 5 
osada łużycka epoka brązu częściowo przebadane, ponad 

połowa zniszczona 
osada? przeworska epoka żelaza 

6 Łódź – Józefów 6 ślad łużycka 
 

stanowisko zniszczone 

7 Łódź – Józefów 8 ślad łużycka 
 

niepotwierdzone w drugim 
etapie AZP 

8 Łódź –Śródmieście  1 skarb 
 

nowożytność 
stanowiska archiwalne 
o określonej lokalizacji 

9 Łódź – Widzew 2 nieokreślone neolit epoka kamienia stanowisko zniszczone 

10 Łódź – Widzew 3 nieokreślone łużycka epoka brązu 
 

11 Łódź – Chojny 147 
ślad 

 
późne średniowiecze 

stanowiska archiwalne 
o określonej lokalizacji 

  
nowożytność 

 

12 Łódź – Górna 2 ślad 
 

nowożytność 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

13 Łódź – Chojny 183 ślad 
kultura ceramiki 

wstęgowej 
epoka kamienia 

stanowiska archiwalne 
o określonej lokalizacji 

14 Łódź – Chojny 182 ślad 
 

epoka kamienia 
stanowiska archiwalne 
o określonej lokalizacji 

15 Łódź – Chojny 3 ślad polska nowożytność 
stanowiska archiwalne 
o określonej lokalizacji 
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16 Łódź – Chojny 2 ślad nieokreślona epoka żelaza 
stanowiska archiwalne 
o określonej lokalizacji 

17 Łódź – Stare Chojny 4 osada? nieokreślona nieokreślona 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

18 Łódź – Stare Chojny 5 osada nieokreślona nieokreślona 
stanowiska archiwalne 
o określonej lokalizacji 

19 Łódź – Chojny 174 cmentarzysko? łużycka epoka brązu 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

20 Łódź – Chojny 319 osada przeworska epoka żelaza 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

21 Łódź – Stare Chojny 169 

osada nieokreślona epoka kamienia 

stanowisko archiwalne 
o niepotwierdzonej lokalizacji osada łużycka epoka brązu 

cmentarzysko łużycka epoka brązu 

22 Łódź – Stare Chojny 3 osada? nieokreślona nieokreślona 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

23 Łódź – Chojny 184 osada łużycka epoka brązu 
 

24 Łódź – Zarzew 298 osada dwór polska nowożytność 
 

25 Łódź – Olechów 299 ślad 
 

epoka kamienia 
 

26 Łódź – Olechów 300 ślad 
 

epoka kamienia 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

27 Łódź – Olechów 301 ślad łużycka epoka brązu 
 

28 Łódź – Olechów 302 ślad łużycka epoka brązu 
 

29 Łódź – Olechów 303 ślad łużycka epoka brązu 
 

30 Łódź – Olechów 304 ślad nieokreślona 
epoka kamienia / epoka 

brązu  

31 Łódź – Olechów 305 ślad łużycka epoka brązu 
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nowożytność 

32 Łódź – Olechów 306 ślad 
 

epoka brązu? 
 

33 Łódź – Młynek 307 osada polska nowożytność 
 

34 Łódź – Młynek 308 punkt nowożytność 
późne średniowiecze / 

nowożytność  

35 Łódź – Młynek 309 

ślad komor. choj.-pień? epoka kamienia 

 osada łużycka epoka brązu 

ślad polska nowożytność 

36 Łódź – Młynek 310 ślad łużycka epoka brązu 
 

37 Łódź – Młynek 
311 ślad łużycka epoka brązu 

 
 

osada 
 

nowożytność 

38 Łódź – Młynek 312 ślad neolit? epoka kamienia 
 

39 Łódź – Jędrzejów 313 ślad łużycka epoka brązu 
 

40 Łódź – Wiskitno 314 ślad 
 

epoka brązu? 
 

41 Łódź – Wiskitno 315 osada polska nowożytność 
 

42 Łódź – Józefów 316 ślad nieokreślona epoka brązu? 
 

43 Łódź – Kurczaki 317 ślad polska nowożytność 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

44 Łódź – Olechów 356 ślad 
 

epoka kamienia 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

45 Łódź – Chojny 321 ślad polska nowożytność 
 

6
7

-5
3

 
 

1 Łódź – Andrzejów 1 znalezisko luźne nieokreślona 
 

stanowisko archiwalne 
o niepotwierdzonej lokalizacji 

2 Łódź – Andrzejów 2 znalezisko luźne nieokreślona 
 

stanowisko archiwalne 
o niepotwierdzonej lokalizacji 

5 Łódź – Feliksin 1 znalezisko luźne ceramika-sznurowa 
 

stanowisko archiwalne 
o niepotwierdzonej lokalizacji 

6 Łódź – Feliksin 1a 
punkt KPL, KCS epoka kamienia 

 

punkt 
 

epoka kamienia / wczesna 
epoka brązu  
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7 
Łódź – Huta 

Szklana 
1 ślad nieokreślona epoka kamienia 

 

12 
Łódź Wiśniowa 

Góra 
381 

ślad 
  

 
punkt osadniczy okres nowożytny nowożytność 

6
8

-5
1

 
 

6 Łódź – Łaskowice 401 

ślad łużycka epoka brązu 

 ślad łużycka epoka brązu 

punkt osadniczy polska nowożytność 

7 
Łódź – Ruda 
Pabianicka 

402 ślad prapolska średniowiecze 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

8 
Łódź – Ruda 
Pabianicka 

403 nieokreślona trzciniecka epoka brązu 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

9 
Łódź – Ruda 
Pabianicka 

404 ślad przeworska epoka żelaza 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

10 
Łódź – Ruda 
Pabianicka 

405 nieokreślona łużycka nieokreślona 
 

11 
Łódź – Ruda 
Pabianicka 

406 
ślad łużycka nieokreślona 

 

  
epoka żelaza 

18 Łódź – Łaskowice 325 

ślad nieokreślona epoka kamienia 

 

ślad łużycka epoka brązu 

ślad polska średniowiecze 

punkt polska 
późne średniowiecze / 

nowożytność 

19* Łódź – Łaskowice 428 
obozowisko nieokreślona 

epoka kamienia / epoka 
brązu 

 
ślad łużycka epoka brązu 
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osada polska nowożytność 

33 Łódź – Łaskowice 407 

ślad nieokreślona epoka kamienia 

 osada przeworska epoka żelaza 

osada miejska polska nowożytność 

34 Łódź – Łaskowice 408 
obozowisko 

kultura pucharów 
lejkowatych 

epoka kamienia 

 
osada przeworska epoka żelaza 

35 
Łódź – Łaskowice  

Rypułowice 
409 punkt polska nowożytność 

 

36 Łódź – Łaskowice 410 

ślad łużycka epoka brązu 

 
ślad przeworska epoka żelaza 

punkt polska 
późne średniowiecze / 

nowożytność 

65 Łódź – Łaskowice 411 ślad 
 

współczesność 
 

66 Łódź – Łaskowice 412 

ślad przeworska epoka żelaza 

 punkt 
późne 

średniowiecze/nowożytno
ść 

późne średniowiecze / 
nowożytność 

67 Łódź – Łaskowice 413 

ślad łużycka epoka brązu 

 
punkt polska późne średniowiecze 

punkt polska nowożytność 

68 Łódź 414 
ślad nieokreślona 

 
 

ślad nowożytność nowożytność 

69 Łódź – Łaskowice 415 
punkt łużycka epoka brązu 

 ślad nowożytność nowożytność 

70 Łódź – Łaskowice 416 ślad nieokreślona 
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punkt nieokreślona 
późne średniowiecze / 

nowożytność  

71 
Łódź – 

Chocianowice 
417 

ślad nieokreślona 
pradzieje 

 
punkt nowożytność 

72 
Łódź – 

Chocianowice 
418 

ślad nieokreślona 

  
punkt nowożytność 

73 Łódź 419 ślad nieokreślona 
  

74 
Łódź – 

Chocianowice 
420 

punkt XIII-XV w. późne średniowiecze 

 punkt 
 

nowożytność 

75 
Łódź – 

Chocianowice 
21 

punkt nieokreślona 
 

 osada? 
 

późne średniowiecze / 
nowożytność 

76* 
Łódź – 

Chocianowice 
422 osada polska nowożytność 

 

77 
Łódź – 

Chocianowice 
423 punkt 

późne 
średniowiecza/nowożytno

ść 

późne średniowiecza / 
nowożytność  

78 
Łódź – 

Chocianowice 
424 

ślad łużycka epoka brązu 

 punkt późne średniowiecze 
 

ślad 
 

nowożytność 

79* 
Łódź – 

Chocianowice 
425 

ślad 

 

późne średniowiecze 

 
punkt nowożytność 

80 
Łódź – Ruda 
Pabianicka 

426 ślad 
 

późne średniowiecze / 
nowożytność  



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI 

 

414 

O
b

sz
ar

 A
Z

P
 

Nr stanowiska 
na obszarze 

Lokalizacja 
Nr stanowiska w 

miejscowości 
Funkcja obiektu Kultura Chronologia Uwagi 

81 
Łódź – Ruda 
Pabianicka 

427 

ślad 
 

nieokreślona 
 

punkt 
 

późne średniowiecze / 
nowożytność  

122 Łódź – Łaskowice 429 
ślad nieokreślona 

 
 ślad 

 
nowożytność 

127* Łódź 357 osada kultura łużycka epoka brązu 
 

6
8

-5
2

 

11 Łódź – Józefów 1 grób ceramika-sznurowa epoka brązu 
stanowisko archiwalne 

o niepotwierdzonej lokalizacji 

26 Łódź – Stare Chojny 414 ślad  późne średniowiecze 
przebadane w trakcie budowy 

trasy „Górna” 

27 Łódź – Stare Chojny 415 punkt  nowożytność 
przebadane w trakcie budowy 

trasy „Górna” 

28 Łódź – Nowe Górki 416 osada  
późne średniowiecze / 

nowożytność 
przebadane w trakcie budowy 

trasy „Górna” 

29 Łódź – Nowe Górki 417 ślad  nowożytność 
przebadane w trakcie budowy 

trasy „Górna” 

30 Łódź – Brnosin 418 osada  
późne średniowiecze / 

nowożytność 
przebadane w trakcie budowy 

trasy „Górna” 

31 Łódź – Wiskitno 419 punkt  
późne średniowiecze / 

nowożytność 
przebadane w trakcie budowy 

trasy „Górna” 

32 Łódź – Stare Chojny 420 ślad  Epoka kamienna 
przebadane w trakcie budowy 

trasy „Górna” 
Uwaga gwiazdką (*) oznaczono stanowiska archeologiczne przebadane w całości. 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wykaz 11 Obiekty uznane za miejsca i pomniki pamięci narodowej oraz tablice pamiątkowe 

Kategoria Nr Nazwa obiektu Lokalizacja 

Miejsca Walk 
i Martyrologii 

1W Budynek dawnej siedziby Gestapo i UB ul. Anstadta 7 

2W Budynek Muzeum Tradycji 
Niepodległościowych 

ul. Gdańska 13 

3W Poligon Brus miejsce osób, rozstrzelanych 
i pochowanych w czasie okupacji 
niemieckiej 

ul. Krańcowa 

4W Stacja Radegast Aleja Pamięci Ofiar 
Litzmannstadt Getto 

5W Plac Piastowski, miejsce publicznych 
egzekucji podczas II Wojny Światowej 

Plac Piastowski 

6W Budynek Wydziału Kartek 
Żywnościowych i Urząd Przydziału 
Mieszkań, funkcjonowała w nim Komisja 
Wysiedleńcza tworząca listę Żydów 
przeznaczonych do wywozu do obozów 
koncentracyjnych 

ul. Rybna 8 

7W Granice Litzmannstadt Getto Tereny dzisiejszych Bałut 

8W Obóz dla nieletnich Polaków Tereny przy 
ul. Przemysłowej 

9W Granice Obozu Romskiego Tereny przy ul. Wojska 
Polskiego 

10W Mauzoleum – ruiny fabryki dawnego 
więzienia hitlerowskiego, hitlerowskiego 
(Muzeum Tradycji Niepodległościowych) 
oraz Pomnik Iglica na Radogoszczu, Plac 
Pamięci Narodowej 

ul. Zgierska 147 

 

Groby i Mogiły Wojenne 1G Cmentarz katolicki pw. św. Anny ul. Lodowa 48 

2G Cmentarz katolicki pw. św. Wojciecha: 
1. kwatera 40 żołnierzy poległych 1939 r. 
2. zbiorowa mogiła (8 osób) poległych 
w latach międzywojennych w walce o 
wolność i socjalizm 
3. grób płk. Tomczyka 

ul. Kurczaki 81 

3G Cmentarz katolicki – Ruda Pabianicka: 
1. dwa groby przy obelisku T. Kościuszki – 
poległego lotnika i nieznanego żołnierza 

ul. Mierzejowa 

4G Cmentarz Katolicki pw. św. Józefa: 
1. sarkofag powstańców z 1863 r. 
2. zbiorowa mogiła rewolucjonistów 
z 1905-07 r.  
3. kwatera poległych w listopadzie 1918 
r.  
4. dwa groby młodych ludzi lat 20 i 21 
z roku 1906 i 1907 ufundowane przez ich 
matki 
5. kwatera rewolucjonistów poległych 
w 1905 r. 
6. grób nieznanego żołnierza (przy starej 
kaplicy – aleja główna) 
7. grób nieznanego żołnierza – kwartał 26 
8. zbiorowy grób dwóch osób 
zamordowanych przez Niemców w roku 
1940 pod Tuszynem  
9. zbiorowy grób zamordowanych w 
1941 r. pocztowców w lesie Tuszyńskim 
10. kwatera weteranów z 1863 r.  

ul. Ogrodowa 39 
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Kategoria Nr Nazwa obiektu Lokalizacja 

5G Cmentarz prawosławny  ul. Ogrodowa 

6G Cmentarz ewangelicko-augsburski ul. Ogrodowa 

7G Cmentarz katolicki św. Antoniego 
w Łagiewnikach: 
1. zbiorowa mogiła żołnierzy WP 
poległych w 1939 r.  
2. zbiorowa mogiła rozstrzelanych 
w listopadzie 1939 r. posłów i senatorów 
RP 

ul. Okólna 185 

8G Cmentarz radzieckich Nr I i Nr II: 
1. cmentarz Nr I – zbiorowe groby 
żołnierzy wojennych (68) 
2. cmentarz Nr II – zbiorowe groby 
żołnierzy (64) 

Park im. ks. Józefa 
Poniatowskiego 

9G Plac Katedralny: 
Grób Nieznanego Żołnierza 

ul. Piotrkowska 

10G Cmentarz Katolicki, pw. św. Franciszka: 
1. kwatery żołnierzy polskich z 1914 r.  
2. dwie mogiły powstańców z 1863 r. – 
Szymona Andrzejewskiego i 
Maksymiliana Kosińskiego 

ul. Rzgowska 156 

11G Cmentarz prawosławny pw. Zaśnięcia 
NMP: 
1. kopce mogilne żołnierzy niemieckich 
i rosyjskich z I wojny światowej  
2. zbiorowe kwatery (nie oznacz.) jeńców 
Armii Radzieckiej  

ul. Telefoniczna 4 

12G Cmentarz komunalny – Doły: 
1. zbiorowa mogiła bojowników 1905-
1907 r. 
2. pomnik rewolucjonistów 1905-1907 r. 
z wykazem bojowców PPS i WZR 
3. Aleja zasłużonych obywateli w Łodzi 

ul. Smutna 1 

13G Cmentarz katolicki św. Wincentego – 
Doły: 
1. zbiorowa mogiła ofiar bombardowania 
w 1939 r.-240 żołnierzy WP 

ul. Smutna 9 

14G Cmentarz katolicki pw. św. Antoniego: 
1. kwatera żołnierzy i ludności cywilnej 
poległych w 1939 r. 
2. grób rewolucjonistów z 1905-1907 r. 

ul. Solec 

15G Cmentarz wojskowy pw. św. Jerzego – 
Doły: 
1. kwatery żołnierzy WP z 1939 r. + AK 
z 1944 r. 
2. grób żołnierza radzieckiego z II wojny 
światowej 
3. kwatery wojskowe i wojenne 

ul. Wojska Polskiego 149 

16G Cmentarz katolicki pw. św. Rocha 
Radogoszcz: 
1. dwa groby zbiorowe więźniów 
Radogoszcza z II wojny (grobowiec – 
pomnik spalonych więźniów Radogoszcza 
w I 1945 r.) 
2. kwatery zbiorowe żołnierzy z 1939 r.  
3. kwatera poległych Żołnierzy Polski 
Podziemnej (mogiła-pomnik 32 żołnierzy 
AK, ofiar terroru hitlerowskiego 
4. Pomnik działaczy PPR i GL  

ul. Zgierska 141 
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Pomniki  
i Obeliski 

1P Pomnik Ofiar Komunizmu  ul. Anstadta 

2P Pomnik ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego ul. Bandurskiego 
i al. Wyszyńskiego 

3P Pomnik Ku Czci Pomordowanych 
w Hitlerowskim Obozie Kaźni i Pracy 
Niewolniczej w Łodzi – Olechowie 
w latach 1940-45  

ul. Dyspozytorska, 
ul. Zakładowa 

4P Krzyż przy ulicy Łagiewnickiej 
upamiętniający miejsce straceń 
powstańców 1863 r. 

ul. Inflancka 
i ul. Łagiewnicka 

5P Obelisk ku czci 14 Straconych  ul. Kalinowskiego 
i ul. 14-stu Straconych 

6P Głaz upamiętniający Członków 
Spółdzielni Lokator  

ul. Lokatorska 11 

7P Pomnik Ofiar Zbrodni Katyńskiej  ul. Łąkowa 

8P Obelisk upamiętniający istnienie 
hitlerowskiego obozu przesiedleńczego 
w Łodzi  

ul. Łąkowa 2 

9P cmentarz katolicki p.w. Św. Józefa, 
Obelisk ku czci B. Głowackiego  
i T. Kościuszki  

ul. Mierzejowa 1 

10P Pomnik Juliana Tuwima  ul. Moniuszki 4A 

11P Pomnik Juliusza Słowackiego  ul. Obywatelska 57 

12P Obelisk upamiętniający Papieża Jana 
Pawła 

ul. Pabianicka, al. Jana 
Pawła II 

13P Obelisk ku czci pamięci Grzegorza Palki, al. Palki i ul. Wojska 
Polskiego 

14P cmentarz komunalnym „Doły"  
Pomnik Młodocianych Członków Ruchu 
Oporu 

al. Palki 9 

15P Cmentarz komunalny „Doły" 
Pomnik Ofiar Terroru Hitlerowskiego, 

al. Palki 9 

16P Pomnik Chwały Żołnierzy Armii Łódź Park Helenów 

17P Obelisk poświęcony Żołnierzom Armii 
Łódź 

Park im. A. Mickiewicza 

18P Pomnik im. Stanisława Moniuszki, Park im. St. Moniuszki 

19P Pomnik upamiętniający Polaków 
Ratujących Żydów podczas II Wojny 
Światowej,  
wraz z gwiazdą Dawida, uformowaną 
z betonowych płyt 

Park Ocalałych 

20P Pomnik Czynu Rewolucyjnego  Park im. J. Piłsudskiego 

21P Pomnik Dekalogu Park Staromiejski 

22P Pomnik Stanisława Staszica Park im. S. Staszica 

23P Słupy symbolizujące ogrodzenie obozów 
zlokalizowane w pobliżu Pomnika 
Martyrologii Dzieci  

Park im. Szarych 
Szeregów 

24P Pomnik Martyrologii Dzieci  Park im. Szarych 
Szeregów 

25P Obelisk upamiętniający nadanie ulicy 
Piotrkowskiej jej obecnej nazwy, 

ul. Piotrkowska 1 

26P Ławeczka Tuwima  ul. Piotrkowska 104 

27P Pomnik im. Ks. I. Skorupki „Chrystus 
dźwigający krzyż” 

Plac Katedralny 
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28P Pomnik Władysława Reymonta Plac Reymonta 

29P Pomnik Tadeusz Kościuszki Plac Wolności 

30P Pomnik im. Józefa Piłsudskiego na 
skwerze im. Związku Strzeleckiego 
„Strzelca" 

ul. Traugutta 18/20 

31P Pomnik im. Leona Schillera  Pasaż Schillera 

32P Pomnik – Tablica dla uczczenia 600-lecia 
Retkini w hołdzie jej mieszkańcom 
poległym w walce o wolność 
i niepodległość  

ul. Retkińska 129 

33P Pomnik im. Leona Starkiewicza  ul. Sienkiewicza 46 

34P Krzyż Pamięci Ofiar Stanu Wojennego  ul. Sienkiewicza 
i ul. Tuwima 

35P Obelisk kuźnia romów ul. Wojska Polskiego 84 

 Zapomniany Pomnik Tadeusza Kościuszki ul. Wrześnieńska 4 

37P Cmentarz katolickim na Radogoszczu 
Pomnik Ku Czci Działaczy PPR i GL  

ul. Zgierska 141 

 

Tablice 
Pamiątkowe 

1T Tablica upamiętniająca zniszczenie 
synagogi 

al. Kościuszki i ul. Zielona 

2T Tablica poświęcona martyrologii Żydów 
na prywatnej kamienicy  

ul. Limanowskiego, 
ul. Zgierskiej 

3T Tablica pamiątkowa upamiętniająca 
wizytę papieża Jana Pawła II w Łodzi na 
ogrodzeniu zakładów „NEK” 

ul. Pabianicka 184/186 

4T Tablica poświęcona Dzieciom Wojny  ul. Piotrkowska 89 

5T Tablica Pamięci Uczestników Rewolucji 
1905-1907 roku  

ul. Piotrkowska 104 

6T Tablica poświęcona 575 rocznicy nadania 
Łodzi praw miejskich  

Stary Rynek 

7T Tablica Józefa Piłsudskiego ul. Wschodnia 19 

Szlak „Litzmannstadt 
Getto"  

 Tablice pamiątkowe umieszczone na 
szlaku „Litzmannstadt Getto" i szlaku 
żydowskim 

Teren dzisiejszych Bałut 

 

Zapomniane  
Cmentarze 

1Z Cmentarz na Janowie ul. Augustów 
i ul. Rokicińska 

2Z Cmentarz na Grabieńcu ul. Banachiewicza 
i ul. Rojna 

3Z Cmentarz Żabieniec ul. Brukowa 

4Z Cmentarz ewangelicki na Łaskowicach ul. Chocianowicka 

5Z Cmentarz Dąbrowa ul. Dostawcza, 
(stacja towarowa Łódź – 
Dąbrowa) 

6Z Park im. T. Rejtana 
Cmentarz Wiznera 

ul. Felsztyńskiego, 
ul. Piękna, ul. Rejtana, 
ul. Felsztyńskiego, 
Al. Politechniki 

7Z Cmentarz na Karolewie ul. Karolewska 
i ul. Wileńska 

8Z Cmentarz w Wiączyniu Górnym ul. Malownicza 

9Z Cmentarz na Moskulach ul. Moskuliki, 
ul. Zjazdowa, ul. Opolska, 
ul. Marmurowa 

10Z Cmentarz przy Kościele św. Józefa ul. Ogrodowa 

11Z Cmentarz na Małym Olechowie ul. Olechowska 
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Kategoria Nr Nazwa obiektu Lokalizacja 

12Z Cmentarz Ewangelicko-augsburski ul. Olechowska 
i ul. Zakładowa 

13Z Cmentarz na Placu Kościelnym Plac Kościelny 

14Z Cmentarz na Złotnie ul. Rąbieńska 

15Z Cmentarz ewangelicko-reformowany ul. Rejtana 

16Z Cmentarz w Andrzejowie ul. Rokicińska 

17Z Cmentarz Żydowski ul. Zachodnia 

18Z Cmentarz na Augustowie – 
Fiedichshagen 

ul. Zakładowa (EC-4) 

19Z Cmentarz na Sikawie ul. Zaspowa 
i ul. Zbójnicka 

 

Wyburzone synagogi 1S Mała Synagoga – Ohel Jakov ul. Gdańska 18 

2S Synagoga Wielka – Reformowana al. Kościuszki 2 

3S Stara Synagoga – Altshtot ul. Wolborska 

4S Synagoga Wołyńska – Ezraz Izrael ul. Wólczańska 6 

5S Wilker Shul ul. Zachodnia 56 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wykaz 12 Dobra kultury współczesnej  

Dobra Kultury Współczesnej ponadlokalne – obligatoryjne 

Nr na mapie Adres Nazwa 

DKW-1o ul. Banacha – ul. Pomorska 149/153 Wydział biologii UŁ 

DKW-2o ul. Bracka (Pomnik im. Szarych Szeregów) Pomnik Martylorogii Dzieci  

DKW-3o ul. Dąbrowskiego 234 Budynek biurowy – Bistona 

DKW-4o ul. Farna 15 
Dzwonnica przy kościele p.w. św. Józefa Oblubieńca 
Najświętszej Maryi Panny (Kościół w GEZ) 

DKW-5o ul. Gdańska 102 Biblioteka Publiczna im. Marsz. Józefa Piłsudskiego  

DKW-6o ul. Inflancka Muzeum Stacja i Pomnik „Radegast” 

DKW-7o 
ul. Karolewska 55 (skwer przed Dworcem 
PKP Łódź-Kaliska) 

Rzeźba „Czółenka” 

DKW-8o ul. Kniaziewicza 1/5 
Zespół urbanistyczny Wojewódzkiego Specjalistycznego 
Szpitala im. dr. Wł. Biegańskiego 

DKW-9o 
ul. Konstantynowska (Park im. 
J. Piłsudskiego, d. Park Ludowy Na 
Zdrowiu) 

Pomnik Czynu Rewolucyjnego 

DKW-10o al. Kościuszki 106/116 Dawna restauracja „Europa” 

DKW-11o 
ul. Krzemieniecka 33/36 – ul. 
Konstantynowska – ul. Retkińska 

Ogród botaniczny im. Jakuba Mowszowicza 

DKW-12o ul. Krzemieniecka 7 Dom spokojnej starości 

DKW-13o ul. Maczka 35 
Pierwszy terminal Portu Lotniczego Łódź im. Władysława 
Reymonta 

DKW-14o ul. Maratońska – al. Waltera-Janke „Retkińska Morela” 

DKW-15o ul. Muszyńskiego 2 Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego 

DKW-16o ul. Narutowicza 43 Dom Aktora 

DKW-17o 
ul. Narutowicza 72 (Park Miejski im. St. 
Staszica) 

Pomnik Stanisława Staszica 

DKW-18o 
ul. Niciarniana 40/44 – al. Piłsudskiego - 
ul. Sobolowa (Park Widzewski) 

Otwarta pływalnia KS „UNIA”, zespół wypoczynkowy 
dla pracowników „Anilany” 

DKW-19o ul. Paderewskiego 6 
Pawilony handlowo-usługowe w osiedlu Kurak „Kapelusz 
Anatola" 

DKW-20o al. Piłsudskiego 159  Szkoła Tysiąclecia 

DKW-21o 
al. Piłsudskiego 7, ul. Piotrkowska 182, 
204/210, ul. Sienkiewicza 101/105 

Zespół Urbanistyczny Śródmiejskiej Dzielnicy 
Mieszkaniowej w Łodzi, tzw. "Manhattan" 

DKW-22o ul. Piotrkowska 
Pomnik Łodzian Przełomu Tysiącleci, Pomnik Łodzian 
Tożsamości oraz Pomnik Łodzian Nowego Milenium 

DKW-23o ul. Piotrkowska 104 Ławeczka Tuwima 

DKW-24o ul. Piotrkowska 112 – al. Schillera  Pomnik Leona Schillera 

DKW-25o ul. Piotrkowska 165/169, 173 SDH „Central” 

DKW-26o ul. Piotrkowska 172/180 Dom mieszkalny z usługami „Adaś” 

DKW-27o ul. Piotrkowska 190 Dom meblowy „Domus” 

DKW-28o ul. Piotrkowska 287 Budynek mieszkalny 

DKW-29o Plac Komuny Paryskiej 5a Dom technika „Not" 

DKW-30o ul. Pojezierska 45 Szkoła tysiąclecia 

DKW-31o Al. Politechniki 6, 6a  
Zespół budynków Politechniki Łódzkiej – Wydział 
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 

DKW-32o ul. Rzgowska 265-295 Pomnik Matki Polki 
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Nr na mapie Adres Nazwa 

DKW-33o ul. Rzgowska 281/289 – al. Matek Polskich 
Zespół urbanistyczny Szpitala Centrum Zdrowia Matki 
Polki  

DKW-34o 
Al. Sikorskiego – ul. Świtezianki – 
ul. Zgierska 

Zespół urbanistyczny osiedla Radogosz-Wschód 

DKW-35o ul. Skłodowskiej-Curie 19/27 Instytut Włókien Sztucznych i Syntetycznych  

DKW-36o ul. Sporna 36/50 
Zespół Szpitala Dziecięcego Niezakaźnego im. Marii 
Konopnickiej 

DKW-37o ul. Struga 16 – ul. Wólczańska 60 Budynek biurowy 

DKW-38o ul. Wojska Polskiego 121 
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego 
w Łodzi wraz z galeria rzeźby 

DKW-39o ul. Wróblewskiego 16/18 Zakłady sprzętu elektronicznego „Fonika" 

DKW-40o al. Wyszyńskiego – al. Waltera-Janke Rzeźba „Bociany" 

DKW-41o ul. Zamenhoffa 1/3 
Zespół budynków mieszkalno-usługowych "Bolek" 
i "Lolek" 

DKW-42o ul. Zaolziańska 2/10 
Pawilony handlowo-usługowe w osiedlu Kurak 
„Łamaniec" 

DKW-43o ul. Zgierska 147 – ul. Sowińskiego Pomnik Ofiar Faszyzmu na Radogoszczu 

DKW-44o ul. Żeromskiego 116 
Zespół budynków Politechniki Łódzkiej – Wydział 
Chemiczny 

DKW-45o ul. Żeromskiego 116 
Zespół budynków Politechniki Łódzkiej – Wydział 
Włókienniczy 

DKW-46o ul. Żwirki 1b Dom mieszkalny, poczta 

Źródło: opracowanie własne. 

Dobra Kultury Współczesnej lokalne – fakultatywne 

Nr na mapie Adres Nazwa 

DKW-1f ul. Aleksandrowska 67/93 
Fabryka Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej „Elta” na 
Żabieńcu 

DKW-2f ul. Andrzejewskiej, ul. Puszkina EC4 

DKW-3f ul. Baczyńskiego 156 Kościół rzymsko-katolicki P.W. Miłosierdzia Bożego 

DKW-4f ul. Banacha 22 Wydział Matematyki UŁ 

DKW-5f 
ul. Kominiarska, ul. Urzędnicza, ul. Piwna, 
ul. Wróbla, ul. Lutomierska, ul. Rybna, 
ul. Bazarowa, ul. Zachodnia 

Zespół urbanistyczny osiedla Bałuty IV 

DKW-6f ul. Boya-Żeleńskiego 15 Miejska Biblioteka Publiczna nr 25 

DKW-7f ul. Ciepła, al. Włókniarzy, ul. Zimna Hala „Resursa” 

DKW-8f 
ul. Czechosłowacka 8/10 – ul. Pomorska 
251 

Zespół urbanistyczny Centrum Klinicznego Akademii 
Medycznej 

DKW-9f ul. Dąbrowskiego 91-91B Centrum Kliniczne Akademii Medycznej 

DKW-10f ul. Felińskiego - ul. Tatrzańska Kościół rzymsko-katolicki pw. św. Maksymiliana Kolbe 

DKW-11f 
Stary Rynek, ul. Podrzeczna, ul. Zgierska, 
ul. Wojska Polskiego, ul. Franciszkańska, 
ul. Wolborska 

Zespół urbanistyczny - Osiedle Staromiejskie 

DKW-12f ul. Gdańska 127 
Hala w Łódzkiej Fabryce Maszyn Jedwabniczych 
„Polmatex-Majed” 

DKW-13f ul. Gogola 12 
Rzymskokatolicka Parafia Matki Boskiej Jasnogórskiej 
w Łodzi 
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Nr na mapie Adres Nazwa 

DKW-14f ul. Jaracza 44/46 Szkoła Podstawowa nr 111 

DKW-15f ul. Karolewska 70 Żłobek nr 10 Miejskiego Zespołu Żłobków 

DKW-16f ul. Kopcińskiego 16/18 – ul. Matejki 21/23 Studium Języka Polskiego dla Obcokrajowców 

DKW-17f 
ul. Lumumby 3, 5, 14, 16/18 – 
ul. Rodzeństwa Fibaków 1, 2 

Zespół urbanistyczny, Osiedle Akademickie „Lumumbowo” 
wraz z pawilonem usługowym 

DKW-18f ul. Łanowa 14 Bałucki Ośrodek Kultury „Lutnia” 

DKW-19f ul. Łąkowa 11 Biuro Amg.Net – wnętrze 

DKW-20f ul. Łąkowa 29  Wytwórnia Filmów Fabularnych, obecnie Telewizja „Toya” 

DKW-21f ul. Łukasińskiego 2, ul. Rzgowska 50a Budynek mieszkalny i pawilon usługowy „Lajkonik” 

DKW-22f ul. Matejki 22/26 Wydział Zarządzania UŁ 

DKW-23f ul. Milionowa 5a Chłodnia kominowa 

DKW-24f ul. Moniuszki, ul. Hotelowa  Popiersie Juliana Tuwima 

DKW-25f ul. Naruszewicza 35 Szkoła Podstawowa na Chojnach 

DKW-26f ul. Narutowicza 8/10 Budynek mieszkalno-usługowy 

DKW-27f ul. Narutowicza 33 (Park Moniuszki) Popiersie Stanisława Moniuszki 

DKW-28f ul. Narutowicza 55 Budynek mieszkalno-usługowy 

DKW-29f ul. Narutowicza 78a Budynek mieszkalny i dawna restauracja 

DKW-30f ul. Narutowicza 122 
Dawne Liceum Pielęgniarek, obecnie Centrum Kształcenia 
Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi 

DKW-31f ul. Narutowicza 136 
Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej „Zeto”, 
obecnie Asseco Data Systems S.A. 

DKW-32f 
ul. Pabianicka, al. Włókniarzy, ul. Cieszyńska, 
Al. Politechniki 

Zespół urbanistyczny osiedla mieszkaniowego Nowe 
Rokicie 

DKW-33f ul. Pabianicka 121/127 Zakłady „Cewka” w Rudzie Pabianickiej 

DKW-34f ul. Pabianicka 62/74 – ul. Paderewskiego 
Zespół urbanistyczny szpitala miejskiego im. M. Kopernika 
z pawilonem onkologicznym 

DKW-35f al. Pasjonistów 23 Kościół rzymsko-katolicki pw. Matki Boskiej Bolesnej 

DKW-36f al. Piłsudskiego 5 Silver Screen 

DKW-37f al. Piłsudskiego 8-14 Budynki usługowe 

DKW-38f al. Piłsudskiego 15/23 Galeria Łódzka 

DKW-39f al. Piłsudskiego 100  Urząd Stanu Cywilnego 

DKW-40f al. Piłsudskiego 157 Miejska Przychodnia Widzew 

DKW-41f ul. Piotrkowska 2 Pomnik Chrystusa Dźwigającego Krzyż 

DKW-42f ul. Piotrkowska 85 Łódzki Klub Biznesu – wnętrze 

DKW-43f ul. Piotrkowska 97 Pub 97 – wnętrze 

DKW-44f ul. Piotrkowska 102 Pub Łódź Kaliska – wnętrze 

DKW-45f ul. Piotrkowska 103/105 Budynek mieszkalny z usługami 

DKW-46f ul. Piotrkowska 106 Kawiarnia „Hort Cafe” – wnętrze 

DKW-47f ul. Piotrkowska 115/119 Budynek mieszkalno-usługowy 

DKW-48f ul. Piotrkowska 130 Galeria „Hand” – wnętrze  

DKW-49f ul. Piotrkowska 181 Księgarnia Ossolineum – wnętrze 
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Nr na mapie Adres Nazwa 

DKW-50f ul. Piotrkowska 282 
„Budynek D” Centralnego Muzeum Włókiennictwa – 
wnętrze 

DKW-51f Plac Reymonta – ul. Piotrkowska Pomnik Władysława Reymonta 

DKW-52f Plac Wolności 5, 7/8, 10/11 Budynki mieszkalne wielorodzinnej z usługami w parterze  

DKW-53f ul. Pojezierska, al. Włókniarzy EC3 

DKW-54f Al. Politechniki 3a-9 Osiedle Akademickie PŁ 

DKW-55f Al. Politechniki 6a, ul. Wólczańska 219, 221 
Zespół rzeźb (pomników) plenerowych na terenie 
Kampusu B PŁ 

DKW-56f ul. Pomorska 145 Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ 

DKW-57f ul. Powstańców Wielkopolskich 3 Miejska Biblioteka Publiczna nr 14 

DKW-58f ul. Północna 47/51 Teatr Muzyczny 

DKW-59f ul. Retkińska 15-23 Zespół domów mieszkalnych szeregowych 

DKW-60f ul. Rewolucji 1905 r. 45 – ul. POW 18/20 Łódzka Drukarnia Dziełowa 

DKW-61f ul. Rokicińska 75 Rzeźba "Dzianina" ("Ser") 

DKW-62f ul. Rzgowska 265-321 – ul. Paradna 36 Dom opieki dla przewlekle chorych 

DKW-63f 
ul. Rzgowska 265-321 – ul. Paradna 46/48 – 
ul. Keniżanki 50 

Hotel dla matek i personelu szpitala CZMP 

DKW-64f ul. Skargi 12 – ul. Wólczańska 252 Dom handlowy „Motozbyt” 

DKW-65f ul. Sporna 71/73 Kościół św. Elżbiety Węgierskiej 

DKW-66f ul. Stefanowskiego 1/15 
Zespół budynków Politechniki Łódzkiej – Wydział 
Mechaniczny 

DKW-67f ul. Stefanowskiego 2/22 
Zespół budynków Politechniki Łódzkiej – Wydział 
Elektryczny 

DKW-68f ul. Stefanowskiego 4/10 Popiersie Bohdana Stefanowskiego 

DKW-69f ul. Struga 83 Łódzka Drukarnia Akcydensowa 

DKW-70f ul. Studencka 20/24 Ośrodek wypoczynkowo-hotelowy „Prząśniczka” 

DKW-71f ul. Telefoniczna 32 Zajezdnia tramwajowa ET-1 Telefoniczna 

DKW-72f 
ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 
Włókniarzy  

Basen pływacki „Start” 

DKW-73f ul. Tkacka 31 a-f Domy szeregowe 

DKW-74f ul. Traktorowa 170 „Iglotex” 

DKW-75f ul. Wersalska 47 Biurowy budynek 

DKW-76f ul. Więckowskiego 15 Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi 

DKW-77f ul. Wólczańska 55/59 Biurowy budynek 

DKW-78f ul. Zgierska 47 Budynek straży pożarnej 

DKW-79f ul. Zgierska 71 Urząd Stanu Cywilnego Łódź-Bałuty 

DKW-80f ul. Żeligowskiego 22/24 Budynek mieszkalny z usługami 

DKW-81f ul. Żeligowskiego 32/34 Dom Chłopa – Biurowiec Samopomoc Chłopska 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wykaz 13 Historyczne układy urbanistyczne i ruralistyczne 

Układy ruralistyczne stanowiące relikty osadnictwa średniowiecznego: 

1. Łagiewniki, 
2. Modrzew, 
3. Sokołów, 
4. Moskule, 
5. Kały, 
6. Radogoszcz, 
7. Sikawa, 
8. Bałuty, 
9. Stoki, 
10. Łodzia (stara wieś), 

11. Złotno, 
12. Mileszki, 
13. Brus, 
14. Retkinia, 
15. Rokicie, 
16. Łaskowice, 
17. Chojny, 
18. Wiskitno, 
19. Ruda, 
20. Chocianowice.

Ślady i relikty dawnych osad młyńskich 

1. Sokołów 
2. Kalski Młyn Borowiec 
3. Pabianka 
4. Młyn Łagiewniki 
5. Księży Młyn 

6. Wójtowski Młyn 
7. Rokicie 
8. Młyn Chachuła 
9. Młyn Charzew 
10. Wiskicki Młyn 

Układy ruralistyczne stanowiące relikty kolonii olęderskich, pruskich oraz innych osad z końca 
XVIII i początku XIX w.: 

1. Holendry Kałowskie – Grabieniec, 
2. Holendry Rodogoskie – Żabieniec, 
3. Holendry Sikawskie – Antoniew 

Sikawski, 
4. Holendry Stokowskie – Antoniew 

Stokowski, 
5. Holendry Stokowskie (bez nazwy 

własnej), 
6. Holendry Stokowskie – Henryków, 
7. Holendry Mileskie – Janów, 
8. Holendry Chojeńskie – Dąbrowa, 
9. Holendry Górki (Stare), 
10. Holendry Rąbieńskie (fragment) – 

Antoniew, 
11. Odzierady, 
12. Łagiewniki Małe, 
13. Rogi, 
14. Moskule Małe (Moskuliki), 
15. Kolonia Bałuty, 
16. Kolonia Doły, 

17. Andrzejów, 
18. Folwark Jagodnica-Złotno, 
19. Budy Jagodnickie (Popielarze), 
20. Budy Różki (Różki), 
21. Budy – Sikawa, 
22. Budy – Sikawa, 
23. Budy Sikawskie, 
24. Budy Stokowskie (Lipowskie), 
25. Nowosolna (Neu Sulzfeld) 
26. Wiączyń Górny, 
27. Augustów (Friedrichshagen), 
28. Olechów Duży, 
29. Olechów Mały, 
30. Starowa Góra (Effingshausen) – 

fragment, 
31. Huta Sokołowska – Aniołów, 
32. Huta Jagodnicka, 
33. Zimna Woda, 
34. Cyganka
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Układy ruralistyczne stanowiące relikty osiedli wiejskich i podmiejskich powstałych w XIX w (po 
1815 roku) oraz wsi przebudowanych w wyniku regulacji pouwłaszczeniowych (po 1864 roku): 

1. Retkinia Długa Kolonia 
2. Retkinia Mała Kolonia 
3. Retkinia Zagrodniki 
4. Retkinia Folwark, 
5. Retkinia Działy, 
6. Retkinia Brzózki, 
7. Retkinia Piaski, 
8. Retkinia Las, 
9. Łaskowice, 
10. Chocianowice, 
11. Jędrzejów, 
12. Feliksin, 
13. Huta Szklana, 
14. Smulsko Folwark, 
15. Smulsko – Nowy Józefów, 
16. Grzywienna, 
17. Lublinek, 
18. Ustronie, 
19. Budy Wiskickie, 
20. Bronsin Stary, 
21. Karolew, 
22. Marianów, 
23. Piaskowiec (Budy Piaskowiec), 
24. Mikołajew, 
25. Budy Kałowskie, 
26. Jagodnica – Złotno Kolonia, 
27. Żubardź Stary, 

28. Leonów, 
29. Julianów (Chojeński), 
30. Górki Nowe, 
31. Nery, 
32. Kały Kolonia, 
33. Kały Dworskie (Nowa Kolonia) 
34. Radogoszcz Nowy (Kolonia 

Radogoszcz) 
35. Żubardź Nowy, 
36. Moskule Stare, 
37. Jagodnica Nowiny, 
38. Jagodnica, 
39. Dąbrówka Mała, 
40. Chojny Nowe, 
41. Chojny Kolonia (Chojny AB) 
42. Zagrodniki (Chojeńskie), 
43. Chojny Stare, 
44. Józefów, 
45. Chojny Las (Kurczaki), 
46. Romanów (Rąbieński), 
47. Julianów (Radogoski), 
48. Moskule Folwark, 
49. Chojny Dworskie, 
50. Dąbrówka, 
51. Bałuty Nowe, 
52. Arturówek 

Układy urbanistyczne stanowiące relikty osadnictwa okresu Łodzi przedprzemysłowej: 

1. Miasto Łódź (obecne Stare Miasto). 

Układy urbanistyczne stanowiące relikty rozwoju osadnictwa okresu Łodzi przemysłowej: 

2. Osada sukiennicza Nowe Miasto (kolonia sukienników, ogrody sukiennicze), 
3. Osada lniano-bawełniana Łódka (kolonia tkaczy wyrobów bawełnianych i lnianych, kolonie 

prządków lnu: Spinnlinie, Buschlinie i Nowa Łódka, tereny przemysłowe posiadeł wodno-
fabrycznych, kolonia tkaczy płótna Ślązaki), 

4. Nowa Dzielnica, 
5. Dzielnica Wiązowa. 
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Wykaz 14 Ujęcia wód podziemnych zlokalizowane na terenie Łodzi, eksploatowane przez ZWiK Sp. z o.o. (stan na dzień 4 września 2015 r.)661. 

Lp. Nazwa ujęcia 

Numer 
obiektu 

na 
mapie 

Obiekt 
Ujmowana 

warstwa 
wodonośna 

Numer pozwolenia 

Wielkość poboru wody 
limitowana 

pozwoleniem 
wodnoprawnym 

Data 
wydania 

Data 
obowiązywania 

Zdolność 
produkcyjna 
ujęcia (m3/d), 

stan na 
31.12.2014 r. 

1 Podklasztorze 
1 

Studnia nr 
1 czwartorzęd 

Decyzja nr 12/Wp/10 
(OŚR.III.62101/14-5/10) 

Qmaxh=40m3/h, 
Qmaxd=248m3/d, 
Qśrd=165m3/d, 
Qa=60225m3/a 

 
09.12.2010 09.12.2030 248 

2 
Studnia nr 
2 czwartorzęd 

Decyzja nr 12/Wp/10 
(OŚR.III.62101/14-5/10) 

Qmaxh=40m3/h, 
Qmaxd=248m3/d, 
Qśrd=165m3/d, 
Qa=60225m3/a 

 
09.12.2010 09.12.2030 248 

2 Okulska 
3 - czwartorzęd 

Decyzja nr 2/Wp/11 
(OŚR.III.62101/21-
5/10/11) 

Qmaxh=9m3/h, 
Qśrd=90m3/d 13.01.2011 13.01.2031 90 

3 Teofilów 
4 

Studnia nr 
B 10 czwartorzęd 

Nr 15/Wp/11 (DI-
OŚR.II.6341.28.2011) 
wraz ze zmianą Decyzja nr 
12/Wp/14 z dnia 
07.08.2014 r. 

Qmaxh=80m3/h, 
Qśrd=1664m3/d, 
Qmaxr=700800m3/r 21.11.2011 20.11.2031 6600 

5 

Studnia nr 
B 7 - 
wyłączona 
z 
eksploatacji dolna kreda 

Nr 15/Wp/11 (DI-
OŚR.II.6341.28.2011) 
wraz ze zmianą Decyzja nr 
12/Wp/14 z dnia 
07.08.2014 r. 

Qmaxh=100m3/h, 
Qmaxd=2537m3/d, 
Qmaxr=876000m3/r 21.11.2011 20.11.2031 6600 

4 
Henrykowska 
34 

6 - czwartorzęd 
Nr 17/Wp/12 (DIL-OŚR-
VII.6341.85.2012) 

Qmaxh=14m3/h, 
Qśrd=336m3/d, 
Qmaxr=122640m3/r 23.10.2012 22.10.2032 336 

5 Żabieniec 
7 

Studnia nr 
A-6 dolna kreda 

Nr 20/Wp/12 (DIL-OŚR-
VII.6341.94.2012) 

Qmaxh=200m3/h, 
Qśrd=4800m3/d, 
Qmaxr=1752000m3/r 30.11.2012 29.11.2032 3360 

6 Żółwiowa 12 8 Studnia nr I czwartorzęd 
Nr 18/Wp/12 (DIL-OŚR-
VII.6341.88.2012) 

Qmaxh=10m3/h, 
Qśrd=240m3/d, 
Qmaxr=87600m3/r 06.11.2012 05.10.2032 139 

9 
Studnia nr 
II czwartorzęd 

Nr 18/Wp/12 (DIL-OŚR-
VII.6341.88.2012) 

Qmaxh=10m3/h, 
Qśrd=240m3/d, 06.11.2012 05.10.2032 139 

                                                                    
661 W tabeli nie ujęto studni zlokalizowanych poza granicami miasta Łodzi. 
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Lp. Nazwa ujęcia 

Numer 
obiektu 

na 
mapie 

Obiekt 
Ujmowana 

warstwa 
wodonośna 

Numer pozwolenia 

Wielkość poboru wody 
limitowana 

pozwoleniem 
wodnoprawnym 

Data 
wydania 

Data 
obowiązywania 

Zdolność 
produkcyjna 
ujęcia (m3/d), 

stan na 
31.12.2014 r. 

Qmaxr=87600m3/r 

7 Mileszki 
10 

Studnia nr 
3 - 
wyłączona 
z 
eksploatacji czwartorzęd 

OS.III.62110/14/02 (wraz 
ze zmianą 
OŚR.III.62101/51/05) 

Qmaxh=50m3/h, 
Qmaxd=700m3/d, 
Qmaxr=255000m3/r 

23.09.2002 
(zmiana z 
30.12.2005) 31.12.2017 480 

11 
Studnia nr 
4 czwartorzęd 

OS.III.62110/14/02 (wraz 
ze zmianą 
OŚR.III.62101/51/05) 

Qmaxh=50m3/h, 
Qmaxd=700m3/d, 
Qmaxr=255000m3/r 

23.09.2002 
(zmiana z 
30.12.2005) 31.12.2017 480 

8 
Nowosolna - 
Pomorska 
548 

12 
Studnia nr 
1 czwartorzęd OŚR.III.62101/33/05 

Qmaxh=122m3/h, 
Qmaxd=2020m3/d, 
Qmaxr=737300m3/r 17.08.2005 31.07.2020 2020 

13 
Studnia nr 
3 czwartorzęd OŚR.III.62101/33/05 

Qmaxh=122m3/h, 
Qmaxd=2020m3/d, 
Qmaxr=737300m3/r 17.08.2005 31.07.2020 2020 

9 Stoki 

14 
Studnia nr 
2 czwartorzęd 

SR.IV.B-6811-1/Ł-
65/17/02 

Qmaxh=240m3/h, 
Qmaxd=5760m3/d 29.05.2002 30.05.2022 2040 

15 
Studnia nr 
3 czwartorzęd 

SR.IV.B-6811-1/Ł-
65/17/02 

Qmaxh=240m3/h, 
Qmaxd=5760m3/d 29.05.2002 30.05.2022 2040 

16 
Studnia nr 
4z dolna kreda 

SR.IV.B-6811-1/Ł-
65/17/02 

Qmaxh=385m3/h, 
Qmaxd=9240m3/d 29.05.2002 30.05.2022 4920 

17 

Studnia nr 
5 - 
wyłączona 
z 
eksploatacji dolna kreda 

SR.IV.B-6811-1/Ł-
65/17/02 

Qmaxh=385m3/h, 
Qmaxd=9240m3/d 29.05.2002 30.05.2022 4320 

18 
Studnia nr 
5z dolna kreda 

SR.IV.B-6811-1/Ł-
65/17/02 

Qmaxh=385m3/h, 
Qmaxd=9240m3/d 29.05.2002 30.05.2022 4320 

10 Dąbrowa 

19 
studnia nr 
2a górna kreda SR.IV-6811/48/02 

Qmaxh=780m3/h, 
Qmaxd=18720m3/d, 
Qmaxr=6832800m3/r 31.12.2002 31.12.2022 

 

52030 

20 
studnia nr 
2az górna kreda SR.IV-6811/48/02 

Qmaxh=780m3/h, 
Qmaxd=18720m3/d, 31.12.2002 31.12.2022 52030 
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Lp. Nazwa ujęcia 

Numer 
obiektu 

na 
mapie 

Obiekt 
Ujmowana 

warstwa 
wodonośna 

Numer pozwolenia 

Wielkość poboru wody 
limitowana 

pozwoleniem 
wodnoprawnym 

Data 
wydania 

Data 
obowiązywania 

Zdolność 
produkcyjna 
ujęcia (m3/d), 

stan na 
31.12.2014 r. 

Qmaxr=6832800m3/r 

21 
studnia nr 
3a górna kreda SR.IV-6811/48/02 

Qmaxh=780m3/h, 
Qmaxd=18720m3/d, 
Qmaxr=6832800m3/r 31.12.2002 31.12.2022 52030 

22 
studinia nr 
4a górna kreda SR.IV-6811/48/02 

Qmaxh=780m3/h, 
Qmaxd=18720m3/d, 
Qmaxr=6832800m3/r 31.12.2002 31.12.2022 52030 

23 
studinia nr 
1 dolna kreda SR.IV-6811/48/02 

Qmaxh=1050m3/h, 
Qmaxd=25200m3/d, 
Qmaxr=9198000m3/r 31.12.2002 31.12.2022 52030 

24 
studnia nr 
1z dolna kreda SR.IV-6811/48/02 

Qmaxh=1050m3/h, 
Qmaxd=25200m3/d, 
Qmaxr=9198000m3/r 31.12.2002 31.12.2022 52030 

25 
studnia nr 
2 dolna kreda SR.IV-6811/48/02 

Qmaxh=1050m3/h, 
Qmaxd=25200m3/d, 
Qmaxr=9198000m3/r 31.12.2002 31.12.2022 52030 

26 
studnia nr 
3 dolna kreda SR.IV-6811/48/02 

Qmaxh=1050m3/h, 
Qmaxd=25200m3/d, 
Qmaxr=9198000m3/r 31.12.2002 31.12.2022 52030 

27 
studnia nr 
4z dolna kreda SR.IV-6811/48/02 

Qmaxh=1050m3/h, 
Qmaxd=25200m3/d, 
Qmaxr=9198000m3/r 31.12.2002 31.12.2022 52030 

11 Nowosolna 
28 

studnia nr 
1 czwartorzęd OŚR.III.62101/65/04 

Qmaxh=66m3/h, 
Qmaxd=1201m3/d, 
Qmaxr= 438365m3/r 16.06.2004 31.12.2024 1200 

29 
studnia nr 
2 czwartorzęd OŚR.III.62101/65/04 

Qmaxh=66m3/h, 
Qmaxd=1201m3/d, 
Qmaxr= 438365m3/r 16.06.2004 31.12.2024 1200 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi (pismo znak TT.T-504-04/15 z dnia 04.09.2015 r.) 
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Wykaz 15 Źródła ciepła – dane Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi (związane z 
emisją zanieczyszczeń powietrza) 

Lp. Nazwa zakładu Ulica Nazwa paliwa 
Moc 
kotła 
[MW] 

1 Veolia Energia Łódź S.A. – 
EC-3 

ul. Pojezierska 70 węgiel kamienny 103 

2 Veolia Energia Łódź S.A. – 
EC-3 

ul. Pojezierska 70 węgiel kamienny 103 

3 Veolia Energia Łódź S.A. – 
EC-3 

ul. Pojezierska 70 węgiel kamienny 185 

4 Veolia Energia Łódź S.A. – 
EC-3 

ul. Pojezierska 70 biomasa -  

5 Veolia Energia Łódź S.A. – 
EC-3 

ul. Pojezierska 70 węgiel kamienny 185 

6 Veolia Energia Łódź S.A. – 
EC-3 

ul. Pojezierska 70 węgiel kamienny 185 

7 Veolia Energia Łódź S.A. – 
EC-3 

ul. Pojezierska 70 biomasa -  

8 Veolia Energia Łódź S.A. – 
EC-3 

ul. Pojezierska 70 mazut 137 

9 Veolia Energia Łódź S.A. – 
EC-3 

ul. Pojezierska 70 mazut 137 

10 Veolia Energia Łódź S.A. – 
EC-3 

ul. Pojezierska 70 mazut 137 

11 Veolia Energia Łódź S.A. – 
EC-3 

ul. Pojezierska 70 olej lekki Ekoterm 23,6 

12 Veolia Energia Łódź S.A. – 
EC-4 

ul. Andrzejewskiej 5 węgiel kamienny 180 

13 Veolia Energia Łódź S.A. – 
EC-4 

ul. Andrzejewskiej 5 biomasa -  

14 Veolia Energia Łódź S.A. – 
EC-4 

ul. Andrzejewskiej 5 biomasa 149 

15 Veolia Energia Łódź S.A. – 
EC-4 

ul. Andrzejewskiej 5 węgiel kamienny 164 

16 Veolia Energia Łódź S.A. – 
EC-4 

ul. Andrzejewskiej 5 węgiel kamienny 164 

17 Veolia Energia Łódź S.A. – 
EC-4 

ul. Andrzejewskiej 5 węgiel kamienny 164 

18 Veolia Energia Łódź S.A. – 
EC-4 

ul. Andrzejewskiej 5 biomasa 339 

19 Veolia Energia Łódź S.A. – 
EC-4 

ul. Andrzejewskiej 5 węgiel kamienny -  

20 Veolia Energia Łódź S.A. – 
EC-4 

ul. Andrzejewskiej 5 olej lekki Ekoterm 26,2 

21 "Ariadna" S.A. Fabryka 
Nici 

ul. Niciarniana 2/6 gaz ziemny 
wysokometanowy E 

1,12 

22 "Ariadna" S.A. Fabryka 
Nici 

ul. Niciarniana 2/6 gaz ziemny 
wysokometanowy E 

3,3 

23 "Ariadna" S.A. Fabryka 
Nici 

ul. Niciarniana 2/6 gaz ziemny 
wysokometanowy E 

1,32 

24 Barry Callebaut 
Manufacturing 
Polska Sp. z o.o. 

ul. Nowy Józefów 36 propan-butan 2,356 

25 Biogened S.A. ul. Pojezierska 99 olej lekki Ekoterm 0,5 

26 Biogened S.A. ul. Pojezierska 99 olej lekki Ekoterm 0,5 

27 DAMIS-CENTRUM ul. Brzezińska 1/3 gaz ziemny 
wysokometanowy E 

4 

28 DAMIS-CENTRUM ul. Brzezińska 5/15 gaz ziemny 
wysokometanowy E 

4 
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Lp. Nazwa zakładu Ulica Nazwa paliwa 
Moc 
kotła 
[MW] 

29 DAMIS-CENTRUM ul. Brzezińska 5/15 olej opałowy lekki L-1 4 

30 DAMIS-CENTRUM ul. Brzezińska 5/15 gaz ziemny 
wysokometanowy E 

4 

31 DAMIS-CENTRUM ul. Brzezińska 5/15 olej opałowy lekki L-1 4 

32 Dell Products (Poland) 
Sp. z o.o. 

ul. Informatyczna 1 olej napędowy 5,3 

33 F.K. Pollena-Ewa S.A. ul. 6-go Sierpnia 15/17 gaz ziemny 
wysokometanowy E 

0,43 

34 Grupowa Oczyszczalnia 
Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. 

ul. Sanitariuszek 70/72 biogaz 1,51 

35 Grupowa Oczyszczalnia 
Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. 

ul. Sanitariuszek 70/72 biogaz 1,51 

36 Grupowa Oczyszczalnia 
Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. 

ul. Sanitariuszek 70/72 biogaz 1,51 

37 Grupowa Oczyszczalnia 
Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. 

ul. Sanitariuszek 70/72 olej lekki Ekoterm 1,51 

38 Grupowa Oczyszczalnia 
Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. 

ul. Sanitariuszek 70/72 olej lekki Ekoterm 1,51 

39 Grupowa Oczyszczalnia 
Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. 

ul. Sanitariuszek 70/72 olej lekki Ekoterm 1,51 

40 Grupowa Oczyszczalnia 
Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. 

ul. Sanitariuszek 70/72 biogaz 2,402 

41 Grupowa Oczyszczalnia 
Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. 

ul. Sanitariuszek 70/72 biogaz 2,402 

42 Grupowa Oczyszczalnia 
Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. 

ul. Sanitariuszek 70/72 biogaz 2,402 

43 I Szpital Miejski im. 
Sonnenberga 

ul. Pieniny 30 gaz ziemny 
wysokometanowy E 

0,4 

44 I Szpital Miejski im. 
Sonnenberga 

ul. Pieniny 30 gaz ziemny 
wysokometanowy E 

0,4 

45 I Szpital Miejski im. 
Sonnenberga 

ul. Pieniny 30  gaz ziemny 
wysokometanowy E 

0,4 

46 I Szpital Miejski im. 
Sonnenberga 

ul. Pieniny 30  gaz ziemny 
wysokometanowy E 

0,4 

47 Łódzki Zakład Usług 
Komunalnych 

ul. Giewont 26 gaz ziemny 
wysokometanowy E 

0,855 

48 Łódzki Zakład Usług 
Komunalnych 

ul. Giewont 26 gaz ziemny 
wysokometanowy E 

0,855 

49 Łódzki Zakład Usług 
Komunalnych 

ul. Giewont 26 gaz ziemny 
wysokometanowy E 

0,855 

50 Łódzki Zakład Usług 
Komunalnych 

ul. Giewont 26 gaz ziemny 
wysokometanowy E 

0,338 

51 Łódzki Zakład Usług 
Komunalnych 

ul. Giewont 26 gaz ziemny 
wysokometanowy E 

0,035 

52 Łódzki Zakład Usług 
Komunalnych 

ul. Giewont 26 pellet drzewny 0,22 

53 Łódzki Zakład Usług 
Komunalnych 

ul. Przybyszewskiego 325 olej opałowy 0,05 

54 Łódzki Zakład Usług 
Komunalnych 

ul. Nowe Sady 27b olej opałowy 0,07 

55 Łódzki Zakład Usług 
Komunalnych 

ul. Nowe Sady 27b olej opałowy 0,037 

56 Łódzki Zakład Usług 
Komunalnych 

ul. Nowe Sady 27b olej opałowy 0,037 
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Lp. Nazwa zakładu Ulica Nazwa paliwa 
Moc 
kotła 
[MW] 

57 Łódzki Zakład Usług 
Komunalnych 

ul. Nowe Sady 27b olej opałowy 0,037 

58 Łódzki Zakład Usług 
Komunalnych 

ul. Nowe Sady 27b olej opałowy 0,037 

59 MSG sp. z o.o. OZG Łódź ul. Targowa 18 gaz ziemny 
wysokometanowy E 

1,5 

60 MSG sp. z o.o. OZG Łódź ul. Targowa 18 gaz ziemny 
wysokometanowy E 

0,09 

61 MSG sp. z o.o. OZG Łódź ul. Brzezińska 162 gaz ziemny 
wysokometanowy E 

0,076 

62 MSG sp. z o.o. OZG Łódź ul. Brzezińska 162 gaz ziemny 
wysokometanowy E 

0,076 

63 MSG sp. z o.o. OZG Łódź ul. Brzezińska 162 gaz ziemny 
wysokometanowy E 

0,076 

64 MSG sp. z o.o. OZG Łódź ul. Brzezińska 162 gaz ziemny 
wysokometanowy E 

0,076 

65 MSG sp. z o.o. OZG Łódź al. Książąt Polskich/Kmicica, działka nr 
24/17 

gaz ziemny 
wysokometanowy E 

0,065 

66 MSG sp. z o.o. OZG Łódź al. Książąt Polskich/Kmicica, działka nr 
24/17 

gaz ziemny 
wysokometanowy E 

0,065 

67 MSG sp. z o.o. OZG Łódź ul Maratońska 205 gaz ziemny 
wysokometanowy E 

0,075 

68 MSG sp. z o.o. OZG Łódź ul Maratońska 205 gaz ziemny 
wysokometanowy E 

0,075 

69 MSG sp. z o.o. OZG Łódź ul. Antoniew 6a  gaz ziemny 
wysokometanowy E 

0,15 

70 MSG sp. z o.o. OZG Łódź ul. Antoniew 6a  gaz ziemny 
wysokometanowy E 

0,15 

71 MSG sp. z o.o. OZG Łódź ul. Antoniew 6a  gaz ziemny 
wysokometanowy E 

0,15 

72 MSG sp. z o.o. OZG Łódź ul. Antoniew 6a  gaz ziemny 
wysokometanowy E 

0,15 

73 MSG sp. z o.o. OZG Łódź ul. Antoniew 6a  gaz ziemny 
wysokometanowy E 

0,15 

74 MSG sp. z o.o. OZG Łódź ul. Antoniew 6a  gaz ziemny 
wysokometanowy E 

0,15 

75 MSG sp. z o.o. OZG Łódź ul. Antoniew 6a  gaz ziemny 
wysokometanowy E 

0,15 

76 Nibco Sp. z o.o. PKP 6 węgiel kamienny 0,94 

77 OMNIDRUK SPÓŁKA 
JAWNA 

ul. Sprawiedliwa 1 olej opałowy 0,049 

78 ATLAS Sp. z o. o. ul. Kilińskiego 2 olej opałowy 0,2 

79 ATLAS Sp. z o. o. ul. Kilińskiego 2 olej opałowy 0,2 

80 VENGA HartzChemie Sp. 
z o.o. Sp. j. 

ul. Demokratyczna 117 olej opałowy lekki 0,13 

81 Przedsiębiorstwo 
Produkcyjne "Chemipol " 
Sp. z o.o. 

ul. Lodowa 82 gaz ziemny 
wysokometanowy E 

0,0377 

82 Przedsiębiorstwo 
Produkcyjne "Chemipol " 
Sp. z o.o. 

ul. Lodowa 82 gaz ziemny 
wysokometanowy E 

0,27 

83 Przedsiębiorstwo 
Produkcyjne "Chemipol " 
Sp. z o.o. 

ul. Lodowa 82 gaz ziemny 
wysokometanowy E 

0,024 

84 Uniwersytecki Szpital 
Kliniczny im. Wojskowej 
Akademii Medycznej – 
Centralny Szpital 

ul. Żeromskiego 113 gaz ziemny 
wysokometanowy E 

1,75 
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Weteranów 

85 Uniwersytecki Szpital 
Kliniczny im. Wojskowej 
Akademii Medycznej – 
Centralny Szpital 
Weteranów 

ul. Żeromskiego 113 gaz ziemny 
wysokometanowy E 

1,75 

86 Sapa Components Sp. z 
o.o. 

ul. Graniczna 64/66 gaz ziemny 
wysokometanowy E 

0,59 

87 SP ZOZ Uniwersytecki 
Szpital Kliniczny Nr 4 
Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi  

ul. Sporna 36/50 gaz ziemny 
wysokometanowy E 

0,785 

88 Spółdzielcze Zakłady 
Chemiczne "MORS" 

ul. Telefoniczna 28 węgiel kamienny 0,35 

89 SZTKTAPS Maciej 
kowalski 

ul. Solec 3/5 olej opałowy lekki L-1 0,13 

90 Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Roślin i 
Nasiennictwa 

ul. Siewna 13a olej lekki LOTOS RED 0,1 0,345 

91 Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Roślin i 
Nasiennictwa 

ul. Siewna 13a olej lekki LOTOS RED 0,1 0,345 

92 Wojewódzki 
Specjalistyczny Szpital im. 
M. Pirogowa w Łodzi 

ul. Wileńska 37 gaz ziemny 
wysokometanowy E 

1,32 

93 Wojewódzki Zespól 
Zakładów Opieki 
Zdrowotnej Centrum 
Leczenia Chorób Płuc i 
Rehabilitacji 

ul. Okólna 181 gaz ziemny 
wysokometanowy E 

0,58 

94 Wojewódzki Zespól 
Zakładów Opieki 
Zdrowotnej Centrum 
Leczenia Chorób Płuc i 
Rehabilitacji 

ul. Okólna 181 gaz ziemny 
wysokometanowy E 

0,58 

95 Wojewódzki Zespól 
Zakładów Opieki 
Zdrowotnej Centrum 
Leczenia Chorób Płuc i 
Rehabilitacji 

ul. Okólna 181 gaz ziemny 
wysokometanowy E 

0,23 

96 Wojewódzki Zespól 
Zakładów Opieki 
Zdrowotnej Centrum 
Leczenia Chorób Płuc i 
Rehabilitacji 

ul. Okólna 181 gaz ziemny 
wysokometanowy E 

0,4 

97 Wojewódzki Zespól 
Zakładów Opieki 
Zdrowotnej Centrum 
Leczenia Chorób Płuc i 
Rehabilitacji 

ul. Okólna 181 gaz ziemny 
wysokometanowy E 

0,4 

98 Wojewódzki Zespól 
Zakładów Opieki 
Zdrowotnej Centrum 
Leczenia Chorób Płuc i 
Rehabilitacji 

ul. Wycieczkowa 86 gaz ziemny 
wysokometanowy E 

0,25 
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99 Wojewódzki Zespól 
Zakładów Opieki 
Zdrowotnej Centrum 
Leczenia Chorób Płuc i 
Rehabilitacji 

ul. Wycieczkowa 86 gaz ziemny 
wysokometanowy E 

0,25 

100 Wytwórnia Zębów 
Sztucznych WIEDENT SJ 

ul. Obywatelska 187/189   0,076 

101 Wytwórnia Zębów 
Sztucznych WIEDENT SJ 

ul. Obywatelska 187/189   0,076 

102 Wytwórnia Zębów 
Sztucznych WIEDENT SJ 

ul. Obywatelska 185   0,05 

103 Zakład Karny Nr 2 w 
Łodzi 

ul. Kraszewskiego 1/5 olej opałowy 0,285 

104 Zakład Karny Nr 2 w 
Łodzi 

ul. Kraszewskiego 1/5   0,285 

105 Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. zo.o. 

ul. Traktorowa 208 koks 0,07 

106 Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. zo.o. 

ul. Centralna 38 gaz ziemny 
wysokometanowy E 

0,036 

107 Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. zo.o. 

ul. Karowa 27 gaz ziemny 
wysokometanowy E 

0,016 

108 Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. zo.o. 

ul. Telefoniczna 78 gaz ziemny 
wysokometanowy E 

0,0544 

109 Zakłady Przemysłu 
Cukierniczego "Unitop-
Optima" S.A.  

ul. A. Struga 61 olej opałowy ciężki 3,3 

110 Zakłady Przemysłu 
Cukierniczego "Unitop-
Optima" S.A.  

ul. A. Struga 61 gaz ziemny 
wysokometanowy E 

<1,4 

111 Zakłady Przemysłu 
Cukierniczego "Unitop-
Optima" S.A.  

ul. A. Struga 61 gaz ziemny 
wysokometanowy E 

<1,4 

112 WSSz im. Wł. 
Biegańskiego 

ul. Kniaziewicza gaz ziemny 
wysokometanowy E 

0,69 

113 WSSz im. Wł. 
Biegańskiego 

ul. Kniaziewicza gaz ziemny 
wysokometanowy E 

1,74 

114 PKP Energetyka S.A. 
Zakład Łódzki 

ul. Maszynowa 8 gaz ziemny 
wysokometanowy E 

-  

115 Przedsiębiorstwo 
"UNIDRO" S.A. 

ul. Skierniewicka 3/5 gaz ziemny 
wysokometanowy E 

-  

116 Agrosak s.a. ul. Kilińskiego 228 olej op. lekki 0,583 

117 Agrosak s.a. ul. Kilińskiego 228 olej op. lekki 0,239 

118 PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Łódź-Miasto 

ul. Rudzka 6 gaz wysokometanowy 0,307 

119 Wojewódzki 
Specjalistyczny Szpital im. 
M. Pirogowa w Łodzi 

ul. Wólczańska 191/195 gaz ziemny 
wysokometanowy 

0,465 

120 Wojewódzki 
Specjalistyczny Szpital im. 
M. Pirogowa w Łodzi 

ul. Wólczańska 191/195 gaz ziemny 
wysokometanowy 

0,65 

121 Kuria Prowincji OO 
Bernardynów Prowincja 
34  

ul. Sporna 71/73 gaz ziemny 
wysokometanowy 

0,355 

122 Gminna Spółdzielnia 
"Samopomoc Chłopska" 

ul. Legionów 97 gaz ziemny 
wysokometanowy 

0,06 
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w Łodzi, 

123 Bud. Adm.-mieszk. na 
cmentarzu Św. Wojciecha 

ul. Kurczaki 81/85 gaz ziemny 
wysokometanowy 

0,06 

124 Budynek Poradni 
Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej Konwentu 
Bonifratów w Łodzi 

ul. Kosynierów Gdyńskich 61A gaz ziemny 
wysokometanowy 

0,025 

125 Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Łodzi 

ul. Skorupki 21 gaz ziemny 
wysokometanowy 

1,063 

126 Rzymskokatolicka Parafia 
Św. Anny w Łodzi 

al. Śmigłego-Rydza 24/26 gaz ziemny 
wysokometanowy 

0,043 

127 Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Matki Boskiej 
Zwycięskiej w Łodzi 

ul. Łąkowa 27 gaz ziemny 
wysokometanowy 

0,207 

128 Centrum Medyczne 
Med-Gastr 

ul. Tatarkiewicza 7 kotłownia na biomasę 0,1 

129 Budynków CETECH Sp. z 
o.o. przy ul. Pabianickiej 
119/131 w Łodzi 

ul. Pabianicka 119/131 gaz ziemny 
wysokometanowy (7 kotłów) 

1,144 

130 Bud. Miasta Łódź – 
Przedszkole 

ul. Piotrkowska 44, ul. Rewolucji 1905 
r. 22,  

gaz ziemny 
wysokometanowy 

0,2292 

131 "Albatex" Sp. Z o o. z 
siedzibą w Łodzi przy ul. 3 
Maja 64/66 

ul. 3 Maja 64/66 gaz ziemny 
wysokometanowy 

2,753 

132 "Teofilów" Zakład 
Tekstylno-Konfekcyjny 
S.A.  

ul. Szparagowa 6/8, gaz ziemny 
wysokometanowy 

6 

133 Bud. Mieszk. ul. Żołnierska 36, gaz ziemny 
wysokometanowy 

0,025 

134 Bud. Mieszk. ul. Badowskiego 12 

 

gaz ziemny 
wysokometanowy 

0,0206 

135 Bud. Mieszk. ul. Mazurska 43a  gaz ziemny 
wysokometanowy 

0,025 

136 Bud. Mieszk. ul. Mazurska 45/2  

 

gaz ziemny 
wysokometanowy 

0,0206 

137 Bud. Mieszk. ul. Bronisin 38A   0,0269 

138 Bud. Mieszk. ul. Bronisin 39  0,028 

139 Bud. Mieszk. ul. Bronisin 40  0,026 

140 Bud. Mieszk. ul. Wiskicka 1  0,0236 

141 Bud. Mieszk. ul. Bronisin 44 B  0,0236 

142 Bud. Mieszk. ul. Grabińska 8  0,022 

143 Bud. Mieszk. ul. Łaskowice 38   0,0477 

144 Bud. Mieszk. ul. Kolumny 510/512  0,013 

145 Bud. Mieszk. ul. Dojazdowa 13   - 
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146 Bud. Mieszk. ul. Dąbrowskiego 30c   - 

147 Cmentarz 
Rzymskokatolicki PW. 
Św. Wojciecha 

ul. Kurczaki 81/85 gaz ziemny 
wysokometanowy 

0,06 

148 Bud. Mieszk. ul. Wyścigowa 18  gaz ziemny 
wysokometanowy 

-  

149 Bud. Mieszk. ul. Kopcińskiego 57  gaz ziemny 
wysokometanowy 

-  

150 Bud. Mieszk. ul. Wysoka 44  gaz ziemny 
wysokometanowy 

-  

151 Bud. Mieszk. ul. Dębowskiego 7  gaz ziemny 
wysokometanowy 

-  

152 Bud. Mieszk. ul. Suwalska 8  gaz ziemny 
wysokometanowy 

-  

153 Bud. Mieszk. ul. Grabowa 28/30  gaz ziemny 
wysokometanowy 

-  

154 Bud. Mieszk. ul. Z. Czarnego 7  gaz ziemny 
wysokometanowy 

-  

155 Bud. Mieszk. ul. Grabowa 15  gaz ziemny 
wysokometanowy 

-  

156 Bud. Mieszk. ul. B. Joselewicza 16  gaz ziemny 
wysokometanowy 

-  

157 Bud. Mieszk. ul. Zbocze 25  gaz ziemny 
wysokometanowy 

-  

158 Bud. Mieszk. ul. Kolumny 341  gaz ziemny 
wysokometanowy 

-  

159 Bud. Mieszk. ul. Smutna 26  gaz ziemny 
wysokometanowy 

-  

160 Bud. Mieszk. ul. Rudzka 7 koks -  

161 Bud. Mieszk. ul. Wschodnia 47 koks -  

162 Bud. Mieszk. ul. Pabianicka 247 olej opałowy -  

163 Bud. Mieszk. ul. Zachodnia 73 olej opałowy 0,3 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wykaz 16 Źródła ciepła – dane WFOŚiGW, informacje właścicieli źródeł zebrane przez autorów Studium. 

Lp. Kontrahent Nazwa zadania zakres rzeczowy 

1 Kuria Prowincji OO Bernardynów 
Prowincja 34 Sporna 71/73 

Modernizacja źródła ciepła z węgla na gaz 
realizowana łączne z działaniami 
w budynkach Klasztoru OO Bernardynów 
w Łodzi 

montaż kotłowni na gaz 
o mocy 355 kW  

2 Wyższe Seminarium Duchowne 
w Łodzi, św. Stanisława Kostki 14, 
Łódź 

Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych 
w WSD w Łodzi 

instalacja kolektorów 
słonecznych 63,5 m2 

3 Gminna Spółdzielnia 
"Samopomoc Chłopska" w Łodzi, 
ul. Legionów 97 

Termomodernizacja budynków wraz 
z modernizacją źródła ciepła w Gminnej 
Spółdzielni Samopomoc Chłopska 

montaż kotłowni gazowej 
o mocy 60 kW 

4 Kuria Archidiecezji Łódzkiej Termomodernizacja budynków wraz 
modernizacją źródła ciepła budynku 
administracyjno-mieszkalnego 
Rzymskokatolickiego cmentarza pw. Św. 
Wojciecha w łodzi ul. Kurczaki 81/85 

montaż kotłowni gazowej 
o mocy 60 kW 

5 Konwent Bonifratrów p.w. 
Świętego Rafała Archanioła 
w Łodzi w Łodzi 

Termomodernizacja wraz z modernizacją 
źródła ciepła budynku Poradni Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej Konwentu Bonifratów 
w Łodzi ul. Kosynierów Gdyńskich 61 A 

montaż kotłowni na gaz 
o mocy 25 kW  

6 Teatr Wielki w Łodzi  
Plac Dąbrowskiego, 90-249 Łódź 

Zjawisko rekuperacji w systemie wentylacji 
i klimatyzacji na terenie Teatru Wielkiego w 
Łodzi 

instalacja do odzysku ciepła  

7 Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Łodzi 

Modernizacja systemu grzewczego na 
terenie hali sportowej MOSiR w Łodzi 
ul. Skorupki 21 

montaż kotłowni na gaz 
o mocy 1,063 kW, instalacja 
do odzysku ciepła 

8 Dom Pomocy Społecznej w Łodzi Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych 
w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, przy 
ul. Dojazdowej 5/7 

instalacja kolektorów 
słonecznych 101,2 m2 

9 DYWILAN Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Łodzi 

Rekuperacja ciepła z powietrza 
wentylacyjnego w instalacji wentylacji 
mechanicznej budynku biurowego 
mieszczącego się w Łodzi przy ul. Sterlinga 
27/29 

instalacja do odzysku ciepła 

10 "Agrosak Spółka Akcyjna" Wykonanie instalacji odzysku ciepła w hali 
produkcyjnej Firmy "Agrosak" S.A. Łódź, 
ul. Kilińskiego 228 

instalacja do odzysku ciepła 

11 "DAKRI-BIS" Spółka z 
Ograniczoną Odpowiedzialnością 
ul. Tymienieckiego 22/24 Łódź 

Ochrona atmosfery poprzez odzysk ciepła 
z instalacji technicznej i technologicznej 
nowobudowanego zakładu przemysłu 
spożywczego 

instalacja do odzysku ciepła 

12 Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Łodzi 

Zakup i montaż instalacji solarnej na pływalni 
"Wodny Raj" w Łodzi, przy ul. Wiernej Rzeki 
2, 91-134 Łódź 

instalacja kolektorów 
słonecznych 316,68 m2 

13 Konwent Bonifratrów p.w. 
Świętego Rafała Archanioła 
w Łodzi w Łodzi 

Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych 
dla obiektów Konwentu Bonifratrów w Łodzi 
przy ul. Kosynierów Gdyńskich 61a 

instalacja kolektorów 
słonecznych 330,6 m2 

14 Miasto Łódź Montaż instalacji solarnej dla potrzeb c.w.u. 
w budynkach Ogrodu Botanicznego w Łodzi 
ul. Krzemieniecka 36/38 

instalacja kolektorów 
słonecznych 39,6 m2 

15 Miasto Łódź Instalacja kolektorów słonecznych 
wspomagająca przygotowanie c.w.u. 
w lokalnej kotłowni "Giewont" w Łodzi, 
Osiedle Stoki 

instalacja kolektorów 
słonecznych 27,96 m2 
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Lp. Kontrahent Nazwa zadania zakres rzeczowy 

16 III Szpital Miejski im. dr Karola 
Jonschera w Łodzi 

Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych 
w ramach porządkowania gospodarki cieplnej 
szpitala ul. Milionowa 14 

instalacja kolektorów 
słonecznych 375,84 m2 

17 Rzymskokatolicka Parafia Św. 
Anny w Łodzi 

Uporządkowanie gospodarki cieplnej 
budynku kultu religijnego 
przystosowywanego docelowo na potrzeby 
przedszkola przy Rzymskokatolickiej Parafii 
Św. Anny w Łodzi al. Śmigłego-Rydza 24/26 
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 
energii. Wykonanie instalacji kolektorów 
słonecznych wraz z instalacją pompy ciepła. 

montaż kotłowni na gaz 
o mocy 43 kW, instalacja 
kolektorów słonecznych 
18,64 m2, instalacja pompy 
ciepła o mocy 27 kW 

18 Wojewódzki Specjalistyczny 
Szpital im. Wł. Biegańskiego 
ul. Kniaziewicza 1/5 

Kompleksowa termomodernizacja obiektów 
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala 
im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi – etap 
końcowy programu oszczędności energii 
na terenie Szpitala-odnawialne źródła energii 
I etap" 

instalacja kolektorów 
słonecznych 153,78 m2, 
instalacja fotowoltaiczna 82,2 
kWe 

19 Fundacja na Rzecz Rozwoju 
Społecznego i Przeciwdziałania 
Społecznemu Wykluczeniu 
Jednostek i Grup-NAVICULA 

Modernizacja systemu grzewczego 
obejmująca budowę kotłowni na biomasę 
w Navicula-Centrum w Łodzi przy ul. K. 
Cedry 2 

montaż kotłowni na biomasę 
o mocy 200 kW 

20 Klasztor Sióstr Bernardynek 
w Łodzi 

Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych 
dla Przedszkola im. Św. Franciszka z Asyżu 
Sióstr Bernardynek w Łodzi ul. Rudzka 55/57 

instalacja kolektorów 
słonecznych 19,67 m2 

21 Rzymskokatolicka Parafia pw. 
Najświętszej Maryi Panny 
Łaskawej 

Wykonanie adsorpcyjnej pompy ciepła 
na potrzeby ogrzewania budynku Kościoła 
Rzymskokatolickiego Parafii pw. Najświętszej 
Maryj Panny Łaskawej w Łodzi ul. Goplańska 
11/13 

instalacja pompy ciepła 
o mocy 38,3 kW 

22 Klasztor Sióstr Karmelitanek 
Bosych w Łodzi ul. św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus 6 

Modernizacja instalacji c.o. poprzez montaż 
pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym, 
wymianę grzejników wraz z montażem 
zaworów termostatycznych oraz montaż 
kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej 
wody użytkowej w Klasztorze Sióstr 
Karmelitanek Bosych w Łodzi 

instalacja kolektorów 
słonecznych 22,14 m2, 
instalacja pompy ciepła 
o mocy 250kW 

23 Wojewódzki Zespół Zakładów 
Opieki Zdrowotnej Centrum 
Leczenia Chorób Płuc i 
Rehabilitacji 

Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych 
dla potrzeb pawilonów C i D WZZOZ 
Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji 
w Łodzi, ul. Okólna 181 

instalacja kolektorów 
słonecznych 647,74 m2 

24 "Fundacja – Integracja JPII" 
z siedzibą w Łodzi 

Uporządkowanie gospodarki cieplnej dla 
budynku Poradni z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii w Łodzi 
al. Marszałka Śmigłego Rydza 24/26. 

instalacja pompy ciepła 
o mocy 31,4 kW 

25 Zgromadzenie Sióstr 
Służebniczek NMP NP. Prowincja 
Łódzka ul. Kosynierów Gdyńskich 
20 

Montaż instalacji solarnej dla Domu Pomocy 
Społecznej Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek w Łodzi 

instalacja kolektorów 
słonecznych 90,72 m2 

26 Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Radogoszcz-Zachód w Łodzi 

Wykonanie instalacji słonecznej dla budynku 
przy ul. Motylowej 13 w Łodzi 

instalacja kolektorów 
słonecznych 84,2 m2 

27 PHU "ADAR" Adam Urbaniak 
w upadłości ul. Kopernika 53a 

Budowa instalacji do odzysku ciepła od 
gorących ścieków farbiarskich 

instalacja do odzysku ciepła  
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Lp. Kontrahent Nazwa zadania zakres rzeczowy 

28 Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Matki Boskiej Zwycięskiej 
w Łodzi ul. Łąkowa 27 

Modernizacja źródła ciepła budynku Kościoła 
Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej 
Zwycięskiej w Łodzi 

montaż kotłowni na gaz 
o mocy 207 kW 

29 MED-GASTR S.c. Katarzyna 
Mamos, Arkadiusz Mamos 
ul. Tatarkiewicza 7 Łódź 

Zakup i montaż instalacji i urządzeń do 
produkcji energii odnawialnej w Centrum 
Medycznym Med-Gastr 

montaż kotłowni na biomasę 
o mocy 100 kW, instalacja 
kolektorów słonecznych 
15,28 m2 

30 "Cetech" Sp. z o.o. Modernizacja systemu grzewczego 
budynków CETECH Sp. z o.o. przy 
ul. Pabianickiej 119/131 w Łodzi 

montaż kotłowni na gaz 7 szt. 
o łącznej mocy 1,144 kW 

31 Miasto Łódź – ul. Piotrkowska 44, 
ul. Rewolucji 1905 r. 22,  

Pilotażowy program racjonalizacji kosztów 
energii w budynkach komunalnych Miasta 
Łodzi 

montaż kotłowni na gaz 
o mocy 229,2 kW 

32 "Albatex" Sp. z o.o. z siedzibą 
w Łodzi 

Modernizacja źródła ciepła z sieci cieplnej 
parowej na gaz w Spółce "Albatex" z siedzibą 
w Łodzi przy ul. 3 Maja 64/66 

montaż kotłowni na gaz 
o mocy 2753,0 kW 

33 Teofilów Zakład Tekstylno-
Konfekcyjny S.A. ul. Szparagowa 
6/8, Łódź 

Modernizacja systemu przygotowania pary 
technologicznej w Zakładach Tekstylno-
Konfekcyjnych "Teofilów" S.A. w Łodzi 

montaż kotłowni na gazo 
mocy 6 MW 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wykaz 17 Zebrane źródła ciepła – dane WFOŚiGW, informacje właścicieli źródeł zebrane przez autorów 
Studium. 

Lp. Miejsce realizacji zadania Montowane urządzenie 
Moc znamionowa 
urządzenia w kW 

1  ul. Żołnierska 36, Łódź kocioł na gaz 25 

2 ul. Bohaterów Powstania Styczniowego 30, Łódź pompa ciepła 9,9 

3  ul. Kleeberga 52, Łódź pompa ciepła 9,9 

4  ul. Mileszki 28, działka nr 214/35, Łódź pompa ciepła 17,9 

5 ul. Jemiołowa 4, Łódź pompa ciepła 27,7 

6  ul. Kolarskiej 12, Łódź pompa ciepła 17,9 

7  ul. Syrokomli 14, Łódź pompa ciepła 12 

8  ul. Okrętowa 15a, Łódź pompa ciepła 13 

9  ul. Bogusławskiego 5A, Łódź pompa ciepła 8,9 

10 ul. Okopowa 142, Łódź pompa ciepła 11,2 

11  ul. Skrzatów 20, Łódź pompa ciepła 7,5 

12  ul. Łodzianka 6d, Łódź pompa ciepła 14 

13  ul. Tracka 20 D, Łódź pompa ciepła 8 

14  ul. Lublinek 42, Łódź pompa ciepła 14 

15  ul. Zimna Woda 40A, Łódź pompa ciepła 14 

16 ul. Łodzianka 2, działka nr 119/9, Łódź pompa ciepła 7,7 

17  ul. Goplany 3A, Łódź pompa ciepła 18,24 

18  ul. Włościańska 12, Łódź pompa ciepła 11 

19  ul. Starorudzka 37, Łódź pompa ciepła 22,1 

20 ul. Kolumny 226d, Łódź pompa ciepła 11,6 

21 ul. Joanny 4/6, działka nr 17/1, Łódź pompa ciepła 12 

22 ul. Czwartaków, działka nr 134/22, Łódź pompa ciepła 12 

23 ul. Drwęckiej 12, Łódź pompa ciepła 11,82 

24  ul. Chocianowickiej 162, Łódź pompa ciepła 12 

25  ul. Kolumny 514E, Łódź pompa ciepła 12 

26  ul. Badowskiego 12, Łódź kocioł na gaz 20,6 

27  ul. Mazurska 43a, Łódź kocioł na gaz 25 

28  ul. Przyklasztorne 6, Łódź pompa ciepła 22 

29  ul. Mazurska 45/2, Łódź kocioł na gaz 20,6 

30 ul. Bronisin 38A, Łódź kocioł na gaz 26,9 

31  ul. Bronisin 39, Łódź kocioł na gaz 28 

32  ul. Bronisin 40, Łódź kocioł na gaz 26 

33  ul. Bronisin 42, Łódź kocioł na gaz 23,6 

34 ul. Wiskicka 1, Łódź kocioł na gaz 23,6 

35 ul. Bronisin 44 B, Łódź kocioł na gaz 23,6 

36  ul. Liniowa 44, Łodzi pompa ciepła 8 

37  ul. Strykowska 307 B, Łódź pompa ciepła 8,3 

38  ul. Złotno 208, Łódź pompa ciepła 22 

39 ul. Grabińska 8, Łódź kocioł na gaz 22 

40  ul. Łaskowice 38, Łódź kocioł na gaz 47,7 
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Lp. Miejsce realizacji zadania Montowane urządzenie 
Moc znamionowa 
urządzenia w kW 

41  ul. Kolumny 510/512, Łódź kocioł na gaz 13 

42  ul. Józefów 43, Łódź pompa ciepła 10,4 

43  ul. Żabieniec 67, Łódź pompa ciepła brak danych 

44  ul. Brzezińska 75, Łódź pompa ciepła brak danych 

45  ul. Służbowa 23 m 36, Łódź pompa ciepła brak danych 

46 ul. Dojazdowa 13, Łódź kocioł na gaz brak danych 

47  ul. Dąbrowskiego 30c, Łódź kocioł na gaz brak danych 

Źródło: opracowanie własne. 
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SPIS SCHEMATÓW  ZAMIESZCZONYCH W TEKŚCIE (1:75000) 

1u. Istniejąca struktura przestrzenna 

SPIS MAP UWARUNKOWAŃ  

 „Uwarunkowania – stan istniejący – struktura funkcjonalno-przestrzenna” – załącznik Nr 2 
do uchwały (1:50000), 

 „Uwarunkowania – środowisko przyrodnicze” – załącznik Nr 3 do uchwały (1:50000), 

 „Uwarunkowania – identyfikacja dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej” – załącznik Nr 4 do uchwały (1:50000), 

 „Uwarunkowania – ocena stanu ładu przestrzennego i krajobrazu miasta” – załącznik Nr 5 
do uchwały (1:50000), 

 „Uwarunkowania – system komunikacyjny” – załącznik Nr 6 do uchwały (1:50000), 
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 „Uwarunkowania – system wodociągowo-kanalizacyjny” – załącznik Nr 7 do uchwały 
(1:50000), 

 „Uwarunkowania – ujęcia wód podziemnych” – załącznik Nr 8 do uchwały (1:50000), 
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 „Uwarunkowania – system sieci cieplnej” – załącznik Nr 11 do uchwały (1:50000). 
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1. POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU MIASTA 

Na określenie potrzeb i możliwości rozwoju miasta składają się zarówno wnioski z wszystkich 
przeprowadzonych analiz dotyczących istniejących uwarunkowań w zakresie poszczególnych elementów 
funkcjonowania miasta jak i wyniki modelowania rozwoju miasta oraz bilansowania terenów 
przeznaczonych pod zabudowę. 

1.1. Modelowanie rozwoju przestrzennego1 

Określenie kierunków polityki przestrzennej miasta w warunkach ograniczonych sił rozwojowych 
wymaga starannego wskazania priorytetów rozwoju. Postawione cele polityki planistycznej mogą 
być jednak realizowane za pomocą różnych scenariuszy rozwoju przestrzennego i konieczne jest 
przeprowadzenie wnikliwej analizy scenariuszowej konsekwencji podejmowanych przesądzeń 
planistycznych. 

Na potrzeby rozważań nad kształtem Studium skonstruowano trzy scenariusze rozwoju 
przestrzennego Łodzi oznaczone A, B i C, nazywane dalej „modelami” (Rysunek 1). Wszystkie 
rozpatrywane modele łączy polityka przyjęta wobec strefy centralnej miasta, będąca wyrazem realizacji 
idei „rozwoju do wewnątrz”, zaś kluczowym czynnikiem je różnicującym – polityka w stosunku do strefy 
obrzeżnej, wyrażona głównie w skali rezerw terenów pod zabudowę jak i ich potencjalnego charakteru. 

Jako nadrzędny priorytet rozwojowy, niezależnie od rozpatrywanego modelu, określono 
rewitalizację centrum Łodzi. Założono, że bez względu na wybór modelu cały wysiłek intelektualno-
organizacyjny miasta powinien być ukierunkowany na strefę centralną, gdzie sanacji wymagają nie tylko 
pojedyncze budynki, ale kwartały historycznej zabudowy. Śródmieście będące obszarem kluczowym 
z punktu widzenia tożsamości miasta zdefiniowano także jako istotną przestrzeń życia łodzian, 
ich mieszkania i pracy. 

Przyjęto założenie, że nowe inwestycje budowlane realizowane powinny być głównie w strefie 
centralnej, kształtując nową jakość zdegradowanej struktury historycznej zabudowy. Ukierunkowanie 
procesów inwestycyjnych na centralną część miasta pozwoli na uzyskanie nowej jakości przestrzennej, 
co stanowi ważny element niezbędny do przeprowadzenia procesu rewitalizacji. 

We wszystkich modelach szczególny priorytet nadany jest komunikacji zbiorowej, która 
ma sprawnie i efektywnie obsługiwać miasto. Śródmieście, jako główny cel podróży, wymagać będzie 
licznych usprawnień komunikacyjnych, w tym segregacji ruchu, przeniesienia ruchu tranzytowego 
czy ograniczenia dostępu dla ruchu indywidualnego, a także zwiększenia dostępności dla tramwajów – 
płynności i prędkości poruszania się. 

Ze względu na złożoność problematyki odnowy społeczno-gospodarczej śródmieścia 
oraz kosztochłonność przeprowadzenia tego procesu, rewitalizację centrum Łodzi określić można jako 
zadanie o charakterze cywilizacyjnym. 

Rezerwy obszarowe wyznaczone w poszczególnych modelach pozwoliły na oszacowanie 
ekwiwalentów liczby ludności (na podstawie gęstości zaludnienia dla danych typów zabudowy) 
oraz zobowiązań finansowych gminy związanych z uzbrojeniem terenów. Należy zaznaczyć, 
że w szacunkowych kosztach realizacji każdego modelu uwzględnione zostały nie tylko koszty urbanizacji 
nowych terenów, ale i wydatki związane z niwelacją luki cywilizacyjnej, rozumianą jako uzupełnianie 
braków wyposażenia w infrastrukturę w terenach już zurbanizowanych. Nie uwzględniono natomiast 
kosztów realizacji podstawowego układu komunikacyjnego miasta, modernizacji ulic oraz kosztów 
rewitalizacji, które jak założono są stałe w każdym modelu. Pominięto także kwotę ewentualnych 
roszczeń odszkodowawczych, których oszacowanie wymaga uprzedniego przyjęcia ustaleń w zakresie 
planowanej funkcji terenów. 

                                                                    
1 Modelowanie rozwoju przestrzennego miasta zostało wykonane w pierwszej połowie 2015 roku. 
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Wartość kosztów urbanizacji oszacowano dzięki ocenie skali i kosztów potrzeb infrastrukturalnych, 
wykorzystując m.in. wyniki analiz skutków finansowych sporządzanych miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego.  

 

Rysunek 1 Wariantowe modele rozwoju przestrzennego miasta 
Źródło: opracowanie własne. 

Model według Studium 2010 

Model miasta zapisany na kartach Studium 2010 zapewnia podaż terenów inwestycyjnych 
na poziomie 18%, co stanowi ekwiwalent 200-250 tys. mieszkańców. Nowe tereny rozwojowe 
usytuowane są poza strefa centralną, ich urbanizacja wymaga znacznych nakładów finansowych 
po stronie miasta (Rysunek 2). 

Umożliwienie swobodnego rozwoju miasta w jego peryferyjnych lokalizacjach jest równoznacznie 
z akceptacją procesu suburbanizacji. 

 

Rysunek 2 Zestawienie istniejącej zabudowy i terenów inwestycyjnych wskazanych w Studium 2010 
Źródło: opracowanie własne. 

Miasto ściśle zwarte (model restrykcyjny) 

W modelu A poza centralną strefą miasta podaż nowych terenów inwestycyjnych jest ograniczona 
w sposób restrykcyjny, w szczególności dla nowej zabudowy jedno i wielorodzinnej. Tereny 
niezabudowane w strefie zewnętrznej miasta utrzymane są jako otwarte i podlegają ochronie. 
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Na obszarach istniejących osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych peryferyjnie w stosunku do Strefy 
Wielkomiejskiej dąży się do podniesienia jakości przestrzenni zagospodarowanej, z wykluczeniem 
jej ekspansji. Przy lokalizowaniu nowych inwestycji budowlanych przyjęto priorytet dopełniania 
zabudowy na terenach pozostających w zasięgu już istniejącej infrastruktury technicznej. 

Model A realizuje strategię koncentracji inwestycji w ścisłym centrum miasta poprzez znaczące 
ograniczenie terenów rozwojowych poza koleją obwodową i skupianie inwestycji publicznych w rejonie 
śródmieścia (Rysunek 3). 

 

Rysunek 3 Model A rozwoju przestrzennego miasta 
Źródło: opracowanie własne. 

Chłonność nowych terenów została oszacowana na ekwiwalent około 10-40 tys. mieszkańców 
i uzyskana jest za sprawą uzupełniania istniejących struktur zurbanizowanych. Koszt realizacji bazowej 
infrastruktury wynosi około 1,3 mld zł przy wypełnieniu całości rezerw, zaś jego zasadniczą częścią 
są obciążenia finansowe związane z uzupełnianiem braków podstawowego uzbrojenia terenów 
już zurbanizowanych. Wydatek ten jest jednak niezbędny do osiągnięcia współczesnego standardu 
cywilizacyjnego (Tabela 1). 

Tabela 1 Szanse i ryzyka Modelu A 

SZANSE I ZAGROŻENIA MODEL A OCENA 
Szanse realizacji polityki 
„powrotu do miasta” 

Kształtowanie bardzo zwartej struktury przestrzennej miasta 
oraz maksymalne dopełnienie struktur – bardzo duża intensywność 
użytkowania terenów w centrum 

++ 

Szanse odnowy śródmieścia 
(historyczne dziedzictwo 
przemysłowe) 

Ukierunkowana odnowa centrum miasta poprzez rewitalizację, 
przywrócenie funkcjonalności historycznego rdzenia miasta – Strefy 
Wielkomiejskiej wraz z jej otoczeniem 

++ 

Efektywność użytkowania 
infrastruktury publicznej 
(drogi i sieci)  

Duże skupienie mieszkańców w zwartej strefie zurbanizowanej 
miasta zapewnia wysoką efektywność wykorzystania infrastruktury 
technicznej miasta 

++ 

Koszt publiczny – 
infrastruktura 

Niskie koszty bieżącego utrzymania sieci infrastruktury technicznej 
miasta 

niski 

Koszt publiczny – 
odszkodowania 

Ryzyko konieczności pokrycia roszczeń odszkodowawczych 
związane z polityką planowanego wycofywania się z terenów 
urbanizujących się lub o przyznanych prawach zabudowy 

wysokie 
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Swoboda inwestycyjna Ograniczenie swobody inwestycyjnej na znacznej powierzchni 
obszaru miasta, brak rozbudowanej oferty nowych terenów 
inwestycyjnych poza centrum miasta 

-- 

Wpływ na środowisko 
przyrodnicze 

Wzmocnienie struktury systemu przyrodniczego miasta poza strefą 
ścisłego centrum miasta, ale pogorszenie warunków 
środowiskowych w centrum – wzrost kumulacji hałasu 
oraz zanieczyszczeń powietrza 

+- 

Odbiór społeczny 
krótkoterminowy 

Negatywny – ryzyko wzrostu odpływu mieszkańców i inwestorów 
na rzecz gmin ościennych w wyniku niedostatecznego 
zróżnicowania oferty inwestycyjnej i ograniczenia swobody 
inwestycyjnej na znacznej części terenów w granicach miasta 

-- 

Odbiór społeczny 
długoterminowy 

Pozytywny, ale tylko w wyniku długoterminowych procesów 
efektywnej rewitalizacji centrum miasta 

+- 

Podstawowy koszt uzbrojenia 
terenów przeznaczonych 
do urbanizacji w mld zł 

 
1,3 

Źródło: opracowanie własne. 

Dzięki radykalnej polityce hamowania rozwoju miasta poza centrum wybór modelu A przyniósłby 
wymierne oszczędności w zakresie kosztów realizacji bazowej infrastruktury technicznej, 
nie zapewniałby jednak możliwości dostarczenia różnorodnych ofert inwestycyjnych w mieście. 

Miasto ukierunkowane 

W modelu B także przyjęto zasadę zawężenia terenów inwestycyjnych, jednak oprócz wskazania 
lokalizacji uzupełnień zabudowy w istniejących strukturach wyznaczono także niewielką ilość nowych 
obszarów z przeznaczeniem pod urbanizację. Całkowita chłonność terenów została oszacowana 
na ekwiwalent 40-60 tys. mieszkańców, a szacunkowy koszt realizacji bazowej infrastruktury wyniósł 
2,3 mld zł. (Rysunek 4). 

 

Rysunek 4 Model B rozwoju przestrzennego miasta 
Źródło: opracowanie własne. 

Model B oprócz priorytetu przeprowadzenia rewitalizacji centrum miasta, uznaje potrzebę 
zapewnienia różnorodnej oferty terenów inwestycyjnych w skali miasta. Poza strefą centralną 
wyznaczone zostaną nowe tereny do objęcia urbanizacją, jednak wyłącznie w oparciu o zasadę racjonalnej 
gospodarki terenami pod zabudowę, to jest z dostosowaniem do rzeczywistych potrzeb rozwojowych 
i finansowych możliwości uzbrojenia terenu.  
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W modelu B nowe tereny pod zabudowę wyznaczono na podstawie analizy wielu kryteriów, takich 
jak dostęp do infrastruktury, potencjalne korzyści gospodarcze czy liczba beneficjentów (Tabela 2). 

Tabela 2 Szanse i ryzyka Modelu B 

SZANSE I ZAGROŻENIA MODEL B OCENA 
Szanse realizacji polityki 
„powrotu do miasta” 

Kształtowanie zwartej struktury przestrzennej miasta, pełne 
wykorzystanie terenów obecnie zurbanizowanych poprzez 
dopełnianie struktur, duża intensywność użytkowania terenów 

++ 

Szanse odnowy śródmieścia 
(historyczne dziedzictwo 
przemysłowe) 

Odnowa centrum miasta poprzez rewitalizację, przywrócenie 
funkcjonalności historycznego rdzenia miasta – Strefy 
Wielkomiejskiej wraz z jej otoczeniem 

++ 

Efektywność użytkowania 
infrastruktury publicznej 
(drogi i sieci)  

Skupienie mieszkańców w większości na terenach zwartej strefy 
zurbanizowanej pozwoli na wysoką efektywność użytkowania 
infrastruktury publicznej 

++ 

Koszt publiczny – 
infrastruktura 

Wyższe koszty bieżącego utrzymania sieci infrastruktury 
technicznej wynikające z konieczności obsługi większego obszaru 
urbanizacji 

średni 

Koszt publiczny – 
odszkodowania 

Brak roszczeń odszkodowawczych; wszystkie tereny o przyznanych 
prawach zabudowy będą zachowane 

brak 

Swoboda inwestycyjna Ograniczenie swobody inwestycyjnej na terenach peryferyjnych, 
zwłaszcza w zakresie możliwości realizacji zabudowy na terenach 
otwartych; wskazanie terenów priorytetowych jako miejsc 
uruchomienia nowych inwestycji 

+- 

Wpływ na środowisko 
przyrodnicze 

Możliwość racjonalnego kształtowania struktury sytemu 
przyrodniczego – wytworzenie powiązań wewnątrzmiejskich 
elementów systemu ze strukturami otwartymi stref peryferyjnych 

+ 

Odbiór społeczny 
krótkoterminowy 

Negatywny odbiór w początkowym etapie planowania rozwoju 
miasta, będzie ustępował na rzecz pozytywnego, wywołanego 
widocznymi efektami poprawy funkcjonowania miasta 

+- 

Odbiór społeczny 
długoterminowy 

Pozytywny – zbilansowane traktowanie potrzeb wszystkich grup 
mieszkańców o różnorodnych preferencjach zamieszkania 

++ 

Podstawowy koszt uzbrojenia 
terenów przeznaczonych do 
urbanizacji w mld zł 

 
2,3 

Źródło: opracowanie własne. 

Model B jest wyrazem kompromisu pomiędzy potrzebami rozwojowymi miasta a oczekiwaniami 
mieszkańców czy inwestorów, przy jednoczesnym utrzymaniu szans na powodzenie procesu rewitalizacji 
centrum miasta.  

Miasto polityki swobodnej urbanizacji 

Model C oddaje politykę swobodnego rozwoju obszarów podmiejskich – akceptację dla utrzymania 
procesu suburbanizacji i dostarczenie znaczących rezerw dla realizacji potrzeb inwestycyjnych. Nowe 
tereny wyznaczono w oparciu o analizy trendów w realizacji zabudowy, uzyskiwaniu pozwoleń 
na budowę, wniosków do dokumentów planistycznych oraz decyzji o warunkach zabudowy. W modelu 
tym założono, że jego realizacja oznacza zapewnienie rezerw dla ekwiwalentu 100-150 tys. mieszkańców, 
przy kosztach realizacji infrastruktury na poziomie 3,3 mln zł (Rysunek 5). Ze względu na prognozowaną 
liczbę mieszkańców w 2030 roku, jest to scenariusz nieadekwatny do obecnego momentu rozwojowego 
i możliwości miasta – wyznaczone rezerwy najprawdopodobniej nie zostaną skonsumowane. 
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Rysunek 5 Model C rozwoju przestrzennego miasta 
Źródło: opracowanie własne. 

Model C charakteryzuje wysoka podaż terenów pod zabudowę poza centralną strefą miasta. 
Konieczność realizacji nowej infrastruktury technicznej na znacznym obszarze miasta wiąże 
się ze niebagatelnymi nakładami finansowymi, które obciążają budżet miasta oraz wpływają negatywnie 
na rewitalizację centrum miasta.  

Scenariusz ten wspiera proces suburbanizacji, choć ją ukierunkowuje. Akceptacja procesu 
przenoszenia się mieszkańców na tereny obrzeżne wiąże się także z wydatkowaniem pieniędzy 
publicznych na inwestycje zlokalizowane poza centrum miasta, przy stałym koszcie rewitalizacji strefy 
centralnej. Realizacja scenariusza swobodnej urbanizacji wiąże się z koniecznością budowy dużej ilości 
nowych dróg oraz zmierzeniem się z problemami, które wynikają z nieekonomicznej i nieefektownej 
obsługi bazującej na transporcie indywidualnym, takimi jak zanieczyszczenie środowiska czy kongestia 
ruchu (Tabela 3). 

Tabela 3 Szanse i ryzyka Modelu C 

SZANSE I ZAGROŻENIA MODEL C OCENA 
Szanse realizacji polityki 
„powrotu do miasta” 

Rozproszona struktura przestrzenna miasta (brak zwartości 
przestrzennej) – możliwy brak migracji do centrum wynikający 
z nadmiernej oferty terenów inwestycyjnych dla zabudowy 
mieszkaniowej na obrzeżach miasta 

+- 

Szanse odnowy śródmieścia 
(historyczne dziedzictwo 
przemysłowe) 

Ryzyko braku przeprowadzenia efektywnego procesu rewitalizacji 
centrum miasta wynikające z konieczności znacznego rozproszenia 
zainwestowania środków publicznych 

+- 

Efektywność użytkowania 
infrastruktury publicznej 
(drogi i sieci)  

Brak zwartości terenów zurbanizowanych będzie skutkował średnią 
efektywnością użytkowania infrastruktury publicznej; uruchomienie 
części nowych terenów inwestycyjnych będzie wiązało 
się z potrzebą budowy nowych odcinków sieci dla mniejszej grupy 
odbiorców niż w centrum miasta 

+- 

Koszt publiczny – 
infrastruktura 

Wysokie koszty bieżącego utrzymania i budowy infrastruktury 
technicznej wynikające z rozproszenia zabudowy na znaczną 
powierzchnię miasta 

wysoki 

Koszt publiczny – 
odszkodowania 

Brak roszczeń odszkodowawczych; wszystkie tereny o przyznanych 
prawach zabudowy będą zachowane 

brak 
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Swoboda inwestycyjna Zwiększenie swobody inwestycyjnej poprzez wskazanie 
do urbanizacji terenów dotychczas niezurbanizowanych poza 
centrum miasta 

+ 

Wpływ na środowisko 
przyrodnicze 

Zaburzenie funkcjonowania systemu przyrodniczego miasta; 
zabudowa części terenów obecnie współtworzących ten system 

- 

Odbiór społeczny 
krótkoterminowy 

Początkowy pozytywny odbiór związany z brakiem ograniczeń 
inwestycyjnych będzie wypierany przez negatywny powodowany 
ujemnymi efektami nadpodaży terenów rozwojowych 

+- 

Odbiór społeczny 
długoterminowy 

Negatywny związany z niską efektywnością użytkowania terenów 
przeznaczonych do urbanizacji w ramach rozproszonej struktury 
przestrzennej 

- 

Podstawowy koszt uzbrojenia 
terenów przeznaczonych do 
urbanizacji w mld zł 

 
3,3 

Źródło: opracowanie własne. 

Model C odpowiada na oczekiwania części mieszkańców i inwestorów w zakresie wyznaczania 
nowych terenów pod zabudowę, wykraczając jednak poza potrzeby rozwojowe i możliwości finansowe 
miasta. Pomimo utrzymania priorytetu rewitalizacji centrum Łodzi, istnieje wysokie ryzyko 
niepowodzenia ze względu na akceptację procesu suburbanizacji. Koszty funkcjonowania miasta 
są również wyższe niż w modelach A i B. 

Miasto niekontrolowanej urbanizacji 

Model niekontrolowanej urbanizacji opracowano jako scenariusz „ku przestrodze”. Zapewnia 
on wysoką nadpodaż terenów inwestycyjnych w wyniku akceptacji wszelkich potencjalnych zamierzeń 
inwestycyjnych. Koszt urbanizacji wszystkich terenów rozwojowych, w ramach których może zamieszkać 
około 300-400 tys. mieszkańców (około 1/2 szacowanej liczby ludności miasta w 2030 roku) wyniósł 
ponad 5,5 mld zł (Rysunek 6). 

 

Rysunek 6 Model Zagrożeniowy rozwoju przestrzennego miasta 
Źródło: opracowanie własne. 

Model Zagrożeniowy oddaje politykę braku ograniczeń w procesach urbanizacji. Rozwój miasta 
ma wymiar ilościowy (wysoka nadpodaż rezerw terenów do zainwestowania), a nie jakościowy. Procesy 
urbanizacji postępują w sposób swobodny, realizowany przez akceptację wszelkiej działalności 
inwestycyjnej i w dowolnej lokalizacji. Konsekwencją jest rozpraszanie zabudowy – odpływ ludności 
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z centrum oraz niepewność procesów odnowy śródmieścia wraz z sukcesywnym rozwojem kosztownej 
w realizacji i utrzymaniu infrastruktury (Tabela 4). 

Tabela 4 Ryzyka Modelu Zagrożeniowego 

ZAGROŻENIA 
 Rozproszona struktura przestrzenna miasta 
 Zakłócenie spójności i funkcjonowania struktury miasta – realizacja zabudowy na terenach pozbawionych 

usług podstawowych, obsługi komunikacyjnej transportem indywidualnym i zbiorowym 
 Zagrożenie procesu rewitalizacji poprzez kształtowanie obszarów konkurencyjnego rozwoju 
 Ryzyko dalszej stagnacji centrum Łodzi oraz spadek jakości życia na słabo zurbanizowanych terenach poza 

granicą kolei obwodowej – brak możliwości sfinansowania uzbrojenia wszystkich terenów inwestycyjnych przy 
rozproszeniu inwestowania środkami publicznymi na obszar całości miasta 

 Wzrost kosztów związanych z realizacją zobowiązań wynikających z urbanizacji – wykupy terenów pod drogi, 
realizacja infrastruktury na terenach o niskiej intensywności użytkowania 

 Ryzyko rosnącej spekulacji gruntami pod zabudowę przy ich nadpodaży 
 Degradacja przestrzeni otwartych, zaburzenie funkcjonowania przestrzeni środowiskowej (doliny rzeczne, 

otulina Lasu Łagiewnickiego, krajobraz podmiejski), przy braku szans na wytworzenie 
wartościowych/prawidłowo wykształconych zespołów zabudowy 

 Zaprzestanie pełnienia przez miasto roli zarządzającego przestrzenią – nastąpi przeniesienie 
odpowiedzialności za konflikty ekonomiczne, przestrzenne, funkcjonalne na poszczególnych właścicieli 
nieruchomości 

Źródło: opracowanie własne. 

Model Zagrożeniowy stanowi realne zagrożenie dla procesów rozwojowych miasta. 

1.1.2. Studia nad modelami – badania komplementarne  

Dodatkowym narzędziem weryfikującym przesądzenia projektowe podjęte w Studium było 
modelowanie rozwoju przestrzennego Łodzi wykonane przy pomocy modelu symulacyjno-decyzyjnego 
ORION (Repartition In Opportunity Network), wykonane przez wrocławski zespół ekspercki 
pod kierownictwem prof. Tadeusza Zipsera. Opracowanie miało charakter komplementarny w stosunku 
do innych prac podjętych przy Studium, służyło weryfikacji przyjętych w dokumencie rozwiązań, 
w tym oceny rozważanych scenariuszy rozwojowych miasta. Jako podstawowy cel pracy określono ocenę 
i weryfikację możliwych kierunków polityki przestrzennej Łodzi zmierzających do zapewnienia zwartości 
miasta w warunkach spadku liczby ludności. 

Model ORION, opracowany przez prof. Tadeusza Zipsera, jest narzędziem wspomagającym 
decyzje planistyczne zbudowanym w oparciu o matematyczny model pośrednich możliwości. Służy 
do rozmieszczania form zagospodarowania terenu, działalności i przedsięwzięć urbanistycznych, 
zwanych „aktywnościami”. Budowa modelu w pierwszej kolejności polega na odzwierciedleniu 
rzeczywistych procesów osadniczych na podstawie zjawisk zaobserwowanych w przeszłości, następnie 
na symulacji tych procesów w określonej perspektywie czasowej. Ponadto w procesie symulacji możliwe 
jest uwzględnienie działań wynikających z przyjętej polityki przestrzennej oraz innych czynników, które 
mogą wpłynąć na rezultat modelowania. Opis struktury modelu ORION, zasady jego kalibracji 
oraz możliwości zastosowania jako narzędzia wsparcia dla procesów decyzyjnych w planowaniu 
przestrzennym zostały szeroko opisane w literaturze naukowej2. 

Choć wyniki modelowania, jak w przypadku każdej symulacji, są pośrednio zależne od założeń 
poczynionych przy budowie modelu, ocena zewnętrzna wynikająca z modelu matematycznego jest 
wartościowym elementem wzbogacającym dyskusję w temacie możliwych scenariuszy rozwojowych 
miasta. Model oddaje bowiem w sposób obiektywny główne trendy osadnicze, wskazując na rozmaite 
relacje pomiędzy istniejącym stanem zagospodarowania i kształtem sieci osadniczej 
a zagospodarowaniem docelowym. 

                                                                    
2 W pozycjach takich jak na przykład: Brzuchowska J., Litwińska E., Ossowicz T., Sławski J., Zipser T., Model symulacyjno-decyzyjny ORION, Katedra 

Planowania Przestrzennego Wydział Architektury Politechnika Wrocławska, Wrocław 1994 rok. lub Ossowicz T., Metoda ustalania kolejności 
przedsięwzięć polityki przestrzennej miasta wielkiego, Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2004 rok. 
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Modelowanie wykonane zostało na podstawie danych i wytycznych opracowanych przez Miejską 
Pracownię Urbanistyczną. Zasymulowano następujące scenariusze przestrzenne: 

1. swobodnej urbanizacji; 

2. ukierunkowania procesu urbanizacji na centralną część miasta; 

3. ukierunkowania procesu urbanizacji na centralną część miasta z uwzględnieniem ograniczonych 
możliwości miasta we wdrażaniu elementów polityki przestrzennej (w tym rewitalizacji).  

Rozpatrywane scenariusze, choć nie odzwierciedlają wiernie wszystkich przyjętych 
w poszczególnych modelach założeń, skonstruowane zostały analogicznie do rozważanych modeli 
rozwoju przestrzennego miasta A, B i C. Wnioski urbanistyczne formułowane na podstawie 
przeprowadzonych symulacji nie powinny jednak wynikać z analizy jednego, końcowego wariantu. 
Metodologia rozpatrywania równolegle trzech różnych scenariuszy ma służyć całościowemu 
poszerzeniu wiedzy o możliwych wariantach rozwoju sieci osadniczej, ze wszystkimi jego 
konsekwencjami. 

W opracowaniu sformułowano następujące wnioski planistyczne o charakterze ogólnym 
oraz wnioski szczegółowe odnoszące się do zasadności lokalizacji poszczególnych aktywności 
w wybranych rejonach miasta (Rysunek 7, Rysunek 8): 

 w sytuacji utraty ludności, a co za tym idzie bazy podatkowej, należy dążyć do zwartości 
przestrzennej miasta, i tym samym ograniczenia kosztów jego funkcjonowania. Właściwe jest 
unikanie „otwierania” nowych obszarów inwestycyjnych wymagających budowy nowych 
elementów infrastruktury miejskiej i dążenie do ukończenia zabudowy na obszarach, na których 
inwestycje zostały rozpoczęte. Wobec tego należy wybrać obszary koncentracji procesów 
rozwojowych, 

 jeżeli celem planowania miasta jest niedopuszczenie do rozproszenia zabudowy mieszkaniowej 
i do nadmiernego zwiększenia przejazdów na jego obszarze, to w rejonach skupisk powstałych 
z powodu niskiej ceny gruntu należałoby wprowadzić instrumenty ograniczania zabudowy, 
na przykład miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, wyższą rentę planistyczną, 
wstrzymanie inwestycji infrastrukturalnych, 

 przy dążeniu do znaczniejszych oszczędności na codziennych przejazdach, należałoby szukać 
obszarów rozwojowych na wschodnim i zachodnim obrzeżu centralnej części miasta 
przy jednocześnie mniejszym rozwoju osiedli mieszkaniowych na południowych obrzeżach 
oraz na Olechowie. Odnosi się to zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej głównie na wschodnim 
obrzeżu oraz aktywności gospodarczych głównie na zachodnim obrzeżu. Przy takim kierunku 
planowania miasta zwiększa się nacisk na oszczędności na codziennych przejazdach, kosztem 
ulokowania nowych skupisk aktywności w miejscach o niższych predyspozycjach, 

 paradoksalnie funkcjonowanie sieci osadniczej w scenariuszu 3, tj. ukierunkowania procesu 
urbanizacji na centralną część miasta z uwzględnieniem ograniczonych możliwości miasta 
we wdrażaniu elementów polityki przestrzennej, jest tańsze od pozostałych rozpatrywanych 
modeli. Jako koszt funkcjonowania systemu należy rozumieć sumę wszystkich przejazdów 
służących realizacji przepływów pomiędzy aktywnościami, 

 niektóre tereny mają większe szanse rozwojowe niż te, na które wskazują ideowe założenia rozwoju 
ukierunkowanego do środka. Wyniki modelowania wskazują na potrzebę szukania ogniw rozwoju 
także w innych lokalizacjach, np. w paśmie południowym, szczególnie istotnym z punktu widzenia 
kształtowania różnorodnej oferty inwestycyjnej miasta. Jednocześnie model wskazuje na potrzebę 
lokalizacji terenów zabudowy jednorodzinnej także poza strefą zwartej zabudowy miasta, 

 bez ukierunkowania działań miejskich, takich jak odnowa obszaru śródmieścia, model wskazuje 
na prawdopodobieństwo ucieczki różnych aktywności z jednostek w ścisłym centrum miasta. 
Tym istotniejsze staje się prawidłowe przeprowadzenie procesów rewitalizacji, które powinny mieć 
siłę oddziaływania odpowiadającą 60000 podróży, aby wykazać pozytywny wpływ na strukturę 
funkcjonalno-przestrzenną. Model wskazuje na potrzebę rozszerzenia obszarów objętych 
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rewitalizacją lub działaniami naprawczymi, o ile intencją miasta będzie rozwój ukierunkowany 
na południową część Łodzi,  

 mechanizm modelu wskazuje na prawdopodobieństwo wyludniania się zabudowy blokowej 
w przyszłości, w szczególności Radogoszczy i Teofilowa, 

 o ile zaistnieje potrzeba lokalizacji dodatkowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2, najważniejsze skupiska tej aktywności to rejon dworca Łódź Kaliska, centrum 
„Tulipan”, okolice ul. Walerego Wróblewskiego, „Praktiker”, Plac Niepodległości. Wynika 
to z korzystnego położenia dwóch pierwszych lokalizacji i wysokich predyspozycji dwóch kolejnych. 

Sformułowane wnioski stanowiące dodatkowy czynnik weryfikacyjny przy sporządzaniu kierunków 
Studium poddane zostały dalszej analizie i polemice. 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 7 Rozmieszczenie wynikowe aktywności: 
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, Obiekty 
handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000 m2, Handel osiedlowy – procedura mieszana 
K0,3 F0 D1, iteracja 16 

Źródło: opracowanie wykonane przez wrocławski zespół 
ekspercki pod kierownictwem prof. Tadeusza Zipsera. 

Rysunek 8 Rozmieszczenie wynikowe aktywności: 
Zabudowa produkcyjna, Zabudowa przemysłowo-
usługowa, Logistyka, Biura – procedura mieszana 

K0,3 F0 D1, iteracja 16 
Źródło: opracowanie wykonane przez wrocławski zespół 

ekspercki pod kierownictwem prof. Tadeusza Zipsera. 

1.1.3. Kryteria wyboru modelu 

Modele A, B i C zostały zestawione w celu porównania i wyboru scenariusza przestrzennego 
najwłaściwszego z punktu widzenia zapewnienia długofalowego rozwoju miasta(Tabela 5). 

Uznano, że ukierunkowanie rozwoju miasta powinno odbyć się za sprawą wyboru scenariusza 
zapewniającego realizację wyznaczonych celów polityki przestrzennej, takich jak: rewitalizacja obszaru 
centralnego, podniesienie jakości życia mieszkańców, ochrona zasobów naturalnych, dziedzictwa 
kulturowego czy zapewnienie sprawnej obsługi komunikacyjnej. Ze względu na wielopłaszczyznowy 
i wielostopniowy charakter porównania modeli, ostateczny wybór scenariusza rozwoju przestrzennego 
nie sprowadzał się do wskazania wariantu najlepszego, a poszukiwania wariantu optymalnego – takiego, 
którego realizacja pozwoli najlepiej wykorzystać szanse rozwojowe miasta. Niekiedy o wyborze 
dokonanym pomiędzy rozważanymi scenariuszami decydowało odrzucenie wariantów pozostałych.  

Zadecydowano, że wybrany wariant rozwoju przestrzennego powinien być zorientowany 
na rozwój jakościowy miasta oraz powinien wzmacniać i wykorzystywać w pełni atuty społeczne 
i gospodarcze Łodzi. Ostatnie 25 lat doświadczeń rozwoju ilościowego wskazuje, że jest to rozwój 
iluzoryczny – odbywający się bardziej na zasadzie przypadkowej zmiany niż realnego, systematycznego 
postępu. Krytycznie oceniono także możliwości wdrożenia każdego rozpatrywanego modelu, jego 
egzekucji i szansy prowadzenia efektywnej polityki przestrzennej. 
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Jako istotne kryterium oceny modeli uznano szacowany koszt urbanizacji, istnieje bowiem ścisła 
zależność pomiędzy polityką przestrzenną a ukierunkowaniem ograniczonych nakładów publicznych. 
Założono, że wybrany wariant rozwoju przestrzennego nie może przekraczać możliwości finansowych 
samorządu i tym samym rozpraszać sił i środków w rozwoju miasta. 

Tabela 5 Zestawienie modeli rozwoju przestrzennego miasta. 

Wyszczególnienie Model A Model B Model C 
Szanse realizacji polityki „powrotu 
do miasta” 

++ ++ +- 

Szanse odnowy śródmieścia 
(historyczne dziedzictwo 
przemysłowe) 

++ ++ +- 

Efektywność użytkowania 
infrastruktury publicznej (drogi 
i sieci)  

++ ++ +- 

Koszt publiczny – infrastruktura niski średni wysoki 
Koszt publiczny – odszkodowania wysokie brak brak 
Swoboda inwestycyjna -- +- + 
Wpływ na środowisko przyrodnicze +- + - 
Odbiór społeczny krótkoterminowy -- +- +- 
Odbiór społeczny długoterminowy +- ++ - 
Podstawowy koszt uzbrojenia 
terenów przeznaczonych 
do urbanizacji w mld zł 

1,3 2,3 3,3 

Źródło: opracowanie własne. 

Modele A, B i C poddane zostały ocenie na drodze konsultacji z udziałem mieszkańców, środowisk 
akademickich i zawodowych, były także przedmiotem szerokiej debaty prasowej. 

Podsumowanie 

Model A nie dostarcza oferty inwestycyjnej na obszarach poza Strefą Wielkomiejską, 
ukierunkowując działania na skupienie wszystkich funkcji miejskich w obrębie centrum miasta. Pomimo, 
że w obliczu zmniejszania się liczby mieszkańców miasta całkowita koncentracja sił rozwojowych 
w obszarze centralnym wydaje się oczywistym wyborem, należy wziąć pod uwagę obserwowane obecnie 
procesy rynkowe i zapotrzebowanie na różnorodną ofertę terenów pod zabudowę, 
w tym mieszkaniowych i aktywności gospodarczej. Zbyt restrykcyjna polityka przestrzenna może 
doprowadzić do nadregulacji rynku nieruchomości i spowolnienia procesów inwestycyjnych w mieście. 
Model A neguje istnienie procesu suburbanizacji, zniekształcając obraz rzeczywistych mechanizmów 
inwestycyjnych w mieście. Wdrożenie tego scenariusza jest równoznaczne ze świadomym działaniem 
wbrew obecnie zachodzącym procesom osadniczym. 

Model B uwzględnia potrzebę zapewnienia różnorodnych terenów inwestycyjnych, umożliwiając 
realizację zabudowy zarówno na zasadzie uzupełnień strefy zurbanizowanej, jak i nowych inwestycji 
w starannie wybranych obszarach. Ilość wyznaczonych nowych terenów rozwojowych jest niewielka, 
aby ograniczyć koszty urbanizacji. Model B orientuje rozwój Łodzi w kierunku budowy miasta zwartego, 
wykorzystującego efektywnie obecne zasoby infrastruktury publicznej i w swoich procesach 
rozwojowych szanującego środowisko przyrodnicze. Umożliwia porządkowanie Strefy Wielkomiejskiej 
i jej otoczenia – daje szansę na wdrożenie polityki powrotu do miasta, jednocześnie dopuszczając 
realizację zabudowy w wybranych lokalizacjach poza centrum. Większe możliwości inwestowania, 
szczególnie po stronie podmiotów prywatnych, mogą przyczynić się do poprawy zaplecza gospodarczego 
miasta, które w dłuższej perspektywie ma szansę zwielokrotnić możliwości swoich działań 
rewitalizacyjnych. Ponadto samodzielność ekonomiczna przedsiębiorstw uruchamia kapitał prywatny, 
który w części ma szansę być spożytkowany na działania naprawcze w strukturze przestrzennej miasta. 

Model C wyróżniają: wysoki koszt urbanizacji, nieracjonalna podaż terenów pod zabudowę 
w odniesieniu do potrzeb oraz rabunkowy charakter w stosunku do środowiska przyrodniczego. 
Poszerzenie strefy zurbanizowanej o nowe tereny inwestycyjne na peryferiach miasta w ilości 
przekraczającej aktualne potrzeby oraz możliwości rozwojowe i ekonomiczne miasta, a zatem 
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rozpraszanie zabudowy, nie znajduje uzasadnienia w mieście o małym popycie inwestycyjnym. Ponadto 
najważniejszy cel rozwojowy miasta, jakim jest realizacja programu rewitalizacji, jest niemożliwy 
do osiągnięcia przy dopuszczeniu suburbanizacji miasta, która skutkuje nie tylko utratą stałych 
mieszkańców śródmieścia, ale także ucieczką możliwego do zainwestowania kapitału. 

1.1.4. Wybór modelu rozwoju miasta 

Po przeprowadzeniu analizy podjęto decyzję o wyborze modelu B jako podstawy do dalszych prac 
nad kierunkami Studium. 

Uznano, że model B najlepiej realizuje wyznaczone cele polityki przestrzennej i idee, które 
określono jako pożądane kierunki rozwoju miasta. Scenariusz ten uwzględnia zarówno konieczność 
ograniczania nadmiernej urbanizacji, jak i potrzebę rewitalizacji Strefy Wielkomiejskiej zapisaną 
w „Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+”3. Model B bilansuje potrzeby rozwoju, pozwalając 
na dogęszczanie dzielnic urbanizujących się i uwzględniając nadane dotychczas prawa do zabudowy, przy 
jednoczesnym zachowaniu znacznych obszarów terenów otwartych. Model B najlepiej odpowiada 
na wyzwanie jakim jest planowanie nowoczesnego, przyjaznego miasta przy malejącej liczbie 
mieszkańców. Realizacja tego scenariusza umożliwia zapewnienie dobrej jakości życia w Łodzi 
oraz zapobieganie rozpraszaniu sił i środków w zarządzaniu miastem.  

Główne założenia wybranego modelu rozwoju przestrzennego Łodzi: 

1. priorytet dla wykorzystania istniejących zasobów – przede wszystkim zabudowy w Strefie 
Wielkomiejskiej i jej otoczeniu, wykorzystania zasobu poprzemysłowego, a następnie dogęszczenia 
terenów już zurbanizowanych, zaś po wykorzystaniu tych zasobów – otwierania nowych terenów; 

2. budowa miasta o zwartej strukturze przestrzennej; 

3. zachowanie obecnych terenów zurbanizowanych i tych z nadanym prawem do zabudowy 
(pozwolenia na budowę); 

4. planowanie rezerw rozwojowych adekwatne do faktycznych potrzeb i możliwości rozwojowych 
miasta (na poziomie około 9% powierzchni miasta wskazanej jako nowe tereny rozwojowe miasta) 
– ograniczenie i dopasowanie rezerw inwestycyjnych do prognoz demograficznych oraz możliwości 
finansowych miasta, w tym w zakresie zabudowy mieszkaniowej zapewnienie rezerwy terenów 
dla około 40-60 tys. nowych mieszkańców; 

5. zachowanie znacznych obszarów terenów otwartych jako aktywnych przyrodniczo, z możliwością 
ich wykorzystania w przyszłości na cele rozwoju przestrzennego miasta po zapełnieniu rezerw 
w pozostałych obszarach. 

Model B został przyjęty uchwałą Nr XIV/289/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 lipca 2015 r.4 jako 
podstawa do dalszych prac nad formułowaniem kierunków Studium. 

1.2. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę 

Niezbędnym elementem w określeniu potrzeb i możliwości rozwojowych miasta jest sporządzenie 
szczegółowego bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę. Obowiązek jego wykonania wynika 
z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073). 

                                                                    
3 Uchwała Nr LV/1146/13 Rady Miejskiej w Łodzi z 16 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+. 
4 Uchwała Nr XIV/289/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 lipca 2015 r. stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie modelu rozwoju 

przestrzennego miasta Łodzi określonego w ramach prac nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Łodzi. 
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Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę sporządzono na podstawie analiz ekonomicznych, 
środowiskowych, społecznych i demograficznych stanowiących integralną część Uwarunkowań Studium5 
oraz analizy możliwości finansowych gminy w zakresie realizacji infrastruktury. 

Bilans ten określono dla funkcji: 

 mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej,  

 przemysłowej, przemysłowo-usługowej, logistycznej,  

 usługowej w szczególności w zakresie usług komercyjnych – biura, hotele, obiekty handlowo-
usługowe, w tym obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,  

uwzględniając perspektywę czasu do 2030 roku oraz przyjmując poniższe założenia: 

1. zgodnie z wymogiem art. 1 ust. 4 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
należy dążyć do planowania i lokalizowania nowej zabudowy na obszarach o w pełni wykształconej 
zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej w rozumieniu 
art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów 
fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 z późn. zm.). Jak wynika z art. 2 pkt. 1 tejże ustawy 
jednostka osadnicza to wyodrębniony przestrzennie obszar zabudowy mieszkaniowej wraz 
z obiektami infrastruktury technicznej zamieszkany przez ludzi. Dalej art. 2 pkt. 4 wskazuje, 
że miasto stanowi jednostkę osadniczą o przewadze zabudowy i funkcjach nierolniczych posiadającą 
prawa miejskie bądź status miasta nadany w trybie określonym odrębnymi przepisami. W myśl tych 
zapisów obszar miasta został potraktowany jako jedna jednostka osadnicza, w granicach której 
wyznaczono obszar o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej. 
Zgodnie z wykazem urzędowych nazw miejscowości, stanowiącym załącznik do ww. ustawy, 
w granicach jednostki osadniczej Łódź zostało wyznaczonych 101 miejscowości stanowiących 
części miasta (Rysunek 9) – części miasta są częściami miejscowości podstawowych, które stanowią 
samodzielne jednostki osadnicze; 

2. chłonność obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, 
wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy6 oszacowano dla obszarów zlokalizowanych 
w zasięgu istniejącej strefy zurbanizowanej zwartej7 (Rysunek 10); 

3. chłonność obszarów przeznaczonych pod zabudowę w obowiązujących miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego, wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy, oszacowano 
uwzględniając stopień pokrycia planistycznego miasta aktualny na 1 marca 2017 roku (Rysunek 11); 

4. proces uzupełniania i wypełniania zabudową istniejących rezerw należy rozpatrywać 
w perspektywie co najmniej 50-60 lat. Przy założeniu powodzenia procesu rewitalizacji, wzrostu 
ruchu budowlanego i realizacji działań nastawionych na rozwój miasta, w perspektywie 
do 2030 roku zakłada się, że rezerwy te mogą zostać wypełnione maksymalnie w 30%. 
Przy kontynuacji procesów rewitalizacji i utrzymaniu trendów rozwojowych miasta zakłada 
się, że w ciągu następnych 20 lat stopień wypełnienia rezerw może osiągnąć kolejne 30-40%. 
Tendencja ta powinna zostać utrzymana przez kolejne lata; 

5. w Strefie Wielkomiejskiej tereny stanowiące potencjalne rezerwy dla rozwoju nowej zabudowy 
wymagają dużego kapitału inwestycyjnego. W jej granicach konieczne jest przeprowadzenie 
rewitalizacji i reorganizacji przestrzeni publicznych, z wykorzystaniem m.in. niezagospodarowanych 
i niezabudowanych działek. Działania miejskie w tym obszarze powinny być ukierunkowane przede 
wszystkim na jego rozwój jakościowy – zwiększanie udziału atrakcyjnych przestrzeni 
ogólnodostępnych takich jak parki czy place i odwrócenie trendu ujemnego salda ruchu 

                                                                    
5 Szczegółowe analizy sporządzone zostały przy opracowywaniu Uwarunkowań Studium – Uwarunkowania: rozdział 4. Uwarunkowania 

demograficzne rozwoju miasta, rozdział 10. Uwarunkowania wynikające z warunków i jakości życia mieszkańców, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, 
rozdział 6. Uwarunkowania wynikające ze stanu środowiska i przyrody miasta, rozdział 11. Uwarunkowania ekonomiczno-gospodarcze rozwoju miasta. 

6 Przez powierzchnię użytkową zabudowy rozumie się sumę powierzchni wszystkich kondygnacji budynku z wyjątkiem powierzchni części 
wspólnych budynku. 

7 Z szacunków wyłączono obszary objęte obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, stanowiące odrębny 
przedmiot analiz. 
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budowlanego. W ostatnim dziesięcioleciu liczba budynków wyburzonych na tym terenie znacznie 
przewyższała liczbę nowych inwestycji. Równie ważne jak powodzenie procesu rewitalizacji jest 
stwarzanie możliwości do inwestowania i rozwoju nowej zabudowy oferującej dobry standard 
zamieszkania. Konieczne jest dążenie do niwelowania substandardów XIX-wiecznego 
rozplanowania, nieadekwatnego do współczesnych potrzeb oraz wyrównywania poziomu rozwoju 
w stosunku do pozostałych dzielnic Łodzi i innych centrów dużych miast Polski. Uzupełnianie 
zabudowy powinno odbywać się bez jej nadmiernego zagęszczenia. Istotne dla powodzenia 
realizacji tych założeń jest angażowanie kapitału prywatnego – działania miejskie powinny zmierzać 
do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej obszaru Strefy Wielkomiejskiej; 

 

Rysunek 9 Miejscowości w granicach jednostki osadniczej miasto Łódź 
Źródło: opracowanie własne. 

6. Strefa Wielkomiejska posiada rezerwy dla zabudowy wielofunkcyjnej – głównie mieszkaniowej 
i usługowej. Z uwagi na proces przemian funkcjonalnych w centrum, prowadzący do trwałej 
eliminacji obiektów przemysłowych w tej części miasta, nie prognozuje się nowych rezerw dla tego 
typu funkcji; 
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7. zakłada się, że usługi publiczne (w zależności od potrzeb społecznych – podniesienie standardu 
i dostępności) organizowane będą w ramach struktur mieszkaniowych jako ich nieodłączny element. 
Z prognoz demograficznych wynika, że zmiany zachodzące w strukturze wieku ludności będą miały 
istotny wpływ na strukturę usług świadczonych przez miasto. W skali całego miasta zmniejszy 
się zapotrzebowanie na usługi edukacyjne, zwiększą się natomiast potrzeby organizacji usług 
opiekuńczych, społecznych i ochrony zdrowia. Należy zakładać restrukturyzację istniejących 
budynków użyteczności publicznej i ich adaptację na funkcje dostosowane do potrzeb starzejącego 
się społeczeństwa. 

 
 

Rysunek 10 Strefa zurbanizowana zwarta 
Źródło: opracowanie własne. 

Rysunek 11 Granice obowiązujących miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykazu obowiązujących 
mpzp, stan na 1 marca 2017 roku. 

1.2.1. Tereny mieszkaniowe 

Zapotrzebowanie na nową zabudowę 

Zgodnie z dostępnymi prognozami demograficznymi8, w perspektywie do 2030 roku liczba 
ludności Łodzi nadal będzie sukcesywnie maleć. W prognozie szacuje się, że w roku 2025 spadnie 
do 638 tys. osób, a w 2030 – do 606 tys. osób9. Biorąc pod uwagę politykę Miasta i strategiczne cele jego 
rozwoju jakim są: kreowanie Łodzi jako miejsca atrakcyjnego do mieszkania – rewitalizacja przestrzeni 
miejskiej, poprawa jakości życia, budowa miasta otwartego i współpracującego z mieszkańcami należy 
przyjąć za cel, żeby tempo spadku liczby ludności nie było jednak tak silne jak zakładają prognozy. Dobrym 
przykładem jest Gdańsk, gdzie mimo silnie spadkowych prognoz demograficznych GUS, dzięki działaniom 
władz samorządowych nastawionych na ukierunkowanie rozwoju miasta i poprawę warunków 
zamieszkania, udało się zahamować tempo spadku i ustabilizować liczbę mieszkańców. Zakłada 
się również, że wpływ na wzrost potencjału demograficznego Łodzi powinna mieć zwiększająca 
się aktywność gospodarcza miasta i tym samym stopniowy wzrost zatrudnienia. Bogata i zróżnicowana 
oferta na rynku pracy, tak jak w przypadku innych dużych miast (m.in. Wrocławia i Poznania), powinna 
zmienić wektor migracji i doprowadzić do osiągnięcia dodatniego wskaźnika salda migracji. 

                                                                    
8 Główny Urząd Statystyczny, Prognoza ludności na lata 2014–2050, Warszawa 2014 rok. 
9 Należy wziąć pod uwagę również tzw. względny błąd prognozy, wynikający ze zmienności kształtowania się procesów demograficznych, który 

dla Łodzi w ostatnich latach oznaczał niedoszacowanie liczby ludności – porównując faktyczną liczbę ludności Łodzi w 2015 roku (703186 
osób) z liczbą mieszkańców prognozowaną dla tego roku (699093 osób) widoczna jest różnica na poziomie + 5000 osób. 
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Uwzględniając powyższe czynniki przyjmuje się, że w 2030 roku liczba ludności Łodzi będzie 
kształtowała się na poziomie 630-650 tys. osób tj. o około 4-7% więcej niż podają prognozy GUS 
(Rysunek 12). 

 

Rysunek 12 Prognozowana liczba ludności do 2030 roku 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Główny Urząd Statystyczny, Prognoza ludności… oraz szacunków własnych. 

Mimo zmniejszającej się liczby ludności należy dążyć do zapewnienia dobrych warunków 
do rozwoju mieszkalnictwa na terenie miasta. Łódź w porównaniu do innych dużych miast Polski cechuje 
zarówno znacznie niższa przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań, jak i niższy wskaźnik średniej 
powierzchni użytkowej mieszkań przypadającej na jednego mieszkańca (Rysunek 13) – w miastach 
europejskich wskaźnik ten kształtuje się na średnim poziomie około 40 m2 na osobę. Działania Miasta 
ukierunkowane powinny być przede wszystkim na dążenie do podnoszenia standardów mieszkaniowych 
przy jednoczesnym poszerzaniu istniejącej oferty mieszkaniowej, co mogłoby przyczynić 
się do zwiększenia konkurencyjności łódzkiego rynku mieszkaniowego w Polsce – w 2015 roku liczba 
nowych inwestycji mieszkaniowych w Łodzi była znacznie niższa niż w innych dużych miastach Polski. 

   

Rysunek 13 Zestawienie podstawowych wskaźników mieszkaniowych w Łodzi i innych miastach Polski 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat, stan na koniec 
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Uwzględniając powyższe, w perspektywie do 2030 roku zakłada się wzrost powierzchni użytkowej 
mieszkania przypadającej na jednego mieszkańca do 33 m2 tj. o 6,3 m2 w stosunku do 2014 roku10. 
Dla porównania w okresie ostatnich 12 lat (2002-2014 roku) przeciętna powierzchnia użytkowa 
mieszkania wzrosła o 4,8 m2, z 21,9 m2 do 26,7 m2. 

Analizę zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową przeprowadzono w dwóch wariantach 
uwzględniając zakres prognozowanej liczby ludności w 2030 roku (Tabela 6). Przyjmując wartość średnią, 
zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową wynikające z analiz, wyrażone w ilości powierzchni 
użytkowej, określa się na poziomie 2,3 mln m2. Z uwagi na niepewność procesów rozwojowych, zgodnie 
z art. 10 ust. 7 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zapotrzebowanie 
to w perspektywie do 2030 roku zwiększa się o 15% tj. do poziomu 2,6 mln m2 (Tabela 7). 

Tabela 6 Zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową w perspektywie do 2030 roku wynikające 
ze standardów mieszkaniowych i uwzględniające prognozy demograficzne – wariant I i II 

Wariant I 2014 2030 

Zapotrzebowanie na nową zabudowę 
mieszkaniową do 2030 roku 

Przeciętna powierzchnia użytkowa 
mieszkania na osobę 

26,7 33 

Liczba mieszkańców 706004 630000 

Powierzchnia użytkowa mieszkań 18829000 20790000 Powierzchnia użytkowa w m2 1961000 

 

Wariant II 2014 2030 

Zapotrzebowanie na nową zabudowę 
mieszkaniową do 2030 roku 

Przeciętna powierzchnia użytkowa 
mieszkania na osobę 

26,7 33 

Liczba mieszkańców 706004 650000 

Powierzchnia użytkowa mieszkań 18829000 21450000 Powierzchnia użytkowa w m2 2621000 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tema i szacunków 

własnych. 

Tabela 7 Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową wyrażone w ilości powierzchni 
użytkowej 

Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową 
Powierzchnia użytkowa 

w m2 

wynikające z analiz (wartość średnia z wariantów I i II) 2291000 

po zwiększeniu o 15% z uwagi na niepewność procesów rozwojowych 2634650 

Źródło: opracowanie własne. 

Zapotrzebowanie na 
nową zabudowę 
mieszkaniową na poziomie 
około 2,3-2,6 mln m2 

powierzchni użytkowej, 
odpowiada około 12%-14% 
istniejącej powierzchni 
użytkowej mieszkań, a więc 
jest nieznacznie niższe 
od sumy nowej powierzchni 
użytkowej mieszkań 
powstałych w okresie 
ostatnich 15 lat (Rysunek 
14). 

 

                                                                    
10 Przyjęty wskaźnik pożądanej powierzchni użytkowej mieszkania przypadającej na jednego mieszkańca odpowiada standardom mieszkaniowym 

Wrocławia w 2014 roku. 

Rysunek 14 Powierzchnia użytkowa mieszkań w 2000, 2014 i 2030 roku 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tema i szacunków własnych. 

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

2000 2014 2030

P
o

w
ie

rz
ch

n
ia

 u
ży

tk
o

w
a

m
ie

sz
k

a
ń

 w
 m

2

Rok

Szacowana pow. użytkowa
mieszkań w latach 2015-
2030 r.

Pow. użytkowa mieszkań
oddanych do użytkowania
w latach 2001-2014

Pow. użytkowa mieszkań
w 2000 r.



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI

 

22 

Chłonność obszarów o w pełni wykształconej, zwartej strukturze przestrzennej 

Chłonność obszarów o w pełni wykształconej, zwartej strukturze przestrzennej oszacowano 
zgodnie z przyjętymi założeniami w rozdziale 1.2. Z uwagi na odmienny charakter i typ zabudowy analizę 
przeprowadzono oddzielnie dla terenu Strefy Wielkomiejskiej i osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych 
poza jej granicami. 

Chłonność w Strefie Wielkomiejskiej oszacowano w oparciu o wskaźniki zabudowy 
i zagospodarowania terenu przyjęte w projektach miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obejmujących obszar śródmieścia Łodzi, uwzględniając m.in. ideowy kierunek rozwoju 
nastawiony na podnoszenie standardu zamieszkiwania w centrum miasta (Rysunek 15). Biorąc pod uwagę 
powyższe, w perspektywie do 2030 roku, w granicach SW chłonność dla zabudowy wielofunkcyjnej 
szacuje się na poziomie około 1,18 mln m2 powierzchni użytkowej11 – zakłada się, że około 630 tys. m2 
zostanie przeznaczone na cele mieszkaniowe. 

 

Rysunek 15 Scenariusze rozwoju zabudowy w Strefie Wielkomiejskiej 
Źródło: opracowanie własne na podstawie analiz prowadzonych w ramach prac nad mpzp obejmujących obszar Starego Polesia (XIX-wieczna 

dzielnica mieszkaniowa, zamieszkiwana przez około 40 tys. osób). 

Do terenów przeznaczonych do zagospodarowania pod funkcję mieszkaniową, zlokalizowanych 
w zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, ale poza Strefą Wielkomiejską, zaliczono tereny 

                                                                    
11 Odpowiada to wypełnieniu istniejących rezerw w 30% – zgodnie z założeniami bilansowania terenów przeznaczonych pod zabudowę. 
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niezagospodarowane i niezabudowane, bądź częściowo zabudowane z dużą rezerwą powierzchni 
niezabudowanej, położone w granicach istniejących osiedli mieszkaniowych. Jednocześnie nie wchodzą 
one w kolizje z dolinami rzecznymi, lasami, drogami publicznymi oraz terenami kolejowymi. Łączna 
powierzchnia rezerw wynosi 427 ha. 

Chłonność rezerw oszacowano w oparciu o wskaźniki średniej gęstości zaludnienia i średniej 
powierzchni użytkowej mieszkania przypadającej na jedną osobę (Tabela 8). Przy uwzględnieniu 
zakładanego tempa realizacji zabudowy12, w perspektywie do 2030 roku, rezerwę dla terenów 
mieszkaniowych w zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej szacuje się na poziomie około 
199 tys. m2 powierzchni użytkowej. 

Tabela 8 Założenia przyjęte do obliczenia chłonności dla terenów zabudowy mieszkaniowej w zwartej strukturze 
przestrzennej poza Strefą Wielkomiejską 

Typ zabudowy mieszkaniowej 

% powierzchni 
całkowitej terenu 
przeznaczony do 

zabudowy 

Wskaźnik 
chłonności  

w osobach/ha 

Zakładana średnia pow. 
użytkowa mieszkania 

przypadająca na jedna osobę 
w m2 

Wielorodzinna 

75 

200 

33 
Jednorodzinna intensywna, szeregowa  60 

Jednorodzinna o średniej intensywności 35 

Jednorodzinna o niskiej intensywności 20 
Źródło: opracowanie własne. 

Należy zaznaczyć, że oferta terenów pod rozwój zabudowy mieszkaniowej poza Strefą 
Wielkomiejską powinna być przede wszystkim „uzupełnieniem” istniejących, ale dotychczas 
nieukształtowanych struktur mieszkaniowych, wymagających interwencji przestrzennych. Celem takich 
działań jest stworzenie atrakcyjnych, w pełni wyposażonych obszarów rozwoju różnego typu zabudowy 
mieszkaniowej, na bazie obszarów o już rozpoczętej urbanizacji, z wykorzystaniem istniejącej 
infrastruktury. Jest to istotne nie tylko z uwagi na aspekt ekonomiczny, ale również przyrodniczy – 
niekontrolowane rozproszenie zabudowy przyczyniać się może do nadmiernej konsumpcji zasobów 
środowiska, a w konsekwencji do jego degradacji. 

Chłonność obszarów przeznaczonych pod zabudowę w obowiązujących miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego 

Rezerwy terenów w obowiązujących mpzp stanowią działki niezabudowane o przeznaczeniu MW, 
MN oraz 50% powierzchni działek niezabudowanych o przeznaczeniu MWU lub MNU, które mogą zostać 
zainwestowane pod wymienione funkcje. Rezerwa terenów w obowiązujących mpzp wynosi około 
287 ha13. Chłonność terenów w obowiązujących mpzp, wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy, 
oszacowano w oparciu o maksymalne wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające 
z zapisów obowiązujących mpzp lub w oparciu o prognozy skutków finansowych uchwalenia mpzp – 
w przypadku mpzp uchwalonych w latach 2015-2017. 

Z uwagi na realizację zabudowy na ogół o niższej intensywności niż maksymalne wskaźniki 
określone w mpzp oraz faktyczny ruch budowlany, w perspektywie do 2030 roku zakłada się wypełnienie 
rezerw w 30%. Przyjmując powyższe założenie chłonność obszarów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową w obowiązujących mpzp szacuje się na poziomie 434 tys. m2 powierzchni użytkowej. 

                                                                    
12 Wypełnienie rezerw w maksymalnie 30%. 
13 Z uwagi na zmianę kierunku zagospodarowania obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic: Długiej, Konnej, Wyścigowej i Ksawerowskiej, 

wskazanego w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej, na tereny 
rekreacyjno-wypoczynkowe, obszar ten został wyłączony z bilansowania. Rezerwa terenów w obowiązujących mpzp z uwzględnieniem 
ww. obszaru wynosiła 315 ha. 
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Tereny mieszkaniowe – bilans obszarów przeznaczonych pod zabudowę 
TERENY MIESZKANIOWE 

Zapotrzebowanie na nową zabudowę 
w mln m2 

Chłonność w zwartych strukturach 
w perspektywie do 2030 roku 

w tys. m2 powierzchni użytkowej 

Chłonność w obowiązujących mpzp 
w perspektywie do 2030 roku 

w tys. m2 powierzchni użytkowej 
2,3-2,6 829 434 

1.2.2. Tereny przemysłowe, przemysłowo-usługowe i logistyczne 

Zapotrzebowanie na nową zabudowę 

Za wyznaczeniem w Łodzi rezerw terenów dla lokalizacji nowych zakładów przemysłowych, 
produkcyjnych, montażowych czy też magazynowych przemawia wiele czynników.  

Łódź jest miastem o dużym potencjale rozwojowym. Jako jeden z głównych ośrodków akademickich 
kraju, z dobrze rozwiniętą bazą naukową oraz wysoko wykwalifikowanym personelem naukowo-
technicznym ma znaczne szanse na rozwój sektora zaawansowanych technologii. Ponadto, wyjątkowo 
atrakcyjne położenie – na przecięciu głównych korytarzy komunikacyjnych w kraju (autostrad i dróg 
szybkiego ruchu) ma niebagatelne znaczenie dla lokalizacji nowych inwestycji. 

Dla wyznaczania rezerw przemysłowych terenów inwestycyjnych nie bez znaczenia pozostaje 
także sytuacja na łódzkim rynku pracy. W Łodzi w ostatnich latach stopa bezrobocia kształtowała 
się na ponad dwukrotnie wyższym poziomie niż w innych dużych miastach Polski. Największą grupę 
bezrobotnych stanowili ludzie młodzi, ponadto w przeważającej części były to osoby długotrwale 
pozostające bez pracy. Z uwagi na potrzebę poprawy sytuacji na łódzkim rynku pracy, tworzenie 
warunków i możliwości dla rozwoju sektorów gospodarki zapewniających powstanie znacznej ilości 
nowych miejsc pracy jest jak najbardziej zasadne. 

Mimo, iż Łódź jest obecnie ośrodkiem głównie o funkcjach usługowych, należy pamiętać 
że przetwórstwo przemysłowe nadal stanowi drugą co do wielkości grupę podmiotów zarejestrowanych 
w mieście. Jednocześnie kondycja finansowa przedsiębiorstw tego sektora gospodarki z roku na rok ulega 
poprawie. Ponadto, na tle innych ośrodków w kraju Łódź wyróżnia się pod względem inwestycji 
z dziedziny techniki gospodarstwa domowego. Prężnie działający od kilkunastu lat w mieście sektor 
produkcji sprzętu AGD jest dowodem optymalnego wykorzystania potencjału naukowo-badawczego 
miasta oraz zasobów łódzkiego rynku pracy. Zaawansowana i wyspecjalizowana produkcja stanowi 
doskonały kierunek rozwoju miasta.  

Przy wyznaczaniu rezerw terenów inwestycyjnych należy pamiętać o niezwykle dynamicznie 
rozwijającym się w ostatnich latach sektorze magazynowym. W 2015 roku osiągnął on bardzo dobre 
wyniki po stronie popytu i podaży oraz najniższy od lat poziom pustostanów. Polski sektor logistyczny 
znalazł się wśród 10 najlepszych i najprężniej rozwijających się rynków logistycznych w Europie, nadal 
pozostaje on kluczowym rynkiem inwestycyjnym dla coraz większej liczby inwestorów instytucjonalnych. 
W 2015 roku największy popyt brutto na powierzchnie magazynowe odnotowano w regionie Warszawy 
(660 tys. m2) oraz w Polsce Centralnej (540 tys. m2). Na koniec 2015 roku poziom pustostanów wynosił 
jedynie 3%. W większości regionów brakowało dużych modułów, ponadto najmniej powierzchni 
dostępnych od zaraz jest obecnie w Łodzi. Region Polski Centralnej cieszy się sporym zainteresowaniem 
ze strony firm logistycznych i sieci handlowych. Bliskość autostrad oraz znacznie lepszy niż w innych 
regionach dostęp do pracowników pozytywnie wpływa na rozwój projektów produkcyjnych w Łodzi 
i okolicach14. 

Analizy rynku wykazują, iż w najbliższych latach będzie rosło zapotrzebowanie na nowoczesne 
powierzchnie magazynowe. Pod względem lokalizacji kluczowymi cechami dla inwestorów pozostają 
bliskość nowoczesnej sieci drogowej, dostęp do kolei oraz siły roboczej. Niezwykle istotna 
jest elastyczność w zwiększaniu bądź zmniejszaniu wynajmowanej powierzchni. Według operatorów 
logistycznych, spośród 5 kluczowych rynków magazynowych w Polsce, w najbliższych latach najwięcej 

                                                                    
14 AXI IMMO, Raport - Podsumowanie roku 2015 na rynku powierzchni magazynowych w Polsce, Warszawa 2016 rok. 
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najemców z sektora internetowego będą przyciągać regiony Polski Centralnej oraz Wrocławia15. Z uwagi 
na wymagania, jakie obecnie stawia rynek powierzchni magazynowych oraz prognozy popytu 
na najbliższe lata, w obszarze Łodzi należy zapewnić rezerwę terenową dla rozwoju branży logistycznej. 
Jednakże, z uwagi na cechy sektora magazynowego takie jak duża terenochłonność przy małym 
wysyceniu rynku pracy, należy pamiętać o przewadze korzyści branży produkcyjnej, mimo iż oba sektory 
stały się w ostatnim czasie komplementarne względem siebie. 

Zgodnie z prognozami na kolejne 6 lat sektor e-commerce będzie jednym z kluczowych motorów 
wzrostu rynku logistycznego w Polsce, wygeneruje bowiem popyt na dodatkowe 700 tys. m2 powierzchni 
magazynowych w tym czasie. Zakładając stałe tempo wzrostu popytu na powierzchnie magazynowe 
zgłaszanego przez ww. sektor można przyjąć, iż do roku 2030 zapotrzebowanie to osiągnie poziom około 
1633 tys. m2 w skali kraju. Przyjmując jednocześnie niezmienny udział sektora e-commerce w popycie 
na magazyny na poziomie 5,8% (dane z 2014 roku), całkowity popyt na powierzchnie magazynowe 
(zgłaszany przez różne gałęzie gospodarki) w 2030 roku w skali całego kraju należy szacować na poziomie 
28160 tys. m2 16. 

Udział regionu Polski Centralnej w popycie na magazyny szacuje się na około 20%, zatem 
do 2030 roku można spodziewać się zapotrzebowania na powierzchnie magazynowe w regionie 
na poziomie 5000-7000 tys. m2. Zakłada się, że udział Łodzi w popycie na powierzchnie magazynowe 
w regionie Polski Centralnej wyniesie około 50%, co przekłada się na zapotrzebowanie na poziomie około 
3000 tys. m2 17 – z uwagi na niepewność procesów rozwojowych, zgodnie z art. 10 ust. 7 pkt 2 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zapotrzebowanie to w perspektywie do 2030 roku 
zwiększa się o 15% (Tabela 9). 

Zapotrzebowanie na tereny dla lokalizacji nowej zabudowy przemysłowej, wiąże się głównie 
z potrzebami sektora branży logistycznej, z uwagi na jej dużą terenochłonność. Jak wynika z analizy 
danych Głównego Urzędu Statycznego dotyczących branży produkcyjnej18 od kilku lat obserwuje 
się jej stabilny poziom – mimo iż wzrasta liczba budynków oddawanych corocznie do użytkowania, 
nie wzrasta ich kubatura, liczba przedsiębiorstw produkcyjnych utrzymuje się na stałym poziomie. 
Potrzeby branży produkcyjnej zaspokajane są przez wykorzystywanie potencjału istniejących dzielnic 
przemysłowych, w tym przekształcanie lub adaptowanie już istniejących obiektów. Komplementarność 
sektora magazynowego i branży produkcyjnej daje podstawy do uznania, iż wskazywanie w projekcie 
Studium terenów na cele przemysłowo-usługowe jest rozwiązaniem dającym optymalne możliwości 
wykorzystania tych terenów – w dostosowaniu do bieżącego zapotrzebowania obu sektorów.  

Tabela 9 Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę przemysłową wyrażone w ilości powierzchni 
użytkowej 

Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę przemysłową Powierzchnia użytkowa w m2 

wynikające z analiz 3000000 

po zwiększeniu o 15% z uwagi na niepewność procesów rozwojowych 3450000 

Źródło: opracowanie własne. 

Chłonność obszarów o w pełni wykształconej, zwartej strukturze przestrzennej 

Tereny wolne od zabudowy, przeznaczone do zagospodarowania pod funkcje przemysłowe, 
przemysłowo-usługowe oraz logistyczne stanowią nieruchomości niezabudowane bądź częściowo 
zabudowane z dużą rezerwą powierzchni niezabudowanej. Jednocześnie są to tereny, które nie wchodzą 
w kolizje z istniejącymi dolinami rzecznymi, lasami, drogami publicznymi oraz terenami kolejowymi. 
Łączna powierzchnia rezerw terenów niezabudowanych w zwartej strukturze funkcjonalno-
przestrzennej wynosi około 211 ha. W celu określenia chłonności terenów przemysłowych, 

                                                                    
15 Ibidem. 
16 Jones Lang LaSalle, PROLOGIS, Logistyka e-commerce w Polsce. Przetarte szlaki dla rozwoju sektora, 2015 rok. 
17 AXI IMMO, Raport – Podsumowanie… 
18 Urząd Statystyczny w Łodzi, Statystyka Łodzi 2016, Łódź 2016 rok. 
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przemysłowo-usługowych i logistycznych w zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, wyrażonej 
w powierzchni użytkowej zabudowy, analizie poddano 15 istniejących zakładów o preferowanym profilu 
działalności. Z analizy wynika, iż powierzchnia zabudowy stanowi średnio około 48% całkowitej 
powierzchni nieruchomości, na której zrealizowana jest inwestycja, a wysokość obiektów ogranicza 
się w większości przypadków do 1 kondygnacji. Na podstawie powyższych danych obliczono, że stosunek 
łącznej powierzchni użytkowej zabudowy do całkowitej powierzchni nieruchomości wynosi średnio około 
47%. Całkowitą chłonność terenów w zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej wyrażoną 
w powierzchni użytkowej zabudowy można oszacować na poziomie około 990 tys. m2. 

Jednakże, z uwagi na położenie, kształt, wielkość, strukturę własności nieruchomości oraz inne 
czynniki niesprzyjające lokalizacji przemysłu (brak dogodnej obsługi komunikacyjnej, kolizje ze strefami 
ochronnymi istniejących sieci infrastruktury technicznej, brak dostatecznej powierzchni na lokalizację 
nowej zabudowy etc.) nie można założyć 100% wypełnienia zabudową obecnych struktur funkcjonalno-
przestrzennych. Uzupełnienie zabudową istniejących struktur może mieć miejsce w przypadku 
pojawienia się zapotrzebowania na mniejsze powierzchnie, rozbudowy istniejących zakładów bądź 
realizacji większych inwestycji na kilku niewielkich sąsiednich działkach (dodatkowe utrudnienia 
przy nabywaniu nieruchomości przez inwestora). 

Przy założeniu, że wypełnione zostanie 30% maksymalnej chłonności terenów w zwartej strukturze 
funkcjonalno-przestrzennej, rezerwę szacować można na poziomie około 300 tys. m2 powierzchni 
użytkowej. 

Chłonność obszarów przeznaczonych pod zabudowę w obowiązujących miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego 

Rezerwy terenów w obowiązujących mpzp stanowią działki niezabudowane 
oraz niezagospodarowane części działek zabudowanych o przeznaczeniu P, PU, PS, UP, które mogą 
zostać wykorzystane na wyżej wymienione funkcje. Rezerwa terenów w obowiązujących mpzp wynosi 
około 257 ha. Chłonność terenów przemysłowych, przemysłowo-usługowych i logistycznych 
w obowiązujących mpzp, wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy, oszacowano w oparciu 
o wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z zapisów obowiązujących mpzp 
oraz w oparciu o prognozy skutków finansowych uchwalenia mpzp – w przypadku mpzp uchwalonych 
w latach 2015-2017. 

Całkowitą chłonność terenów w obowiązujących mpzp wyrażoną w powierzchni użytkowej 
zabudowy można oszacować na poziomie około 3414 tys. m2. Z uwagi na dużą rozbieżność wskazanych 
w obowiązujących mpzp wskaźników dotyczących kształtowania zabudowy, jak również biorąc pod 
uwagę istotne dla inwestora cechy zabudowy oraz formę w jakiej obecnie powstają nowoczesne obiekty 
produkcyjne i logistyczne (przede wszystkim obiekty 1-kondygnacyjne) należy przyjąć, iż rezerwa 
w obowiązujących mpzp może być przeszacowana.  

Przy założeniu, że wypełnione zostanie 30% maksymalnej chłonności terenów w obowiązujących 
mpzp, rezerwę szacować można na poziomie około 1 mln m2 powierzchni użytkowej. 

Tereny przemysłowe – bilans obszarów przeznaczonych pod zabudowę 
TERENY PRZEMYSŁOWE, PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWE, LOGISTYCZNE 

Zapotrzebowanie na nową zabudowę  
w mln m2 

Chłonność w zwartych strukturach 
w perspektywie do 2030 roku 

w tys. m2 powierzchni użytkowej 

Chłonność w obowiązujących mpzp 
w perspektywie do 2030 roku 

w tys. m2 powierzchni użytkowej 
3-3,45 300 1000 

1.2.3. Tereny usługowe 

Zapotrzebowanie na nową zabudowę 

Potrzeba wyznaczenia na obszarze Łodzi rezerw terenów dla lokalizacji nowych powierzchni 
usługowych uwarunkowana jest wieloma czynnikami. W Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru 
Metropolitalnego wskazuje się, że do 2020 roku ŁOM będzie miejscem integracji osób z zewnątrz, 
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co będzie warunkowało m.in. rozwój turystki biznesowej, kongresowej i kulturowej. Jest to szczególnie 
istotne z punktu widzenia Łodzi, która stanowi jego rdzeń i główny ośrodek usługowy. Ponadto, podobnie 
jak w przypadku terenów przemysłowych, za wyznaczeniem rezerw dla inwestycji usługowych 
przemawia sytuacja na łódzkim rynku pracy. W ostatnich latach nastąpił również silny rozwój branż 
gospodarki opartych na nowoczesnych usługach. W Łodzi, istotnym uwarunkowaniem rozwoju usług, 
poza zmianą profilu działalności gospodarczej i przesunięciem zatrudnienia do sektora usług, jest 
przekształcanie terenów produkcyjnych w obszarze Strefy Wielkomiejskiej w kierunku funkcji 
usługowych. 

Zakłada się, że obiekty usługowe o randze ponadlokalnej, będą lokalizowane głównie w zwartej 
strukturze przestrzennej, bez konieczności uruchamiania nowych terenów inwestycyjnych (greenfield). 

Ze względu na wspomniany wcześniej brak potrzeb w zakresie rozbudowy siatki obiektów 
infrastruktury społecznej, przede wszystkim: szkół i placówek edukacyjnych, oraz zakładaną adaptację 
istniejących obiektów w dostosowaniu do zmieniających się potrzeb społeczno-gospodarczych zakłada 
się, iż ten sektor usług nie generuje zapotrzebowania na nowe tereny. 

Tereny usług biurowych 

Polski rynek nieruchomości biurowych jest jednym z najszybciej rozwijających się w Europie. 
Analizując zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Łodzi, w stosunku do największych regionalnych 
rynków biurowych w Polsce, Łódź posiada małe zasoby przy stosunkowo wysokim popycie i niskim 
wskaźniku pustostanów – od 2009 roku wskaźnik wolnej powierzchni biurowej w Łodzi systematycznie 
spada. W 2014 roku, nasycenie powierzchnią biurową w Łodzi, spośród sześciu największych rynków 
biurowych w Polsce, było najniższe. Pozytywnym jest fakt, iż w 2015 roku łódzki rynek biurowy, w skali 
całego kraju, cechował największy wzrost aktywności deweloperów w porównaniu do roku ubiegłego19. 
Do końca 2016 roku prognozuje się przyrost nowej powierzchni biurowej o około 60 000 m2 (tj. około 
15% istniejącego zasobu)20, przy utrzymaniu tendencji spadkowej współczynnika pustostanów. 
Największe zapotrzebowanie dotyczy biurowców oferujących najwyższy standard powierzchni – biur 
klasy A, lokalizowanych głównie w centralnych częściach miasta. W perspektywie do 2030 roku 
prognozuje się utrzymanie tego trendu oraz zakłada się wzrost zainteresowania łódzkim rynkiem 
biurowym i utrzymanie wysokiej aktywności najemców z branży nowoczesnych usług. W przyjętej 
perspektywie czasu, potencjał dla lokalizacji dużych firm w Łodzi ma szansę wzrosnąć wraz ze skróceniem 
czasu dojazdu do Warszawy oraz udaną realizacją Nowego Centrum Łodzi. Należy założyć, że w przyjętej 
perspektywie czasu udział powierzchni biurowej Łodzi w zasobie istniejącej powierzchni biurowej 
głównych rynków w Polsce będzie sukcesywnie wzrastał. 

Uwzględniając powyższe dane, wskazujące na wysoki potencjał miasta jako prężnie rozwijającego 
się ośrodka usługowego, zakłada się wzrost wskaźnika nasycenia nowoczesną powierzchnią biurową. 
Przyjmuje się, że wskaźnik ten w perspektywie do 2030 roku powinien osiągnąć wartości w granicach 1,8-
2 m2/1 os.21, co daje zapotrzebowanie na nową zabudowę na poziomie około 910,5-1038,5 tys. m2 

powierzchni użytkowej (Tabela 10). W perspektywie do 2030 roku przełoży się to na średnie roczne 
tempo wzrostu nowych powierzchni biurowych na poziomie około 10%. 

 

 

 

                                                                    
19 Cushman & Wakefield, Rozkwit rynków regionalnych, Polska Rynek Biurowy, Warszawa 2015 rok. 
20 Ibidem. 
21 Dla porównania wskaźnik nasycenia nowoczesną powierzchnią biurową w Warszawie, w 2015 roku wynosił około 2,7 m2/os. 
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Tabela 10 Zapotrzebowanie na nową zabudowę usług biurowych w perspektywie do 2030 roku wynikające 
ze wskaźnika nasycenia nowoczesną powierzchnią biurową i uwzględniające prognozy demograficzne 

Docelowy wskaźnik 
nasycenia nowoczesną 
powierzchnią biurową 

w m2/1 osobę 

Liczba 
mieszkańców  
w 2030 roku 

Suma nowoczesnej 
powierzchni biurowej w 

2030 roku 
w m2 

Wartość 
średnia  

w m2 

Zapotrzebowanie na 
nową zabudowę 

usługową do 2030 roku 
w m2 

Wariant I – 1,8 
630000 1134000 

1152000 910500 a 
650000 1170000 

Wariant II – 2,0 
630000 1260000 

1128000 1038500 b 
650000 1300000 

a Wartość średnia pomniejszona o istniejący zasób nowoczesnej powierzchni biurowej w 2014 roku tj. o 241500 m2, b Wartość średnia 

pomniejszona o istniejący zasób nowoczesnej powierzchni biurowej w 2014 roku tj. o 241500 m2. 

Źródło: opracowanie własne. 

Tereny usług hotelowych 

Łódź jest dominującym w regionie ośrodkiem turystyki biznesowej, szkoleniowej i konferencyjnej. 
Prężnie rozwija się przemysł spotkań22, będący istotnym czynnikiem rozwoju usług hotelowych. Polityka 
Miasta zakłada dalszy rozwój tego typu działalności i promocji miasta atrakcyjnego dla organizacji 
konferencji, kongresów i spotkań biznesowych, co należy uwzględnić w bilansowaniu zapotrzebowania 
na tereny usługowe. Do 2018 roku w Łodzi ma powstać 5 nowych obiektów hotelowych. Mimo dużego 
zapotrzebowania na hotele o średnim standardzie, istotne jest pozyskanie inwestorów realizujących 
projekty hotelowe o wysokim standardzie (cztero-, pięciogwiazdkowych), bowiem podaż miejsc 
w obiektach tego typu nie zaspokaja rosnącego popytu23. 

W perspektywie do 2030 roku, zakłada się dalszy rozwój rynku hotelowego. W latach 2005-2014 
ilość nowej powierzchni użytkowej budynków hoteli wynosiła 49,168 m2, z czego prawie połowę 
(23,2 tys. m2) zrealizowano w 2013 roku. Uwzględniając powyższe czynniki, wskazujące na potrzebę 
realizacji usług tego typu i wysoką aktywność inwestorów z branży hotelowej w ostatnim czasie, zakłada 
się wzrost dotychczasowego tempa realizacji hoteli. Zapotrzebowanie na nowe budynki hotelowe, 
w perspektywie do 2030 kształtować się będzie na poziomie około 157 tys. m2 powierzchni użytkowej 
(Tabela 11), co przełoży się na średnie roczne tempo wzrostu nowej powierzchni użytkowej w granicach 
około 9 tys. m2. 

Tabela 11 Zapotrzebowanie na nowe hotele w perspektywie do 2030 roku uwzględniające wzrost 
dotychczasowego tempa realizacji obiektów tego typu 

 
Powierzchnia użytkowa nowych 
budynków hoteli  
w m2 

2005-2014 2030 
Zapotrzebowanie na nowe budynki hoteli 

do 2030 roku 

49168 157337 
Powierzchnia użytkowa  
w m2 

157337 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDL i szacunków własnych. 

Tereny handlowo-usługowe, w tym lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 

W Łodzi nasycenie nowoczesną powierzchnią handlową kształtuje się na poziomie około 
485 m2/1000 mieszkańców (średnia dla polskich miast: 402 m2/1000 osób), przy sile nabywczej około 
6400 euro (średnia: 6607 euro). Nasycenie powyżej średniej przy sile nabywczej poniżej średniej 
wskazuje na to, że potrzeby miasta w zakresie centrów handlowych są stosunkowo dobrze zaspokojone. 
Widoczny jest również nasilający się trend polegający na modernizacji lub przebudowie już istniejących, 
starszych obiektów handlowych. Zakłada się, że w perspektywie do 2030 roku nie ma zapotrzebowania 
na nowe rezerwy terenowe dla lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m2 – szczególnie na obiekty I i II generacji, które są obecnie wypierane przez sieci sklepów poniżej 

                                                                    
22 Przemysł spotkań - rynek spotkań, konferencji, kongresów, wystaw. 
23 Cushman & Wakefield, Łódzki rynek nieruchomości 2015, Łódź 2015 rok. 
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2000 m2 powierzchni sprzedaży, oferujące lepszą dostępność do swoich usług. W Studium powinny 
zostać wyznaczone jedynie istniejące obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, 
z dopuszczeniem ich przebudowy w celu dostosowania do wyższych standardów. Ewentualna możliwość 
lokalizacji nowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 powinna 
być rozpatrywana jedynie w odniesieniu do obiektów zabytkowych, dla których funkcja ta może 
być jednym ze sposobów na poprawę ich stanu. Działania te nie mogą jednak prowadzić do dewastacji 
zasobu historycznego, a być szansą na jego udaną rewitalizację. 

Analizując kompleksowo tereny handlowo-usługowe o zróżnicowanym profilu działalności, 
w tym małe obiekty usługowe tj. osiedlowe sklepy, czy lokalne centra handlowo-usługowe, przyjmuje 
się utrzymanie dotychczasowego tempa realizacji tego typu inwestycji. Zapotrzebowanie na nowe 
budynki handlowo-usługowe, w perspektywie do 2030 kształtować się będzie na poziomie około 
679 tys. m2 powierzchni użytkowej (Tabela 12).  

Tabela 12 Zapotrzebowanie na nowe budynki handlowo-usługowe w perspektywie do 2030 roku wynikające 
z dotychczasowego tempa realizacji obiektów tego typu 

Powierzchnia użytkowa nowych 
budynków handlowo-
usługowych  
w m2 

2005-2014 2030 

Zapotrzebowanie na nowe budynki 
handlowo-usługowe do 2030 roku 

424565 679304 
Powierzchnia użytkowa  
w m2 

679304 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDL i szacunków własnych. 

Podsumowanie – zapotrzebowanie na nową zabudowę usługową 

Całkowite zapotrzebowanie na tereny usług komercyjnych różnego typu, w perspektywie 
do 2030 roku, będzie kształtowało się na poziomie około 1,75-1,88 mln m2 powierzchni użytkowej 
(Tabela 13) i znacząco nie odbiegnie od dotychczasowych trendów rozwojowych w zakresie realizacji 
zabudowy usługowej. Na wielkość całkowitego zapotrzebowania na nową zabudowę usługową, 
nie wpłyną istotnie procesy demograficzne – znaczna część usług m.in. usługi hotelowe, ma znaczenie 
ponadlokalne. 

Szacuje się, że całkowite zapotrzebowanie na nowe powierzchnie usługowe należy zwiększyć 
o około 25%24 nie tylko z uwagi na niepewność procesów inwestycyjnych, ale również rozwój innych, 
mniejszych działalności usługowych, nie ujętych w zestawieniu – łączne maksymalne zapotrzebowanie 
do 2030 roku na nowe powierzchnie usługowe różnego typu zawiera się w przedziale 2,18-2,34 mln m2 
powierzchni użytkowej. 

Tabela 13 Całkowite zapotrzebowania na tereny usługowe 

Rodzaj terenów usługowych 
Zapotrzebowanie w m2 powierzchni 

użytkowej wynikające z analiz 
w tys. m2 

Maksymalne zapotrzebowanie w m2 
powierzchni użytkowej po zwiększeniu o 25% 

w tys. m2 
Usługi biurowe 910,5-1038,5 1138-1298 

Usługi hotelowe 157,3 196,7 
Tereny handlowo-usługowe 679,3 849,1 

Ogółem 1747-1875 2183-2343 
Źródło: opracowanie własne. 

Chłonność obszarów o w pełni wykształconej, zwartej strukturze przestrzennej 

Tereny przeznaczone do zagospodarowania pod funkcje usługowe stanowią nieruchomości 
niezabudowane bądź częściowo zabudowane z dużą rezerwą powierzchni niezabudowanej. Jednocześnie 
są to tereny, które nie wchodzą w kolizje z istniejącymi dolinami rzecznymi, lasami, drogami publicznymi 
oraz terenami kolejowymi. Łączna powierzchnia rezerw terenów niezabudowanych w zwartej strukturze 
funkcjonalno-przestrzennej (poza Strefą Wielkomiejską) wynosi około 129 ha. W celu określenia 

                                                                    
24 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) – art. 10 ust.7 pkt 2. 
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ich chłonności przyjęto wskaźnik powierzchni zabudowy terenu na poziomie 0,6-0,7 (w zależności 
od lokalizacji) oraz maksymalną wysokość zabudowy 6 kondygnacji. Dla rezerw zlokalizowanych 
w granicach obszarów objętych przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego będących w fazie opracowania, chłonność obliczono w oparciu o przyjęte w projektach 
mpzp wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenów. Całkowitą chłonność terenów usługowych 
w zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej (poza SW) określa się na poziomie 902 tys. m2. 

W Strefie Wielkomiejskiej, uwzględniając przyjęte w założeniach tempo realizacji zabudowy 
do 2030 roku, całkowitą chłonność dla zabudowy wielofunkcyjnej szacuje się na poziomie około 
1,18 mln m2 powierzchni użytkowej, z czego zakłada się, że około 550 tys. m2 zostanie przeznaczona 
na cele usługowe (pozostałą część powierzchni użytkowej SW stanowi zabudowa mieszkaniowa). 

Chłonność obszarów przeznaczonych pod zabudowę w obowiązujących miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego 

Rezerwy terenów w obowiązujących mpzp stanowią działki niezabudowane i niezagospodarowane 
części działek zabudowanych o przeznaczeniu U oraz 50% powierzchni działek niezabudowanych 
o przeznaczeniu MWU lub MNU. Rezerwa terenów w obowiązujących mpzp wynosi około 85 ha. 
Chłonność terenów w obowiązujących mpzp, wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy, oszacowano 
w oparciu o wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z zapisów obowiązujących mpzp 
lub w oparciu o prognozy skutków finansowych uchwalenia mpzp (w przypadku planów uchwalonych 
w latach 2015-2017). Z uwagi na dużą rozbieżność wskazanych w obowiązujących mpzp wskaźników 
dotyczących kształtowania zabudowy, a także zróżnicowanie typów działalności usługowych jakie mogą 
zostać zrealizowane w ramach wyznaczonych terenów zakłada się wypełnienie rezerw na poziomie 30% 
szacowanej chłonności. Przyjmując powyższe założenie chłonność obszarów w obowiązujących 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego szacuje się na poziomie 671 tys. m2 powierzchni 
użytkowej. 

Tereny usługowe – bilans obszarów przeznaczonych pod zabudowę 
TERENY USŁUGOWE 

Zapotrzebowanie na nową zabudowę 
w mln m2 

Chłonność w zwartych strukturach 
w perspektywie do 2030 roku 

w tys. m2 powierzchni użytkowej 

Chłonność w obowiązujących mpzp 
w perspektywie do 2030 roku 

w tys. m2 powierzchni użytkowej 
2,18-2,34 1452 671 

1.2.4. Porównanie maksymalnego w skali miasta zapotrzebowania na nową zabudowę z chłonnością 

terenów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej i obszarów 

przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę 

Z przeprowadzonych analiz wynika, że maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę 
do 2030 roku jest większe niż chłonność istniejących rezerw terenów w zwartej strukturze przestrzennej 
i obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (Tabela 14).  

Tabela 14 Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę 

Funkcja 
zabudowy 

Maksymalne 
zapotrzebowanie 

na nową zabudowę  
w mln m2 powierzchni 

użytkowej 

Szacowana chłonność 
terenów przeznaczonych 

pod zabudowę  
w mln m2 powierzchni 

użytkowej w perspektywie 
do 2030 r. 

Warunki lokalizacji nowych terenów zabudowy 

Mieszkaniowa 2,2-2,6 1,26 

1. Uzupełnienie istniejących struktur 
mieszkaniowych, kształtowanie zwartych 
układów przestrzennych 
2. Stworzenie atrakcyjnej i różnorodnej oferty 
mieszkaniowej na bazie obszarów 
o rozpoczętej urbanizacji 
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Przemysłowa 3-3,45 1,3 

1. Lokalizacja terenów przemysłowych 
w obszarach dobrze skomunikowanych 
(w pobliżu głównych węzłów komunikacyjnych 
– drogowych i kolejowych) oraz w granicach 
ŁSSE  

Usługowa 2,18-2,34 2,12 

1. Lokalizacja terenów usługowych w zwartej 
strukturze przestrzennej lub na obszarach, 
gdzie obowiązują mpzp, 
2. Poza granicami tych terenów zakłada się 
tworzenie lokalnych usług o niższej 
intensywności w strukturach o rozpoczętej 
urbanizacji 

Zabudowa 
ogółem 

7,38-8,39 4,68 - 

Źródło: opracowanie własne. 

W Łodzi należy zapewnić dobrą ofertę dla rozwoju terenów zabudowy mieszkaniowej, usługowej 
oraz aktywności gospodarczej, uwzględniając obecny stopień zainwestowania oraz wnioski wynikające 
z pozostałych uwarunkowań rozwoju miasta. 

Lokalizacja nowych terenów zabudowy – rezerwa dla terenów mieszkaniowych, przemysłowych 
i usługowych 

Analizując bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę (Tabela 14), stwierdza się potrzebę 
wyznaczenia w Studium nowych terenów dla rozwoju funkcji mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej25 
na poziomie 1462 ha, co stanowi około 5% powierzchni miasta (Tabela 15). Łączna powierzchnia rezerw 
do zainwestowania wynosi 2858 ha tj. 9,75% powierzchni Łodzi. W porównaniu do Studium 2010 
przewidywana wielkość rezerw terenów możliwych do zainwestowania jest znacznie niższa, co wskazuje 
na racjonalizację podaży terenów pod zabudowę wynikającą z uwzględnienia potrzeb i możliwości 
rozwojowych miasta oraz dopasowanie oferty inwestycyjnej do obserwowanych i prognozowanych 
trendów. 

Tabela 15 Powierzchnia terenów rozwojowych 

Typ terenu 

Rezerwy w zwartej 
strukturze 

przestrzennej poza 
Strefą 

Wielkomiejską a  
w ha 

Rezerwy 
w obowiązują-

cych mpzp  
w ha 

Możliwe, nowe 
rezerwy terenu 

wynikające 
z zapotrzebowania 

w ha 

Łączna 
powierzchnia 

możliwych 
rezerw  

w ha 

Łączna 
powierzchnia 

rezerw 
w Studium 

2010 
w ha 

Tereny 
mieszkaniowe 

427 287 693 1407 2836 

Tereny 
usługowe 

129 85 84 298 499 

Tereny 
przemysłowe 

211 257 685 1153 1313 

Ogółem 767 629 1462 2858 4648 

Udział 
w powierzchni 
miasta 
w % 

2,62 2,15 4,99 9,75 15,85 

a Łączne rezerwy dla zabudowy wielofunkcyjnej w Strefie Wielkomiejskiej, szacuje się na poziomie 1,2 mln m2 powierzchni użytkowej – z uwagi 

na specyfikę terenu nie bilansuje się powierzchni rezerw w ha 

Źródło: opracowanie własne. 

Łączna ilość możliwych do wyznaczenia rezerw wpisuje się w założenia rekomendowanego modelu 
rozwoju przestrzennego, zatwierdzonego stanowiskiem Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie modelu 

                                                                    
25 Tereny zlokalizowane poza strefą zurbanizowaną i poza granicami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
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rozwoju przestrzennego Łodzi określonego w ramach prac nad Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi.26  

Wyznaczenie rezerw terenów zlokalizowanych poza zwartą strukturą funkcjonalno-przestrzenną 
powinno opierać się o dogęszczenie obszarów o już rozpoczętej urbanizacji, posiadających dobry dostęp 
do sieci komunikacyjnej i wyposażonych w sieci infrastruktury technicznej. Nowe rezerwy terenu 
nie powinny nadmiernie ingerować w tereny aktywne przyrodniczo. Priorytetem w inwestowaniu 
powinno być jednak wykorzystanie istniejących zasobów – przede wszystkim zabudowy w śródmieściu 
i zasobu poprzemysłowego. 

Przyjęcie powyższego kierunku działań pozwoli na budowę miasta o zwartej strukturze 
przestrzennej, przeciwdziałanie procesom suburbanizacji, a także zminimalizuje transportochłonność 
układu przestrzennego.  

W Studium należy wyznaczyć strefy o różnych sposobach zagospodarowania, określić zasady 
dotyczące kształtowania zabudowy i użytkowania terenów, a także wskazać tereny wyłączone spod 
zabudowy. Rekomendacje te mają na celu zapewnienie dobrej jakości życia w Łodzi oraz zapobieganie 
rozpraszaniu sił i środków w zarządzaniu miastem. 

1.2.5. Możliwości finansowania przez gminę potrzeb inwestycyjnych 

W budżecie miasta, w ciągu ostatniej dekady (2006-2015 rok) na wydatki związane z drogami 
i komunikacją przeznaczano łącznie prawie 7 mld zł, co średnio stanowiło rocznie 692 mln zł. Około 5% 
rocznych wydatków na infrastrukturę komunikacyjną tj. około 36 mln zł, stanowiły wydatki związane 
z budową i utrzymaniem gminnych dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych (Tabela 16). Do 2030 roku 
należy założyć utrzymanie finansowania lokalnej infrastruktury drogowej ze środków własnych miasta 
na podobnym poziomie. Szacuje się, że suma poniesionych wydatków na ten cel osiągnie kwotę rzędu 
504 mln zł. 

Tabela 16 Wydatki na drogi i komunikację w latach 2006-2015 

Wyszczególnienie 

Suma wydatków przewidzianych 
w Budżecie Miasta Łodzi  

w latach 2006-2015 
w zł 

Średnie roczne wydatki 
w latach 2006-2015 

w zł 

Prognozowana suma 
wydatków 

do 2030 roku a 
w zł 

Drogi i komunikacja 6920114653,84 692011465,38 - 

w tym:       

drogi publiczne gminne 279552428,18 27955242,82 391373399,45 

drogi wewnętrzne 80555079,61 8055507,96 112777111,45 

a Prognoza wydatków do 2030 roku stanowi szacunki własne MPU 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Budżetu Miasta Łodzi z lat 2006-2015. 

W perspektywie do 2030 roku inwestycje w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej 
tj. sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w znacznym stopniu finansowane będą przez Łódzką Spółkę 
Infrastrukturalną (ŁSI) oraz częściowo z budżetu miasta27. Z planów inwestycyjnych Łódzkiej Spółki 
Infrastrukturalnej i miasta wynika, że na inwestycje związane z budową i modernizacją sieci wodno-
kanalizacyjnej przeznaczone zostanie łącznie ponad 934 mln zł. W okresie od 2016 do 2033 roku 
na budowę nowej sieci wodociągowej planowane jest przeznaczenie około 8% tej kwoty (74434000 zł – 
średnio rocznie około 4,1 mln), zaś na budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej około 4% (38400000 zł 
– średnio rocznie około 2,1 mln), co łącznie stanowi kwotę niespełna 113 mln zł.  

                                                                    
26 Uchwała Nr XIV/289/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 lipca 2015 r. stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie modelu rozwoju 

przestrzennego miasta Łodzi określonego w ramach prac nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Łodzi. 

27 Uchwała Nr XLII/821/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu Gospodarczego gospodarki wodno-
ściekowej dla miasta Łodzi” do roku 2033. 
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W perspektywie do 2030 roku łączne, szacunkowe nakłady miasta na budowę podstawowego 
układu drogowego (dróg wewnętrznych i gminnych) oraz uzbrojenie terenów w sieci wodociągowo-
kanalizacyjne kształtują się na poziomie 616,9 mln zł. Należy zaznaczyć, że pozostała część inwestycji 
związanych zarówno z realizacją infrastruktury komunikacyjnej jak i technicznej będzie mogła 
być dofinansowana ze źródeł zewnętrznych. 

W budżecie miasta, w ciągu ostatniej dekady (2006-2015 rok) na wydatki związane z infrastrukturą 
społeczną i świadczeniem usług publicznych przeznaczano łącznie prawie 14 mld zł, co średnio stanowiło 
rocznie 1,39 mld zł (Tabela 17). Ponad połowę ogólnych wydatków na infrastrukturę społeczną stanowiły 
wydatki związane z edukacją publiczną (53%); na pomoc społeczną przeznaczono około 28% ogólnej 
sumy wydatków. Pozostałą część kwoty stanowiły łącznie wydatki poniesione na działalność związaną 
z kulturą, sportem i ochroną zdrowia. 

Tabela 17 Wydatki miasta Łodzi na infrastrukturę społeczną w latach 2006-2015 

Wyszczególnienie 

Suma wydatków 
przewidzianych w Budżecie 

Miasta Łodzi 
w latach 2006-2015 

w zł 

Średnie roczne wydatki 
w latach 2006-2015 

w zł 

Prognozowana suma 
wydatków do 2030 roku a 

w zł 

Oświata i wychowanie 7471174232 747117423,2 10459643925 
Ochrona zdrowia 427149493,6 42714949,36 598009291,1 
Pomoc społeczna 4043073706 404307370,6 5660303188 
Kultura 1200210124 120021012,4 1680294173 
Kultura fizyczna 804138159,5 80413815,95 1125793423 
Łącznie 13945745715 1394574571 19524044001 

a Prognoza wydatków do 2030 roku stanowi szacunki własne MPU 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Budżetu Miasta Łodzi z lat 2006-2015. 

Wobec istniejących tendencji i prognoz demograficznych należy przyjąć, iż finansowanie przez 
miasto inwestycji z zakresu infrastruktury społecznej, do której należą usługi publiczne z zakresu 
działalności edukacyjnej, zdrowotnej, socjalnej, opiekuńczej i kulturowej, będzie utrzymane na obecnym 
poziomie lub nawet może nieznacznie zmaleć. Szacuje się, iż w skali całego miasta zmniejszy 
się zapotrzebowanie na usługi edukacyjne, zwiększą się natomiast potrzeby organizacji usług 
opiekuńczych, społecznych i ochrony zdrowia. Obecnie funkcjonujące placówki tj. szkoły, przedszkola, 
domy kultury, szpitale charakteryzują się długim okresem użytkowania, oraz posiadają cechy 
umożliwiające ich elastyczne dostosowywanie do zmian społeczno-demograficznych Miasta. Tego typu 
placówki w miarę postępujących procesów (np. obniżania się liczby ludności Łodzi, przy jednoczesnym 
wzroście udziału osób starszych) będą podlegały przekształceniom w kierunku sposobu użytkowania 
dostosowanego do bieżących potrzeb i przemian społecznych. Miasto będzie ponosiło przede wszystkim 
koszty modernizacji istniejących budynków użyteczności publicznej i ich adaptacji na nowe funkcje – 
związane głównie z zaspokajaniem potrzeb starzejącego się społeczeństwa. 

Potrzeby inwestycyjne 

Tereny mieszkaniowe 

Dla oszacowania wydatków na realizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej (wraz 
z kosztami wykupu terenów i budowy dróg), w granicach terenów przeznaczonych pod funkcje 
mieszkaniowe, przyjęto wskaźnik kosztów urbanizacji na poziomie 0,77 mln zł/ha28. Analizując istniejące 
wyposażenie miasta w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i drogową oraz uwzględniając przyjęty 
kierunek działań – rozwój ukierunkowany na uzupełnianie istniejących struktur mieszkaniowych, należy 
przyjąć, że około 70% nowo wyznaczanych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej będzie 
wymagała pełnego uzbrojenia. Pozostałe tereny będą obsłużone w oparciu o istniejące sieci.  

                                                                    
28 Wskaźnik średnich kosztów uzbrojenia terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obliczony został w oparciu o analizę gęstości dróg 

i podstawowych sieci infrastruktury technicznej w wybranych modelowych osiedlach mieszkaniowych (Julianów, Rogi, Os. Powstania 1863 r.) 
– osiedla te są w pełni wykształcone i uzbrojone. 
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Szacunkowy koszt realizacji tych inwestycji wyniesie około 330 mln zł, co mieści się w założonej 
kwocie wydatków przeznaczonych do 2030 roku na budowę infrastruktury technicznej. W perspektywie 
obowiązywania Studium, orientacyjny sumaryczny koszt urbanizacji nowych terenów zabudowy 
mieszkaniowej przekroczy wpływy do budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości, nawet 
w przypadku pełnego wypełnienia tych terenów. Zwrotu nakładów poniesionych przez miasto 
na wyposażanie terenów o docelowej funkcji mieszkaniowej w infrastrukturę techniczną należy 
oczekiwać w dłuższej perspektywie. 

Tereny przemysłowe 

W przypadku uzbrajania nowych rezerw terenów inwestycyjnych o docelowej funkcji 
przemysłowej, przemysłowo-usługowej i logistycznej nakłady poniesione przez Gminę na realizację 
niezbędnej infrastruktury technicznej oraz sieci dróg są wysokie i stanowią duże obciążenie dla budżetu 
miasta.  

Niemniej, przyjmując iż na uzbrojenie terenu inwestycyjnego o powierzchni 100 ha miasto 
wydatkuje około 30 mln zł, a potencjalne wpływy z tytułu podatku od nieruchomości możliwe 
do uzyskania z wyżej wymienionej powierzchni kształtują się na poziomie około 12 mln zł rocznie29, 
w dłuższej perspektywie czasu można oczekiwać całkowitego zwrotu nakładów poniesionych na budowę 
podstawowego układu drogowego i niezbędnej infrastruktury technicznej. 

Należy przy tym pamiętać, iż teren o powierzchni 100 ha nie zostanie zagospodarowany w całości 
od razu, będzie wypełniał się zabudową sukcesywnie. Zakładając, iż w ciągu 15 lat miasto zamierza 
inwestować w budowę dróg i infrastruktury technicznej 2 mln zł rocznie, a przedmiotowy 100-haktarowy 
teren zostanie zabudowany obiektami o charakterze przemysłowym i logistycznym w ciągu 10 lat 
(w tempie 10 ha rocznie), po kilku latach można spodziewać się nadwyżki dochodów uzyskiwanych 
z podatku od nieruchomości względem wydatków ponoszonych na uzbrojenie terenu30. W okresie 
pierwszych 5 lat hipotetyczne łączne wydatki przewyższają łączne dochody możliwe do uzyskania w tym 
czasie. Tendencję odwrotną zaobserwować można od 7 roku, kiedy to łączne hipotetyczne dochody 
wypracowane w latach poprzednich zaczynają przewyższać poniesione w tym okresie koszty uzbrojenia 
terenu (Rysunek 16). 

 

Rysunek 16 Zależność między wydatkami miasta na uzbrojenie terenów inwestycyjnych a dochodami możliwymi 
do uzyskania z tytułu podatku od nieruchomości na przykładzie terenu o powierzchni 100 ha 

Źródło: opracowanie własne.  

                                                                    
29 Wskaźniki kosztów uzbrojenia terenów oraz potencjalnych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości obliczone zostały w oparciu o projekt 

mpzp dla części obszaru Łodzi położonej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Małego Rycerza, Tomaszowskiej do torów kolejowych. 
30 Nadwyżka dochodów nad wydatkami oznacza relację hipotetycznych łącznych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości do łącznych 

wydatków na uzbrojenie terenu w okresie 15 latach progresywnej realizacji inwestycji infrastrukturalnych i kubaturowych na terenie 
o powierzchni 100 ha. 
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Tereny usługowe 

W przypadku terenów usługowych, które mają być lokalizowane przede wszystkim w ramach 
istniejących struktur przestrzennych, na terenach już uzbrojonych, nie przewiduje się konieczności 
ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych przez miasto31. 

2. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ MIASTA ORAZ W PRZEZNACZENIU 
TERENÓW, KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA 
ORAZ UŻYTKOWANIA TERENÓW 

Studium, jako główny dokument określający politykę przestrzenną miasta, kontynuuje 
i uszczegóławia cele określone w Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+32 oraz Strategii 
przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+. Cele i zapisy Studium są spójne z ustaleniami tych dokumentów. 

 
Studium określa założenia polityki przestrzennej w perspektywie średniookresowej, tj. od kilku 

do kilkunastu lat (2030+). Założenia realizowane będą w oparciu o zapisy Studium, sformułowane 
dla stref i jednostek funkcjonalno-przestrzennych. 

Zapisy Studium są wyrazem polityki przestrzennej miasta, stanowią zarówno wytyczne 
do sporządzania mpzp, jak i rekomendację dla pozostałych narzędzi polityki przestrzennej. 

 

2.1. Założenia rozwoju przestrzennego miasta 

Na podstawie wniosków wynikających z uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego zostały 
sformułowane główne założenia dla kształtowania polityki rozwoju przestrzennego miasta. Są nimi: 
„powrót do miasta”, stop suburbanizacji, rozwój jakościowy, aktywizacja gospodarcza, racjonalizacja 
rezerw, stop depopulacji. Hasła te stanowią 6 fundamentów kształtowania polityki planistycznej Łodzi. 

                                                                    
31 Zakłada się, iż koszty budowy dróg wewnętrznych będą obciążać inwestorów. 
32 Uchwała Nr XLIII/824/12 Rady Miejskiej w Łodzi z 25 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Strategia zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+” 

Strategia 
Zintegrowanego 

Rozwoju Łodzi 2020+ 

 

Strategia 
przestrzennego 

rozwoju Łodzi 2020+ 

Studium 
uwarunkowań 

i kierunków 
zagospodarowania 

przestrzennego Łodzi 

UWARUNKOWANIA ORAZ ZAŁOŻENIA POLITYKI PRZESTRZENNEJ 
 

STREFY I JEDNOSTKI FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE 

ZAPISY STUDIUM 

REKOMENDACJE DLA DZIAŁAŃ 
OPERACYJNYCH MIASTA 

WYTYCZNE DLA MIEJSCOWYCH PLANÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
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„Powrót do miasta” 

„Powrót do miasta” to program wspierania historycznego śródmieścia Łodzi jako miejsca 
zamieszkania i pracy. Nie jest to tylko idea, ale także kwestia pragmatycznego i życiowego wyboru 
dla miasta. Łódzkie śródmieście jest unikatowym obszarem, łączącym w sobie koncentrację obiektów 
budujących jego dziewiętnastowieczne dziedzictwo jako wielkiego ośrodka rewolucji przemysłowej. 
To jedyne miasto tej skali w kraju, w którym śródmieście tworzy konglomerat wielofunkcyjnej zabudowy 
o dużej intensywności, skupionej na obszarze o powierzchni ponad 1000 ha. Teren ten łączy w sobie 
dzielnice mieszkaniowe, obiekty pofabryczne, centra handlowe, biurowce, tworzące charakterystyczną, 
kwartałową strukturę zabudowy. Śródmieście stanowi więc przestrzenne i funkcjonalne serce miasta, 
konstytuujące Łódź.  

Znacząca skala zaniedbania i niedofinansowania sprawia, że przed tym zwartym fragmentem 
miasta stoi ogromne wyzwanie jego naprawy i dostosowania do współczesnych potrzeb. Konieczne jest 
przeprowadzenie procesu rewitalizacji obejmującego działania „twarde”, czyli m.in. modernizację 
i remonty kamienic i obiektów zabytkowych, urządzenie przestrzeni publicznych oraz działania „miękkie” 
– reaktywizację gospodarczą Strefy Wielkomiejskiej, pobudzenie podmiotów prywatnych 
do wzmożonych procesów inwestycyjnych synergicznie z inwestycjami publicznymi, poprawę warunków 
życia mieszkańców, w tym wdrożenie pomocy w rozwiązywaniu problemów społecznych 
oraz zwiększenie atrakcyjności Strefy Wielkomiejskiej dla wszystkich jego użytkowników. Rewitalizacja 
obszaru historycznego śródmieścia Łodzi jest procesem długotrwałym i wymagającym wzmożonego 
wysiłku finansowego wykraczającego poza krótkoterminową perspektywę programów pomocowych. 
Jego przeprowadzenie wiąże się też z uruchomieniem potencjału intelektualnego i organizacyjnego 
przekładającego się na stworzenie dokumentów planistycznych, projektów, programów, partycypację 
społeczną, a także samą realizację. Aby osiągnąć trwały efekt procesu rewitalizacji zmiany powinny 
dotyczyć także struktury własności, precyzyjnego zdefiniowania podziału na przestrzeń publiczną 
i prywatną, a jednocześnie wzmocnienia utożsamiania się mieszkańców z bliższym i dalszym otoczeniem 
i brania odpowiedzialności za jego wygląd i funkcjonowanie. 

„Powrót do miasta” to świadoma decyzja skupienia większości wysiłków w obszarze centralnym 
z równoczesnym ograniczeniem rozwoju na peryferiach miasta. Kluczowa rola dokumentów 
planistycznych polega na ukierunkowaniu działań miasta i inwestorów w sposób racjonalny, wyważając 
przy tym interesy obydwu tych stron w drodze dialogu. Idea powrotu do miasta jest zgodna z głównym 
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założeniem Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+33, określonym w tym dokumencie jako „rozwój 
do wewnątrz”. 

Stop suburbanizacji 

Idea „powrotu do miasta” nie jest możliwa bez ograniczenia procesów suburbanizacji. Zjawisko 
to polegające na przenoszeniu się mieszkańców, a wraz z nimi potencjału inwestycyjnego ze śródmieścia 
na obszary podmiejskie, przynosi negatywne skutki przestrzenne, społeczne i ekonomiczne.  

W Łodzi na przestrzeni ostatnich 20 lat zjawisko suburbanizacji ma charakter wyjątkowo 
chaotyczny i degradujący dla środowiska przyrodniczego i krajobrazu. Zabudowywane są tereny otwarte, 
doliny rzeczne, korytarze przewietrzające, otuliny kompleksów leśnych. Negatywne oddziaływanie 
procesu suburbanizacji przyczynia się do degradacji, niedoinwestowania nie tylko w Strefie 
Wielkomiejskiej, ale też struktur urbanistycznych kształtowanych w sposób celowy w strefie 
podmiejskiej. Osiedla mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne pozostają niedokończone, bez wystarczającej 
infrastruktury technicznej i społecznej oraz z nie w pełni wykorzystanym potencjałem inwestycyjnym. 

Rozwój przedmieść generuje wysokie koszty ekonomiczne i społeczne związane zarówno 
ze zwiększonymi potrzebami transportowymi, infrastrukturalnymi jak i utratą terenów otwartych 
w wyniku ich zabudowy. Niekontrolowana suburbanizacja pozbawia miasto rezerwy terenowej 
dla przyszłego rozwoju. Tereny obrzeżne posiadają ograniczony dostęp do usług. Występują 
tu negatywne zjawiska społeczne związane z wyizolowaniem mieszkańców i deficytem w rozproszonej 
zabudowie jakiejkolwiek infrastruktury społecznej, w tym przestrzeni wspólnych, którego nadrabianie 
skutkuje wzmożoną potrzebą przejazdów do jednostek przestrzennych posiadających takie walory. 

W perspektywie następnych kilkudziesięciu lat, zarówno w wyniku zmian społecznych, 
demograficznych, jak i obserwowanych procesów rynkowych, można oczekiwać wyhamowywania 
procesu suburbanizacji. Otwiera to szansę dla lepszego wykorzystania terenów już zurbanizowanych, 
w tym odnowy śródmieścia oraz ograniczenia i ścisłego ukierunkowania urbanizacji terenów 
zewnętrznych. Studium w celu powstrzymania procesu „rozlewania się” zabudowy powinno ograniczać 
tereny zurbanizowane do struktur istniejących z niewielką rezerwą terenów wynikającą z bilansu 
terenów przeznaczonych pod zabudowę.  

Rozwój jakościowy 

Kluczowym wyzwaniem Łodzi jest przede wszystkim planowanie w obliczu poważnych zmian 
demograficznych tj. malejącej liczby mieszkańców oraz zmian gospodarczych cechujących miasto 
poprzemysłowe. Skuteczne sprostanie tym wyzwaniom wymusza zmianę w metodologii planowania. 
W przypadku Łodzi wymaga to odejścia od modelu rozwoju ilościowego, polegającego na wyznaczaniu 
kolejnych terenów inwestycyjnych, na rzecz nowego, jakościowego sposobu budowania polityki 
przestrzennej. Oznacza to ograniczenie urbanizacji nowych obszarów i skupienie działań publicznych 
oraz sił inwestycyjnych podmiotów prywatnych na uzupełnianiu istniejących struktur zabudowy 
oraz dopełnianiu fragmentów miasta o niedokończonych procesach urbanizacji. 

Wzmożenie działań inwestycyjnych na ograniczonej i ściśle określonej przestrzeni pozwoli 
na rozwój odpowiadający na współczesne potrzeby mieszkańców, zapewniający pokrycie popytu 
na wszystkie formy zabudowy, poprawiający warunki życia, stwarzający nowe możliwości 
i przeciwdziałający wykluczeniu społecznemu. Działania takie otworzą także perspektywę przyciągnięcia 
nowych mieszkańców i inwestorów. Istotne są również racjonalizacja i oszczędność w gospodarowaniu 
zasobami publicznymi. 

Rozwój jakościowy powinien dotyczyć przede wszystkim następujących obszarów: 

 usług zarówno podstawowych, w szczególności w zakresie: opieki medycznej i społecznej, edukacji, 
sportu i kultury, jak i wyspecjalizowanych oraz metropolitalnych, o oddziaływaniu regionalnym 
i ponadregionalnym, 

                                                                    
33 Uchwała Nr LV/1146/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+. 
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 mieszkalnictwa, w zakresie dużej różnorodności typów zabudowy mieszkaniowej jedno- 
i wielorodzinnej oraz wysokiej jakości rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych odpowiadających 
współczesnym potrzebom, przede wszystkim w oparciu o istniejące zasoby zabudowy 
mieszkaniowej poddanej procesom rewitalizacji oraz nowe inwestycje uzupełniające istniejące 
struktury, 

 przestrzeni publicznych, w tym terenów zieleni urządzonej, w zakresie odpowiedniej ilości 
i wielkości terenów oraz poprawy ich jakości i dostępności, 

 dziedzictwa kulturowego, jego aktywnej ochrony i wykorzystania potencjału, 

 środowiska przyrodniczego, jego ochrony i poprawy jakości, 

 infrastruktury technicznej i drogowej poprzez jej modernizację i uzupełnianie braków, rozwój 
transportu zbiorowego, komunikacji rowerowej, wprowadzanie nowoczesnych technologii, 

 promocji i edukacji zmierzających do budowy więzi społecznych i tożsamości lokalnej. 

Studium, w odpowiedzi na wyzwanie rozwoju jakościowego powinno ukierunkować kształtowanie 
przestrzeni z uwzględnieniem ww. aspektów oraz zawierać elementy strategii działania, w tym wyznaczać 
priorytety i wskazywać pozaplanistyczne zalecenia sprzyjające wdrażaniu określonej w nim polityki 
przestrzennej. 

Aktywizacja gospodarcza 

Do zmierzenia się z największymi wyzwaniami stojącymi przed miastem, takimi jak rewitalizacja 
śródmieścia i podnoszenie jakości życia mieszkańców potrzebne są pieniądze. Prężna gospodarka 
jest elementem niezbędnym dla wspierania jakichkolwiek pozytywnych zmian. Ekonomiczne podstawy 
przekształceń miasta wynikają z działalności prowadzonej w obszarach aktywizacji gospodarczej. 
To ona angażuje kapitał zewnętrzny, generuje dochody miasta, tworzy nowe miejsca pracy i poprawia 
kondycję ekonomiczną społeczeństwa. Jest najsilniejszym czynnikiem przyciągającym nowych 
mieszkańców i zatrzymującym absolwentów wyższych uczelni. 

Aktywizacja gospodarcza musi opierać się o istniejący potencjał miasta: korzystne położenie 
względem krajowego systemu transportowego, bazę akademicką i wykwalifikowanych pracowników, 
konkurencyjne ceny nieruchomości i wysokości czynszów, działalność klastrów przemysłowych i strefy 
ekonomicznej. Pomimo zmiany profilu gospodarczego miasta z przemysłowego na usługowe, ważne jest 
zachowanie produkcji i przetwórstwa przemysłowego jako zasobu tworzącego miejsca pracy i wsparcie 
procesów reindustrializacji.  

Dla osiągnięcia lepszych efektów konieczne jest aktywne wspieranie rozwoju gospodarczego przez 
działania planistyczne i operacyjne, z których większość dotyczy także materii Studium: 

 rozbudowa powiązań z systemem transportowym kraju i regionu oraz wewnątrzmiejskich,  

 budowa synergicznego układu powiązań w ramach duopolis Łódź – Warszawa, 

 przygotowanie nowych lokalizacji dla aktywności gospodarczej z obsługą komunikacyjną 
powiązaną z układem zewnętrznym,  

 reindustrializacja zdegradowanych obszarów przemysłowych, 

 rozwój Nowego Centrum Łodzi i rewitalizacja Strefy Wielkomiejskiej, ze szczególnym 
uwzględnieniem zabytkowych zespołów zabudowy pofabrycznej – obszarów wskazanych 
dla lokalizacji nowoczesnych usług i przestrzeni biurowych, a także kreujących pozytywny 
wizerunek miasta współtworzący „dobry klimat” dla biznesu, 

 minimalizacja konfliktów funkcjonalno-przestrzennych np. pomiędzy uciążliwym przemysłem 
a zabudową mieszkaniową, 

 powiązanie z potencjałem akademickim zarówno w zakresie nauki, badań i rozwoju nowoczesnych 
technologii, jak i dyscyplin humanistycznych i artystycznych związanych z przemysłami 
kreatywnymi, 
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 stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju usług metropolitalnych, lokalizacji siedzib 
przedsiębiorstw i instytucji oraz organizacji wydarzeń o randze ponadlokalnej i międzynarodowej, 
wzmacniających pozycję Łodzi jako stolicy regionu i jednego z największych miast Polski, 

 zapewnienie obsługi organizacyjnej i prawnej, 

 regulacja stanów prawnych nieruchomości, 

 wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. 

Racjonalizacja rezerw 

Decyzja o sporządzeniu nowego Studium została podjęta w wyniku przeprowadzenia Oceny 
aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego Łodzi, stanowiącej załącznik do uchwały Nr LXVI/1415/13 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 lipca 2013 r.34. Ocena wykazała znaczne rezerwy terenów 
przeznaczonych pod różnego typu zabudowę: mieszkaniową, przemysłową i usługową. W obowiązującym 
Studium zaproponowano lokalizację zabudowy mieszkaniowej różnego typu na obszarze o łącznej 
powierzchni 9307 ha, co stanowi około 32% powierzchni Łodzi. Z tego obszaru 30% terenów jest obecnie 
niezabudowanych. Przyjęte ilości i wielkości terenów zabudowy mieszkaniowej pozwalają 
na zaspokojenie potrzeb lokalowych około 950 tys. – 1 mln mieszkańców. Biorąc pod uwagę 
prognozowaną liczbę mieszkańców Łodzi według Głównego Urzędu Statystycznego, która 
w perspektywie 2030 roku wynosi 610 tysięcy, tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową 
zostały wyznaczone w Studium w nadmiarze w stosunku do obecnie prognozowanych potrzeb. Różnica 
między możliwą, a prognozowaną liczbą mieszkańców wynosi 340 -390 tysięcy, co jest wielkością 
porównywalną z liczbą mieszkańców miast takich jak: Lublin, Bydgoszcz czy Szczecin. 

Podobnie sytuacja dotyczy terenów zabudowy usługowej i przemysłowej. W obowiązującym 
Studium przyjęto rezerwę nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę usługowa stanowiącą 29% 
wszystkich wyznaczonych na tę funkcję terenów. W przypadku terenów zabudowy przemysłowej 
rezerwa wynosi 45%. 

Planowanie w sposób racjonalny pozwoli na przyjęcie niezbędnej rezerwy terenów, optymalnej 
dla rozwoju mieszkalnictwa i stanowiącej zróżnicowaną ofertę inwestycyjną dla aktywności gospodarczej, 
jednak wymaga ono korekty kierunków polityki przestrzennej w zakresie ilości i wielkości nowych 
terenów przeznaczonych pod zabudowę. Przyjęcie programu miasta dostosowanego do realnych potrzeb 
da szansę na skupienie wysiłków organizacyjnych na ograniczonej liczbie lokalizacji i celów oraz uniknięcie 
rozpraszania potencjału ekonomicznego. Racjonalizacja w zakresie wyznaczenia rezerw terenowych 
posłuży jako środek zmiany kierunku z rozwoju ilościowego na jakościowy. Oznacza też priorytet 
dla działań związanych z „powrotem do miasta” i ograniczaniem suburbanizacji. W zakresie aktywizacji 
gospodarczej wyznaczenie dodatkowych terenów usługowych i przemysłowych przyczyni 
się do podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej miasta z jednoczesnym urealnieniem możliwości 
pozyskiwania nowych inwestorów. Równolegle z racjonalizacją rezerw terenowych korekcie powinny 
ulec obsługujące je systemy infrastruktury, w szczególności układ komunikacyjny w zakresie liczby dróg 
projektowanych i ich klas technicznych. 

W dłuższej perspektywie czasowej, wychodzącej poza przewidywany czas obowiązywania 
niniejszego dokumentu, ograniczenie rezerw pozwoli na prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju. 
Po wypełnieniu się obecnie przewidywanych rezerw możliwe będzie ich zwiększanie w kolejnych 
dokumentach planistycznych, w miarę aktualnych potrzeb. 

Stop depopulacji 

Na ilu mieszkańców należy zaprojektować Łódź? Według danych Głównego Urzędu 
Statystycznego do roku 2030 liczba mieszkańców Łodzi spadnie z obecnych 700 982 (dane na koniec 
2015 roku) do 610 tysięcy. Biorąc pod uwagę ograniczoną przewidywalność procesów demograficznych 

                                                                    
34 Uchwała Nr LXVI/1415/13 z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi. 
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i rozwojowych, należy polemizować z danymi wynikającymi wyłącznie z obecnych tendencji i spojrzeć 
z optymizmem w przyszłość. Miasto poprzez wszelkie działania i programy powinno skupić 
się na zahamowaniu negatywnych zjawisk demograficznych. Decydującą rolę w osłabieniu depopulacji 
może odegrać aktywizacja gospodarcza, ale też wzmocnienie Łodzi akademickiej i kulturalnej, 
przeprowadzenie procesu rewitalizacji oraz podnoszenie jakości życia i zamieszkania. Trudną, choć realną 
do osiągnięcia wartością liczby mieszkańców w roku 2030 jest 650 tysięcy. Założenie to uwzględnia 
tendencję do wyludniania się miast, obserwowaną we wszystkich dużych ośrodkach kraju oprócz 
Warszawy, przy złagodzeniu tempa tego procesu. 

Ostatnie poszerzenie granic administracyjnych Łodzi miało miejsce w 1988 roku, kiedy to liczba 
mieszkańców Łodzi osiągnęła rekordową wartość ponad 854 tysięcy i prognozowany był w niedługim 
czasie wzrost do 1 mln. Pomimo zmiany sytuacji ustrojowej, gospodarczej i demograficznej nadal 
utrzymują się tendencje do zapewnienia możliwości rozwojowych na miarę milionowego miasta. 
Obowiązujące Studium nie uniknęło tej pułapki. Przyjęcie modelu miasta dla 650 tysięcy mieszkańców 
wymaga poszukiwań rozwiązań służących ograniczeniu przeznaczania nowych terenów pod zabudowę, 
rozluźnianiu struktur gęsto zabudowanych i ograniczaniu wysokości zabudowy. Działaniami 
przestrzennymi wynikającymi z przyjętego założenia będzie m.in. zastosowanie na obszarze 
zurbanizowanym form zagospodarowania niewymagających wprowadzania zabudowy, a jednocześnie 
dopełniających istniejącą strukturę przestrzenną – np. tworzenie parków lub innych przestrzeni 
publicznych, a na obszarach niezurbanizowanych – wprowadzanie terenów czynnych przyrodniczo: 
rolnych, leśnych i rekreacyjno-wypoczynkowych. 

2.2. Struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta 

Projektowana struktura funkcjonalno-przestrzenna Łodzi bazuje na istniejącym stanie 
zagospodarowania oraz przesłankach wynikających z dokonanego bilansu terenów przeznaczonych 
pod zabudowę, w tym możliwościach lokalizowania nowej zabudowy na obszarach o wykształconej 
strukturze funkcjonalno-przestrzennej i obszarach przeznaczonych pod zabudowę w obowiązujących 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Nowa struktura jest realizacją założeń rozwoju 
przestrzennego miasta zaprezentowanych rozdziale 1. Potrzeby i możliwości rozwoju miasta. 
Charakteryzują ją: 

 utrzymanie terenów wielofunkcyjnej zabudowy śródmiejskiej w granicach Strefy Wielkomiejskiej 
wraz z dopełnianiem istniejących układów urbanistycznych i uzupełnieniem struktury zabudowy 
na terenach nieużytkowanych, 

 wyznaczenie terenów zabudowy wielofunkcyjnej wokół Strefy Wielkomiejskiej, zarówno 
na terenach intensywnej zabudowy mieszkaniowej jak i terenach wymagających przekształceń, 
jako zaplecza dla rozwoju ww. strefy i przestrzennej kontynuacji śródmiejskiej typologii zabudowy, 

 utrzymanie istniejących struktur zabudowy – terenów o przewadze zabudowy: mieszkaniowej 
jedno- i wielorodzinnej, usługowej, produkcyjno-usługowej wraz z dopełnianiem istniejących 
układów urbanistycznych i uzupełnieniem struktury zabudowy na terenach nieużytkowanych, 

 wyznaczanie rezerw terenowych pod rozwój mieszkalnictwa jedno- i wielorodzinnego w sposób 
ograniczony względem ustaleń obowiązujących mpzp lub pozwalający na kontynuację 
rozpoczętych procesów urbanizacyjnych, 

 wyznaczanie rezerw terenowych pod rozwój produkcji i usług, umożliwiających aktywizację 
gospodarczą w sposób proporcjonalny do potrzeb i możliwości, 

 utrzymanie istniejącego systemu terenów zieleni urządzonej i włącznie do niego nowych terenów 
otwartych, pozwalających na wykorzystanie ich przede wszystkim na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, 

 ochrona niezabudowanych terenów otwartych, aktywnych przyrodniczo, w tym gruntów rolnych 
i lasów, poprzez ukierunkowanie procesów urbanizacji na racjonalnie wyznaczone obszary rezerw 
terenowych. 
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Projektowana struktura funkcjonalno-przestrzenna przedstawiona została na SCHEMACIE 1k, 
natomiast szczegółowy podział obszaru miasta na jednostki funkcjonalno-przestrzenne i lokalizacja 
elementów szczególnych zagospodarowania wyznaczone zostały na planszy „Kierunki – jednostki 
funkcjonalno-przestrzenne” – załącznik nr 13 do uchwały. Opis poszczególnych jednostek funkcjonalno-
przestrzennych i zasady interpretacji zapisów Studium zawierają karty ustaleń, znajdujące się w dalszej 
części niniejszego rozdziału. W Studium ustala się:  

1. tereny przeznaczone pod zabudowę wskazane do utrzymania i dalszego rozwoju zabudowy, 
w podziale na tereny wielofunkcyjne Strefy Wielkomiejskiej oraz tereny strefy ogólnomiejskiej. 
Łącznie wyznaczono 17 typów terenów przeznaczonych pod zabudowę rozumianych jako jednostki 
funkcjonalno-przestrzenne. Obejmują one pełną gradację różnych typologii zabudowy: 
od najintensywniej zagospodarowanego obszaru ścisłej zabudowy historycznego śródmieścia 
Łodzi, poprzez tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej i aktywności gospodarczej, do terenów 
podmiejskich o niskiej intensywności; 

2. tereny wyłączone spod zabudowy, stanowiące 6 typów terenów rozumianych jako jednostki 
funkcjonalno-przestrzenne, obejmujących tereny systemu przyrodniczego miasta, zróżnicowane 
pod względem aktywności przyrodniczej (lasy, parki, tereny użytków rolnych, tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe, ogrody działkowe, cmentarze). W terenach tych dopuszcza się możliwość 
funkcjonowania istniejącej zabudowy i lokalizacji nowej na zasadach określonych w kartach ustaleń 
oraz w rozdziałach tematycznych części tekstowej Studium; 

3. elementy szczególne zagospodarowania, wyznaczone niezależnie od podziału obszaru miasta 
na jednostki funkcjonalno-przestrzenne, związane z jego: 

 systemem przyrodniczym, 

 krajobrazem, 

 dziedzictwem kulturowym, 

 obsługą komunikacyjną i infrastrukturalną, 

 polityką w zakresie obszarów sytuowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m2. 

Granice obszaru zabudowy śródmiejskiej w rozumieniu przepisów odrębnych zostały 
wskazane na planszy „Kierunki – jednostki funkcjonalno-przestrzenne” – załącznik nr 13 
do uchwały oraz na schemacie (Rysunek 17). Z granic obszaru wyłącza się tereny jednostek 
funkcjonalno-przestrzennych „Z – Tereny zieleni urządzonej o powierzchni minimum 3 ha 

i dolin rzecznych w strefie zurbanizowanej”. We wskazanych granicach dopuszcza się w mpzp określanie 
obszarów zabudowy śródmiejskiej wynikających z docelowego zagospodarowania przestrzennego. 
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Rysunek 17 Obszar zabudowy śródmiejskiej 
Źródło: opracowanie własne. 



STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA
KARTY USTALEŃ

KARTY USTALEŃ DLA JEDNOSTEK 
FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNYCH

KARTY USTALEŃ OGÓLNYCH

Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów określa się poprzez:
1. ustalenia regulacyjne zawarte w kartach ustaleń ogólnych oraz w kartach ustaleń dla  jednostek funkcjonalno-przestrzennych;
2. ustalenia dla elementów szczególnych zawarte w rozdziałach tematycznych – część tekstowa „Studium (…). Kierunki rozwoju” (załącznik nr 12 do uchwały) określające  
     zasady i koncepcje budowy poszczególnych systemów miejskich;
3. ustalenia zawarte na mapie „Kierunki – jednostki funkcjonalno-przestrzenne” (załącznik nr 13 do uchwały) zawierającej dyspozycje przestrzenne i ustalenia koncepcyjne.
Ustalenia określone w powyższych punktach 1-3 mają charakter integralny i należy je rozpatrywać łącznie.

Granice jednostek funkcjonalno-przestrzennych oraz zasięgi stref i lokalizacja elementów szczególnych wskazane na mapie „Kierunki – jednostki 
funkcjonalno-przestrzenne” (załącznik nr 13 do uchwały) zostały narysowane z dokładnością odpowiadającą skali sporządzania Studium. 
Przebieg elementów szczególnych, z wyjątkiem terenów zamkniętych, nie wyznacza granicy pomiędzy jednostkami funkcjonalno-przestrzennymi, 
a stanowi jedynie oznaczenie informacyjne wskazujące orientacyjną lokalizację poszczególnych elementów.

1

2

3

4

Na etapie sporządzania mpzp, przy wyznaczaniu linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, dopuszcza się możliwość:
1. uściślenia wyznaczonych w Studium granic jednostek funkcjonalno-przestrzennych, w oparciu o:
    - granice ewidencyjne działek,
    - granice istniejącego zainwestowania nieruchomości,
    - indywidualne przesłanki projektowe dotyczące kształtowania przestrzeni między innymi w oparciu o warunki przyrodnicze lub dopełnianie struktur kompozycyjno-prze-
strzennych,
przy czym dla jednostek funkcjonalno-przestrzennych PM i M4 dopuszcza się uściślenie ich granic, w oparciu o przesłanki wymienione w tiret od pierwszego do trzeciego, na 
odległość nie większą niż 50 m;
2. wyznaczenia terenów o przeznaczeniu innym niż dopuszczalne lub dopuszczalne z ograniczeniami w poszczególnych jednostkach funkcjonalno-przestrzennych zgodnie z 
istniejącym użytkowaniem lub funkcją do której mogą być adaptowane istniejące obiekty, z wyjątkiem:
    - wyznaczania terenów przemysłowych w jednostkach funkcjonalno-przestrzennych o wiodącej funkcji mieszkaniowej: M1, M2, M3, M4 i PM,
    - wyznaczania terenów mieszkaniowych w jednostce funkcjonalno-przestrzennej aktywności gospodarczej AG2.
Dopuszcza się możliwość włączenia w granice wyznaczonych terenów, o których mowa powyżej, nieruchomości lub ich niezabudowanych części położonych pomiędzy 
zainwestowanymi nieruchomościami, stanowiących dopełnienie istniejących struktur zabudowy;
3. wyznaczenia terenu służącego realizacji funkcji wynikającej z lokalizacji elementów szczególnych.

Zasięg, lokalizacja i przebieg elementów szczególnych w zakresie systemów: przyrodniczego, komunikacyjnego, ochrony konserwatorskiej i krajobrazowej oraz infrastruktu-
ry technicznej podlegają doprecyzowaniu na etapie sporządzania mpzp lub wydawania stosownych decyzji administracyjnych.
Dopuszcza się możliwość:

- zmiany przebiegu elementów liniowych takich jak projektowane drogi/ulice, proponowane nowe trasy tramwajowe, linie kolejowe, drogi rowerowe, pod warunkiem
       utrzymania ciągłości systemu,  

- zmiany klasy technicznej drogi/ulicy układu podstawowego (z wyłączeniem zmian klasy zbiorczej na niższe klasy) w przedziale jednej klasy technicznej. Ewentualne 

STRUKTURA PRZESTRZENNA
1.Uzupełnianie historycznej kompozycji przestrzennej, w szczególności uzupełnianie zabudowy w pierzejach 
    i  narożnikach, a w zespołach zabudowy innych niż w układzie pierzejowym (przemysłowe, mieszkalne) – 
    zgodnie z zasadami zespołu.
2.Zachowanie: ekspozycji historycznych obiektów budowlanych, osi widokowych i historycznej wysokości 
    kształtującej sylwetę miasta.
3.Wprowadzenie przestrzeni publicznych wewnątrzkwartałowych służących:

poprawie możliwości obsługi komunikacyjnej,
zapewnieniu dostępności komunikacyjnej pieszej,
urządzeniu terenów zieleni publicznej lub placów.

4.Przekształcanie istniejących placów i skwerów na przestrzenie przyjazne mieszkańcom poprzez: zwiększanie
    udziału zieleni, podnoszenie jakości nawierzchni, mebli miejskich, małej architektury, wzmocnienie funkcji 
    społecznych, a w szczególności przywrócenie placom historycznym ich funkcji w strukturze przestrzennej 
    i życiu społecznym.

1.Zapewnienie dla terenów zabudowy mieszkaniowej odległości w linii prostej nie większej niż:
500 m do parku o powierzchni nie mniejszej niż 3 ha lub
400 m do parku o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha lub
200 m do terenu zieleni urządzonej o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha.

2.Zwiększanie udziału zieleni, w szczególności drzew i krzewów, w pasach drogowych.

1.Maksymalna wysokość zabudowy w pierzejach ulic i placów – w nawiązaniu do wysokości zabudowy
    historycznej, jednak nie wyżej niż 21 m, z dopuszczeniem przewyższeń: 

w narożnikach ulic lub ze względów uzasadnionych kompozycyjnie – nie wyżej niż 25 m,  
w pierzejach z udziałem zabudowy istniejącej wyższej niż 21 m –nie wyżej niż 25 m, 
w pierzejach korytarzy drogowych o szerokości powyżej 25 m w liniach rozgraniczających zawierają
cych ulicę o klasie technicznej minimum Z (zbiorczej) oraz od strony innych przestrzeni publicznych 
o szerokości powyżej 35 m - nie wyżej niż 25 m.

2.Maksymalna wysokość zabudowy wewnątrz kwartałów – nie wyżej niż wysokość zabudowy w  pierzejach.
3.Zalecenie ustalenia w mpzp minimalnej wysokości zabudowy od strony historycznie ukształtowanej przestrzeni publicznej.

1.Zalecenie artykulacji elewacji od strony przestrzeni publicznych: podziały wertykalne – odzwierciedlające
    szerokości działek historycznych, a w przypadku ich nieczytelności – oparte na zasadach historycznego
    podziału na  działki śródmiejskie, podziały horyzontalne – jako wyodrębnienie kondygnacji parteru.
2.Zalecenie ustalenia w mpzp minimalnej wysokości parteru od strony historycznie ukształtowanej przestrzeni publicznej ulic 
i placów.

Uspokajanie ruchu poprzez:
priorytet komunikacji pieszej, rowerowej i zbiorowej,
ograniczanie ruchu samochodowego,
dążenie do powiększania powierzchni, przeznaczonej do ruchu pieszego.

1.Dla obsługi zabudowy istniejącej – brak konieczności wyznaczania wskaźników parkingowych, a w przypadku jej 
    przebudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy lub zmiany sposobu użytkowania – konieczność stosowania
    wskaźników parkingowych w odniesieniu do przyrostu potrzeb - stosowania rozwiązań systemowych w postaci np.
    zbiorczych garaży wielostanowiskowych.
2.Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla nowej zabudowy: od 0,5 do 1,5 miejsca parkingowego 
    na 1 mieszkanie oraz od 5 do 15 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej usług.
3.Określenie w mpzp minimalnej liczby miejsc do parkowania rowerów.

Jednostki zawierające się w Strefie Wielkomiejskiej są kluczowe z punktu widzenia tożsamości miasta 
i planowania jego rozwoju, stanowią obszar priorytetowy i wymagają intensyfikacji miejskich działań operacyjnych

STREFA 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNO 
- PRZESTRZENNA:

Obszar położony centralnie, 
istotny dla tożsamości miasta, 
mający pełnić rolę śródmiejskiej 
dzielnicy mieszkalno-usługo-
wej. Wyróżnia się zróżnicowaną 
strukturą przestrzenną – 
układy zwarte, pierzejowe, 
zespoły zabudowy wolnostoją-
cej (np. poprzemysłowe), 
obiekty wolnostojące (np. wille).

2.Poprawa jakości życia poprzez:
   poprawę jakości zamieszkania,
   poprawę jakości środowiska 

przyrodniczego.
3. Ochrona krajobrazu kulturowego 
     struktury wielkomiejskiej miasta 

XIX-wiecznego.
4. Poprawa dostępności komunikacyjnej 
     i uspokojenie ruchu.
5. Zwiększenie dostępności do terenów
     przestrzeni publicznych (w tym terenów
     zieleni urządzonej, placów).

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej.

1. Produkcja bazująca na nowych, wysokospecjalistycznych technologiach
     z wykluczeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
     kształtowana w sposób niekolidujący z zabudową mieszkaniową.
2. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – jako enklawy alternatywnego
     sposobu zamieszkania w śródmieściu – wyłącznie w zakresie obiektów 
     istniejących i uzupełnienia ich układu.
3. Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² we wskazanych
     na rysunku 18 i na mapie 1k lokalizacjach.

powierzchnia biologicznie czynna minimum 5 %

intensywność zabudowy maksimum  3,0 (brutto do całości terenu) 

 

43 



Kierunki zmian w strukturze 
przestrzennej miasta oraz w przeznaczeniu 

terenów, wskaźniki dotyczące 
zagospodarowania oraz użytkowania terenów

Obszary oraz zasady ochrony 
środowiska i jego zasobów, 

ochrony przyrody i uzdrowisk

Obszary oraz zasady ochrony 
krajobrazu, w tym krajobrazu 

kulturowego

Obszary oraz zasady ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytków

oraz dóbr kultury współczesnej

Kierunki rozwoju systemów 
komunikacji

NR I NAZWA ROZDZIAŁU

2

3

4

5

7

JEDNOSTKA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA

Obszary dopuszczalnej lokalizacji obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m²

Obszary objęte prawnymi formami ochrony 
przyrody
Obszary rekomendowane do objęcia prawnymi 
formami ochrony przyrody

Korytarze ekologiczne

Obszary szczególnego zagrożenia powodzią 
oraz pozostałe zagrożone zalaniem wodami 
powodziowymi rzek

Lokalizacja projektowanych zbiorników 
wodnych

Tereny górnicze

Krajobrazy charakterystyczne

Punkty widokowe

Pomnik historii
Park kulturowy

Strefy konserwatorskie ochrony 
archeologicznej

Strefy ochrony konserwatorskiej A, B, C, K

Granica lotniska po zrealizowaniu inwestycji 
związanych z Planem Generalnym (wg projektu
Planu Generalnego opiniowanego przez ULC,
stan na czerwiec 2017)

STREFY 
PRZESTRZENNE

W2a

W2b

W3a
W3b
W3c
WZ
M1
M2
M3
M4

U
AG1
AG2

KL

L
Z

D
C

Wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie I

Wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie II

Tereny zachowania historycznej struktury przestrzennej

Tereny porządkowania i uzupełniania historycznej struktury
przestrzennej

Zespoły zabudowy wielofunkcyjnej Księżego Młyna
i Centrali Scheiblera

Zespoły zabudowy wielofunkcyjnej w dolinie rzeki Jasień

Zespół zabudowy usługowej wzdłuż Trasy W-Z

Wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie III

Nowe Centrum Łodzi

Tereny zabudowy wielofunkcyjnej (WZ1, WZ2, WZ3)

Tereny wielkich zespołów mieszkaniowych

Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno - 
i wielorodzinnej niskiej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
na dużych działkach

Tereny zabudowy usługowej

Tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości

Tereny aktywności gospodarczej o znacznej uciążliwości

Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo

Tereny lasów o powierzchni minimum 3 ha

Tereny zieleni urządzonej o powierzchni  minimum 3 ha 
i dolin rzecznych w strefie zurbanizowanej

Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe

Tereny ogrodów działkowych

Tereny cmentarzy

SYMBOLELEMENTY SZCZEGÓLNE
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SYMBOL 
JEDNOSTKI

W1a

W1b

PM Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych

Tereny przekształcania historycznej struktury przestrzennej

Teren lotniska (w granicach lotniska wg zmiany dokumentacji
rejestracyjnej lotniska, stan na czerwiec 2017)

O

Obszar zabudowy śródmiejskiej
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 JAK CZYTAĆ USTALENIA STUDIUM?
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów określa się poprzez:
1. ustalenia regulacyjne zawarte w kartach ustaleń ogólnych oraz w kartach ustaleń dla  jednostek funkcjonalno-przestrzennych;
2. ustalenia dla elementów szczególnych zawarte w rozdziałach tematycznych – część tekstowa „Studium (…). Kierunki rozwoju” (załącznik nr 12 do uchwały) określające

zasady i koncepcje budowy poszczególnych systemów miejskich;
3. ustalenia zawarte na mapie „Kierunki – jednostki funkcjonalno-przestrzenne” (załącznik nr 13 do uchwały) zawierającej dyspozycje przestrzenne i ustalenia koncepcyjne.
Ustalenia określone w  punktach 1-3 mają charakter integralny i należy je rozpatrywać łącznie.

PRECYZJA OZNACZEŃ
Granice jednostek funkcjonalno-przestrzennych oraz zasięgi stref i lokalizacja elementów szczególnych wskazane na mapie „Kierunki – jednostki funkcjonalno-przestrzenne” 
(załącznik nr 13 do uchwały) zostały narysowane z dokładnością odpowiadającą skali sporządzania Studium. Przebieg elementów szczególnych, z wyjątkiem terenów 
zamkniętych, nie wyznacza granicy pomiędzy jednostkami funkcjonalno-przestrzennymi, a stanowi jedynie oznaczenie informacyjne wskazujące orientacyjną lokalizację 
poszczególnych elementów.

STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA
USTALENIA OGÓLNE

1

2

3

4

DELIMITACJA TERENÓW
Na etapie sporządzania mpzp, przy wyznaczaniu linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, dopuszcza się możliwość:
1. uściślenia wyznaczonych w Studium granic jednostek funkcjonalno-przestrzennych w oparciu o:

- granice ewidencyjne działek,
- granice istniejącego zainwestowania nieruchomości,
- indywidualne przesłanki projektowe dotyczące kształtowania przestrzeni między innymi w oparciu o warunki przyrodnicze lub dopełnianie struktur kompozycyjno-prze-

       strzennych, przy czym dla jednostek funkcjonalno-przestrzennych PM i M4 dopuszcza się uściślenie ich granic, w oparciu o przesłanki wymienione w tiret od pierwszego 
       do trzeciego, na odległość nie większą niż 50 m;
2. wyznaczenia terenów o przeznaczeniu innym niż dopuszczalne lub dopuszczalne z ograniczeniami w poszczególnych jednostkach funkcjonalno-przestrzennych zgodnie 

z istniejącym użytkowaniem lub funkcją, do której mogą być adaptowane istniejące obiekty, z wyjątkiem:
- wyznaczania terenów przemysłowych w jednostkach funkcjonalno-przestrzennych o wiodącej funkcji mieszkaniowej: M1, M2, M3, M4 i PM,
- wyznaczania terenów mieszkaniowych w jednostce funkcjonalno-przestrzennej aktywności gospodarczej AG2.

Dopuszcza się możliwość włączenia w granice wyznaczonych terenów, o których mowa powyżej nieruchomości lub ich niezabudowanych części, położonych pomiędzy 
zainwestowanymi nieruchomościami, stanowiących dopełnienie istniejących struktur zabudowy;
3. wyznaczenia terenu służącego realizacji funkcji wynikającej z lokalizacji elementów szczególnych.

WYZNACZANIE ELEMENTÓW SZCZEGÓLNYCH
Zasięg, lokalizacja i przebieg elementów szczególnych w zakresie systemów: przyrodniczego, komunikacyjnego, ochrony konserwatorskiej i krajobrazowej oraz infrastruktu-
ry technicznej podlegają doprecyzowaniu na etapie sporządzania mpzp lub wydawania stosownych decyzji administracyjnych.

45 



STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA
USTALENIA OGÓLNE

6

7

ELEMENTY SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO
Dopuszcza się możliwość:

- zmiany przebiegu elementów liniowych takich jak projektowane drogi/ulice, proponowane nowe trasy tramwajowe, linie kolejowe, drogi rowerowe, pod warunkiem
utrzymania ciągłości systemu,

- zmiany klasy technicznej drogi/ulicy układu podstawowego (z wyłączeniem zmian klasy zbiorczej na niższe klasy) w przedziale jednej klasy technicznej. Ewentualne
decyzje o zmianie klasy technicznej można jedynie rozważyć w trakcie sporządzania mpzp i należy przeprowadzić analizę alternatywnego rozwiązania zapewniającego 
zachowanie ciągłości i zasad kształtowania systemu zgodnie ze Studium,

- dodania lub zmiany lokalizacji stacji/przystanków kolejowych, zajezdni pojazdów komunikacji miejskiej, pętli tramwajowych oraz parkingów P&R w stosunku do zaznaczonych 
na  schematach, w oparciu o specjalistyczne analizy,

- realizacji dodatkowych elementów sieci komunikacyjnej służących potrzebom technicznym i eksploatacyjnym.
Wskazana na rysunku Studium szerokość korytarzy komunikacyjnych nie oznacza zasięgu faktycznego zainwestowania, lecz stanowi symboliczne odzwierciedlenie 
zróżnicowania klas technicznych poszczególnych dróg.

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNYCH
Każde przeznaczenie, wskazane zarówno jako dopuszczalne, jak i dopuszczalne z ograniczeniami na sprecyzowanych w kartach ustaleń zasadach, należy rozumieć łącznie 
z zagospodarowaniem, obiektami i urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do użytkowania poszczególnych terenów i tworzących z nimi całość funkcjonalną.
Przeznaczenia określone w kartach ustaleń nie odnoszą się do poszczególnych nieruchomości, lecz stanowią podstawę do ustalenia w mpzp wiodącej funkcji terenów w tych 
jednostkach.
W każdej z jednostek funkcjonalno-przestrzennych dopuszcza się, oprócz przeznaczenia określonego w kartach ustaleń, dopełnienie struktury funkcjonalnej obszaru terenami: 
przestrzeni publicznych, zieleni, lasów, wód powierzchniowych, komunikacji i obsługi komunikacji oraz infrastruktury technicznej.
Dopuszcza się funkcjonowanie istniejącej zabudowy niezgodnej z przeznaczeniem terenu określonym w kartach ustaleń dla jednostek funkcjonalno-przestrzennych, w granicach 
istniejącego zagospodarowania. Dla zabudowy tej dopuszcza się określenie w mpzp możliwości i zasad prowadzenia robót budowlanych. 

KSZTAŁTOWANIE ZIELENI 
Z uwagi na skalę Studium na rysunkach nie wyznaczono terenów zieleni urządzonej o powierzchni mniejszej niż 3 ha, z wyjątkiem terenów administrowanych przez 
Zarząd Zieleni Miejskiej.
Położenie terenów zieleni urządzonej lub gruntu leśnego w granicach jednostek funkcjonalno-przestrzennych zaliczonych do strefy terenów przeznaczonych pod zabudowę 
nie oznacza automatycznie możliwości przeznaczenia ich pod rozwój zabudowy. Wszystkie te tereny uznaje się za wymagające zachowania, a ewentualna zmiana 
ich przeznaczenia na inne cele jest możliwa wyłącznie w przypadku potrzeby:

- realizacji infrastruktury technicznej lub komunikacyjnej,
- uzupełnienia struktury kompozycyjno-przestrzennej terenu,

przy jednoczesnym spełnieniu wymagań wynikających z ustaleń dotyczących kształtowania zieleni zawartych w kartach ustaleń oraz przy stwierdzeniu braku rozwiązań 
alternatywnych.

5
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WYSOKOŚĆ NOWEJ ZABUDOWY
Podane w kartach ustaleń dla jednostek funkcjonalno-przestrzennych wysokości nowej zabudowy nie dotyczą obiektów wymagających ustalenia w mpzp wyższej wysokości 
maksymalnej ze względów znaczeniowych (np. kościoły) lub technologicznych (np. obiekty i urządzenia związane z produkcją przemysłową lub rolniczą, obiekty sportowe). 
Ponadto w mpzp można ustalić wysokość maksymalną zabudowy zgodną z jej stanem istniejącym, nawet jeśli przekracza ona parametry ustalone w kartach dla jednostek 
funkcjonalno-przestrzennych, w przypadku: zabytków, dóbr kultury współczesnej oraz istniejących budynków lub ich części mających znaczenie dla kompozycji układu 
przestrzennego. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się korektę przyjętych wartości wysokości  nowej zabudowy o maksymalnie 10% z wyłączeniem przewyższeń. 
Określając w mpzp maksymalną wysokość zabudowy należy uwzględnić ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych w zakresie funkcjonowania Portu Lotniczego Łódź 
im. Władysława Reymonta oraz ograniczeń zawartych w planie ochrony Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich i jego otuliną.

STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA
USTALENIA OGÓLNE

10

11

OGRANICZENIA W ZAGOSPODAROWANIU
W określaniu zasad zagospodarowania terenów należy uwzględnić ograniczenia wynikające z potrzeb ochrony i kształtowania zasobów miasta oraz z konieczności 
minimalizacji skutków zagrożeń. Zostały one sformułowane w części tekstowej „Studium (...). Kierunki rozwoju”(załącznik nr 12 do uchwały) oraz wyrażone graficznie 
przebiegiem elementów szczególnych na mapie „Kierunki - jednostki funkcjonalno-przestrzenne”(załącznik nr 13 do uchwały). Są to m.in. tereny zagrożone powodzią 
lub zalaniem, korytarze ekologiczne, formy ochrony prawnej, strefy ochrony konserwatorskiej, obszary ograniczonego użytkowania.

OBSZAR ZABUDOWY ŚRÓDMIEJSKIEJ
Granice obszaru zabudowy śródmiejskiej w rozumieniu przepisów odrębnych zostały wskazane na mapie „Kierunki – jednostki funkcjonalno-przestrzenne” (załącznik 
nr 13 do uchwały) oraz na rysunku „Obszar zabudowy śródmiejskiej” (Rysunek 17). Z granic obszaru wyłącza się tereny jednostek funkcjonalno-przestrzennych 
„Z – Tereny zieleni urządzonej o powierzchni  minimum 3 ha i dolin rzecznych w strefie zurbanizowanej”. We wskazanych granicach dopuszcza się w mpzp określanie 
obszarów zabudowy śródmiejskiej wynikających z docelowego zagospodarowania przestrzennego.

9

8
WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW, STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I POLITYKA PARKINGOWA
Wskaźniki dotyczące zagospodarowania i użytkowania terenów, w tym ustalenia w kartach ustaleń dla jednostek funkcjonalno-przestrzennych dotyczące zapotrzebowania 
na miejsca parkingowe oraz parametry dotyczące wielkości działek odnoszą się wyłącznie do zabudowy nowoprojektowanej. Należy traktować je jako wielkości modelowe, 
które mogą zostać skorygowane po przeanalizowaniu potrzeb oraz możliwości ich zapewnienia uwzględniających docelowy sposób zagospodarowania. W szczególności 
dopuszcza się zwiększenie lub nieokreślanie w mpzp maksymalnej liczby miejsc postojowych dla obiektów usługowych takich jak biura i hotele. 
Wskaźniki i zapotrzebowanie na miejsca postojowe dla zabudowy istniejącej mogą zostać wyznaczone indywidualnie w mpzp. 
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STRUKTURA PRZESTRZENNA
1.Podporządkowanie nowej zabudowy historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie:

uzupełniania zabudowy pierzejowej,
akcentowania narożników ulic,
stosowania przejazdów bramowych,
honorowania układu oficynowego w głębi działek,
zachowania ekspozycji historycznych obiektów budowlanych i istniejących osi widokowych, 
zachowania historycznej wysokości kształtującej sylwetę miasta,
zachowania historycznych podziałów własnościowych.

2.Wprowadzenie przestrzeni publicznych wewnątrzkwartałowych służących:
poprawie możliwości obsługi komunikacyjnej,
zapewnieniu dostępności komunikacyjnej pieszej,
urządzeniu terenów zieleni publicznej lub placów.

3.Przekształcanie istniejących placów i skwerów na przestrzenie przyjazne mieszkańcom poprzez: zwiększanie udziału zieleni,
podnoszenie jakości nawierzchni, mebli miejskich, małej architektury, wzmocnienie funkcji społecznych, a w szczególności 
przywrócenie placom historycznym ich funkcji w strukturze przestrzennej  i życiu społecznym.

KSZTAŁTOWANIE ZIELENI 
1.Zapewnienie dla terenów zabudowy mieszkaniowej odległości w linii prostej nie większej niż:

800 m do parku o powierzchni nie mniejszej niż 3 ha lub
400 m do parku o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha lub
200 m do terenu zieleni urządzonej o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha.

2.Zwiększenie udziału zieleni, w szczególności drzew i krzewów, w pasach drogowych.
WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

WYSOKOŚĆ NOWEJ ZABUDOWY
1.Maksymalna wysokość zabudowy w pierzejach ulic i placów – w nawiązaniu do wysokości zabudowy

historycznej, jednak nie wyżej niż 21 m z dopuszczeniem przewyższeń:
w narożnikach ulic lub ze względów uzasadnionych kompozycyjnie – nie wyżej niż 25 m,  
w pierzejach z udziałem zabudowy istniejącej wyższej niż 21 m – nie wyżej niż 25 m, 
w pierzejach korytarzy drogowych o szerokości powyżej 25 m w liniach rozgraniczających zawierających ulicę 
o klasie technicznej minimum zbiorczej (Z) oraz od strony innych przestrzeni publicznych o szerokości powyżej 35 m
- nie wyżej niż 25 m.

2.Maksymalna wysokość zabudowy wewnątrz kwartałów:
w kwartałach położonych w Parku Kulturowym ulicy Piotrkowskiej – nie wyżej niż 25 m,
w pozostałych kwartałach – nie wyżej niż wysokość zabudowy w  pierzejach.

3.Zalecenie ustalenia w mpzp minimalnej wysokości zabudowy od strony historycznie ukształtowanej przestrzeni publicznej.
KSZTAŁTOWANIE ARCHITEKTONICZNE NOWEJ ZABUDOWY
1.Zalecenie artykulacji elewacji od strony przestrzeni publicznych:

podziały wertykalne – odzwierciedlające szerokości działek historycznych, a w przypadku ich nieczytelności – 
oparte na zasadach historycznego podziału na działki śródmiejskie,
podziały horyzontalne – jako wyodrębnienie kondygnacji parteru i zwieńczenia elewacji.

2.Zalecenie ustalenia w mpzp minimalnej wysokości parteru od strony historycznie ukształtowanej przestrzeni publicznej. 
KOMUNIKACJA
Uspokajanie ruchu poprzez: priorytet komunikacji pieszej, rowerowej i zbiorowej, ograniczanie ruchu samochodowego, 
dążenie do powiększania powierzchni przeznaczonej do ruchu pieszego.
1.Dla obsługi zabudowy istniejącej – brak konieczności wyznaczania wskaźników parkingowych, a w przypadku jej

przebudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy lub zmiany sposobu użytkowania – konieczność stosowania
wskaźników parkingowych w odniesieniu do przyrostu potrzeb - stosowania rozwiązań systemowych w postaci 
np. zbiorczych garaży wielostanowiskowych.

2.Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla nowej zabudowy: od 0,5 do 1 miejsca parkingowego 
na 1 mieszkanie oraz  od 3 do 10 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej usług w mpzp.

3.Określenie w mpzp minimalnej liczby miejsc do parkowania rowerów.
DZIAŁANIA OPERACYJNE
Jednostki zawierające się w Strefie Wielkomiejskiej są kluczowe z punktu widzenia tożsamości miasta i planowania jego 
rozwoju, stanowią obszar priorytetowy i wymagają intensyfikacji miejskich działań operacyjnych.

---------------------

RESTRYKCJA/
KONSERWACJAW1a

CHARAKTERYSTYKA
JEDNOSTKI:

Obszar położony centralnie, 
kluczowy dla tożsamości 
miasta, mający pełnić rolę 
funkcjonalnego i reprezenta-
cyjnego centrum miasta. 
Wyróżnia się intensywną 
zabudową w układach 
zwartych, pierzejowych, 
z charakterystyczną strukturą 
oficyn i podwórzy we 
wnętrzach kwartałów.

GŁÓWNE CELE POLITYKI 
PRZESTRZENNEJ
1. Zachowanie historycznej struktury

przestrzennej.
2. Podnoszenie walorów użytkowych, 

z wykorzystaniem zasobu historycznego
jako najważniejszego komponentu. 

3. Kształtowanie wizerunku miasta.
4. Ochrona  krajobrazu kulturowego

struktury wielkomiejskiej miasta 
XIX-wiecznego.

5. Zwiększenie dostępności do terenów 
przestrzeni publicznych (w tym terenów
zieleni urządzonej, placów).

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH

DOPUSZCZALNE

DOPUSZCZALNE Z OGRANICZENIAMI

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej. 

E
LE

M
E

N
T

Y
   

 S
Z

C
Z

E
G

Ó
LN

E
   

 W
Y

ST
Ę

P
U

JĄ
C

E
   

 N
A

   
 O

B
SZ

A
R

Z
E

   
 J

E
D

N
O

ST
K

I
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STREFA 
WIELKOMIEJSKA 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNO 
- PRZESTRZENNA:
WIELOFUNKCYJNE
KWARTAŁY ŚRÓDMIEJSKIE I

SYMBOL

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH

powierzchnia biologicznie czynna minimum 5%

intensywność zabudowy maksimum  3,0 (brutto do całości terenu) 

 

48 



STRUKTURA PRZESTRZENNA
Podporządkowanie nowej zabudowy historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie:

sposobu sytuowania zabudowy – kontynuacja charakterystycznych ciągów, bloków, układów 
zabudowy z zachowaniem przestrzeni wolnej od zabudowy: odstępów między budynkami, dziedziń-

                     ców, ciągów, śladu dawnej kolei przemysłowej,
zachowania ekspozycji historycznych obiektów budowlanych,
zachowania istniejących osi widokowych,
zachowania historycznej wysokości kształtującej sylwetę miasta.

KSZTAŁTOWANIE ZIELENI 
1.Zapewnienie dla terenów zabudowy mieszkaniowej odległości w linii prostej nie większej niż:

800 m do parku o powierzchni nie mniejszej niż 3 ha lub
400 m do parku o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha lub
200 m do terenu zieleni urządzonej o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha.

2.Zachowanie doliny rzeki Jasień jako wolnej od zabudowy, eksponującej historyczne zespoły zabudowy, 
    włączenie w system zieleni urządzonej.
3.Zwiększenie udziału zieleni, w szczególności drzew i krzewów, w pasach drogowych.

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

WYSOKOŚĆ NOWEJ ZABUDOWY
Maksymalna wysokość zabudowy – w nawiązaniu do wysokości zabudowy historycznej – głównych brył 
budynków, bez uwzględniania części budynków stanowiących lokalne przewyższenia takich jak wieże i kominy, 
jednak nie wyżej niż 25 m.

KOMUNIKACJA
Uspokajanie ruchu poprzez:

priorytet komunikacji pieszej, rowerowej i zbiorowej,
ograniczanie ruchu samochodowego,
dążenie do powiększania powierzchni przeznaczonej do ruchu pieszego.

POLITYKA PARKINGOWA
1.Dla obsługi zabudowy istniejącej – brak konieczności wyznaczania wskaźników parkingowych, a w przypadku 

jej przebudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy lub zmiany sposobu użytkowania – wyznaczenie 
wskaźników parkingowych w odniesieniu do przyrostu potrzeb.

2.Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla nowej zabudowy: od 0,5 do 1,5 miejsca parkingowego 
na 1 mieszkanie oraz od 5 do 15 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej usług.

3.Określenie w mpzp minimalnej liczby miejsc do parkowania rowerów.

DZIAŁANIA OPERACYJNE
Jednostki zawierające się w Strefie Wielkomiejskiej są kluczowe z punktu widzenia tożsamości miasta 
i planowania jego rozwoju, stanowią obszar priorytetowy i wymagają intensyfikacji miejskich działań 
operacyjnych.

STREFA 
WIELKOMIEJSKA 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNO 
- PRZESTRZENNA:
ZESPOŁY ZABUDOWY 
WIELOFUNKCYJNEJ KSIĘŻEGO MŁYNA
I CENTRALI SCHEIBLERA

GŁÓWNE CELE POLITYKI 
PRZESTRZENNEJ
1. Zachowanie historycznej struktury 
     przestrzennej.
2. Podnoszenie walorów użytkowych, 

z wykorzystaniem zasobu  historyczne-
    go jako najważniejszego komponentu. 
3. Kształtowanie wizerunku miasta.
4. Ochrona krajobrazu kulturowego

XIX-wiecznych zespołów
zabudowy przemysłowej, 
mieszkaniowej, rezydencjonalnej.

5. Poprawa dostępności publicznej 
do obiektów historycznych.

CHARAKTERYSTYKA 
JEDNOSTKI:

Obszar położony w pobliżu 
centrum, kluczowy dla 
tożsamości miasta, zawierają-
cy najbardziej reprezentatyw-
ne w skali miasta zespoły 
dawnej zabudowy przemysło-
wo-mieszkaniowo-rezyden-
cjonalnej, w dużym stopniu 
adaptowane do współcze-
snych funkcji.

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH

DOPUSZCZALNE

DOPUSZCZALNE Z OGRANICZENIAMI

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej.

1. Tereny zabudowy produkcyjnej – wyłącznie dla produkcji będącej 
kontynuacją istniejącego sposobu użytkowania terenu - przemysł tradycyjny 
związany z monokulturą włókienniczej Łodzi.

2. Produkcja bazująca na nowych, wysokospecjalistycznych technologiach, 
z wykluczeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko, kształtowana w sposób niekolidujący z zabudową 
mieszkaniową.

W1b RESTRYKCJA/
KONSERWACJA

KIERUNKI ZMIAN / ZASADY DZIAŁAŃ / KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW SYMBOL
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powierzchnia biologicznie czynna minimum 5%

intensywność zabudowy maksimum  2,5 (brutto do całości terenu) 
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STRUKTURA PRZESTRZENNA
1.Uzupełnianie historycznej kompozycji przestrzennej, w szczególności uzupełnianie zabudowy w pierzejach 

i  narożnikach, a w zespołach zabudowy innych niż w układzie pierzejowym (przemysłowe, mieszkalne) – 
zgodnie z zasadami zespołu.

2.Zachowanie: ekspozycji historycznych obiektów budowlanych, osi widokowych i historycznej wysokości 
kształtującej sylwetę miasta.

3.Wprowadzenie przestrzeni publicznych wewnątrzkwartałowych służących:
poprawie możliwości obsługi komunikacyjnej,
zapewnieniu dostępności komunikacyjnej pieszej,
urządzeniu terenów zieleni publicznej lub placów.

4.Przekształcanie istniejących placów i skwerów na przestrzenie przyjazne mieszkańcom poprzez: zwiększanie udziału 
zieleni, podnoszenie jakości nawierzchni, mebli miejskich, małej architektury, wzmocnienie funkcji społecznych, 
a w szczególności przywrócenie placom historycznym ich funkcji w strukturze przestrzennej i życiu społecznym.

KSZTAŁTOWANIE ZIELENI 
1.Zapewnienie dla terenów zabudowy mieszkaniowej odległości w linii prostej nie większej niż:

500 m do parku o powierzchni nie mniejszej niż 3 ha lub
400 m do parku o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha lub
200 m do terenu zieleni urządzonej o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha.

2.Zwiększanie udziału zieleni, w szczególności drzew i krzewów, w pasach drogowych.
WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

WYSOKOŚĆ NOWEJ ZABUDOWY
1.Maksymalna wysokość zabudowy w pierzejach ulic i placów – w nawiązaniu do wysokości zabudowy

historycznej, jednak nie wyżej niż 21 m, z dopuszczeniem przewyższeń: 
w narożnikach ulic lub ze względów uzasadnionych kompozycyjnie – nie wyżej niż 25 m,  
w pierzejach z udziałem zabudowy istniejącej wyższej niż 21 m – nie wyżej niż 25 m, 
w pierzejach korytarzy drogowych o szerokości powyżej 25 m w liniach rozgraniczających zawierających ulicę 
o klasie technicznej minimum zbiorczej (Z) oraz od strony innych przestrzeni publicznych o szerokości powyżej 
35 m - nie wyżej niż 25 m.

2.Maksymalna wysokość zabudowy wewnątrz kwartałów – nie wyżej niż wysokość zabudowy w  pierzejach.
3.Zalecenie ustalenia w mpzp minimalnej wysokości zabudowy od strony historycznie ukształtowanej przestrzeni publicznej.
KSZTAŁTOWANIE ARCHITEKTONICZNE NOWEJ ZABUDOWY
1.Zalecenie artykulacji elewacji od strony przestrzeni publicznych: podziały wertykalne – odzwierciedlające

szerokości działek historycznych, a w przypadku ich nieczytelności – oparte na zasadach historycznego
podziału na  działki śródmiejskie, podziały horyzontalne – jako wyodrębnienie kondygnacji parteru.

2.Zalecenie ustalenia w mpzp minimalnej wysokości parteru od strony historycznie ukształtowanej przestrzeni publicznej. 
KOMUNIKACJA
Uspokajanie ruchu poprzez:

priorytet komunikacji pieszej, rowerowej i zbiorowej,
ograniczanie ruchu samochodowego,
dążenie do powiększania powierzchni przeznaczonej do ruchu pieszego.

POLITYKA PARKINGOWA
1.Dla obsługi zabudowy istniejącej – brak konieczności wyznaczania wskaźników parkingowych, a w przypadku jej

przebudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy lub zmiany sposobu użytkowania – konieczność stosowania
wskaźników parkingowych w odniesieniu do przyrostu potrzeb - stosowania rozwiązań systemowych w postaci 
np. zbiorczych garaży wielostanowiskowych.

2.Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla nowej zabudowy: od 0,5 do 1,5 miejsca parkingowego 
na 1 mieszkanie oraz od 5 do 15 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej usług.

3.Określenie w mpzp minimalnej liczby miejsc do parkowania rowerów.
DZIAŁANIA OPERACYJNE
Jednostki zawierające się w Strefie Wielkomiejskiej są kluczowe z punktu widzenia tożsamości miasta 
i planowania jego rozwoju, stanowią obszar priorytetowy i wymagają intensyfikacji miejskich działań operacyjnych.

STREFA 
WIELKOMIEJSKA 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNO 
- PRZESTRZENNA:
 WIELOFUNKCYJNE KWARTAŁY
ŚRÓDMIEJSKIE II

W2a

DOPUSZCZALNE

DOPUSZCZALNE Z OGRANICZENIAMI

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH

RÓWNOWAGA/
KOMPROMIS

CHARAKTERYSTYKA 
JEDNOSTKI:

Obszar położony centralnie, 
istotny dla tożsamości miasta, 
mający pełnić rolę śródmiejskiej 
dzielnicy mieszkalno-usługo-
wej. Wyróżnia się zróżnicowaną 
strukturą przestrzenną – 
układy zwarte, pierzejowe, 
zespoły zabudowy wolnostoją-
cej (np. poprzemysłowe), 
obiekty wolnostojące (np. wille).

GŁÓWNE CELE POLITYKI 
PRZESTRZENNEJ
1. Przekształcanie historycznej struktury 

przestrzennej w kierunku jej porządko-
     wania i uzupełniania.
2.Poprawa jakości życia poprzez:

   poprawę jakości zamieszkania,
   poprawę jakości środowiska 

przyrodniczego.
3. Ochrona krajobrazu kulturowego 

struktury wielkomiejskiej miasta 
XIX-wiecznego.

4. Poprawa dostępności komunikacyjnej 
i uspokojenie ruchu.

5. Zwiększenie dostępności do terenów
przestrzeni publicznych (w tym terenów
zieleni urządzonej, placów).

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej.

1. Produkcja bazująca na nowych, wysokospecjalistycznych technologiach
z wykluczeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
kształtowana w sposób niekolidujący z zabudową mieszkaniową.

2. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – jako enklawy alternatywnego
     sposobu zamieszkania w śródmieściu – wyłącznie w zakresie obiektów 
     istniejących i uzupełnienia ich układu.
3. Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² we wskazanych

na rysunku 18 i na załączniku nr 13 do uchwały lokalizacjach.

KIERUNKI ZMIAN / ZASADY DZIAŁAŃ / KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW SYMBOL
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powierzchnia biologicznie czynna minimum 5%

intensywność zabudowy maksimum  3,0 (brutto do całości terenu) 
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STREFA 
WIELKOMIEJSKA 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNO 
- PRZESTRZENNA:
ZESPOŁY ZABUDOWY 
WIELOFUNKCYJNEJ W DOLINIE 
RZEKI JASIEŃ

RÓWNOWAGA/
KOMPROMIS

GŁÓWNE CELE POLITYKI 
PRZESTRZENNEJ
1. Przekształcanie historycznej struktu-
     ry przestrzennej w kierunku jej 
     porządkowania i uzupełniania.
2. Poprawa jakości życia poprzez:

  poprawę jakości zamieszkania
lub użytkowania,

  poprawę jakości środowiska 
przyrodniczego.

3. Ochrona krajobrazu kulturowego.
4. Poprawa dostępności komunikacyjnej 

wewnątrz kwartałów.

W2b STRUKTURA PRZESTRZENNA
1.Uzupełnianie historycznej kompozycji przestrzennej w zespołach zabudowy poprzemysłowej – na zasadzie kontynuacji 
    charakterystycznych: ciągów, bloków, układów zabudowy, z zachowaniem przestrzeni wolnej od zabudowy: odstępów 
    między budynkami, dziedzińców, ciągów, śladu dawnej kolei przemysłowej.
2. W przypadku fragmentów zabudowy w układzie pierzejowym – uzupełnianie zabudowy w pierzejach ulic.
3.Zachowanie historycznej wysokości kształtującej sylwetę miasta.
4.Zachowanie dominant, osi widokowych i ekspozycji zabytków, z uzupełnieniem o nowe otwarcia i osie widokowe eksponu-
    jące zabytki.
5.Wprowadzenie przestrzeni publicznych wewnątrzkwartałowych służących:

poprawie możliwości obsługi komunikacyjnej,
zapewnieniu dostępności komunikacyjnej pieszej,
urządzeniu terenów zieleni publicznej lub placów.

KSZTAŁTOWANIE ZIELENI 
1.Zapewnienie dla terenów zabudowy mieszkaniowej odległości w linii prostej nie większej niż:

500 m do parku o powierzchni nie mniejszej niż 3 ha lub
400 m do parku o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha lub
200 m do terenu zieleni urządzonej o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha.

2.Zachowanie niezabudowanych odcinków dolin rzecznych jako wolnych od zabudowy,  eksponujących historyczne zespoły
zabudowy, włączenie w system zieleni urządzonej.

3.Ograniczenie możliwości intensyfikacji zabudowy na zainwestowanych odcinkach dolin rzecznych.
4.Zwiększenie udziału zieleni, w szczególności drzew i krzewów, w pasach drogowych.
WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

WYSOKOŚĆ NOWEJ ZABUDOWY
1.Maksymalna wysokość zabudowy w zespołach zabudowy poprzemysłowej – w nawiązaniu do wysokości 

zabudowy historycznej – głównych brył budynków, bez uwzględniania części budynków stanowiących lokalne przewyższe-
    nia takich jak wieże i kominy, jednak nie wyżej niż 25 m, z dopuszczeniem przewyższeń ze względów uzasadnionych 
    kompozycyjnie – nie wyżej niż 30 m.
2.Poza zespołami zabudowy poprzemysłowej:

a) maksymalna wysokość zabudowy w pierzejach ulic i placów – w nawiązaniu do wysokości zabudowy historycznej, jednak 
nie wyżej niż 21 m, z dopuszczeniem przewyższeń:

- w narożnikach ulic lub ze względów uzasadnionych kompozycyjnie – nie wyżej niż 25 m,
- w pierzejach z udziałem zabudowy istniejącej wyższej niż 21 m – nie wyżej niż 25 m,
- w pierzejach korytarzy drogowych o szerokości powyżej 25 m w liniach rozgraniczających zawierających ulicę o klasie 

technicznej minimum zbiorczej (Z) oraz od strony innych przestrzeni publicznych o szerokości powyżej 35 m - nie wyżej 
niż 25 m,

b) maksymalna wysokość zabudowy wewnątrz kwartałów – nie wyżej niż wysokość zabudowy w pierzejach,
c) ustalenie w mpzp minimalnej wysokości zabudowy od strony historycznie ukształtowanej przestrzeni publicznej.

KOMUNIKACJA
Uspokajanie ruchu poprzez:

priorytet komunikacji pieszej, rowerowej i zbiorowej,
ograniczanie ruchu samochodowego,
dążenie do powiększania powierzchni przeznaczonej do ruchu pieszego.

POLITYKA PARKINGOWA
1.Dla obsługi zabudowy istniejącej – brak konieczności wyznaczania wskaźników parkingowych, a w przypadku jej

przebudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy lub zmiany sposobu użytkowania – wyznaczenie
wskaźników parkingowych w odniesieniu do przyrostu potrzeb.

2.Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla nowej zabudowy: od 0,5 do 1,5 miejsca parkingowego 
na 1 mieszkanie oraz od 5 do 15 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej usług.

3.Określenie w mpzp minimalnej liczby miejsc do parkowania rowerów.
DZIAŁANIA OPERACYJNE
Jednostki zawierające się w Strefie Wielkomiejskiej są kluczowe z punktu widzenia tożsamości miasta 
i planowania jego rozwoju, stanowią obszar priorytetowy i wymagają intensyfikacji miejskich działań operacyjnych.

 CHARAKTERYSTYKA
JEDNOSTKI:

Obszar położony w pobliżu 
centrum, wzdłuż doliny rzeki 
Jasień, istotny dla tożsamości 
miasta, mający pełnić rolę 
śródmiejskiej dzielnicy 
mieszkalno-usługowej 
z dużym udziałem adaptowa-
nych do współczesnych 
funkcji dawnych zespołów 
zabudowy przemysłowej.

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH

DOPUSZCZALNE

DOPUSZCZALNE Z OGRANICZENIAMI

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej. 

1. Tereny zabudowy produkcyjnej – wyłącznie na terenie kompleksu 
Centrum Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (teren oznaczony 
symbolem W2b*), a na pozostałych terenach wyłącznie jako: usługi 
produkcyjne, przemysł tradycyjny związany z monokulturą włókienniczą
Łodzi, produkcja bazująca na nowych, wysokospecjalistycznych 
technologiach z wykluczeniem przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, kształtowane w sposób niekolidujący 
z zabudową mieszkaniową.

2. Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²
we wskazanych na rysunku 18 i załączniku nr 13 do uchwały lokalizacjach. 

KIERUNKI ZMIAN / ZASADY DZIAŁAŃ / KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW SYMBOL
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powierzchnia biologicznie czynna minimum 5%

intensywność zabudowy maksimum  2,5 (brutto do całości terenu) 
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Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²  
we wskazanych na rysunku 18 i załączniku nr 13 do uchwały lokalizacjach. 

STREFA 
WIELKOMIEJSKA 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNO 
- PRZESTRZENNA:
ZESPÓŁ ZABUDOWY  USŁUGOWEJ
WZDŁUŻ TRASY W-Z

W3a

GŁÓWNE CELE POLITYKI 
PRZESTRZENNEJ
1. Przekształcanie historycznej struktu-
     ry przestrzennej w kierunku kreacji
     nowych wartości.
2. Kształtowanie współczesnego krajobra-
     zu kulturowego i wizerunku miasta
     poprzez:
       wprowadzanie funkcji i struktur 
       zabudowy charakterystycznych 
       dla centrum miasta,
       podkreślenie rangi węzłowego punktu 
       komunikacji zbiorowej,
       wprowadzanie obiektów charaktery-
       stycznych, dominant,
       kształtowanie sylwety miasta,
       podkreślanie ciągłości ul. Piotrkowskiej,
       poprawę jakości przestrzeni publicznej.
3. Usprawnianie obsługi komunikacyjnej

Strefy Wielkomiejskiej.

CHARAKTERYSTYKA
JEDNOSTKI:

Obszar położony centralnie, 
istotny dla wizerunku 
funkcjonowania centrum 
miasta, mający pełnić rolę 
współczesnego centrum 
usługowego. Zabudowa 
obszaru stanowić ma oprawę 
al. Adama Mickiewicza 
i al. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego z udziałem 
budynków wysokościowych.

Tereny zabudowy usługowej, mieszkaniowej wielorodzinnej.

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH

DOPUSZCZALNE

DOPUSZCZALNE Z OGRANICZENIAMI

STRUKTURA PRZESTRZENNA
1.Kształtowanie oprawy architektonicznej al. Adama Mickiewicza i al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
    w układzie pierzejowym o różnym stopniu zwartości i zróżnicowanej wysokości budynków, w tym wysoko-
    ściowych. 
2.Kształtowanie sylwety miasta z możliwością wprowadzania zabudowy wysokościowej dopełniającej 
    kompozycję brył tworzących sylwetę miasta.
3.Uzupełnianie zabudowy w pierzejach ulic.
4.Podkreślanie ciągłości ul. Piotrkowskiej.

KSZTAŁTOWANIE ZIELENI 
1.Zapewnienie dla terenów zabudowy mieszkaniowej odległości w linii prostej nie większej niż:

800 m do parku o powierzchni nie mniejszej niż 3 ha lub
400 m do parku o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha lub
200 m do terenu zieleni urządzonej o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha.

2.Zwiększenie udziału zieleni, w szczególności drzew i krzewów, w pasach drogowych.

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

WYSOKOŚĆ NOWEJ ZABUDOWY
1.Maksymalna wysokość zabudowy – nie wyżej niż 35 m.
2.Dopuszczenie przewyższeń ze względów uzasadnionych kompozycyjnie w zakresie sylwety miasta 

i perspektywy al. Adam Mickiewicza i al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, nie wyżej niż 80 m, z uwzględnie-
    niem ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych w zakresie funkcjonowania Portu Lotniczego Łódź 
    im. Władysława Reymonta.     
3.Zalecenie ustalenia w mpzp minimalnej wysokości zabudowy od strony historycznie ukształtowanej

przestrzeni publicznej.

KSZTAŁTOWANIE ARCHITEKTONICZNE NOWEJ ZABUDOWY
Zalecenie ustalania w mpzp minimalnej wysokości parteru od strony historycznie ukształtowanej
przestrzeni publicznej.

POLITYKA PARKINGOWA
1.Dla obsługi zabudowy istniejącej – brak konieczności wyznaczania wskaźników parkingowych, a w przypadku

jej przebudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy lub zmiany sposobu użytkowania – wyznaczenie 
wskaźników parkingowych w odniesieniu do przyrostu potrzeb.

2.Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla nowej zabudowy: od 0,5 do 1 miejsca parkingowego 
na 1 mieszkanie oraz  od 3 do 10 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej usług.

 3.Określenie w mpzp minimalnej liczby miejsc do parkowania rowerów.

DZIAŁANIA OPERACYJNE
Jednostki zawierające się w Strefie Wielkomiejskiej są kluczowe z punktu widzenia tożsamości miasta 
i planowania jego rozwoju, stanowią obszar priorytetowy i wymagają intensyfikacji miejskich działań operacyj-
nych.

REWOLUCJA/
KREACJA

SYMBOLKIERUNKI ZMIAN / ZASADY DZIAŁAŃ / KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW
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powierzchnia biologicznie czynna minimum 5%

intensywność zabudowy maksimum  6,0 (brutto do całości terenu) 
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STRUKTURA PRZESTRZENNA
1.Kształtowanie nowych struktur zabudowy w układach pierzejowych o różnym stopniu zwartości.
2.Uzupełnianie istniejących pierzei ulic, a w zespołach zabudowy innych niż w układzie pierzejowym 

(przemysłowe, mieszkalne) – zgodnie z zasadami zespołu.
3.Wprowadzenie przestrzeni publicznych wewnątrzkwartałowych służących: poprawie możliwości obsługi komunikacyjnej,
    zapewnieniu dostępności komunikacyjnej pieszej, urządzeniu terenów zieleni publicznej lub placów.
4.Przekształcanie istniejących ulic służących ruchowi lokalnemu i dojazdom do posesji na ciągi pieszo-jezdne 

ze zwiększonym udziałem zieleni, w szczególności drzew i krzewów.
5.Przekształcanie istniejących placów i skwerów na przestrzenie przyjazne mieszkańcom poprzez: zwiększanie udziału zieleni, 

podnoszenie jakości nawierzchni, mebli miejskich, małej architektury, wzmocnienie funkcji społecznych, a w szczególności 
przywrócenie placom historycznym ich funkcji w strukturze przestrzennej i życiu społecznym. 

6.Zachowanie ekspozycji historycznych obiektów budowlanych, osi widokowych i historycznej wysokości 
kształtującej sylwetę miasta.

KSZTAŁTOWANIE ZIELENI 
1.Zapewnienie minimalnej dla terenów zabudowy mieszkaniowej odległości w linii prostej nie większej niż:

500 m do parku o powierzchni nie mniejszej niż 3 ha lub
400 m do parku o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha lub
200 m do terenu zieleni urządzonej o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha.

2.Zwiększanie udziału zieleni, w szczególności drzew i krzewów, w pasach drogowych.
WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

WYSOKOŚĆ NOWEJ ZABUDOWY
1.Maksymalna wysokość zabudowy w pierzejach ulic i placów - w nawiązaniu do wysokości zabudowy 

historycznej, nie wyżej niż 21 m, a w pierzejach z udziałem zabudowy istniejącej wyższej niż 21 m oraz 
w narożnikach zabudowy przy skrzyżowaniach ulic - nie wyżej niż 25 m, z zastrzeżeniem:

przewyższeń ze względów uzasadnionych kompozycyjnie – nie wyżej niż 30 m,
pierzei korytarzy drogowych o szerokości od 25 m do 35 m w liniach rozgraniczających zawierających ulicę o klasie
technicznej minimum zbiorczej (Z) - nie wyżej niż 25 m, z dopuszczeniem przewyższeń ze względów uzasadnionych 
kompozycyjnie – nie wyżej niż 30 m,
pierzei korytarzy drogowych o szerokości powyżej 35 m w liniach rozgraniczających zawierających ulicę o klasie 
technicznej minimum zbiorczej (Z) oraz od strony innych przestrzeni publicznych o szerokości powyżej 35 m – 
nie wyżej niż 30 m, z dopuszczeniem przewyższeń ze względów uzasadnionych kompozycyjnie – nie wyżej niż 35 m.

2.Maksymalna wysokość zabudowy wewnątrz kwartałów – nie wyżej niż wysokość zabudowy w pierzejach.
3.Zalecenie ustalenia w mpzp minimalnej wysokości zabudowy od strony historycznie ukształtowanych przestrzeni publicznych.
KSZTAŁTOWANIE ARCHITEKTONICZNE NOWEJ ZABUDOWY
Zalecenie ustalania w mpzp minimalnej wysokości parteru od strony historycznie ukształtowanej przestrzeni publicznej. 
KOMUNIKACJA
Budowanie systemu komunikacji poprzez:

wprowadzanie nowych ciągów komunikacyjnych,
hierarchizację i separację ruchu komunikacyjnego (ruch ogólnomiejski i lokalny),
uspokajanie ruchu lokalnego (priorytet komunikacji pieszej, rowerowej i zbiorowej, ograniczanie
ruchu samochodowego).

POLITYKA PARKINGOWA
1.Dla obsługi zabudowy istniejącej – brak konieczności wyznaczania wskaźników parkingowych, a w przypadku jej  przebudowy, 

odbudowy, rozbudowy, nadbudowy lub zmiany sposobu użytkowania – wyznaczenie wskaźników parkingowych w odniesieniu 
do przyrostu potrzeb.

2.Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla nowej zabudowy: od 0,5 do 1,5 miejsca parkingowego 
na 1 mieszkanie oraz  od 5 do 15 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej usług.

3.Określenie w mpzp minimalnej liczby miejsc do parkowania rowerów.
DZIAŁANIA OPERACYJNE
Jednostki zawierające się w Strefie Wielkomiejskiej są kluczowe z punktu widzenia tożsamości miasta 
i planowania jego rozwoju, stanowią obszar priorytetowy i wymagają intensyfikacji miejskich działań operacyjnych.

W3b

GŁÓWNE CELE POLITYKI PRZESTRZENNEJ
1. Przekształcanie historycznej struktury

przestrzennej w kierunku kreacji nowych
wartości.

2. Poprawa jakości życia poprzez:
poprawę jakości zamieszkania,

          poprawę jakości środowiska przyrodniczego.
3. Kształtowanie współczesnego krajobrazu

kulturowego z wykorzystaniem istniejących 
elementów charakterystycznych i zabytków.

4. Usprawnianie obsługi komunikacyjnej Strefy
Wielkomiejskiej poprzez uzupełnianie układu 
komunikacyjnego.

5. Zwiększenie dostępności do terenów
przestrzeni publicznych (w tym terenów zieleni
urządzonej, placów).

6. Podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej.

CHARAKTERYSTYKA 
JEDNOSTKI:

Obszar istotny dla tożsamości 
miasta, mający pełnić rolę 
śródmiejskiej dzielnicy 
mieszkalno-usługowej. 
Wyróżnia się zróżnicowaną 
strukturą przestrzenną – układy 
pierzejowe o różnym stopniu 
zwartości, zespoły zabudowy 
wolnostojącej (np. poprzemysło-
we), obiekty wolnostojące (np. 
wille).

1. Dla terenu oznaczonego symbolem W3b* położonego pomiędzy ul. Andrzeja Struga, 
ul. Łąkową, al. Adama Mickiewicza i al. Włókniarzy - tereny zabudowy produkcyjnej – 
wyłącznie dla produkcji będącej kontynuacją istniejącego sposobu użytkowania 
terenu lub bazującej na nowych, wysokospecjalistycznych technologiach, z wykluczeniem 
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 
kształtowane w sposób niekolidujący z zabudową mieszkaniową.

2. Na terenach innych niż wymienione w pkt. 1 - tereny zabudowy produkcyjnej – wyłącznie 
dla produkcji będącej kontynuacją istniejącego sposobu użytkowania terenu lub 
bazującej na nowych, wysokospecjalistycznych technologiach, z wykluczeniem 
przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, kształtowane 
w sposób niekolidujący z zabudową mieszkaniową.

3. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – jako enklawy alternatywnego sposobu 
zamieszkania w śródmieściu.

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej. 

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH

DOPUSZCZALNE

DOPUSZCZALNE Z OGRANICZENIAMI

KIERUNKI ZMIAN / ZASADY DZIAŁAŃ / KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓWREWOLUCJA/
KREACJA

4. Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²  we wskazanych 
na rysunku 18 i załączniku nr 13 do uchwały lokalizacjach. 

STREFA 
WIELKOMIEJSKA 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNO 
- PRZESTRZENNA:
WIELOFUNKCYJNE KWARTAŁY
ŚRÓDMIEJSKIE III

KIERUNKI ZMIAN / ZASADY DZIAŁAŃ / KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW SYMBOL
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powierzchnia biologicznie czynna minimum 5%

intensywność zabudowy maksimum  2,5 (brutto do całości terenu) 
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W3c STRUKTURA PRZESTRZENNA
1.Kształtowanie nowych struktur zabudowy w otoczeniu węzła multimodalnego – jako zespołu intensywnej

zabudowy o dominującej funkcji usługowej z dużym udziałem przestrzeni publicznych.
2.Kształtowanie nowych struktur zabudowy poza otoczeniem węzła multimodalnego – w układach pierzejo-
    wych o różnym stopniu zwartości oraz uzupełnianie istniejących pierzei ulic.
3.Wprowadzanie obiektów charakterystycznych, dominant, ciągów zabudowy w powiązaniu z osiami kompozy-
    cyjnymi. 
4.Kształtowanie sylwety miasta, z możliwością wprowadzania zabudowy wysokościowej.
5.Kształtowanie systemu przestrzeni publicznych (place, zieleń urządzona, ciągi piesze i rowerowe) z wykorzy-
    staniem elementów istniejących i w powiązaniu z osiami kompozycyjnymi.
6.Uwzględnienie ekspozycji historycznych obiektów budowlanych, osi widokowych.

KSZTAŁTOWANIE ZIELENI 
1.Zapewnienie dla terenów zabudowy mieszkaniowej odległości w linii prostej nie większej niż:

500 m do parku o powierzchni nie mniejszej niż 3 ha lub
400 m do parku o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha lub
200 m do terenu zieleni urządzonej o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha.

2.Zwiększanie udziału zieleni, w szczególności drzew i krzewów, w pasach drogowych.

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

WYSOKOŚĆ NOWEJ ZABUDOWY
1.Maksymalna wysokość zabudowy w pierzejach ulic i placów – w nawiązaniu do wysokości zabudowy 

historycznej, nie wyżej niż 25 m, z zastrzeżeniem: otoczenia węzła multimodalnego, pierzei podkreślających 
osie kompozycyjne lub pierzei korytarzy drogowych o szerokości powyżej 35 m w liniach rozgraniczających 
zawierających ulicę o klasie technicznej minimum zbiorczej (Z) oraz od strony innych przestrzeni publicznych 
o szerokości powyżej 35 m - nie wyżej niż 35 m.

2.Maksymalna wysokość zabudowy wewnątrz kwartałów – nie wyżej niż wysokość zabudowy w pierzejach.
3.Dopuszczanie przewyższeń ze względów uzasadnionych kompozycyjnie – nie wyżej niż 70 m. 
4.Zalecenie ustalenia w mpzp minimalnej wysokości zabudowy od strony historycznie ukształtowanej 

przestrzeni publicznej.

KSZTAŁTOWANIE ARCHITEKTONICZNE NOWEJ ZABUDOWY
Zalecenie ustalania w mpzp minimalnej wysokości parteru od strony historycznie ukształtowanej 
przestrzeni publicznej.

KOMUNIKACJA
Budowanie systemu komunikacji poprzez:

wprowadzanie nowych ciągów komunikacyjnych,
hierarchizację i separację ruchu komunikacyjnego (ruch ogólnomiejski i lokalny),
uspokajanie ruchu lokalnego (priorytet komunikacji pieszej, rowerowej i zbiorowej, ograniczanie
ruchu samochodowego).

POLITYKA PARKINGOWA
1.Dla obsługi zabudowy istniejącej – brak konieczności wyznaczania wskaźników parkingowych, a w przypadku

jej przebudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy lub zmiany sposobu użytkowania – wyznaczenie 
wskaźników parkingowych w odniesieniu do przyrostu potrzeb.

2.Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla nowej zabudowy: od 0,5 do 1 miejsca parkingowego 
na 1 mieszkanie oraz  od 3 do 10 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej usług.

DZIAŁANIA OPERACYJNE
Jednostki zawierające się w Strefie Wielkomiejskiej są kluczowe z punktu widzenia tożsamości miasta 
i planowania jego rozwoju, stanowią obszar priorytetowy i wymagają intensyfikacji miejskich działań 
operacyjnych.

GŁÓWNE CELE POLITYKI PRZESTRZENNEJ
1. Przekształcanie historycznej struktury

przestrzennej w kierunku kreacji nowych
wartości.

2. Kształtowanie współczesnego krajobrazu
kulturowego i wizerunku miasta oraz podnosze-

     nie atrakcyjności inwestycyjnej miasta i regionu
     poprzez:
        wprowadzanie inwestycji wielkoskalowych, 

o znaczeniu ponadlokalnym i metropolitalnym,
podnoszących prestiż Łodzi,
podkreślenie rangi ponadlokalnego węzła 
multimodalnego,
wprowadzanie obiektów charakterystycznych, 
dominant,
kształtowanie sylwety miasta,
wprowadzanie funkcji i struktur zabudowy
charakterystycznych dla centrum miasta,
wyznaczanie nowych przestrzeni publicznych 
i poprawa jakości istniejących,
wykorzystanie zachowanych zabytków.

3. Przekształcanie funkcjonalno-przestrzenne 
obszarów pokolejowych, poprzemysłowych, 
zdegradowanych i nieużytkowanych.

4. Usprawnianie obsługi komunikacyjnej 
międzyregionalnej (węzeł przesiadkowy) 
i lokalnej (układ uliczny).

CHARAKTERYSTYKA 
JEDNOSTKI:

Obszar położony centralnie, istotny 
dla wizerunku i funkcjonowania 
centrum miasta, mający pełnić rolę 
współczesnego centrum usługowego 
w rejonie dworca multimodalnego 
oraz śródmiejskiej dzielnicy 
mieszkalno-usługowej.

Tereny zabudowy usługowej, mieszkaniowej wielorodzinnej.

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH

DOPUSZCZALNE

DOPUSZCZALNE Z OGRANICZENIAMI

Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²  
we wskazanych na rysunku 18 i załączniku nr 13 do uchwały lokalizacjach. 

REWOLUCJA/
KREACJA

STREFA 
WIELKOMIEJSKA 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNO 
- PRZESTRZENNA:
NOWE CENTRUM ŁODZI

KIERUNKI ZMIAN / ZASADY DZIAŁAŃ / KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW SYMBOL
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powierzchnia biologicznie czynna minimum 5%

intensywność zabudowy maksimum  3,0 (brutto do całości terenu) 
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STREFA 
OGÓLNOMIEJSKA

JEDNOSTKA FUNKCJONALNO 
- PRZESTRZENNA:
TERENY ZABUDOWY 
WIELOFUNKCYJNEJ (WZ1, WZ2, WZ3)

WZ

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH

DOPUSZCZALNE

DOPUSZCZALNE Z OGRANICZENIAMI

CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI:
Obszary wielofunkcyjne:
- WZ1 - z przewagą zabudowy

mieszkaniowej wielorodzinnej, 
charakteryzujące się zwartością
zabudowy i wysokim stopniem
zainwestowania, 

- WZ2 i WZ3 - wskazane 
do przekształceń, w tym tereny 
poprzemysłowe, powojskowe, 
nieużytki miejskie, wymagające 
zmian strukturalnych, 
funkcjonalnych i wizerunkowych.

Tereny WZ1 i WZ2 usytuowane 
są głównie w sąsiedztwie Strefy 
Wielkomiejskiej, stanowią zaplecze 
dla rozwoju centrum miasta 
i przestrzennej kontynuacji 
śródmiejskiej typologii zabudowy.

GŁÓWNE CELE POLITYKI 
PRZESTRZENNEJ
1. Podnoszenie jakości życia i zamieszka-
     nia.
2. Aktywizacja obszarów i kształtowanie 

atrakcyjnej struktury miejskiej 
w zakresie funkcji i wizerunku.

3. Przekształcanie istniejącej i kreacja 
nowej struktury przestrzennej.

4. Ochrona istniejących wartości 
historycznych i kompozycyjnych.

Tereny zabudowy usługowej, mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej.

1. Tereny zabudowy produkcyjnej – wyłącznie dla produkcji bazującej na nowych, 
wysokospecjalistycznych technologiach, z wykluczeniem przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, kształtowane w sposób niekolidujący 
z zabudową mieszkaniową.

2. Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²  (w terenach 
WZ1 i WZ2) we wskazanych na rysunku 18 i załączniku nr 13 do uchwały lokalizacjach. 

STRUKTURA PRZESTRZENNA
1.Kształtowanie czytelnej, zwartej struktury przestrzennej i dopełnianie układów urbanistycznych z dbałością 

o elementy kompozycji takie jak: dominanty, osie widokowe, otwarcia, zamknięcia, narożniki.
2.Kształtowanie zabudowy jako wielofunkcyjnej, z możliwością wprowadzenia mieszanego sposobu użytkowania

w ramach wspólnych zespołów zabudowy.
3. Harmonijne włączenie obszarów wskazanych do przekształceń - oznaczonych symbolami WZ2 i WZ3 - 

w strukturę miasta oraz zapewnienie dostępności dla mieszkańców i użytkowników:
zapewnienie dostępu komunikacyjnego transportu zbiorowego,
wprowadzanie przestrzeni publicznych, włączonych do systemu ogólnomiejskiego.

KSZTAŁTOWANIE ZIELENI 
1. Zapewnienie dla terenów zabudowy mieszkaniowej w terenach WZ1 i WZ2 odległości w linii prostej nie większej niż:

500 m do parku o powierzchni nie mniejszej niż 3 ha lub
400 m do parku o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha lub
200 m do terenu zieleni urządzonej o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha.

2. Zapewnienie dla  terenów zabudowy mieszkaniowej w terenach WZ3 odległości w linii prostej nie większej niż 1000 m 
do parku o powierzchni nie mniejszej niż 3 ha lub terenów otwartych.

3. Zwiększanie udziału zieleni, w szczególności drzew i krzewów, w pasach drogowych.
WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW 

WYSOKOŚĆ NOWEJ ZABUDOWY
1.Maksymalna wysokość zabudowy w terenach WZ1 i WZ2 w pierzejach ulic i placów - w nawiązaniu do wysokości 

zabudowy historycznej, nie wyżej niż 21 m, a w pierzejach z udziałem zabudowy istniejącej wyższej niż 21 m oraz 
w narożnikach zabudowy przy skrzyżowaniach ulic – nie wyżej niż 25 m, z zastrzeżeniem:

przewyższeń ze względów uzasadnionych kompozycyjnie – nie wyżej niż 30 m,
pierzei korytarzy drogowych o szerokości od 25 m do 35 m w liniach rozgraniczających zawierających ulicę 
o klasie technicznej minimum zbiorczej (Z) – nie wyżej niż 25 m, z dopuszczeniem przewyższeń ze względów
uzasadnionych kompozycyjnie – nie wyżej niż 30 m,
pierzei korytarzy drogowych o szerokości powyżej 35 m w liniach rozgraniczających zawierających ulicę 
o klasie technicznej minimum zbiorczej (Z) oraz od strony innych przestrzeni publicznych o szerokości powyżej
35 m – nie wyżej niż 30 m, z dopuszczeniem przewyższeń ze względów uzasadnionych kompozycyjnie – 
nie wyżej niż 35 m.

2.Maksymalna wysokość zabudowy w terenach WZ1 i WZ2 wewnątrz kwartałów – nie wyżej niż wysokość zabudowy 
w pierzejach. 

3.Maksymalna wysokość zabudowy w terenach WZ3 - nie wyżej niż 15 m. 
KOMUNIKACJA 
Budowanie systemu komunikacji poprzez: wprowadzanie nowych ciągów komunikacyjnych, hierarchizację i separację 
ruchu komunikacyjnego (ruch ogólnomiejski i lokalny), uspokajanie ruchu lokalnego (priorytet komunikacji pieszej, 
rowerowej i zbiorowej, ograniczanie ruchu samochodowego).
POLITYKA PARKINGOWA 
1.Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla nowej zabudowy: minimum 1 miejsce parkingowe na 1 mieszkanie oraz 

minimum 15 (w strefie OWRSW) i 25 (poza tą strefą) miejsc parkingowych na 1000 m²  powierzchni użytkowej usług. 
W jednostkach położonych w całości lub  części w odległości 600 m od granicy Strefy Wielkomiejskiej – możliwość 
zastosowania wskaźników: od 0,5 do 1,5 miejsca parkingowego na 1 mieszkanie oraz od 5 do 15 miejsc na 1000 m² 
powierzchni użytkowej usług.

2.Określenie w mpzp minimalnej liczby miejsc do parkowania rowerów.
DZIAŁANIA OPERACYJNE 
1.Dla terenów WZ1 i WZ2 – możliwość włączenia jednostek do obszaru priorytetowego wymagającego intensyfikacji

miejskich działań operacyjnych jako terenów rozwoju Strefy Wielkomiejskiej.
2.Dla terenów WZ2 i WZ3 – dążenie do zmian funkcjonalnych, strukturalnych i wizerunkowych obszarów poprzez 

zintegrowane działania obejmujące większe jednostki przestrzenne - kwartały lub zespoły zabudowy, których zasady 
zagospodarowania powinny powstawać na podstawie wspólnej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz 
przeciwdziałanie rozdrobnieniu struktury własności w sposób uniemożliwiający całościowe przekształcenia. 
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WZ1 WZ2 WZ3

powierzchnia biologicznie czynna

intensywność zabudowy (brutto do całości terenu)

minimum 10%

maksimum 2,0

minimum 10%

maksimum 2,0

minimum 15%

maksimum 1,5
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STRUKTURA PRZESTRZENNA
1.Uzupełnianie historycznej kompozycji przestrzennej w zespołach zabudowy poprzemysłowej – na zasadzie kontynuacji 
    charakterystycznych: ciągów, bloków, układów zabudowy, z zachowaniem przestrzeni wolnej od zabudowy: odstępów 
    między budynkami, dziedzińców, ciągów, śladu dawnej kolei przemysłowej.
2. W przypadku fragmentów zabudowy w układzie pierzejowym – uzupełnianie zabudowy w pierzejach ulic.
3.Zachowanie historycznej wysokości kształtującej sylwetę miasta.
4.Zachowanie dominant, osi widokowych i ekspozycji zabytków, z uzupełnieniem o nowe otwarcia i osie widokowe eksponu-
    jące zabytki.
5.Wprowadzenie przestrzeni publicznych wewnątrzkwartałowych służących:

poprawie możliwości obsługi komunikacyjnej,
zapewnieniu dostępności komunikacyjnej pieszej,
urządzeniu terenów zieleni publicznej lub placów.

KSZTAŁTOWANIE ZIELENI 
1.Zapewnienie dla terenów zabudowy mieszkaniowej odległości w linii prostej nie większej niż:

500 m do parku o powierzchni nie mniejszej niż 3 ha lub
400 m do parku o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha lub
200 m do terenu zieleni urządzonej o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha.

2.Zachowanie niezabudowanych odcinków dolin rzecznych jako wolnych od zabudowy,  eksponujących historyczne zespoły
    zabudowy, włączenie w system zieleni urządzonej.
3.Ograniczenie możliwości intensyfikacji zabudowy na zainwestowanych odcinkach dolin rzecznych.
4.Zwiększenie udziału zieleni, w szczególności drzew i krzewów, w pasach drogowych.
WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

WYSOKOŚĆ NOWEJ ZABUDOWY
1.Maksymalna wysokość zabudowy w zespołach zabudowy poprzemysłowej – w nawiązaniu do wysokości 
    zabudowy historycznej – głównych brył budynków, bez uwzględniania części budynków stanowiących lokalne przewyższe-
    nia takich jak wieże i kominy, jednak nie wyżej niż 25 m, z dopuszczeniem przewyższeń ze względów uzasadnionych 
    kompozycyjnie – nie wyżej niż 30 m.
2.Poza zespołami zabudowy poprzemysłowej:
    a) maksymalna wysokość zabudowy w pierzejach ulic i placów – w nawiązaniu do wysokości zabudowy historycznej, jednak 
         nie wyżej niż 21 m, z dopuszczeniem przewyższeń:
        - w narożnikach ulic lub ze względów uzasadnionych kompozycyjnie – nie wyżej niż 25 m,
        - w pierzejach z udziałem zabudowy istniejącej wyższej niż 21 m – nie wyżej niż 25 m,
        - w pierzejach korytarzy drogowych o szerokości powyżej 25 m w liniach rozgraniczających zawierających ulicę o klasie 
           technicznej minimum zbiorczej (Z) oraz od strony innych przestrzeni publicznych o szerokości powyżej 35 m - nie wyżej 
           niż 25 m,
    b) maksymalna wysokość zabudowy wewnątrz kwartałów – nie wyżej niż wysokość zabudowy w pierzejach,
    c) ustalenie w mpzp minimalnej wysokości zabudowy od strony historycznie ukształtowanej przestrzeni publicznej.
KOMUNIKACJA
Uspokajanie ruchu poprzez:

priorytet komunikacji pieszej, rowerowej i zbiorowej,
ograniczanie ruchu samochodowego,
dążenie do powiększania powierzchni przeznaczonej do ruchu pieszego.

POLITYKA PARKINGOWA
1.Dla obsługi zabudowy istniejącej – brak konieczności wyznaczania wskaźników parkingowych, a w przypadku jej
    przebudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy lub zmiany sposobu użytkowania – wyznaczenie
    wskaźników parkingowych w odniesieniu do przyrostu potrzeb.
2.Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla nowej zabudowy: od 0,5 do 1,5 miejsca parkingowego 
    na 1 mieszkanie oraz od 5 do 15 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej usług.
3.Określenie w mpzp minimalnej liczby miejsc do parkowania rowerów.
DZIAŁANIA OPERACYJNE
Jednostki zawierające się w Strefie Wielkomiejskiej są kluczowe z punktu widzenia tożsamości miasta 
i planowania jego rozwoju, stanowią obszar priorytetowy i wymagają intensyfikacji miejskich działań operacyjnych.

STREFA 
OGÓLNOMIEJSKA

JEDNOSTKA FUNKCJONALNO 
- PRZESTRZENNA:
TERENY WIELKICH ZESPOŁÓW
MIESZKANIOWYCH

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH

DOPUSZCZALNE

DOPUSZCZALNE Z OGRANICZENIAMI

GŁÓWNE CELE POLITYKI 
PRZESTRZENNEJ
1. Podnoszenie jakości życia i zamieszka-
     nia.
2. Uruchomienie procesów samoorganiza-
     cji osiedla poprzez związanie użytkowa-
     nia z otaczającą przestrzenią - wspiera-
     nie procesu tworzenia więzi mieszkań-
     ców z bezpośrednim otoczeniem
     zamieszkiwanej zabudowy.
3. Kształtowanie i porządkowanie 

struktury przestrzennej.

M1

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH

DOPUSZCZALNE

DOPUSZCZALNE Z OGRANICZENIAMI

CHARAKTERYSTYKA 
JEDNOSTKI:

Obszary stanowiące istotny 
zasób mieszkaniowy miasta 
z przewagą zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej rozmiesz-
czonej w układach grzebienio-
wych lub swobodnych, o wysokiej 
intensywności. Charakteryzują 
się rozbudowaną dostępnością 
do infrastruktury technicznej 
i społecznej.

STRUKTURA PRZESTRZENNA
1.Działania urbanistyczne wspierające proces tworzenia czytelnych przestrzennie jednostek stanowiących 

grupy sąsiedzkie, rozbicie wielkich struktur przestrzennych na mniejsze poprzez:
wprowadzanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznych lub spółdzielczych, pełniących funkcje
społeczne, w tym ciągi komunikacyjne oraz tereny zieleni urządzonej,
ograniczenie możliwości uzupełnienia zabudowy jedynie do kończenia istniejących struktur 
przestrzennych,
wzmacnianie lub budowę osiedlowych centrów lokalnych (rozumianych zarówno jako ośrodki 
usługowe jak i ulice handlowe) oraz ich czytelnego powiązania ze strukturami mieszkaniowymi.

2.Porządkowanie:
zabudowy i zagospodarowania terenów w dostosowaniu do struktury własności i użytkowania,
przestrzeni parkingowych.

3.Organizacja dodatkowych możliwości przemieszczania (komunikacja zbiorowa, rower).

KSZTAŁTOWANIE ZIELENI 
1.Zapewnienie dla terenów zabudowy mieszkaniowej odległości w linii prostej nie większej niż 1000 m - 

do parku o powierzchni nie mniejszej niż 3 ha lub terenów otwartych.
2.Zachowanie niezabudowanych odcinków dolin rzecznych jako wolnych od zabudowy.
3.Ograniczenie możliwości intensyfikacji zabudowy na zainwestowanych odcinkach dolin rzecznych.
4.Zwiększanie udziału zieleni, w szczególności drzew i krzewów, w pasach drogowych.

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

WYSOKOŚĆ NOWEJ ZABUDOWY
Maksymalna wysokość zabudowy - nie wyżej niż 21 m, z dopuszczeniem przewyższeń ze względów uzasadnio-
nych kompozycyjnie – nie wyżej niż 25 m, z zastrzeżeniem:

  zabudowy wzdłuż korytarzy drogowych o szerokości od 25 m do 35 m w liniach rozgraniczających  
zawierających ulicę o klasie technicznej minimum zbiorczej (Z) – nie wyżej niż 25 m, z dopuszczeniem
przewyższeń ze względów uzasadnionych kompozycyjnie – nie wyżej niż 30 m,
zabudowy wzdłuż korytarzy drogowych o szerokości powyżej 35 m w liniach rozgraniczających
zawierających ulicę o klasie technicznej minimum zbiorczej (Z) oraz od strony innych przestrzeni 
publicznych o szerokości powyżej 35 m – nie wyżej niż 30 m, z dopuszczeniem przewyższeń 
ze względów uzasadnionych kompozycyjnie – nie wyżej niż 35 m.

KOMUNIKACJA 
Budowanie systemu komunikacji poprzez: wprowadzanie nowych ciągów komunikacyjnych, hierarchizację 
i separację ruchu komunikacyjnego (ruch ogólnomiejski i lokalny), uspokajanie ruchu lokalnego (priorytet 
komunikacji pieszej, rowerowej i zbiorowej, ograniczanie ruchu samochodowego).

POLITYKA PARKINGOWA
Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla nowej zabudowy: minimum 1 miejsce parkingowe na 1 mieszkanie 
oraz minimum 15 (w strefie OWRSW) i 25 (poza tą strefą) miejsc parkingowych na 1000 m² powierzchni 
użytkowej usług.

DZIAŁANIA OPERACYJNE
1.Zapewnienie dostępności do usług podstawowych, w tym infrastruktury społecznej.
2.Zmniejszanie udziału niezagospodarowanych przestrzeni międzyblokowych poprzez ich prywatyzację 

lub wyznaczanie nowych terenów zieleni urządzonej.
3.Niedopuszczenie do wydzieleń działek po obrysie budynków.
4.Zapewnienie terenom zabudowy mieszkaniowej dostępności do terenów zieleni urządzonej publicznej.

powierzchnia biologicznie czynna minimum 25%

intensywność zabudowy maksimum 1,5 (brutto do całości terenu) 

 

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej. 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – wyłącznie 
w zakresie obiektów istniejących i uzupełnienia ich układu.
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STREFA 
OGÓLNOMIEJSKA

JEDNOSTKA FUNKCJONALNO 
- PRZESTRZENNA:
TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ JEDNO - 
I WIELORODZINNEJ NISKIEJ

M2

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH

DOPUSZCZALNE

GŁÓWNE CELE POLITYKI 
PRZESTRZENNEJ
1. Podnoszenie jakości życia i zamieszka-
     nia.
2. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej 

miasta dla budownictwa mieszkaniowe-
     go jednorodzinnego i budownictwa 
     wielorodzinnego o niskiej intensywno-
     ści.
3. Kształtowanie, porządkowanie 

i uzupełnianie struktury przestrzennej.

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH

DOPUSZCZALNE

DOPUSZCZALNE Z OGRANICZENIAMI

CHARAKTERYSTYKA 
JEDNOSTKI:

Obszary zabudowy mieszkanio-
wej z przewagą zabudowy 
jednorodzinnej o wysokiej 
intensywności oraz z udziałem 
zabudowy wielorodzinnej 
wpisującej się w kontekst osiedli 
domów jednorodzinnych 
(niewysokie budynki o nieznacz-
nej powierzchni w obrysie 
zewnętrznym i niewielkiej ilości 
mieszkań).

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej 
do 8 mieszkań w budynku, usługowej.

Zabudowa usług handlu – jedynie o powierzchni sprzedaży 
poniżej 1000 m² .

STRUKTURA PRZESTRZENNA
Kształtowanie czytelnej, zwartej struktury przestrzennej i dopełnianie układów urbanistycznych z dbałością 
o elementy kompozycji takie jak: dominanty, osie widokowe, otwarcia, zamknięcia, narożniki.

KSZTAŁTOWANIE RELACJI Z TERENAMI SĄSIADUJĄCYMI
1.Kreowanie połączeń z układem zewnętrznym: komunikacyjnych i kompozycyjnych, w tym z terenami

aktywnymi przyrodniczo.
2.Na granicy struktur zurbanizowanych - możliwość "kończenia" struktury zabudowy ciągiem komunikacyjnym,

zapewniającym dostęp do terenów o dużej wartości przyrodniczej lub wysokich walorach krajobrazowych.

KSZTAŁTOWANIE ZIELENI 
1.Zapewnienie dla terenów zabudowy mieszkaniowej odległości w linii prostej nie większej niż 1000 m - 

do parku o powierzchni nie mniejszej niż 3 ha lub terenów otwartych.
2.Zachowanie niezabudowanych odcinków dolin rzecznych jako wolnych od zabudowy.
3.Ograniczenie możliwości intensyfikacji zabudowy na zainwestowanych odcinkach dolin rzecznych.
4.Zwiększanie udziału zieleni, w szczególności drzew i krzewów, w pasach drogowych.

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

WYSOKOŚĆ NOWEJ ZABUDOWY
Maksymalna wysokość zabudowy - nie wyżej niż 12 m, z dopuszczeniem przewyższeń ze względów uzasadnio-
nych kompozycyjnie – nie wyżej niż 20 m.

STRUKTURA PODZIAŁÓW WŁASNOŚCIOWYCH
Dążenie do intensyfikacji zabudowy poprzez odpowiednią parcelację działek:

dla zabudowy szeregowej - ok. 200 m², 
dla zabudowy bliźniaczej - ok. 400 m²,  
dla zabudowy wolnostojącej - ok. 600 m²,  
dla zabudowy wielorodzinnej - ok. 1000 m².  

KOMUNIKACJA 
Realizacja układu komunikacyjnego poprzez drogi publiczne, ograniczenie obsługi obszaru za pomocą dróg 
wewnętrznych.

POLITYKA PARKINGOWA
Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla nowej zabudowy: minimum 1 miejsce parkingowe na 1 dom 
mieszkalny lub 1 mieszkanie  oraz minimum 15 (w strefie OWRSW) i 25 (poza tą strefą) miejsc parkingowych 
na 1000 m² powierzchni użytkowej usług.

DZIAŁANIA OPERACYJNE
1.Dążenie do poprawy dostępności do usług podstawowych, w tym infrastruktury społecznej (przedszkola, 

szkoły, place zabaw, skwery).
2.Uzupełnienie dostępu do infrastruktury technicznej (mediów miejskich).
3.Dążenie do zapewnienia wysokiego standardu architektonicznego i wykończeniowego przestrzeni 

publicznych.
4.Tworzenie obszarów o wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej dla indywidualnego budownictwa 
    mieszkaniowego.
5.Sporządzenie mpzp dla terenów wymagających zapewnienia prawidłowych warunków dla kształtowania relacji

układów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej o niskiej intensywności.

 

powierzchnia biologicznie czynna minimum 25%

intensywność zabudowy maksimum dla zabudowy: szeregowej-0,9, bliźniaczej-0,7,  
wolnostojącej-0,5,  wielorodzinnej-0,9 
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STRUKTURA PRZESTRZENNA
Kształtowanie czytelnej, zwartej struktury przestrzennej i dopełnianie układów urbanistycznych z dbałością 
o elementy kompozycji takie jak: dominanty, osie widokowe, otwarcia, zamknięcia, narożniki.

KSZTAŁTOWANIE PRAWIDŁOWYCH RELACJI Z TERENAMI SĄSIADUJĄCYMI
1.Kreowanie połączeń z układem zewnętrznym: komunikacyjnych i kompozycyjnych, w tym z terenami

aktywnymi przyrodniczo.
2.Na granicy struktur zurbanizowanych - możliwość "kończenia" struktury zabudowy ciągiem komunikacyjnym,

zapewniającym dostęp do terenów o dużej wartości przyrodniczej lub wysokich walorach 
krajobrazowych.

KSZTAŁTOWANIE ZIELENI 
1.Zapewnienie dla terenów zabudowy mieszkaniowej odległości w linii prostej nie większej niż 1000 m - 

do parku o powierzchni niemniejszej niż 3 ha lub terenów otwartych.
2.Zachowanie niezabudowanych odcinków dolin rzecznych jako wolnych od zabudowy. 
3.Ograniczenie możliwości intensyfikacji zabudowy na zainwestowanych odcinkach dolin rzecznych.

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

WYSOKOŚĆ NOWEJ ZABUDOWY
Maksymalna wysokość zabudowy – nie wyżej niż 10,5 m, z dopuszczeniem przewyższeń ze względów uzasad-
nionych kompozycyjnie – nie wyżej niż 20 m, z wyjątkiem obszarów położonych w granicach Parku Krajobrazo-
wego Wzniesień Łódzkich i jego otuliny, dla których ustala się maksymalną wysokość zabudowy - 9 m.

STRUKTURA PODZIAŁÓW WŁASNOŚCIOWYCH
Dążenie do uporządkowania struktury poprzez odpowiednią parcelację działek:

dla zabudowy szeregowej - ok. 200 m²,
dla zabudowy bliźniaczej - ok. 400 m²,
dla zabudowy wolnostojącej - ok. 600 m².

KOMUNIKACJA
Realizacja układu komunikacyjnego poprzez drogi publiczne, ograniczenie obsługi obszaru za pomocą dróg 
wewnętrznych.

POLITYKA PARKINGOWA
Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla nowej zabudowy: minimum 1 miejsce parkingowe na 1 dom 
mieszkalny.

DZIAŁANIA OPERACYJNE
1.Dążenie do poprawy dostępności do usług podstawowych, w tym infrastruktury społecznej (przedszkola,

szkoły, place zabaw, skwery).
2.Uzupełnianie dostępu do infrastruktury technicznej (mediów miejskich).
3.Dążenie do zapewnienia wysokiego standardu architektonicznego i wykończeniowego przestrzeni 

publicznych.
4.Tworzenie obszarów o wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej dla indywidualnego budownictwa 
    mieszkaniowego.
5.Sporządzenie mpzp dla terenów wymagających zapewnienia ochrony wartościowych układów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej.

W1bM3

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH

DOPUSZCZALNE

DOPUSZCZALNE Z OGRANICZENIAMI

GŁÓWNE CELE POLITYKI 
PRZESTRZENNEJ
1. Podnoszenie jakości życia i zamieszka-
     nia. 
2. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej 

miasta dla budownictwa mieszkaniowe-
     go jednorodzinnego.
3. Kształtowanie, porządkowanie 

i uzupełnianie struktury przestrzennej.

CHARAKTERYSTYKA 
JEDNOSTKI:

Obszary zlokalizowane 
peryferyjnie w stosunku 
do Strefy Wielkomiejskiej, 
z przewagą zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej.

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej.

1. Zabudowa usług handlu – jedynie o powierzchni sprzedaży poniżej 
1000 m² .

2. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – wyłącznie w zakresie 
obiektów istniejących i uzupełnienia ich układu.

powierzchnia biologicznie czynna minimum 25%

intensywność zabudowy
maksimum dla zabudowy: szeregowej-0,9, bliźniaczej-0,7,  
wolnostojącej-0,5 

STREFA 
OGÓLNOMIEJSKA

JEDNOSTKA FUNKCJONALNO 
- PRZESTRZENNA:
TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ 
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STREFA 
OGÓLNOMIEJSKA

JEDNOSTKA FUNKCJONALNO 
- PRZESTRZENNA:
TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ 
NA DUŻYCH DZIAŁKACH

M4

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH

DOPUSZCZALNE

DOPUSZCZALNE Z OGRANICZENIAMI

GŁÓWNE CELE POLITYKI 
PRZESTRZENNEJ
1. Podnoszenie jakości życia i zamieszka-
     nia. 
2. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej

miasta dla budownictwa o charakterze 
rezydencjonalnym.

3. Kształtowanie i porządkowanie 
struktury przestrzennej.

CHARAKTERYSTYKA 
JEDNOSTKI:

Obszary zlokalizowane 
peryferyjnie, z przewagą 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej zlokalizowanej 
na dużych działkach.

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej. 

Zabudowa usług handlu – jedynie o powierzchni sprzedaży 
poniżej 1000 m² .

STRUKTURA PRZESTRZENNA
1.Utrzymanie istniejącej struktury przestrzennej z możliwością jej uzupełnienia.
2.Kształtowanie terenów zieleni w powiązaniu z usługami sportu i rekreacji.

KSZTAŁTOWANIE RELACJI Z TERENAMI SĄSIADUJĄCYMI
1.Kreowanie połączeń z układem zewnętrznym: komunikacyjnych i kompozycyjnych, w tym z terenami

aktywnymi przyrodniczo.
2.Na granicy struktur zurbanizowanych - możliwość "kończenia" struktury zabudowy ciągiem komunikacyjnym,

zapewniającym dostęp do terenów o dużej wartości przyrodniczej lub wysokich walorach krajobrazowych.

KSZTAŁTOWANIE ZIELENI
1.Zachowanie niezabudowanych odcinków dolin rzecznych jako wolnych od zabudowy.
2.Ograniczenie możliwości intensyfikacji zabudowy na zainwestowanych odcinkach dolin rzecznych.

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

WYSOKOŚĆ NOWEJ ZABUDOWY
Maksymalna wysokość zabudowy – nie wyżej niż 10,5 m, z wyjątkiem obszarów położonych w granicach Parku 
Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich i jego otuliny, dla których ustala się maksymalną wysokość zabudowy - 
9 m.

STRUKTURA PODZIAŁÓW WŁASNOŚCIOWYCH
Dążenie do uporządkowania struktury poprzez odpowiednią parcelację działek - powierzchnia powyżej 
1000 m², a na terenach w granicach Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich i jego otuliny - 2000 m².

KOMUNIKACJA
Realizacja układu komunikacyjnego poprzez drogi publiczne i wewnętrzne (układ podstawowy - publiczny, 
uzupełniający - wewnętrzny).

POLITYKA PARKINGOWA
Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla nowej zabudowy: minimum 1 miejsce parkingowe na 1 dom 
mieszkalny.

DZIAŁANIA OPERACYJNE
Niepożądane inwestowanie przez miasto w drogi wewnętrzne w zakresie ich wykupów, przejmowania, 
utrzymania czy uzbrajania.

powierzchnia biologicznie czynna minimum 30%

intensywność zabudowy maksimum  0,3
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STREFA 
OGÓLNOMIEJSKA

JEDNOSTKA FUNKCJONALNO 
- PRZESTRZENNA:
TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ W UKŁADACH
ULICOWYCH

PM

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH

DOPUSZCZALNE

DOPUSZCZALNE Z OGRANICZENIAMI

GŁÓWNE CELE POLITYKI 
PRZESTRZENNEJ
1. Podnoszenie jakości życia i zamieszka-
     nia. 
2. Ochrona krajobrazu kulturowego

dawnych układów ruralistycznych.
3. Porządkowanie istniejącej struktury 

przestrzennej.

CHARAKTERYSTYKA 
JEDNOSTKI:

Obszary o rodowodzie głównie 
ruralistycznym, zlokalizowane 
peryferyjnie i rozmieszczone 
wzdłuż istniejących ulic 
podmiejskich. Charakteryzują 
się tradycyjnymi dla fizjonomii 
wsi cechami rozplanowania 
i sposobem sytuowania 
zabudowy.

Tereny zabudowy zagrodowej wraz z obsługą produkcji rolnej, 
mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej.

Zabudowa usług handlu – jedynie o powierzchni sprzedaży 
poniżej 1000 m² .

STRUKTURA PRZESTRZENNA
1.Utrzymanie i kontynuacja istniejącej struktury przestrzennej i form zabudowy, z możliwością jej uzupełnienia.
2.Dopuszczenie drugiego pasa zabudowy na zapleczu istniejących budynków usytuowanych wzdłuż ulic.
3.Niwelowanie potencjalnych konfliktów przestrzennych poprzez kształtowanie prawidłowych relacji

pomiędzy zabudową związaną z produkcją rolną a zabudową mieszkaniową.

KSZTAŁTOWANIE  RELACJI Z TERENAMI  SĄSIADUJĄCYMI
1.Określenie granicy pomiędzy terenami zurbanizowanymi a niezurbanizowanymi.
2.Obowiązek wyznaczenia linii zabudowy od strony terenów aktywnych przyrodniczo.

KSZTAŁTOWANIE ZIELENI
1.Zachowanie niezabudowanych odcinków dolin rzecznych jako wolnych od zabudowy.
2.Ograniczenie możliwości intensyfikacji zabudowy na zainwestowanych odcinkach dolin rzecznych.

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

WYSOKOŚĆ NOWEJ ZABUDOWY
Maksymalna wysokość zabudowy – nie wyżej niż 10,5 m, z wyjątkiem obszarów położonych w granicach Parku 
Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich i jego otuliny, dla których ustala się maksymalną wysokość zabudowy -
9 m.

POLITYKA PARKINGOWA
Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla nowej zabudowy: minimum 1 miejsce parkingowe na 1 dom 
mieszkalny.

DZIAŁANIA OPERACYJNE
1.Sporządzenie mpzp w celu ochrony przed przekształceniami zachowanych układów ruralistycznych dawnych

wsi.
2.Prowadzenie infrastruktury technicznej ograniczone do dróg publicznych.
3.Niepożądane inwestowanie przez miasto w drogi wewnętrzne w zakresie ich wykupów, przejmowania, 

utrzymania czy uzbrajania. 

powierzchnia biologicznie czynna minimum 20%

intensywność zabudowy maksimum 0,4
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STREFA 
OGÓLNOMIEJSKA

JEDNOSTKA FUNKCJONALNO 
- PRZESTRZENNA:
TERENY ZABUDOWY 
USŁUGOWEJ

U

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH
DOPUSZCZALNE

DOPUSZCZALNE Z OGRANICZENIAMI

GŁÓWNE CELE POLITYKI 
PRZESTRZENNEJ
1. Budowanie roli Łodzi jako centralnego 

miasta regionu poprzez zwiększanie 
udziału funkcji metropolitalnych, tj. usług 
wyższego rzędu obsługujących mieszkań-

     ców przyległych gmin i województwa.
2. Porządkowanie i uzupełnianie struktury

przestrzennej.
3. Zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej 

miasta, w tym wzmacnianie istniejących 
funkcji usługowych.

4. Podnoszenie jakości życia mieszkańców
miasta i regionu poprzez zapewnienie 
dostępu do usług wyższego rzędu.

CHARAKTERYSTYKA 
JEDNOSTKI:
Obszary usługowe, w tym usług 
ponadlokalnych, istotne ze względu 
na pełnienie funkcji obsługi 
mieszkańców miasta i regionu 
metropolitalnego, a także skupiające 
miejsca pracy. W obszarach tych 
zlokalizowane są m.in. obiekty 
reprezentacyjne, wyróżniające się 
w krajobrazie miasta: kampusy 
uczelni wyższych, szpitale, placówki 
kultury, obiekty sportowe, obiekty 
kultu religijnego oraz innych usług 
wyższego rzędu.

Tereny zabudowy usługowej, obiekty zamieszkania zbiorowego, zabudowy 
związanej z przedsięwzięciami realizowanymi w ramach działalności uczelni 
wyższych,  ośrodków naukowo-badawczych, lotniska, tereny obsługi komunikacji
o znaczeniu ponadlokalnym. 

1. Tereny zabudowy produkcyjnej - wyłącznie dla produkcji bazującej na nowych, 
wysokospecjalistycznych technologiach z wykluczeniem przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko.

2. Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej – wyłącznie w zakresie 
obiektów istniejących i uzupełnienia ich układu.

3. Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²  we wskazanych 
na rysunku 18 i załączniku nr 13 do uchwały lokalizacjach. 

4. W terenie oznaczonym symbolem U* położonym w rejonie ul. Opolskiej i ul. Adama
Hanuszkiewicza dopuszcza się realizację nowego schroniska dla zwierząt.

5. W terenach oznaczonych symbolem U*: teren pomiędzy ul. Warszawską, 
ul. Tęczową, ul. Góralską, ul. Strykowską i terenami kolejowymi; teren między 
ul. Maratońską, projektowanym przedłużeniem ul. ks. Jerzego Popiełuszki a torami 
kolejowymi; teren CKD UM - wskazuje się na potrzebę zapewnienia dużego udziału 
zieleni w zagospodarowaniu.

6.W terenie oznaczonym symbolem U* położonym między ul. św. Teresy od Dzieciątka 
   Jezus, ul. Pojezierską i al. Włókniarzy wskazuje się na potrzebę zachowania funkcji 
   sportowo - rekreacyjno - wystawienniczych.

STRUKTURA PRZESTRZENNA 
1.Kształtowanie czytelnej, zwartej struktury przestrzennej i dopełnianie układów urbanistycznych z dbałością 

o elementy kompozycji takie jak: dominanty, osie widokowe, otwarcia, zamknięcia, narożniki.
2.Sytuowanie frontów zabudowy wzdłuż przestrzeni publicznych.
3.Kształtowanie struktury przestrzennej uwypuklające i wzmacniające znaczenie istniejących obiektów 
    w strukturze miasta, w szczególności obiektów o funkcjach ponadlokalnych poprzez:

porządkowanie terenów: wyznaczanie przestrzeni publicznych, ciągów publicznych - dojść 
do budynków,
tworzenie elementów identyfikacji przestrzennej zwiększających czytelność i dostępność terenów
usług dla pieszych oraz w przestrzeni miejskiej (określenie i ochrona przed zabudową
przedpola budynku).

4.W obszarach monofunkcyjnych kompleksów zabudowy przeprowadzenie przekształceń funkcjonalnych 
    mające na celu harmonijne włączenie obszarów w strukturę miasta poprzez mieszanie i dodawanie funkcji, 
    umożliwiające funkcjonowanie w cyklu dobowym. 
5.Zapewnienie dostępu dla użytkowników:

do komunikacji zbiorowej aglomeracyjnej i miejskiej w formie czytelnych i bezpiecznych dojść 
do przystanków, węzłów przesiadkowych,
do infrastruktury rowerowej,
do przestrzeni wspólnych.

KSZTAŁTOWANIE ZIELENI
1.Zachowanie niezabudowanych odcinków dolin rzecznych jako wolnych od zabudowy. 
2.Ograniczenie możliwości intensyfikacji zabudowy na zainwestowanych odcinkach dolin rzecznych.
3.Zwiększenie udziału zieleni, w szczególności drzew i krzewów, w pasach drogowych.

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

WYSOKOŚĆ NOWEJ ZABUDOWY
Maksymalna wysokość zabudowy - nie wyżej niż 25 m, z dopuszczeniem przewyższeń ze względów uzasadnio-
nych kompozycyjnie – nie wyżej niż 30 m, z zastrzeżeniem zabudowy wzdłuż korytarzy drogowych o szerokości 
powyżej 35 m w liniach rozgraniczających zawierających ulicę o klasie technicznej minimum zbiorczej (Z) oraz 
od strony innych przestrzeni publicznych o szerokości powyżej 35 m - nie wyżej niż 30 m, z dopuszczeniem 
przewyższeń ze względów uzasadnionych kompozycyjnie – nie wyżej niż 35 m.

KOMUNIKACJA
1.Zapewnienie dobrej dostępności komunikacyjnej.
2.Zapewnienie obsługi terenów za pomocą układu podstawowego - publicznego oraz uzupełniającego z dróg 

wewnętrznych.

POLITYKA PARKINGOWA
Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla nowej zabudowy: minimum 15 (w strefie OWRSW) i 25 (poza tą 
strefą) miejsc parkingowych na 1000 m² powierzchni użytkowej usług. 
Dopuszcza się zmniejszenie wskazanego parametru o 20% w przypadku dostępności do przystanku tramwajo-
wego lub autobusowego w odległości do 400 m.

DZIAŁANIA OPERACYJNE
Dążenie do zapewnienia wysokiego standardu architektonicznego i wykończenia przestrzeni publicznych.

powierzchnia biologicznie czynna minmum 15%
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GŁÓWNE CELE POLITYKI 
PRZESTRZENNEJ
1. Zwiększanie atrakcyjności inwestycyj-
     nej miasta.
2. Porządkowanie, uzupełnianie i kreacja 

nowej struktury przestrzennej.
3. Koncentracja obszarów o potencjalnej 

uciążliwości wraz z kształtowaniem 
poprawnych relacji terenów z obszarami 
sąsiednimi.

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH

DOPUSZCZALNE

DOPUSZCZALNE Z OGRANICZENIAMI

CHARAKTERYSTYKA 
JEDNOSTKI:

Obszary pełniące kluczową rolę 
dla rozwoju gospodarczego 
Łodzi, zlokalizowane w większo-
ści w południowej części miasta, 
rozmieszczone głównie wzdłuż 
szlaku kolei obwodowej, przy 
trasach wylotowych lub przylega-
jące do Portu Lotniczego 
im. Władysława Reymonta.

STREFA 
OGÓLNOMIEJSKA

JEDNOSTKA FUNKCJONALNO 
- PRZESTRZENNA:
TERENY AKTYWNOŚCI 
GOSPODARCZEJ O OGRANICZONEJ
UCIĄŻLIWOŚCI

AG1 STRUKTURA PRZESTRZENNA
1.Połączenie z zewnętrznym miejskim układem drogowym i włączenie do krajowej sieci komunikacyjnej.
2.Tworzenie układu kompozycyjno-komunikacyjnego zapewniającego dobrą dystrybucję terenów i ich obsługę.
3.Nakaz odprowadzania ścieków z terenów inwestycyjnych do miejskiej kanalizacji sanitarnej oraz realizacji

dróg zapewniających sprawną obsługę komunikacyjną obszaru.

KSZTAŁTOWANIE RELACJI Z TERENAMI SĄSIADUJĄCYMI
Ograniczenie negatywnego wpływu terenów aktywności gospodarczej na sąsiadującą zabudowę mieszkaniową 
i kształtowanie krajobrazu poprzez m.in.:

strefowanie zabudowy na styku z istniejącymi funkcjami chronionymi akustycznie, m.in. poprzez
lokalizowanie zabudowy usługowej w obszarach bezpośrednio przyległych do zabudowy mieszkanio-

                     wej (pomiędzy zabudową mieszkaniową a produkcyjną),
tworzenie pasów ochronnych, w tym zieleni izolacyjnej (w postaci  wielopiętrowej zieleni izolacyjnej, 
o minimalnej szerokości kilkunastu metrów),
tworzenie granic przestrzennych (np. droga o odpowiedniej szerokości),
organizację obsługi komunikacyjnej w sposób ograniczający potencjalną uciążliwość (w tym zakłóce-

                     nia w płynności ruchu, hałas, zanieczyszczenie powietrza).

KSZTAŁTOWANIE ZIELENI 
1.Zwiększenie udziału zieleni, w szczególności drzew i krzewów, w pasach drogowych.
2.W terenie oznaczonym symbolem AG1* położonym między ul. Chocianowicką a drogą krajową nr 14 
    wskazuje się na potrzebę wyłączenia z zabudowy terenu łąk i zadrzewień oraz stanowiska bociana białego  
    przy ul. Chocianowickiej 66 i 66a.

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

WYSOKOŚĆ NOWEJ ZABUDOWY
Maksymalna wysokość zabudowy – nie wyżej niż 21 m, z możliwością podwyższenia dla elementów technicz-
nych lub części budynków związanych z procesem technologicznym.

KOMUNIKACJA
1.Zapewnienie dobrej dostępności komunikacyjnej.
2.Zapewnienie obsługi terenów za pomocą układu podstawowego - publicznego oraz uzupełniającego z dróg 

wewnętrznych.
3.Dla terenu oznaczonego symbolem AG1*, położonego między ul. Brzezińską a projektowaną obwodnicą

osiedla Nowosolna w rejonie zjazdu z autostrady A1, ustala się obsługę komunikacyjną wyłącznie z obwodni-
    cy osiedla Nowosolna.

POLITYKA PARKINGOWA
1.Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla nowej zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów: minimum

20 (w strefie OWRSW) i 25 (poza tą strefą) miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych. 
2.Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla nowej zabudowy usługowej: minimum 15 (w strefie OWRSW) 

i 25 (poza tą strefą) miejsc parkingowych na 1000 m² powierzchni użytkowej.
3.Dopuszcza się zmniejszenie wskazanego parametru o 20% dla zabudowy usługowej oraz o 40% dla zabudo-
    wy produkcyjnej, składów i magazynów, w przypadku dostępności do przystanku tramwajowego lub autobu-
    sowego w odległości do 400 m.

DZIAŁANIA OPERACYJNE
Uzbrajanie terenów proporcjonalnie do stopnia zainwestowania i zagospodarowania.

powierzchnia biologicznie czynna minimum 10%

Tereny zabudowy przemysłowej, usługowej, składy, magazyny, centra 
logistyczne, z wykluczeniem przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko, tereny obsługi komunikacji o znaczeniu 
ponadlokalnym.

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz usługowej o funkcjach 
chronionych akustycznie – wyłącznie w zakresie obiektów istniejących i uzupełnienia
ich układu.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem AG1* położonego na Janowie – między 
ul. Rokicińską, ul. Augustów i ul. Janowską dopuszcza się możliwość użytkowania 
na cele produkcji ogrodniczej.

3. Dla terenu oznaczonego symbolem AG1* położonego przy ul. Brzezińskiej 
między ul. Listopadową a ul.  Okulską dopuszcza się alternatywnie zagospodarowanie
na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (RW).

4. Dla terenu oznaczonego symbolem AG1* położonego w sąsiedztwie zabudowy 
mieszkaniowej przy ul. Chłodnikowej między istniejącymi zakładami przemysłowymi 
a terenami kolejowymi wyklucza się możliwość przeznaczenia na tereny zabudowy 
przemysłowej.
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intensywność zabudowy maksimum 1,0 (brutto do całości terenu)
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GŁÓWNE CELE POLITYKI 
PRZESTRZENNEJ
1. Zwiększanie atrakcyjności inwestycyj-
     nej miasta.
2. Porządkowanie, uzupełnianie i kreacja 

nowej struktury przestrzennej.
3. Koncentracja obszarów o potencjalnej 

uciążliwości wraz z kształtowaniem 
poprawnych relacji terenów z obszarami 
sąsiednimi.

CHARAKTERYSTYKA 
JEDNOSTKI:

Obszary pełniące kluczową rolę 
dla rozwoju gospodarczego 
miasta, o znacznych powierzch-
niach i homogenicznym zagospo-
darowaniu, w tym dawne 
dzielnice przemysłowe Teofilowa 
i Dąbrowy. Usytuowane peryfe-
ryjnie w stosunku do Strefy 
Wielkomiejskiej, zlokalizowane 
w sąsiedztwie tras komunikacyj-
nych i szlaków kolejowych.

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH

DOPUSZCZALNE

DOPUSZCZALNE Z OGRANICZENIAMI

STREFA 
OGÓLNOMIEJSKA

JEDNOSTKA FUNKCJONALNO 
- PRZESTRZENNA:
TERENY AKTYWNOŚCI 
GOSPODARCZEJ O ZNACZNEJ
UCIĄŻLIWOŚCI

AG2 STRUKTURA PRZESTRZENNA
1.Połączenie z zewnętrznym miejskim układem drogowym i włączenie do krajowej sieci komunikacyjnej.
2.Tworzenie układu kompozycyjno-komunikacyjnego zapewniającego odpowiednią dystrybucję terenów 
    i ich obsługę.
3.Nakaz odprowadzania ścieków z terenów inwestycyjnych do miejskiej kanalizacji sanitarnej oraz realizacji
    dróg zapewniających sprawną obsługę komunikacyjną obszaru.

KSZTAŁTOWANIE RELACJI Z TERENAMI SĄSIADUJĄCYMI
Ograniczenie negatywnego wpływu terenów aktywności gospodarczej na sąsiadującą zabudowę mieszkaniową 
i kształtowanie krajobrazu poprzez m.in.:

strefowanie zabudowy na styku z istniejącymi funkcjami chronionymi akustycznie, m.in. poprzez
lokalizowanie zabudowy usługowej w obszarach bezpośrednio przyległych do zabudowy mieszkanio-

                     wej (pomiędzy zabudową mieszkaniową a produkcyjną),
tworzenie pasów ochronnych, w tym zieleni izolacyjnej (w postaci  wielopiętrowej zieleni izolacyjnej, 
o minimalnej szerokości kilkunastu metrów),
tworzenie granic przestrzennych (np. droga o odpowiedniej szerokości),
organizację obsługi komunikacyjnej w sposób ograniczający potencjalną uciążliwość (w tym zakłóce-

                     nia w płynności ruchu, hałas, zanieczyszczenie powietrza).

KSZTAŁTOWANIE ZIELENI 
Zwiększenie udziału zieleni w szczególności drzew i krzewów w pasach drogowych.

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

WYSOKOŚĆ NOWEJ ZABUDOWY
Maksymalna wysokość zabudowy – nie wyżej niż 21 m, z możliwością podwyższenia dla elementów technicz-
nych lub części budynków związanych z procesem technologicznym.

KOMUNIKACJA
1.Zapewnienie dobrej dostępności komunikacyjnej.
2.Zapewnienie obsługi terenów za pomocą układu podstawowego - publicznego oraz uzupełniającego z dróg 

wewnętrznych.

POLITYKA PARKINGOWA
1.Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla nowej zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów: minimum

20 (w strefie OWRSW) i 25 (poza tą strefą) miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych. 
2.Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla nowej zabudowy usługowej: minimum 15 (w strefie OWRSW) 

i 25 (poza tą strefą) miejsc parkingowych na 1000 m² powierzchni użytkowej.
3.Dopuszcza się zmniejszenie wskazanego parametru o 20% dla zabudowy usługowej oraz o 40% dla zabudo-
    wy produkcyjnej, składów i magazynów, w przypadku dostępności do przystanku tramwajowego lub autobu-
    sowego w odległości do 400 m.

DZIAŁANIA OPERACYJNE
Uzbrajanie terenów proporcjonalnie do stopnia zainwestowania i zagospodarowania.

Tereny zabudowy przemysłowej, usługowej, składy, magazyny, 
centra logistyczne, tereny obsługi komunikacji o znaczeniu ponadlokalnym.

Tereny zabudowy usługowej o funkcjach chronionych akustycznie – 
wyłącznie w zakresie obiektów istniejących i uzupełnienia ich układu.
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powierzchnia biologicznie czynna minimum 5%

intensywność zabudowy maksimum 1,0 (brutto do całości terenu)
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Przeznaczenie nie kolidujące z funkcją lotniska.

KL

DOPUSZCZALNE

DOPUSZCZALNE Z OGRANICZENIAMI

Tereny obiektów i urządzeń związanych z funkcjonowaniem lotniska.
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STREFA 
OGÓLNOMIEJSKA

JEDNOSTKA FUNKCJONALNO 
- PRZESTRZENNA:
 TEREN LOTNISKA

GŁÓWNE CELE POLITYKI 
PRZESTRZENNEJ
Stworzenie warunków dla funkcjonowa-
nia i rozwoju Portu Lotniczego Łódź im. 
Władysława Reymonta w celu:
- zapewnienia ponadlokalnych powiązań 
komunikacyjnych miasta w zakresie
przewozów pasażerskich,

- podniesienia atrakcyjności inwestycyj-
   nej miasta poprzez rozwój lotniczego
   transportu ładunków (cargo).

CHARAKTERYSTYKA 
JEDNOSTKI:

Zlokalizowany w południowo-za-
chodniej części miasta obszar 
obejmujący Port Lotniczy Łódź 
im. Władysława Reymonta 
w docelowych granicach lotniska 
(określonych w procedowanej 
w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego 
zmianie dokumentacji rejestra-
cyjnej lotniska,  wg stanu 
na czerwiec 2017).

STRUKTURA PRZESTRZENNA 
1. Zagospodarowanie zgodne z przepisami odrębnymi.
2. Wytworzenie sprawnych powiązań drogowych i kolejowych lotniska z centrum miasta, dworcem 

Łódź Fabryczna oraz z drogami ekspresowymi i autostradami.

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH
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STRUKTURA PRZESTRZENNA I KRAJOBRAZ
1.Zakaz wprowadzania funkcji i sposobów zagospodarowania mogących wpłynąć na pogorszenie walorów 

przyrodniczo-krajobrazowych, z uwzględnieniem zakazów określonych w obowiązujących przepisach 
dla obszarów objętych ochroną prawną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

2.Kontynuacja rolniczego sposobu użytkowania terenów przede wszystkim:
w granicach Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich i w jego otulinie,
w obrębie zwartych kompleksów gleb o wysokiej przydatności rolniczej (gleby klas bonitacyjnych 
II-IV), 
na obszarach zachowanych cennych wiejskich układów osadniczych.

3.Dopuszczenie przekształcenia gruntów rolnych w tereny o innym użytkowaniu takie jak:
lasy, 
agroturystyka, turystyka, rekreacja,
produkcja energii ze źródeł odnawialnych (z uwzględnieniem ustaleń dotyczących rozmieszczenia
urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych zawartych w części tekstowej 
„Studium (...). Kierunki rozwoju” (załącznik Nr 12 do uchwały),
ogrody działkowe,
parki i inne tereny zieleni urządzonej.

4.Podporządkowanie funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych walorom przyrodniczym.
5.Zatrzymanie rozpoczętych procesów urbanizacji poprzez zakaz wyznaczania nowych terenów zabudowy 

poza terenami istniejącego zainwestowania (dopuszcza się możliwość włączenia w granice tych terenów, 
nieruchomości lub ich części położonych pomiędzy zainwestowanymi nieruchomościami, stanowiącymi 
dopełnienie istniejących struktur zabudowy).

6.Przy rozbudowie istniejących siedlisk:
nawiązywanie gabarytami, formą architektoniczną i detalem do tradycyjnej, zachowanej zabudowy, 
ochrona elementów dziedzictwa kulturowego, w tym pozostałości: dawnych cmentarzy, osad, 
charakterystycznych elementów rozplanowania przestrzeni oraz zabytków archeologicznych,
zachowanie ekspozycji historycznych elementów budowlanych,
zachowanie i kontynuowanie naturalnego charakteru obszarów (lasy, zadrzewienia i siedliska 
roślinne, naturalne koryta rzek oraz przebieg i zasięg dolin rzecznych),
zachowanie niezabudowanych odcinków dolin rzecznych jako wolnych od zabudowy, 
ograniczenie możliwości intensyfikacji zabudowy na zainwestowanych odcinkach dolin rzecznych,
zachowanie lub wprowadzenie zieleni w bezpośrednim sąsiedztwie koryt rzecznych, odpowiadającej 
danemu siedlisku z użyciem gatunków rodzimych,
minimalizowanie negatywnego oddziaływania na krajobraz obiektów kubaturowych  poprzez
ograniczenie zajmowanej przez nie powierzchni oraz wysokości obiektów inwentarskich do 8 m, 
pozostałej zabudowy do 10,5 m, z wyjątkiem obszarów położonych w granicach Parku Krajobrazowe-

                     go Wzniesień Łódzkich i jego otuliny, dla których ustala się maksymalną wysokość zabudowy - 9 m.

GŁÓWNE CELE POLITYKI 
PRZESTRZENNEJ
1. Zachowanie istniejących elementów 

systemu przyrodniczego.
2. Zachowanie otwartego krajobrazu 

miasta oraz jego ochrona.
3. Ochrona poszczególnych elementów 

systemu przyrodniczego.
4. Przywrócenie walorów przyrodniczych 

obszarom zdegradowanym.

CHARAKTERYSTYKA 
JEDNOSTKI:              

Obszary kluczowe dla systemu 
przyrodniczego, pełniące funkcje 
klimatyczne, biologiczne 
i krajobrazowe, położone 
na obrzeżach miasta, w tym 
doliny rzeczne oraz korytarze 
napowietrzające.

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH

DOPUSZCZALNE

DOPUSZCZALNE Z OGRANICZENIAMI

STREFA 
TERENY WYŁĄCZONE SPOD
ZABUDOWY

JEDNOSTKA FUNKCJONALNO 
- PRZESTRZENNA:
TERENY AKTYWNE PRZYRODNICZO,
W TYM UŻYTKOWANE ROLNICZO

O

Tereny rolne, rekreacyjno-wypoczynkowe, ogrodów działkowych, 
eksploatacji powierzchniowej kopalin.

1. Tereny zabudowy związanej z produkcją rolną - wyłącznie w zakresie 
obiektów istniejących z możliwością rozbudowy istniejących siedlisk.

2. Tereny zabudowy mieszkaniowej wyłącznie w granicach istniejącego 
zainwestowania.

3. Dopuszcza się możliwość realizacji inwestycji związanych z Portem 
Lotniczym w granicach obszaru oznaczonego symbolem O*
obejmującego potencjalne inwestycje związane z Planem Generalnym 
Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta.
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GŁÓWNE CELE POLITYKI 
PRZESTRZENNEJ
1. Zachowanie istniejących elementów 

systemu przyrodniczego.
2. Ochrona poszczególnych elementów 

systemu przyrodniczego miasta.
3. Zwiększenie ilości i dostępności 

terenów zieleni.

CHARAKTERYSTYKA 
JEDNOSTKI:

Obszary kluczowe dla systemu 
przyrodniczego, położone 
peryferyjnie, pełniące głównie 
role: klimatyczno - biologiczną, 
krajobrazową oraz rekreacyjno-
-społeczną. 

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH

DOPUSZCZALNE

DOPUSZCZALNE Z OGRANICZENIAMI

STREFA 
TERENY WYŁĄCZONE SPOD
ZABUDOWY

JEDNOSTKA FUNKCJONALNO 
- PRZESTRZENNA:
TERENY LASÓW O POWIERZCHNI
MINIMUM 3 HA

L
STRUKTURA PRZESTRZENNA I KRAJOBRAZ

1.Zachowanie istniejących kompleksów leśnych w dotychczasowym użytkowaniu wraz z ich 
uzupełnianiem. Zaleca się dostosowywanie sadzonych gatunków drzew do warunków siedliskowych.

2.Zachowanie w dotychczasowym użytkowaniu gruntów nieleśnych posiadających walory przyrodni-
    cze (np. łąki wewnątrz i na obrzeżach kompleksów leśnych).

3.Wyznaczanie stref wejścia do lasu wyposażonych w miejsca parkingowe i infrastrukturę 
   turystyczną.

4.Wprowadzenie elementów zagospodarowania umożliwiających wypoczynek w lasach położonych 
    w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej.

5.Zatrzymanie rozpoczętych procesów urbanizacji poprzez zakaz realizacji nowej zabudowy 
niezwiązanej z gospodarką leśną poza terenami istniejącego zainwestowania.

 

1. Zabudowa związana z gospodarką leśną.
2. Tereny zieleni urządzonej w formie tzw. parków leśnych -

w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej.
3. Tereny zabudowy mieszkaniowej wyłącznie w granicach istniejącego 

zainwestowania.
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Tereny lasów i zalesień.

E
LE

M
E

N
T

Y
   

 S
Z

C
Z

E
G

Ó
LN

E
   

 W
Y

ST
Ę

P
U

JĄ
C

E
   

 N
A

   
 O

B
SZ

A
R

Z
E

   
 J

E
D

N
O

ST
K

I

6. Minimalizowanie negatywnego oddziaływania na krajobraz obiektów kubaturowych, ograniczenie 
ich wysokości do 8 m.

7.Ochrona elementów dziedzictwa kulturowego, w tym pozostałości: dawnych cmentarzy, osad, 
    charakterystycznych elementów rozplanowania przestrzeni oraz zabytków archeologicznych.
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GŁÓWNE CELE POLITYKI 
PRZESTRZENNEJ
1. Zachowanie istniejących elementów 

systemu przyrodniczego.
2. Poprawa jakości zamieszkania 

w terenach sąsiednich.
3. Poprawa warunków klimatycznych 

miasta.

CHARAKTERYSTYKA 
JEDNOSTKI:

Obszary dopełniające system 
przyrodniczy, pełniące rolę 
rekreacyjno-społeczną 
i klimatyczno-biologiczną. 
Charakteryzują się one równo-
miernym rozkładem na terenie 
całego miasta oraz regularną 
lub krajobrazową strukturą 
przestrzenną.

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH

DOPUSZCZALNE

DOPUSZCZALNE Z OGRANICZENIAMI

STREFA 
TERENY WYŁĄCZONE SPOD
ZABUDOWY

JEDNOSTKA FUNKCJONALNO 
- PRZESTRZENNA:
TERENY ZIELENI  URZĄDZONEJ 
O POWIERZCHNI MINIMUM 3 HA 
I DOLIN RZECZNYCH W STREFIE
ZURBANIZOWANEJ 

Z
STRUKTURA PRZESTRZENNA I KRAJOBRAZ

1.Włączenie wszystkich istniejących i projektowanych terenów zieleni urządzonej w system
   przestrzeni publicznie dostępnych.

2.Zapewnienie dobrej dostępności komunikacyjnej: pieszej, rowerowej, transportu zbiorowego 
oraz samochodowej.

3.Zagospodarowanie terenów z niewielkim udziałem obiektów kubaturowych, minimalizowanie 
ich negatywnego oddziaływania na krajobraz, ograniczenie ich wysokości do 10,5 m, z wyjątkiem
terenu  ogrodu botanicznego i ogrodu zoologicznego, gdzie dopuszcza się lokalizowanie nowej 
zabudowy o parametrach dostosowanych do programu funkcjonalnego tych obiektów.

4.Zachowanie niezabudowanych odcinków dolin rzecznych jako wolnych od zabudowy. 

5.Realizacja zaplecza parkingowego wyłącznie w sposób niekolidujący z walorami 
przyrodniczymi.

6.Wprowadzenie regulacji w zakresie zasad kompozycji oraz elementów wyposażenia w celu 
    zapewnienia wysokiej jakości, czytelności, funkcjonalności i estetyki przestrzeni.

7.Ochrona elementów dziedzictwa kulturowego, w tym pozostałości: dawnych cmentarzy, osad, 
    charakterystycznych elementów rozplanowania przestrzeni oraz zabytków archeologicznych.

8.Zapewnienie dużego udziału zieleni wysokiej.

Tereny zieleni, usług wypoczynku, rekreacji, sportu. 

1. Tereny usług wspierających funkcje dopuszczalne: handlu o powierzchni 
sprzedaży do 50 m², gastronomi, edukacji, kultury.

2. Tereny ogrodów działkowych – wyłącznie w zakresie ogrodów 
istniejących i uzupełnienia ich układu.

3.Teren dawnego poligonu wojskowego „Brus” oznaczony symbolem Z* - 
    zagospodarowanie jako tzw. park leśny, z możliwością 
    wyposażenia w elementy zagospodarowania umożliwiające rekreację 
    i wypoczynek na tym obszarze.
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GŁÓWNE CELE POLITYKI 
PRZESTRZENNEJ
1. Wykorzystanie potencjału przyrodni-
     czego do stworzenia atrakcyjnej oferty 
     rekreacji i wypoczynku.
2. Zwiększenie oferty użytkowej miasta, 

poprzez większą podaż terenów zieleni 
o funkcjach rekreacyjnych i wypoczyn-

     kowych.
3. Ochrona poszczególnych elementów 

systemu przyrodniczego.
4. Ochrona charakterystycznych elemen-
     tów krajobrazu miasta.
5. Ochrona krajobrazu kulturowego.

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH

DOPUSZCZALNE

DOPUSZCZALNE Z OGRANICZENIAMI

CHARAKTERYSTYKA 
JEDNOSTKI:

Obszary dopełniające system 
przyrodniczy, pełniące głównie 
rolę rekreacyjno-społeczną, 
położone peryferyjnie względem 
Strefy Wielkomiejskiej.

STREFA 
TERENY WYŁĄCZONE SPOD
ZABUDOWY

JEDNOSTKA FUNKCJONALNO 
- PRZESTRZENNA:
TERENY REKREACYJNO -
WYPOCZYNKOWE

RW STRUKTURA PRZESTRZENNA I KRAJOBRAZ

1.Zachowanie i tworzenie obszarów rekreacyjno-wypoczynkowych z dużym udziałem terenów 
aktywnych przyrodniczo.

2.Dopuszczenie lokalizacji obiektów budowlanych związanych z funkcją rekreacyjno-wypoczynkową,
sportową i usługami wspierającymi te funkcje, w tym niezbędnych obiektów kubaturo-

    wych. Minimalizowanie negatywnego oddziaływania na krajobraz obiektów kubaturowych, 
    ograniczenie ich wysokości do 10,5 m.

3.Zachowanie niezabudowanych odcinków dolin rzecznych jako wolnych od zabudowy. 

4.Wykorzystanie istniejących walorów krajobrazu i rzeźby terenu dla realizacji funkcji rekreacyjno-
   wypoczynkowych, w tym punktów widokowych.

5.Zapewnienie właściwej ekspozycji sylwety miasta ze wskazanych punktów widokowych.

6.Ochrona elementów dziedzictwa kulturowego, w tym pozostałości: dawnych cmentarzy, osad, 
    charakterystycznych elementów rozplanowania przestrzeni oraz zabytków archeologicznych.

7.Zapewnienie dużego udziału zieleni wysokiej.

Tereny rekreacji i wypoczynku, usług sportu, ogrodów działkowych,
tereny lokalizacji budynków rekreacji indywidualnej.

1. Tereny usług wspierających funkcje dopuszczalne: handlu o powierzchni 
sprzedaży do 50 m², gastronomi, edukacji, kultury.

2. Tereny zabudowy mieszkaniowej wyłącznie w granicach istniejącego 
zainwestowania. 

3. W północnej części terenu oznaczonego symbolem RW* położonego 
między ul. Zakładową a rzeką Augustówką dopuszcza się możliwość 
zagospodarowania terenów na cele rozbudowy cmentarza.

4. Dopuszcza się możliwość realizacji inwestycji związanych z Portem 
Lotniczym w granicach obszaru oznaczonego symbolem RW*
obejmującego potencjalne inwestycje związane z Planem Generalnym 
Portu Lotniczego Łódź im. Władysława. Reymonta.
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GŁÓWNE CELE POLITYKI 
PRZESTRZENNEJ
1. Budowa systemu przyrodniczego.
2. Poprawa jakości życia poprzez zapew-
     nienie dostępu do terenów rekreacyj-
     nych i wypoczynkowych.

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH

DOPUSZCZALNE

DOPUSZCZALNE Z OGRANICZENIAMI

CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI:
Obszary zieleni usytuowane poza Strefą 
Wielkomiejską, obecnie użytkowane jako 
rodzinne ogrody działkowe, stanowiące 
element systemu przyrodniczego miasta. 
Spełniają funkcję wypoczynkową  
i rekreacyjną dla określonej grupy 
użytkowników. Stanowią potencjalną 
rezerwę do przekształceń na tereny 
zieleni urządzonej, publicznie dostępnej 
z programem rekreacyjnym.

STREFA 
TERENY WYŁĄCZONE SPOD
ZABUDOWY

JEDNOSTKA FUNKCJONALNO 
- PRZESTRZENNA:
TERENY OGRODÓW DZIAŁKOWYCH

D

Tereny ogrodów działkowych, tereny lokalizacji budynków rekreacji indywidualnej, 
zieleni.

Tereny usług wspierających funkcje dopuszczalne w postaci obiektów rekreacji,
 wypoczynku i sportu.

GŁÓWNE CELE POLITYKI 
PRZESTRZENNEJ
1. Zachowanie obszarów pełniących 

funkcje społeczne.
2. Spełnianie wymogów sanitarnych 

i zaspokajanie potrzeb społecznych.
3. Ochrona krajobrazu kulturowego

miasta.

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH

DOPUSZCZALNE

DOPUSZCZALNE Z OGRANICZENIAMI

CHARAKTERYSTYKA  JEDNOSTKI:

Obszary uzupełniające dla systemu 
przyrodniczego, pełniące głównie rolę 
społeczną związaną z pochówkiem 
zmarłych.

STREFA 
TERENY WYŁĄCZONE SPOD
ZABUDOWY

JEDNOSTKA FUNKCJONALNO 
- PRZESTRZENNA:
TERENY CMENTARZY

C

Tereny cmentarzy, zieleni.

Tereny usług związanych z obsługą cmentarzy.

KIERUNKI ZMIAN / ZASADY DZIAŁAŃ / KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE 
ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

KIERUNKI ZMIAN / ZASADY DZIAŁAŃ / KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE 
ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

STRUKTURA PRZESTRZENNA
1. Zachowanie i uzupełnianie struktury i zagospodarowania istniejących ogrodów 

działkowych.
2. Dopuszczenie przekształcenia terenów ogrodów działkowych jedynie w tereny 

zieleni publicznej z programem rekreacyjnym. Zakres przekształceń należy uściślić 
na etapie sporządzania mpzp w oparciu o analizy docelowych potrzeb rozwojowych 
danego obszaru.

3. Minimalizowanie negatywnego oddziaływania na krajobraz obiektów kubaturowych, 
ograniczenie ich wysokości do 8 m.

4.Zachowanie niezabudowanych odcinków dolin rzecznych jako wolnych od zabudowy.

STRUKTURA PRZESTRZENNA
1.Zapewnienie dobrej dostępności komunikacyjnej: pieszej, rowerowej, transportu

zbiorowego oraz samochodowej wraz z organizacją zaplecza parkingowego.
2. Kształtowanie układu funkcjonalno-kompozycyjnego w powiązaniu ze strukturą 

przestrzenną miasta, m.in. w zakresie lokalizacji wejść, organizacji stref 
parkingowych, lokalizacji osi kompozycyjnych i dominant przestrzennych.

3. Minimalizowanie negatywnego oddziaływania na krajobraz obiektów kubaturo-
     wych, ograniczenie ich wysokości do 8 m.
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2.3. Obszary, na których mogą być sytuowane obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m2 

W Studium wskazuje się możliwość dalszego funkcjonowania wszystkich obecnie 
użytkowanych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, przy czym 
część obszarów wskazuje się do wykorzystania wyłącznie jako targowiska (Rysunek 18). 
Nie przewiduje się rozwoju funkcji tego typu w nowych lokalizacjach, za wyjątkiem dwóch 

obszarów pofabrycznych – terenu posiadeł wodno-fabrycznych oraz dawnych zakładów przemysłowych 
„Wifama”, dla których możliwość użytkowania na cele handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m2 może stanowić istotny czynnik aktywizacji tych terenów. 

Rysunek 18 Obszary dopuszczalnej lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 
Źródło: opracowanie własne. 
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Organizacja usług handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 na ww. terenach 
uwarunkowana jest następującymi zasadami: 

1. realizacja nowych funkcji nie może doprowadzić do zniszczenia lub zatracenia historycznych 
wartości kompleksów zabudowy pofabrycznej; 

2. w przypadku zniszczenia lub dewastacji obiektów historycznych zespołów zabudowy dopuszczenie 
lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 nie obowiązuje; 

3. dopuszcza się możliwość przebudowy istniejących obiektów historycznej zabudowy pofabrycznej 
w związku z ich adaptacją na cele lokalizacji usług handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m2. 

Szczegółowe zasady i parametry lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2 opisane zostały w ustaleniach dla jednostek funkcjonalno-przestrzennych określonych 
jako tereny: podporządkowania i uzupełniania historycznej struktury przestrzennej (W2a – 
Wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie II; W2b – Zespoły zabudowy wielofunkcyjnej w dolinie rzeki 
Jasień), przekształcania historycznej struktury przestrzennej (W3a – Zespoły zabudowy usługowej 
wzdłuż Trasy W-Z; W3b – Wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie III; W3c – Nowe Centrum Łodzi), 
zabudowy wielofunkcyjnej (WZ1; WZ2) oraz zabudowy usługowej (U). 

3. OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW, OCHRONY 
PRZYRODY I UZDROWISK 

3.1. Zasady kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego 

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska i jego zasobów: 

1. ochronę wszystkich terenów współtworzących system przyrodniczy miasta, w tym: 

 terenów jednostek funkcjonalno-przestrzennych obejmujących lasy (L), zieleń urządzoną 
(Z), tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo (O), ogrody działkowe (D), 

cmentarze (C) i tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (RW), 

 terenów zieleni urządzonej oraz gruntów leśnych w ramach wszystkich pozostałych jednostek 
funkcjonalno-przestrzennych poprzez: 

 zakaz urbanizacji – zakaz zmiany sposobu użytkowania gruntów leśnych oraz zieleni 
urządzonej, chyba że wynika to z potrzeb: 

 realizacji infrastruktury technicznej lub komunikacyjnej, 

 uzupełnienia struktury kompozycyjno-przestrzennej terenu, 

przy jednoczesnym spełnieniu wymagań wynikających z ustaleń dotyczących kształtowania 
zieleni zawartych w kartach ustaleń oraz przy stwierdzeniu braku rozwiązań 
alternatywnych. 

W przypadku gruntów leśnych położonych w sąsiedztwie terenów zabudowy 
mieszkaniowej dopuszcza się możliwość ich użytkowania w formie tzw. parków leśnych.  

 powiększanie zasobów zieleni w otoczeniu dużych zwartych kompleksów zieleni leśnej 
i urządzonej, w celu wzbogacenia ich potencjału przyrodniczego oraz zwiększenia 
odporności na degradację. Zaleca się dostosowywanie sadzonych gatunków drzew 
do warunków siedliskowych; 

2. ochronę obszarów szczególnie cennych przyrodniczo, istotnych dla zachowania różnorodności 
biologicznej oraz zapewniających łączność obszaru miasta z systemem przyrodniczym regionu – 
objętych ochroną prawną lub obszarów o wysokich walorach przyrodniczych wymagających 
ochrony na zasadach określonych w rozdziale 3.2. Kształtowanie systemu terenów prawnie 
chronionych; 
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3. powiększanie zasobów zieleni urządzonej w strefie zurbanizowanej zwartej poprzez: 

 realizację nowych terenów zieleni urządzonej (działanie dopuszczalne w każdej z jednostek 
funkcjonalno-przestrzennych) oraz terenów rekreacyjno-wypoczynkowych na zasadach 
określonych w kartach ustaleń dla poszczególnych jednostek funkcjonalno-przestrzennych 
oraz w rozdziale 6. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych, 

 zapewnienie maksymalnie największego udziału powierzchni biologicznie czynnej – zgodnie 
z ustaleniami w karatach dla poszczególnych jednostek funkcjonalno-przestrzennych, 

 w terenach zwartej zabudowy przy braku rezerw dla wykształcenia większych przestrzeni zieleni 
urządzonej, urządzanie parków kieszonkowych, „zielonych” dachów, „zielonych” ścian itp.; 

4. ochronę istniejących korytarzy ekologicznych i kształtowanie nowych powiązań pomiędzy 
terenami aktywnymi przyrodniczo, w celu zapewnienia spójności systemu przyrodniczego 
miasta oraz umożliwienia migracji roślin, zwierząt i grzybów. Podstawowy system korytarzy 
ekologicznych stanowią doliny rzeczne („Kierunki – jednostki funkcjonalno-przestrzenne” – 

załącznik Nr 13 do uchwały) – kluczowe elementy błękitno-zielonej infrastruktury, dla których 
ustala się: 

 zachowanie terenów aktywnych przyrodniczo, zachowanie trwałych użytków zielonych, zieleni 
nadwodnej i wzbogacanie bioróżnorodności obszarów, 

 zakaz lokalizacji nowej zabudowy (budynków), 

 zakaz przegradzania koryt cieków, 

 zakaz likwidacji istniejących zbiorników wodnych, 

 w przypadku lokalizacji ogrodzeń stosowanie takich, które umożliwiają migrację zwierząt, 
w tym średnich i dużych poza strefą zurbanizowaną zwartą oraz małych w obrębie korytarzy 
zlokalizowanych w strefie zurbanizowanej zwartej. Wyklucza się stosowanie ogrodzeń 
betonowych. Szczególnie istotna jest budowa przejść dla zwierząt przez ulice o dużym natężeniu 
ruchu w sąsiedztwie zwartych kompleksów leśnych (np. ul. Strykowska), 

 zakaz lokalizacji ekranów akustycznych. 

W terenach zainwestowanych oraz poza obszarami dolin rzecznych wyznacza się tereny 
koniecznych uzupełniających powiązań przyrodniczych – tzw. łączniki ekologiczne, w których należy 
dążyć do zapewnienia ciągłości funkcjonowania struktur przyrodniczych poprzez pozostawienie terenów 
wolnych od zabudowy, wprowadzenie dużej ilości zieleni (drzew i krzewów), także wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych. Zaleca się dostosowywanie sadzonych gatunków drzew do warunków siedliskowych. 

Ponadto wskazuje się na potrzebę zachowywania w dotychczasowym użytkowaniu terenów 
zadrzewionych (użytki gruntowe Lz), w szczególności na obszarach ustanowionych form ochrony 
przyrody oraz na innych obszarach o wysokich walorach przyrodniczych. 

5. ochronę i kształtowanie systemu hydrologicznego miasta w sposób zapewniający 
prawidłowy obieg wody w mieście poprzez: 

 zachowanie drożności koryt cieków i stref okresowej koncentracji spływu wód (cieki 
okresowe) poprzez zakaz ich przegradzania, wprowadzania zabudowy i innych elementów 

utrudniających lub uniemożliwiających przepływ wód, 

 zachowanie jako aktywnych przyrodniczo głównych stref retencjonowania, zasilania i inicjacji wód 
powierzchniowych: dolin cieków wraz z odcinkami źródłowymi, oraz obszarów wododziałowych, 

 zakaz lokalizacji zainwestowania stwarzającego ryzyko przenikania zanieczyszczeń do wód 
gruntowych i podziemnych w obszarach szczególnie wrażliwych na antropopresję: 
w proponowanych strefach ochronnych wód podziemnych Głównych Zbiorników Wód 
Podziemnych, w obszarach wododziałowych oraz w otoczeniu ujęć wód podziemnych, 
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 realizację nowych zbiorników retencyjnych zgodnie z Wojewódzkim Programem Małej Retencji35 
oraz programami miejskimi, 

 organizację przestrzeni w sposób sprzyjający retencji wód opadowych w zwartej strefie 
zurbanizowanej miasta poprzez: powszechne stosowanie nawierzchni przepuszczalnych, 
tworzenie rowów infiltracyjnych (najlepiej zadrzewionych) wzdłuż ulic, torów kolejowych 
i tramwajowych, studni chłonnych, suchych zbiorników i niecek w sąsiedztwie zabudowy, zielonych 
dachów itp.; 

6. kształtowanie warunków dla podniesienia jakości powietrza i poprawy mikroklimatu miasta, 
poprzez: 

 ograniczenie możliwości lokalizacji nowych źródeł zanieczyszczeń powietrza i eliminację 
istniejących w strefach największych dopuszczalnych przekroczeń zanieczyszczeń (większość 
obszaru Strefy Wielkomiejskiej) poprzez: 

 zakaz lokalizacji funkcji produkcyjnych, z dopuszczeniem jedynie produkcji bazującej 
na wysokowyspecjalizowanych technologiach w wybranych terenach, zgodnie z ustaleniami 
dla poszczególnych jednostek funkcjonalno-przestrzennych, 

 eliminację systemów grzewczych emitujących szkodliwe substancje do środowiska 
i przyjęcie odpowiednich zasad zaopatrzenia w ciepło (rozdział 8.4. Systemy energetyczne), 

 ograniczenie ruchu transportem indywidualnym, wyznaczenie stref uspokojonego ruchu, 
eliminację ruchu tranzytowego zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 7.3. Transport 
zbiorowy, 

 ochronę naturalnych korytarzy wymiany mas powietrza („Kierunki – środowisko przyrodnicze” – 
załącznik Nr 14 do uchwały), poprzez: 

 ograniczenie lokalizacji nowej zabudowy wysokiej i wysokościowej (budynków), 

 zakaz zalesiania, 

 zakaz realizacji innych barier utrudniających lub uniemożliwiających swobodny przepływ 
mas powietrza, 

 zachowanie dużego udziału zieleni niskiej, 

 ochronę obszarów stanowiących główne źródło napływu natlenionych mas powietrza w postaci 
zwartych kompleksów zieleni wysokiej tj. lasy, parki, rozległych peryferyjnie położonych terenów 
niezabudowanych oraz wspomagających je obszarów zasilania tj. małe lasy, parki, ekstensywna 
zabudowa jednorodzinna, cmentarze poprzez: 

 zachowanie wysokiego udziału powierzchni aktywnych przyrodniczo, 

 zakaz lokalizacji zabudowy o wysokiej intensywności, 

 powiększanie zasobów zieleni, przede wszystkim wysokiej, 

 wspomaganie procesów wymiany powietrza w strefie zurbanizowanej zwartej poprzez: 

 ochronę głównych wentylacyjnych rynien komunikacyjnych poprzez zachowanie ciągłości 
przepływu mas powietrza, 

 zachowanie ciągłości przepływu mas powietrza w obrębie głównych wentylacyjnych rynien 
komunikacyjnych na linii wschód-zachód, 

 organizację przestrzeni w sposób sprzyjający kreowaniu sztucznych korytarzy wymiany mas 
powietrza tj. równoleżnikowe sytuowanie ciągów nowej zabudowy (zgodne 
z przeważającym kierunkiem wiatrów) lub zespołów placów i boisk,  

 wzbogacanie w zieleń terenów strefy zurbanizowanej zwartej w celu zmniejszenia miejskiej 
wyspy ciepła i przeciwdziałaniu sedymentacji zanieczyszczeń. 

                                                                    
35 Uchwała Nr 581/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia „Wojewódzkiego Programu Małej 

Retencji” wraz z Aneksem i Prognozą oddziaływania na środowisko dla województwa łódzkiego. 
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3.2. Kształtowanie systemu terenów prawnie chronionych 

W terenach obecnie objętych ochroną na mocy ustawy o ochronie przyrody (park 
krajobrazowy, rezerwaty, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i użytki ekologiczne) działania 
przestrzenne należy podporządkować potrzebom ochrony walorów przyrodniczych 
i krajobrazowych, zgodnie z zasadami ochrony określonymi w dokumentach ustanawiających 

daną formę ochrony przyrody oraz w planie ochrony Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. 
Teren w granicach Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich i jego otuliny stanowi strefę 

wyróżniająca się na obszarze miasta dużymi walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi. Z tego względu 
przy ustalaniu zasad zagospodarowania przestrzennego na tych terenach należy kierować się, oprócz 
zapisów niniejszego Studium także zasadami określonymi w aktach prawnych ustanawiających 
ich ochronę36, z których za najistotniejsze z punktu widzenia kształtowania przestrzeni należy uznać 
zakazy: 

 realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

 likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają 
z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego 
lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;  

 wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych 
z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym 
lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;  

 dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody 
lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;  

 likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów 
wodno-błotnych.  

Poza tym na obszarze Parku Krajobrazowego i jego otuliny, zgodnie z zapisami planu ochrony37, 
poza ustaleniami zawartymi w niniejszym Studium, zaleca się: 

 wykonanie spadzistych dachów o kącie nachylenia połaci 35-45, 

 dla nowych terenów przeznaczonych do zabudowy ograniczenie intensywności zabudowy 
dla poszczególnych działek do 0,3 z zachowaniem przynajmniej 60 % powierzchni działki 
biologicznie czynnej, 

 nie wprowadzanie nowych ogrodzeń w odległości mniejszej niż 50 metrów od granic kompleksów 
leśnych większych niż 10 ha, 

 nie lokalizowanie obiektów (instalacji) telekomunikacyjnych, sieci energetycznych o wysokości 
przekraczającej 10 m, z wyłączeniem obiektów niezbędnych dla zapewniania bezpieczeństwa ludzi 
i mienia, 

 stosowanie podziemnych sieci kablowych, 

 przy realizacji ogrodzeń stosowanie wyłącznie żywopłotów38. 

                                                                    
36 Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 31 grudnia 1996 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich 

(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 1996 r. Nr 27, poz. 163) i Wojewody Skierniewickiego (Dz. Urz. Woj. Skierniewickiego z 1996 r. Nr 33, poz. 238) 
na podstawie ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) oraz Uchwała 
Nr LV/1545/2010 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania formy prawnej Parku 
Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2010 r. Nr 165, poz. 1359). 

37 Plan ochrony został ustanowiony Rozporządzeniem nr 5/2003 Wojewody Łódzkiego z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia planu 
ochrony Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2003 r. Nr 231, poz. 2162). 

38 Na terenie Łodzi obowiązuje zakaz budowy ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych, wprowadzony Uchwałą 
Nr XXXVII/966/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej 
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów 
budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla miasta Łodzi. 
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Plany ochrony posiadają także dwa zlokalizowane na terenie miasta rezerwaty przyrody39. 
Na terenie rezerwatów przyrody nie dopuszcza się jakiejkolwiek działalności planistycznej inwestycyjnej 
niezgodnej z ustawą o ochronie przyrody i z ww. planami ochrony. 
 Na terenach objętych ochroną jako użytki ekologiczne oraz zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 
należy stosować zakazy i ograniczenia zwarte w poszczególnych uchwałach Rady Miejskiej 
ustanawiających dane obszary. 
 Z uwagi na skalę Studium oraz charakter dokumentu, jego rozstrzygnięcia nie odnoszą 
się do takich obiektów jak pomniki przyrody. Obiekty te podlegają ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych z zakresu ochrony przyrody. Akty prawne ustanawiające pomniki przyrody zawierają zasady 
ochrony tych obiektów oraz ograniczenia w zagospodarowaniu w ich otoczeniu. 

Wskazuje się potrzebę rozszerzenia systemu terenów prawnie chronionych z uwzględnieniem 
w tym zakresie ustaleń dokumentów nadrzędnych tj. Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Łódzkiego40 oraz Plan ochrony Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich41. Wskazują 
one na potrzebę objęcia ochroną prawną terenów wartościowych ze względów przyrodniczych 
i krajobrazowych w postaci obszarów chronionego krajobrazu, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych 
lub użytków ekologicznych42. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
nie stanowi podstawy do określania granic terenów, które należy objąć prawnymi formami ochrony 
przyrody. W dokumencie tym oznacza się granice obszarów o wysokich walorach przyrodniczych 
wymagających ochrony prawnej. Faktyczne ustalenie granic poszczególnych form nastąpi na drodze 
odrębnego postępowania, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony przyrody. Zaproponowane 
w Studium, jak i w innych dokumentach, granice ww. obszarów nie są wiążące w tym zakresie, a stanowią 
jedynie wskazanie obszarów, które zaleca się wziąć pod uwagę przy wyznaczaniu granic takich obszarów. 

Do obszarów o wysokich walorach przyrodniczych wymagających ochrony zaliczono te, które 
zostały zaproponowane do objęcia ochroną prawną w obowiązującym Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Łódzkiego jako projektowane obszary chronionego krajobrazu 
(8 obszarów obejmujących doliny rzeczne oraz otulinę Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich43) 
(Rysunek 19). Obecnie trwają prace nad aktualizacją ww. Planu (…), w której zaproponowano weryfikację 
projektowanego systemu obszarów chronionych, polegającą na rezygnacji ze wszystkich proponowanych 
obszarów chronionego krajobrazu, z wyjątkiem dwóch (zaproponowanych w zmienionych granicach): 
„Bzury i Dorzecze Sokołówki” oraz „Górnego Neru”. 

Do grupy obszarów o wysokich walorach przyrodniczych wymagających ochrony zalicza 
się ponadto wymienione poniżej tereny wskazane w Planie ochrony Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich jako zespoły przyrodniczo-krajobrazowe lub użytki ekologiczne: 

 tereny proponowane w Planie ochrony Parku do objęcia ochroną jako zespoły przyrodniczo-
krajobrazowe: 

 „Nad Łagiewniczanką”, 

 „Źródliska Bzury”, 

 „Wylot parowu Kalonka”, 

 „Łęgi nad Bzurą”, 

                                                                    
39 Rezerwat przyrody „Polesie Konstantynowskie” oraz rezerwat przyrody „Las Łagiewnicki" posiadają plan ochrony ustanowiony na lata 2001-

2018 Rozporządzeniem Nr 49/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów 
przyrody (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 162, poz. 2241). 

40 Zatwierdzony Uchwałą nr LX/1648/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 21 września 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLV/524/2002 
Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie uchwalenia „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Łódzkiego” (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego nr 367, poz. 3485 z 17 grudnia 2010 r.). 

41 Plan ochrony został zatwierdzony rozporządzeniem nr 5/2003 Wojewody Łódzkiego z 31 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony 
Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 231, poz. 2162). 

42 Wskazując w Studium granice rekomendowanych do objęcia ochroną prawną terenów na podstawie ustaleń PZPWŁ oraz Planu Ochrony 
PKWŁ, skorygowano ich przebieg w dostosowaniu do obecnego użytkowania terenów.  

43 „Dolina Olechówki i Augustówki”, „Dolina Jasieńca”, „Stoki Dąbrowy”, „Korytarz Chełmy-Łagiewniki”, „Wilanowski z Pradoliną Łódki”, „Dolina 
Miazgi”, „Górnego Neru”, „Bzury i Dorzecze Sokołówki”. 
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 tereny proponowane w Planie ochrony Parku do objęcia ochroną jako użytki ekologiczne: 

 „Łąka Opadówka”, 

 „Łąki pod Moskulami”. 

Ponadto wskazuje się potrzebę objęcia ochroną terenu w okolicy ul. Okólnej jako użytku 
ekologicznego – „Bagno Ługi”. 

Wszystkie powyższe tereny zostały włączone przy określaniu kierunków rozwoju przestrzennego 
miasta w strefę niezurbanizowaną miasta. Do czasu objęcia prawną ochroną, przy określaniu zasad 
zagospodarowania poszczególnych terenów (w mpzp, decyzjach planistycznych), należy przyjąć takie 
zasady i ograniczenia, które pozwolą na ochronę ich zasobów przyrodniczych oraz zachowanie walorów 
tych terenów. Należy dążyć do zachowania w ich obrębie istniejącej zieleni, w szczególności zadrzewień 
śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, zbiorników wodnych, nie przekształcać rzeźby terenu, 
nie realizować przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko44 za wyjątkiem tych, 
dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykaże brak negatywnego wpływu 
na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu danego obszaru. Należy ograniczyć możliwość realizacji 
nowych zespołów zabudowy, w szczególności wzdłuż linii brzegów rzek (zalecana szerokość pasa 
wolnego od zabudowy to 100 m). Powyższe ograniczenia nie powinny dotyczyć prac wykonywanych na 
potrzeby ochrony przyrody oraz realizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku rozwiązań 
alternatywnych. 

Pozostałe zasady zagospodarowania ww. obszarów o wysokich walorach przyrodniczych 
wymagających ochrony zostały zawarte w kartach ustaleń dla jednostek funkcjonalno-przestrzennych, 
w obrębie których się znajdują. 

                                                                    
44 W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.). 
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Rysunek 19 Obszary o wysokich walorach przyrodniczych wymagające ochrony 
Źródło: opracowanie własne na podstawie ustaleń PZPWL, Rozporządzenie nr 5/2003 Wojewody Łódzkiego z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie 

ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 231, poz. 2162). 

3.3. Obszary i zasady zagospodarowania obszarów zagrożeń powodziowych 

Dla rzek: Bzura, Ner, Jasień (fragment) i Dobrzynka (fragment) w granicach obszarów 
szczególnego zagrożenia powodzią („Kierunki – środowisko przyrodnicze” – załącznik Nr 14 
do uchwały, Rysunek 20), wyznaczonych na mapach zagrożenia i ryzyka powodziowego 
opracowanych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, obowiązują ograniczenia 

w zagospodarowaniu terenów – wynikające z przepisów odrębnych45. Na terenie Łodzi w obrębie dolin 
rzek Bzury i Neru występują także obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest 
niskie i wynosi raz na 500 lat (0,2%). 

                                                                    
45 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) – art. 40 ust. 1 pkt 3 oraz art. 88l ust. 1. 
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Poza wyznaczonymi obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, w granicach Łodzi znajdują 
się inne tereny zagrożone zalaniem wodami powodziowymi („Kierunki – środowisko przyrodnicze” – 
załącznik Nr 14 do uchwały, Rysunek 20) – dotyczą rzek: Zimna Woda, Sokołówka, Brzoza, Wrząca, 
Jasieniec, Łódka, Bałutka, Jasień, Karolewka, Olechówka, Augustówka, Miazga i Gadka. Zasięgi terenów 
objętych tym zagrożeniem wyznaczone zostały w opracowaniach specjalistycznych sporządzonych 
na potrzeby niniejszego Studium46. Przy określaniu zasad zagospodarowania tych terenów (w mpzp 
lub decyzjach planistycznych) oraz na terenach, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 
jest niskie i wynosi raz na 500 lat (0,2%) należy przyjąć ograniczenia – zakazy: 

1. lokalizowania nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

2. budowy obiektów budowlanych, z wyjątkiem: 

 dróg, ciągów pieszych lub dróg rowerowych oraz infrastruktury technicznej, 

 obiektów, które służą ochronie przed powodzią oraz innych obiektów hydrotechnicznych, 

 obiektów mostowych, 

 zbiorników retencyjnych wód; 

3. sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem: 

 plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód, 

 roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej 
do wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk; 

4. zmiany ukształtowania terenu; 

5. składowania i gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych 
materiałów, które mogą zanieczyścić wody; 

6. prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym szczególnie ich składowania; 

7. wykonywania innych niż powyższe robót, z wyjątkiem: 

 robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód, 

 budową, przebudową lub remontem ścieżki pieszej lub rowerowej, 

 utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych 
wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie, 

 czynności związanych z wyznaczeniem szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego. 

Powyższe zakazy nie dotyczą terenu lotniska („Kierunki – jednostki funkcjonalno-przestrzenne” – 
załącznik Nr 13 do uchwały). Ograniczenia wymienione w punktach 2, 3 i 7 nie dotyczą wyznaczonych 
terenów jednostek funkcjonalno-przestrzennych: wielkich zespołów mieszkaniowych (M1), zabudowy 
mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej niskiej (M2), jednorodzinnej (M3), jednorodzinnej na dużych 
działkach (M4), zabudowy usługowej (U), aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości (AG1) 
i ogrodów działkowych (D). 

Rekomenduje się dla wszystkich terenów położonych w granicach obszarów zagrożeń 
powodziowych sporządzenie mpzp. 

                                                                    
46 Wobec faktu, że rozpoznanie zagrożeń powodziowych obszaru Łodzi na szczeblu krajowym nie obejmuje wszystkich płynących na terenie 

miasta rzek i cieków, na potrzeby prac planistycznych nad projektami planów oraz nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi, Miejska Pracowania Urbanistyczna w Łodzi zleciła wykonywanie opracowań 
specjalistycznych, których celem było wyznaczenie zasięgu terenów zalewowych rzek i cieków, w tym zasięgu wód powodziowych, 
o prawdopodobieństwie występowania raz na 100 lat, m.in. w 2013 roku zlecono wykonanie opracowania Identyfikacja przestrzeni Łodzi 
wskazanych do ograniczenia zainwestowania z uwagi na zagrożenia związane ze spływem wód powierzchniowych (Stolarska M., 
Łukasiewicz G., Identyfikacja przestrzeni Łodzi wskazanych do ograniczenia zainwestowania z uwagi na zagrożenia związane ze spływem wód 
powierzchniowych, Łódź 2013 rok). 
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Rysunek 20 Obszary zagrożeń powodziowych 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Map zagrożenia i ryzyka powodziowego opracowanych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, 

http://www.isok.gov.pl/pl/mapy-zagrozenia-powodziowego-i-mapy-ryzyka-powodziowego oraz opracowań specjalistycznych zlecanych 

przez MPU na potrzeby mpzp oraz Studium. 

3.4. Zasady zagospodarowania terenów górniczych, obecne i przyszłe potrzeby eksploatacji złóż 
kopalin  

Na terenie Łodzi dopuszcza się możliwość eksploatacji surowców naturalnych w granicach 
obszarów górniczych ustanowionych w koncesjach. Wskazuje się zasięg terenów górniczych 
jako maksymalną granicę przewidywanych szkodliwych wpływów robót górniczych zakładu 
górniczego („Kierunki – środowisko przyrodnicze” – załącznik Nr 14 do uchwały). Docelowo 

– po zakończeniu eksploatacji, zakłada się włączenie terenów poeksploatacyjnych w strukturę systemu 
terenów aktywnych przyrodniczo (O). Zaleca się ich rekultywację w kierunku rolnym, z możliwością 
wykorzystywania na cele rekreacji i wypoczynku. 

Wskazuje się perspektywiczne tereny eksploatacji powierzchniowej wyłącznie w otoczeniu 
obecnie ustanowionych obszarów górniczych oraz w obrębie terenów udokumentowanych złóż kopalin. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Robota_g%C3%B3rnicza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zak%C5%82ad_g%C3%B3rniczy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zak%C5%82ad_g%C3%B3rniczy
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3.5. Obszary osuwania się mas ziemnych 

Na obszarze Łodzi nie występują obszary osuwania się mas ziemnych. Wobec braku tego typu 
terenów dla obszaru miasta nie jest prowadzony ich rejestr47.  

3.6. Obszary lub obiekty, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny 

Na terenie Łodzi nie występują obiekty ani obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar 
ochronny. 

3.7. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej 

Zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej zostały opisane w kartach ustaleń 
dla jednostek funkcjonalno-przestrzennych – odpowiednio: 

 w jednostce O – zasady kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 

 w jednostce L – zasady kształtowania leśnej przestrzeni produkcyjnej, 

oraz w rozdziale 3.1. Zasady kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego. 

3.8. Obszar ograniczonego użytkowania 

Na terenie obszaru ograniczonego użytkowania dla Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej 
Aglomeracji Miejskiej w Łodzi48 ze względu na brak możliwości dotrzymania standardów jakości 
środowiska, mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych 
i organizacyjnych obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wynikające z ustaleń 
rozporządzenia Nr 6/2003 Wojewody Łódzkiego z dnia 22 sierpnia 2003 r. W obszarze tym obowiązuje 
m.in. całkowity zakaz lokalizacji nowych obiektów oraz rozbudowy, nadbudowy i odbudowy obiektów 
położonych na terenach o funkcjach chronionych przed hałasem lub tych związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, których funkcjonowanie może zwiększyć poziom hałasu w środowisku 
lub zwiększyć zasięg leja depresyjnego na terenie obszaru. W obszarze wprowadza się zakaz zmiany 
funkcji terenów rolnych i leśnych na cele inne niż rolne i leśne (dopuszcza się jedynie zmianę funkcji 
tych terenów z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gospodarczej o braku opisanej powyżej 
uciążliwości). 

4. OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY KRAJOBRAZU, W TYM KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO  

4.1. Krajobrazy codzienne 

Podstawowe zasady ochrony i kształtowania krajobrazów codziennych powinny mieścić 
się w zapewnieniu zasad kształtowania ładu przestrzennego w uwzględnieniem i ochroną istotnych cech 
„codzienności” oraz utrzymaniem tych elementów zagospodarowania, które pozwalają jednoznacznie 
identyfikować się z otaczającą nas przestrzenią. Proponowane nowe formy zabudowy 
i zagospodarowania przestrzennego powinny stanowić kontynuację formy i struktury istniejących 
krajobrazów (w szczególności na obszarze Strefy Wielkomiejskiej), wraz z dopuszczeniem 
indywidualnego i szczególnego kształtowania/akcentowania przestrzeni (np. dominanty, akcenty 
architektoniczne, przestrzenne) wyłącznie na podstawie kompleksowych analiz i wytycznych 
krajobrazowych. Rekomenduje się, aby ustalenia zawarte w miejscowych planach zagospodarowania 

                                                                    
47 Zgodnie z art. 110a ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) starosta (w przypadku Łodzi 

– Prezydent Miasta) prowadzi obserwację terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także 
rejestr zawierający informację o owych terenach. 

48 Rozporządzenie Nr 6/2003 Wojewody Łódzkiego z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania 
dla Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek. 
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przestrzennego, dotyczące kształtowania ładu przestrzennego, zasad zabudowy i zagospodarowania 
trenów, uwzględniały potrzeby zapewnienia harmonijnych i estetycznych krajobrazów codziennych. 

4.2. Krajobrazy priorytetowe oraz charakterystyczne 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wyznaczenie krajobrazów priorytetowych 
jest obligatoryjnym elementem audytu krajobrazowego. Do czasu opracowania audytu 
krajobrazowego dla Łodzi i wyznaczenia granic krajobrazów priorytetowych w Studium 
nie wyznacza się krajobrazów priorytetowych w rozumieniu obowiązujących przepisów. 

Niezależnie, w Studium wskazuje się na terenie miasta krajobrazy szczególnie cenne dla społeczeństwa 
ze względu na wartości kulturowe, historyczne, przyrodnicze, estetyczno-widokowe itp. (m.in. obszary 
w granicach stref ochrony konserwatorskiej, objęte lub rekomendowane do objęcia prawnymi formami 
ochrony przyrody). 

W Studium wskazuje się krajobrazy charakterystyczne dla miasta (Rysunek 21). Są to krajobrazy 
o formach wyróżniających się przestrzennie i jednocześnie będące świadectwem historii i rozwoju Łodzi. 
Krajobrazy te reprezentują obszary zróżnicowane pod względem typu zagospodarowania oraz sposobu 
kształtowania przestrzeni, obejmując w szczególności: 

 krajobrazy zwartej zabudowy śródmiejskiej (ul. Piotrkowska, Polesie i Księży Młyn), 

 krajobrazy dolin rzek znaczących dla tożsamości i historii miasta (Łódki, Jasienia i Neru), 

 krajobrazy lasów, parków miejskich i cmentarzy (Las Łagiewnicki, Las Ruda-Popioły, Park 
im. J. Piłsudskiego, Cmentarz Żydowski, Cmentarz Stary przy ul. Ogrodowej), 

 krajobrazy ruralistyczne siedlisk dawnych wsi, folwarków wraz z rozłogami pól (Nowosolna, 
Mileszki, Chocianowice, folwark Brus). 

Ustala się ochronę krajobrazów charakterystycznych (Rysunek 21) poprzez podporządkowanie 
nowego sposobu zagospodarowania walorom zagospodarowania tradycyjnego, zwykle indywidualnego 
dla wskazanego terenu. Oznacza to zachowanie charakterystycznych cech krajobrazu rozumianych jako: 

 układ sieci ulic (np. krajobraz wsi Nowosolna – promienisty układ ulic odchodzących od placu 
oraz obwodnicowy układ wpisujący się w przebieg granic działek zgodny z własnościowym 
podziałem; strefa funkcjonalna ul. Piotrkowskiej wraz z bezpośrednim otoczeniem oraz Stare 
Polesie – szachownicowy układ ulic prostopadłych i równoległych do siebie, z odgięciem 
ul. płk. Jana Kilińskiego), 

 zachowanie czytelności charakterystycznych dla danej przestrzeni podziałów własnościowych 
(np. rozłogi pól, historyczne podziały własnościowe – szczególnie w strefie wielkomiejskiej), 

 ciągłość i spójność przestrzenna krajobrazu otwartego dolin rzek (jako krajobraz bez zabudowy 
lub o bardzo ograniczonym udziale zabudowy małogabarytowej), 

 wyraźny podział przestrzenny zachowanych układów ruralistycznych na krajobraz siedliska wsi 
i krajobraz otwarty rozłogów pól, łąk, pastwisk, wraz z preferencją ich rolniczego użytkowania, 

 zwartość i naturalność miejskiego kompleksu leśnego (Łagiewniki i Ruda Popioły), z zabudową 
pojedynczą, wyłącznie jako towarzyszącą i uzupełniającą program podstawowy (bez możliwości 
wydzielania nowych działek pod zabudowę), 

 miejski, reprezentacyjny charakter zieleni urządzonej (Park na Zdrowiu), 

 rozplanowanie cmentarzy (aleje cmentarne, zieleń, lokalizacja nagrobków lub macew wraz 
z ich otoczeniem) z zakazem „dogęszczania” miejsc pochówku w najstarszych częściach cmentarzy 
(Cmentarz Stary przy ul. Ogrodowej oraz Cmentarz Żydowski). 

Szczegółowe ustalenia dla terenów położonych w granicach stref ochrony krajobrazów 
charakterystycznych stanowią element polityki przestrzennej miasta i zapisane są w Studium w kartach 
ustaleń dla poszczególnych jednostek funkcjonalno-przestrzennych, jako wytyczne do ustaleń mpzp. 
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Rysunek 21 Krajobrazy i obiekty charakterystyczne 
Źródło: opracowanie własne. 
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4.3. Ochrona i kształtowanie wartości widokowych 

Ustala się ochronę oraz kształtowanie charakterystycznych wartości widokowych, 
w tym ekspozycji obiektów szczególnych, poprzez określenie zasad ukształtowania 
i zagospodarowania otaczających je przestrzeni, przede wszystkim przestrzeni publicznych 
(Rysunek 22): 

 dla obiektów charakterystycznych w krajobrazie: elementów wysokościowych, dominant, 
akcentów architektonicznych (wskazanych jako obiekty pozytywne i wybitnie wyróżniające 
się w panoramie miasta, dominanty widoczne w panoramie miasta oraz pozostałe dominanty, 
Rysunek 21, Rysunek 23) ustala się w nowych działaniach ich zachowanie oraz podkreślanie 
kompozycją urbanistyczną (np. forma i kształt przestrzeni publicznej, osie widokowe, układ 
zabudowy lub zieleni) z poszanowaniem historycznej struktury, 

 dopuszczenie sytuowania nowych dominant wyłącznie jeśli wynika to z kompozycji urbanistycznej 
(szczególnie w miejscach gdzie dominanty lub akcenty architektoniczne istniały np. kominy, wieże 
fabryczne), 

 dla otoczenia zabytków lub dóbr kultury współczesnej ustala się zasadę harmonijnego 
kształtowania nowej zabudowy oraz zagospodarowania przestrzennego uwzględniających 
charakterystyczne, historyczne cechy tych obiektów, 

 dla obszarów ekspozycji zabytków lub dóbr kultury współczesnej oraz związanych z nimi punktów 
i ciągów widokowych (w szczególności stanowiących przestrzeń publiczną) ustala się w nowych 
działaniach zapewnienie otwarć oraz wglądów widokowych, poprzez ich zachowanie 
lub wytworzenie, 

 dla miejsc „pierwszego” odbioru miasta takich jak: główne wjazdy i przejazdy przez miasto (drogowe 
i kolejowe), „bramy miasta”, dworce i stacje kolejowe oraz lotnisko ustala się potrzebę szczególnego 
kształtowania zagospodarowania z uwzględnieniem ochrony charakterystycznych otwarć 
lub wglądów widokowych na zabudowę miasta, 

 dla panoram/sylwety miasta ustala się ochronę widoczności z wyznaczonych w Studium punktów 
widokowych na zasadach określonych poniżej, 

 dla dolin rzek ustala się ochronę ich ciągłości i czytelności, kształtowanie ciągów krajobrazowych 
podkreślonych odcinkowo m.in. przez zieleń, ciągi piesze i rowerowe oraz inne elementy systemu 
przestrzeni publicznych, 

 dla miejsc odbioru krajobrazu miasta z przestrzeni takich jak: osie widokowe, ciągi widokowe, 
otwarcia widokowe ustala się potrzebę zapewnienia ekspozycji lub wglądów widokowych 
na obiekty charakterystyczne w krajobrazie, wskazane jako obiekty pozytywne i wybitnie 
wyróżniające się w panoramie miasta, dominanty widoczne w panoramie miasta oraz pozostałe 
dominanty. Zachowanie ekspozycji dominant ze wskazanych osi widokowych należy zapewnić 
poprzez nasadzenia szpalerów drzew w sposób nieprzesłaniający widoku na dominantę, a także 
poprzez zakaz realizacji nadwieszeń i połączeń budynków nad przestrzeniami publicznymi wzdłuż 
ciągów widokowych.  

 dla odcinków przejazdów przez miasto o pozytywnym odbiorze, a także punktów otwarć 
widokowych widocznych z dróg samochodowych oraz z nasypów torów kolejowych (Rysunek 22) 
ustala się potrzebę zapewnienia widoków poprzez kontrolowanie wprowadzania nowej zabudowy, 
a także ograniczenie nasadzeń wyłącznie do roślinności niskiej w strefach bezpośredniego 
przedpola wyznaczonych odcinków i punktów, 

 dla krajobrazów codziennych Strefy Wielkomiejskiej ustala się zachowania ich walorów 
widokowych jako źródła wartości dostarczającej komfortu estetycznego i psychicznego. 

Jednocześnie nakazuje się kształtowanie nowych układów przestrzennych i zespołów zabudowy 
zgodnie z istniejącymi kompozycjami przestrzennymi, w szczególności definiowanymi osiami 
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kompozycyjnymi m.in. wskazanymi w rejonie Nowosolnej oraz ul. Piotrkowskiej i ul. Prezydenta Gabriela 
Narutowicza49. 

 

Rysunek 22 Elementy kompozycyjne w ochronie i kształtowaniu wartości widokowych 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 

                                                                    
49 Wskazane osie kompozycyjne stanowią autorski wybór ekspertów z zakresu architektury krajobrazu, wykonanej w związku ze zleceniem 

zewnętrznym dotyczącym waloryzacji krajobrazu miasta (Pracownia Projektowa URBIOSIS, Studium krajobrazowe miasta Łodzi, cz. I: Studium 
jednostek krajobrazowych, Warszawa 2014 rok). 
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Kształtowanie panoramy miasta widocznej z punktów widokowych 

W Studium wskazuje się pięć punktów widokowych50: Rudzka Góra, Górka Retkińska, Górka 
Rogowska, Górka w Józefowie i Górka w Łaskowicach. Dla ww. punktów widokowych 
wyznacza się obszary przedpola widokowego, dla których ustala się ograniczenie wysokości 
zabudowy wynikające z potrzeby zapewnienia widoczności głównego motywu sylwety miasta 

z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z funkcjonowania Portu Lotniczego im. Władysława 
Reymonta oraz dotychczasowych ustaleń mpzp i dokumentów strategicznych (ustalenia dotyczące 
wysokości nowej zabudowy zapisano w kartach ustaleń dla poszczególnych jednostek funkcjonalno-
przestrzennych). Dopuszcza się lokalne przewyższenia zabudowy (zgodnie z ustaleniami mpzp) jednak 
z zakazem sytuowania obiektów budowlanych przesłaniających obiekty wyróżniające się pozytywnie 
w głównych motywach panoramy miasta51 (Rysunek 21, Rysunek 23). 

 

Rysunek 23 Ochrona i kształtowanie wysokości nowej zabudowy z uwzględnieniem widoków głównych motywów 
sylwety miasta 

Źródło: opracowanie własne. 

Ze względu na ochronę widoku głównego motywu sylwety miasta oraz widoków na krajobraz 
otwarty widzianych z wymienionych punktów widokowych wprowadza się, poza ww. ograniczeniami 
wysokości zabudowy, następujące zasady kształtowania punktów widokowych i ich otoczenia: 

 ograniczenie wysokości zieleni zlokalizowanej na górkach stanowiących punkty widokowe 
oraz ograniczenie wysokości i sytuowanie zabudowy w sposób nie zasłaniający ekspozycji sylwety 
miasta, 

 kształtowania zagospodarowania wierzchołka górki od strony widocznej sylwety miasta jako 
tarasów widokowych z urządzeniami oraz tablicami informacyjnymi i edukacyjnymi dotyczącymi 
widocznego motywu sylwety miasta. 

                                                                    
50 Dodatkowym, potencjalnym punktem jest również Górka w Nowosolnej. Rozpoczęcie realizacji programu rekreacyjno-widokowego na Górce 

w Nowosolnej uzależnia się od ostatecznego zakończenia jej rekultywacji. 
51 Przesłanianie należy sprawdzić na etapie sporządzania mpzp poprzez umieszczenie projektowanych obiektów w widokach sylwety miasta.  
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Dopuszcza się możliwość realizacji punktów widokowych w strukturze zurbanizowanej miasta 
z wykorzystaniem obiektów wysokościowych lub ich części (np. Archikatedra p.w. św. Stanisława Kostki, 
budynek biurowy Textilimpex itd.). 

5. OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 

Ustala się, że dziedzictwo kulturowe jest jednym z najważniejszych czynników budujących 
tożsamość i wspierających współczesny rozwój miasta. W Studium ustala się zasady ochrony 
i jednoczesnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego jako jeden z głównych celów polityki 
przestrzennej miasta rozwijającego się do wewnątrz, świadomie zarządzającego swoimi zasobami.  

Ustala się jako zasadę podstawową zarządzanie krajobrazem kulturowym obejmującym całe 
środowisko kulturowe miasta. Wskazuje się trzy kategorie działań realizujących zasadę podstawową: 

 system ochrony i opieki tj. uwzględnienie ochrony dziedzictwa materialnego, stanowiącego 
materialny wyraz kultury i historii poprzednich i współczesnych pokoleń, budującego tożsamość, 

 planowanie i podejmowanie działań strategicznych tj. działań zmierzających do uwzględnienia 
dziedzictwa kulturowego we współczesnym rozwoju miasta, 

 podejmowanie działań edukacyjnych i promocyjnych. 

5.1. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym – wykorzystanie potencjału 

Dziedzictwo kulturowe jest integralną częścią współczesnego miasta. Stąd polityka ochrony 
i wykorzystania historycznego i współczesnego dziedzictwa materialnego musi być ściśle powiązana 
z polityką wielosektorową, w tym również z polityką przestrzenną. Miasto – Łódź, jego krajobraz 
kulturowy, w szczególności Strefa Wielkomiejska oraz dziedzictwo kulturowe miasta powinno podlegać 
wspólnej koncepcji zagospodarowania, której integralną częścią jest ochrona dziedzictwa. Zatem 
zarządzanie dziedzictwem kulturowym musi polegać na określeniu różnego zakresu działań 
strategicznych dopasowanych do „kategorii” terenów, co znajduje wyraz w polityce sektorowej. 

Dziedzictwo kulturowe, w szerokim ujęciu tj. krajobraz kulturowy wraz z wszystkimi jego 
komponentami, w tym zabytkami, dobrami kultury współczesnej, ich otoczeniem kształtowanym według 
zasad ładu przestrzennego, zielenią, małą architekturą, a także wraz z elementami symbolicznymi, 
dziedzictwem niematerialnym, legendami, zwyczajami, itd. powinno stanowić istotny czynnik rozwoju 
i zaspokajania bieżących potrzeb użytkowników miasta. Zatem ochrona zasobu, choć konieczna 
i niepodważalnie potrzebna, nie może pomijać aspektu użytkowego. W Studium rekomenduje się taki 
sposób ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, który jednocześnie pozwala na wykorzystywanie 
zasobu do bieżących, użytkowych potrzeb, zatem pozwala na dalszy rozwój miasta historycznego. 

Oznacza to zróżnicowanie w podejściu i zakresie ochrony w odniesieniu do poszczególnych 
obszarów i obiektów dziedzictwa kulturowego. Służy temu polityka strefowa – stref ochrony 
konserwatorskiej wpisująca się w politykę stref działań miejskich wyrażoną w kartach ustaleń 
dla jednostek funkcjonalno-przestrzennych. 

W Studium obszar Strefy Wielkomiejskiej uznaje się za szczególną koncentrację 
dziewiętnastowiecznej zabudowy i obejmuje się ochroną jako krajobraz kulturowy zwartej zabudowy 
śródmiejskiej („Kierunki – dziedzictwo kulturowe, zabytki oraz dobra kultury współczesnej” – załącznik 
Nr 15 do uchwały). Jest to jednocześnie obszar czytelnego i zachowanego rozplanowania osadnictwa 
z okresu powstania i rozwoju Łodzi przemysłowej. Krajobraz kulturowy obszaru Strefy Wielkomiejskiej 
obejmuje sią ochroną i prawie w całości ustala się na jego terenie strefy ochrony konserwatorskiej. 
Ze względu na zróżnicowany stopień zachowania struktury urbanistycznej, autentyzm zabudowy 
i zagospodarowania przestrzennego, wartość architektoniczną i historyczną budynków, stan techniczny 
zabudowy wprowadza się podział na różne kategorie ww. stref.  
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Najcenniejsze obszary i obiekty miasta obejmuje się strefą konserwatorską A, w której wszystkie 
działania, możliwe do realizacji, podlegają największym rygorom, największym restrykcjom 
konserwatorskim. Poza obszarami strefy A (strefy restrykcji i konserwacji) znajdują się ponadto, 
w rozproszeniu, zabytki rejestrowe, cenne dla tożsamości naszego miasta, w których działania, na równi 
z obszarami stref A, podporządkowuje się wysokim rygorom konserwatorskim52. Strefa A 
jest jednocześnie obszarem koncentracji działań miejskich i inwestycji publicznych, które ze względu 
na dziedzictwo kulturowe powinny prowadzić do najwyższej jakości przestrzeni publicznych, działań 
prestiżowych, edukacyjnych, promocyjnych, wydarzeń kulturalnych itp. Wszystkie działania 
przestrzenne, w tym również w zakresie transportu, komunikacji, parkingów, obiektów 
wielkokubaturowych (w tym handlowych) nie mogą naruszać autentyczności struktury obszaru.  

Pozostałe obszary miasta, posiadające znaczne walory pod względem krajobrazu kulturowego 
oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków powinny cechować się bardziej zrównoważoną 
i kompromisową polityką miejską. Są to obszary zaklasyfikowane jako istotne pod względem kulturowym 
i chronione ustaleniami stref ochrony konserwatorskiej B i C, gdzie powinna mieć miejsce równowaga 
pomiędzy ochroną zasobu a potrzebami zrównoważonego rozwoju. Podstawą wszystkich działań 
w strefach ochrony konserwatorskiej oraz przy rozproszonych elementach dziedzictwa kulturowego 
(przez które rozumie się programy rewitalizacji, działania budowlane i inne inwestycje) powinny być 
badania, inwentaryzacje i dokumentacje dostosowane do skali opracowania, uzupełnione konsultacjami 
społecznymi i programami edukacyjnymi. Zabytki wymienione w GEZ oraz inne elementy dziedzictwa 
kulturowego, które chroni się w Studium strefami ochrony konserwatorskiej B i C są zróżnicowane 
m.in. pod względem formy, funkcji obecnej oraz przyszłej, wielkości i innych cech, stąd w Studium 
wskazuje się jako zasadę nadrzędną możliwość ich utrzymania w niezmienionej formie lub ich adaptacji 
z dopuszczeniem ingerencji w strukturę zabytku i jego otoczenia wyłącznie zgodnie z uzyskanymi 
zaleceniami konserwatorskimi. Oznacza to dopuszczenie przekształceń zabytków oraz ingerencji 
w ich otoczenie, wiążących się z ich dostosowaniem do wymagań funkcjonalnych, technologicznych 
oraz obowiązujących przepisów prawa wyłącznie na zasadach określonych indywidualnie przez służby 
konserwatorskie. 

W Studium przyjmuje się jako zasadę, że rozwój miasta do wewnątrz, wykorzystujący dziedzictwo 
kulturowe i zabytki, musi obejmować nie tylko działania przy zabytkowych obiektach budowalnych, 
ale także w ich otoczeniu i obszarach ekspozycji. Ich celem jest podnoszenie jakości przestrzeni 
oraz jakości życia i użytkowania miasta. W Studium określa się jako zasadę ochrony i jednoczesnego 
kształtowania otoczenia i ekspozycji zabytków wykonywanie analiz oraz ekspertyz przestrzenno-
krajobrazowych na etapie poprzedzającym i w trakcie sporządzania mpzp oraz określenia 
na ich podstawie szczegółowych ustaleń przestrzenno-konserwatorskich. 

W Studium wskazuje się na potrzebę realizacji zadań określonych w zaleceniach i wytycznych 
konserwatorskich oraz ustaleniach planistycznych poprzez działania strategiczne (w tym rewitalizacyjne), 
których podstawą będą dokumenty i programy strategiczne. Jako niezbędne wskazuje się przede 
wszystkim działania inwestycyjne obejmujące inwestycje publiczne (w tym przestrzenie publiczne 
oraz zabudowę), a także inwestycje budowlane (realizowane przez różne podmioty i różnych właścicieli). 
Uzupełnieniem działań „twardych” musi być wielopłaszczyznowa edukacja (warsztaty, publikacje, 
prezentacje, wydarzenia, komunikaty medialne i wiele innych) w zakresie historii, kultury, tożsamości, 
identyfikacji, ochrony konserwatorskiej itd. 

 

 

 

                                                                    
52 Dla zabytków wpisanych do rejestru zabytków, ustala się postępowanie zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony i opieki 

nad zabytkami.  
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5.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego 

W polityce przestrzennej miasta uwzględnia się ochronę dziedzictwa materialnego 
wynikającą z przepisów odrębnych, a jednocześnie wskazuje się narzędzia i obszary działań 
wykorzystujących zasób dziedzictwa kulturowego do budowania miasta współczesnego. 
Zatem wychodząc od ochrony zasobu, określając zasady tej ochrony – jednocześnie wskazuje 

się potrzeby i możliwe kierunki zmian. 

Jako zasadę uznaje się ochronę zabytków wpisanych do rejestru zabytków53 województwa 
łódzkiego znajdujących się na terenie miasta. Ochronie podlegają zabytki rejestrowe zaliczające się 
do każdej z kategorii: zabytkowych fragmentów miasta (układów urbanistycznych), zespołów 
urbanistycznych, zespołów architektonicznych oraz obiekty indywidualne. W mpzp należy uwzględnić 
ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków oraz ich otoczenia. 

Jednym z najważniejszych celów polityki przestrzennej jest ochrona dziedzictwa kulturowego 
o unikalnych wartościach w skali całego kraju tj. obszaru pomnika historii pn. Łódź – wielokulturowy 
krajobraz miasta przemysłowego („Kierunki – dziedzictwo kulturowe, zabytki oraz dobra kultury 
współczesnej” – załącznik Nr 15 do uchwały). Jest to obszar, który w ustaleniach mpzp powinien 
być objęty wyjątkową ochroną zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony zabytków. 

Formą ochrony zabytków w postaci parku kulturowego miasto objęło północny odcinek 
ul. Piotrkowskiej – PK 1 – Układ urbanistyczny i architektoniczny ul. Piotrkowskiej – część północna (pn. 
Park Kulturowy ulicy Piotrkowskiej, Rysunek 24). Jest to jeden z najcenniejszych fragmentów miasta 
dziewiętnastowiecznego uznany za pomnik historii, wpisany do rejestru zabytków oraz wymieniony jako 
układ przestrzenny w gminnej ewidencji zabytków. Granice parku kulturowego obejmują większy obszar 
niż ww. formy ochrony zabytków, stwarzając możliwość ochrony i zarządzania krajobrazem kulturowym 
również w otoczeniu obszaru pomnika historii i układu przestrzennego wpisanego do rejestru zabytków.  

W Studium wskazuje się 8 obszarów wartościowych krajobrazów miejskich, dla których 
postulowaną formą ochrony i zarządzania zabytkami mogą być parki kulturowe („Kierunki – dziedzictwo 
kulturowe, zabytki oraz dobra kultury współczesnej” – załącznik Nr 15 do uchwały, Rysunek 24). 
W pierwszej kolejności wskazuje się na obszary typowane w obowiązującym Wojewódzkim Programie 
Opieki nad Zabytkami (Łagiewniki), jak również obszar posiadeł wodno-fabrycznych – wskazywany 
do utworzenia parku kulturowego w ubiegłych latach przez Radę Miejską w Łodzi. Dodatkowo do objęcia 
ochroną w postaci parku kulturowego wskazuje się historyczne układy i zespoły urbanistyczne miasta 
przemysłowego (z różnych okresów jego rozwoju) oraz zespół leśno-willowy Ruda-Popioły. 

Zgodnie z przepisami odrębnymi (w szczególności Art.16 ust. 6. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) obszary, na których 
zostanie utworzony park kulturowy ustala się jako obszary, na których sporządza się obowiązkowo mpzp. 
Ustala się zasadę ochrony krajobrazu kulturowego w obszarach utworzonych parków kulturowych 
oraz uwzględnienie ustaleń planu ochrony parku kulturowego w opracowywanych mpzp. 

Zaproponowane obszary do utworzenia parków kulturowych stanowią wstępną propozycję. 
Potwierdzenie wyboru, doprecyzowanie delimitacji oraz wyznaczenie kolejności tworzenia 
proponowanych parków kulturowych pozostawia się do decyzji władz miasta oraz uzależnia się od opinii 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Rekomenduje się, aby ustalenia i zasady ochrony parków 
kulturowych uwzględniały potrzeby lokalnych społeczności i użytkowników miasta. 

                                                                    
53 Uwarunkowania: Rysunek 45 i „Uwarunkowania – identyfikacja dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej” – 

załącznik Nr 4 do uchwały; aktualny wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków jest tworzony przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. 
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Rysunek 24 Proponowane obszary parków kulturowych 
Źródło: opracowanie własne. 

5.3. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

Strefy ochrony konserwatorskiej 

Obszary zabytków wpisanych do rejestru zabytków oraz zabytków wymienionych w gminnej 
ewidencji w postaci: układów urbanistycznych, układów ruralistycznych oraz miejsc 
koncentracji historycznych zespołów budowlanych oraz historycznych obiektów 
budowlanych obejmuje się w Studium strefami ochrony konserwatorskiej („Kierunki – 

dziedzictwo kulturowe, zabytki oraz dobra kultury współczesnej” – załącznik Nr 15 do uchwały, Rysunek 
25). Szczególną ochronę strefową wskazuje się dla obszaru pomnika historii. W Studium ustala 
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się rekomendacje do mpzp w odniesieniu do zakresu i stopnia szczegółowości ustaleń poszczególnych 
kategorii stref ochrony konserwatorskiej54. 

 

Rysunek 25 Strefy ochrony konserwatorskiej i archeologicznej 
Źródło: opracowanie własne. 

Strefy ochrony konserwatorskiej stanowią sektorową politykę miejską, która z kolei stanowi 
integralną część polityki przestrzennej miasta. Jedną z kategorii stref ochrony konserwatorskiej są strefy 
konserwatorskie ochrony archeologicznej, które ustala się w celu ochrony zabytków archeologicznych 
oraz obszarów, gdzie z dużym prawdopodobieństwem takie zabytki mogą się znajdować55. 

                                                                    
54 Opis i wytyczne dla kategorii stref „A” i „B” – z wykorzystaniem opracowania: Salm J., Propozycja stref ochrony konserwatorskiej dla potrzeb 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Łodzi oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Łódź 2007-
2008 rok. 

55 Zasięgi konserwatorskich stref ochrony archeologicznej wyznaczono na podstawie wytycznych i uzasadnienia Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Łodzi. 
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Ich ustalenia uzupełniają wskazania jednostek struktury funkcjonalno-przestrzennej w zakresie 
odnoszącym się do krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków. Granice stref stanowiły 
główną podstawę wyznaczenia zasięgów jednostek funkcjonalno-przestrzennych w śródmieściu56. 

Granice stref ochrony konserwatorskiej ustalone w Studium, mogą zostać zmienione w mpzp 
(zmniejszone, zwiększone lub całkowicie zlikwidowane), wyłącznie w wyniku badań naukowych, analiz 
urbanistycznych i historycznych oraz po uzyskaniu potwierdzenia w tym zakresie przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków57. Podstawą zmiany granic stref ochrony konserwatorskiej, może być również 
zmiana (wykreślenie, dodanie nowego obszaru, zmiana granic) wpisów obszarowych do rejestru 
zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Ustalenie stref ochrony konserwatorskiej ma na celu ochronę 
zachowanych, wartościowych elementów krajobrazu kulturowego miasta, co nie wyklucza możliwości 
realizacji całkowicie nowych obiektów budowlanych, przestrzeni publicznych oraz elementów 
zagospodarowania przestrzennego. Celem zapisów strefowych jest umożliwienie współczesnego 
rozwoju miasta z jednoczesnym zapewnieniem ochrony i utrzymania dziedzictwa kulturowego jako 
przejawu kultury materialnej dawnych pokoleń i fundamentu tożsamości miejsca. 

Strefa A – ścisłej ochrony konserwatorskiej wielokulturowego krajobrazu miasta przemysłowego uznanego 
za pomnik historii wraz z obszarem buforowym 

Strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej jest strefą priorytetową ze względu na potrzebę ochrony 
i opieki konserwatorskiej. Obejmuje obszary o najwyższym stopniu autentyzmu i unikatowości, przede 
wszystkim uznane za pomnik historii wraz ze strefą buforową. 

Strefa B – ochrony konserwatorskiej układów przestrzennych oraz zabytków i ich otoczenia 

Strefa obejmuje w szczególności układy urbanistyczne wpisane do rejestru zabytków jak również 
najlepiej zachowane enklawy śródmiejskiej, XIX-wiecznej zabudowy oraz części układu ruralistycznego 
(w postaci dawnego siedliska wsi, dworu lub folwarku58). Strefa „B” obejmuje także obiekty wpisane 
do rejestru zabytków wraz z ich otoczeniem i ekspozycją, jak również zabytki wymienione w gminnej 
ewidencji zabytków w tym w szczególności historyczne układy przestrzenne. 

Strefa C – ochrony konserwatorskiej elementów rozplanowania oraz zabytków 

Strefa obejmuje obszary zachowanych elementów dziedzictwa kulturowego tworzących układy 
przestrzenne lub znajdujących się w rozproszeniu, a także historyczne układy przestrzenne częściowo 
przekształcone. Są to zarówno fragmenty historycznych układów urbanistycznych, siedliska i układy 
ruralistyczne, zespoły zabudowy zabytkowej i współczesnej, pojedyncze obiekty zabytkowe, jak również 
inne wartościowe zespoły i obiekty historyczne oraz dobra kultury współczesnej. 

Strefy ochrony konserwatorskiej A, B i C określają dominujący kierunek działań w zakresie ochrony 
dziedzictwa kulturowego, determinując dopuszczalny zakres przekształceń ustalony w kartach ustaleń 
dla jednostek funkcjonalno- przestrzennych (Tabela 18). 

 

 

                                                                    
56 Jest to zasada, od której w niektórych przypadkach mogą być wprowadzone różnice, w szczególności wynikające z ustanowienia wyższej 

ochrony konserwatorskiej. 
57 Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy wymienione w tekście badania naukowe zostały przeprowadzone już po uchwaleniu Studium. W przypadku 

wykonywania analiz lub opracowań na potrzeby projektu planu miejscowego, wymienione potwierdzenie konserwatorskie może być uzyskane 
w toku procedury formalno-prawnej planu miejscowego, w którym zostaną wprowadzone rozwiązania wynikające z ww. analiz (tj. jako 
uzgodnienie projektu planu miejscowego przez organ ochrony zabytków). 

58 Unikatowy i wyjątkowy pod względem rozplanowania, układ promienisty osady pruskiej Nowosolna (ze względu na jedyny wpis obszaru układu 
ruralistycznego do GEZ), mimo znacznego stopnia przekształcenia struktury przestrzennej oraz znaczącej ilości nowej zabudowy, 
zaszeregowano do strefy ochrony konserwatorskiej „B”. 
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Tabela 18 Dopuszczalny zakres przekształceń w strefach ochrony konserwatorskich: A, B i C. 

Element historycznego krajobrazu 
kulturowego (urbanistycznego 

i ruralistycznego) 
Strefa A Strefa B Strefa C 

Zabytki wraz z otoczeniem ochrona obligatoryjna ochrona obligatoryjna ochrona obligatoryjna 
Historyczny przebieg dróg ochrona obligatoryjna ochrona obligatoryjna ochrona obligatoryjna 

Zasady lokalizowania zabudowy 
względem przestrzeni publicznej 

ochrona obligatoryjna ochrona obligatoryjna ochrona fakultatywna 

Zasady lokalizowania zabudowy 
w głębi działki 

ochrona obligatoryjna ochrona fakultatywna ochrona fakultatywna 

Zasady zagospodarowania działki  ochrona obligatoryjna ochrona fakultatywna ochrona fakultatywna 
Historyczne granice działek ochrona fakultatywna ochrona fakultatywna ochrona fakultatywna 

Źródło: opracowanie własne. 

Strefa K – ochrony krajobrazu kulturowego 

Strefa obejmuje obszary buforowe dla pozostałych stref ochrony konserwatorskiej, gdzie 
przewiduje się możliwość dalszego przekształcania, sanacji, rewaloryzacji i rekompozycji struktur 
miejskich i krajobrazu kulturowego oraz kulturowo-naturalnego. Obszary te w szczególności 
zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie stref „A” „B” i „C” (wokół Strefy Wielkomiejskiej). 
Wyznaczone zostały także w miejscach wymagających ochrony reliktów osadnictwa ruralistycznego, 
czytelnego we współczesnym planie oraz krajobrazie miasta (rozłogi pól wraz z układem dolinnym rzeki, 
dawne stawy lub obniżenia terenu w miejscu dawnego stawu, pozostałości osadnicze takie jak miejsce 
lokalizacji młyna, huty szklanej itp.). Są to również obszary otoczenia dworców kolejowych Łódź 
Fabryczna i Łódź Kaliska, stanowiących miejsca pierwszego kontaktu z miastem. 

W strefie tej ochronie podlegają pojedyncze, zachowane cechy zagospodarowania przestrzennego 
lub obiekty kulturowe (zabytki, układy przestrzenne, czytelne przebiegi dawnych dróg, granice 
historycznych podziałów prawno-własnościowych np. granice dóbr i kluczy). 

W terenach strefy „K”, zlokalizowanych w Strefie Wielkomiejskiej i jej otoczeniu, należy kształtować 
przestrzenie z zapewnieniem ekspozycji lub wglądów widokowych na zabytki, a w strefach otoczenia 
dworców – z zapewnieniem ich reprezentacyjnego charakteru, w szczególności strefy wejściowej – placu 
dworcowego. W historycznych układach ruralistycznych ustala się podporządkowanie nowej zabudowy 
zasadom obowiązującym w historycznym układzie ruralistycznym (w szczególności w zakresie: miejsca 
i sposobu lokalizacji zabudowy, zasad jej kształtowania z zachowaniem podstawowych gabarytów 
i tradycyjnych materiałów budowlanych). Szczegółowe ustalenia w ww. zakresie powinny 
być przedmiotem ustaleń mpzp. 

Strefy konserwatorskie ochrony archeologicznej 

Znaczne skupiska stanowisk archeologicznych na terenie Łodzi, jak również miejsca 
potencjalnego występowania śladów dawnego osadnictwa znajdują się w dolinach rzek: 
Jasień, Łódka, Ner i Sokołówka. 

Duże walory archeologiczne posiadają także obszary osad wczesnoprzemysłowych Łodzi, 
znacznie przekształcone w kolejnych latach rozwoju miasta, przede wszystkim w rejonie ul. Piotrkowskiej 
i wzdłuż innych ulic dawnej osady Łódka, osady Nowe Miasto, posiadeł wodno-fabrycznych (w tym system 
kanałów na terenie Posiadła Bielnikowego). W rejonach tych należałoby rozważyć wyprzedzające 
badania archeologiczne (prowadzone według ustalonego i nadzorowanego przez służby konserwatorskie 
programu badawczego), jako element poprzedzający proces inwestycyjny w szczególności stanowiący 
uzasadnienie decyzji i pozwoleń administracyjnych w części konserwatorskiej. 

W celu ochrony zabytków archeologicznych wyznacza się strefę konserwatorską ochrony 
archeologicznej („Kierunki – dziedzictwo kulturowe, zabytki oraz dobra kultury współczesnej” – załącznik 
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Nr 15 do uchwały, Rysunek 25) obejmującą stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru 
oraz wymienione w GEZ na podstawie Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP)59. 

Strefę konserwatorską ochrony archeologicznej należy traktować jako szczególny rodzaj stref 
ochrony konserwatorskiej w rozumieniu przepisów odrębnych. Ustala się jako zasadę obowiązującą 
w strefie: ochronę zabytków archeologicznych nieruchomych i ruchomych (reliktów dawnej działalności 
człowieka, w szczególności cmentarzysk i obszarów osadnictwa). Postępowanie w zakresie ochrony 
zabytków archeologicznych w procesach inwestycyjnych regulują przepisy odrębne, w szczególności 
ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 
z późn. zm.). 

W przypadku sporządzania mpzp należy uwzględnić strefę konserwatorską ochrony 
archeologicznej oraz stanowiska archeologiczne (wpisane do rejestru i ewidencji zabytków). Granice 
strefy konserwatorskiej ochrony archeologicznej, mogą zostać zmienione (zmniejszone, zwiększone 
lub całkowicie zlikwidowane) na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w wyniku badań 
wskazujących, że zabytki archeologiczne zlokalizowane są w inny sposób niż przyjęty na potrzeby 
Studium. 

Ochrona zabytków wymienionych w gminnej ewidencji60 

W Studium rekomenduje sporządzenie mpzp dla zabytkowych układów urbanistycznych 
i ruralistycznych wymienionych w gminnej ewidencji zabytków oraz dla obszarów kumulacji zabytków 
ewidencyjnych wraz z ustaleniem odpowiednich stref ochrony konserwatorskiej (Rysunek 26). 

Ochrona dóbr kultury współczesnej61 

W Studium wskazuje się dwa rodzaje dóbr kultury współczesnej. Są to: 

 dobra kultury współczesnej ponadlokalne – obligatoryjne (ustala się obligatoryjność ochrony 
wszystkich elementów wynikających z kryterium wyboru obiektu) – wyznaczone zgodnie z Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, a także rozszerzone o inne znaczące 
obiekty z terenu miasta, 

 dobra kultury współczesnej lokalne – fakultatywne (ustala się fakultatywność zakresu ich ochrony) 
– dopuszcza się weryfikację listy proponowanych do objęcia ochroną lokalnych dóbr kultury 
współczesnej (rozszerzenie, skrócenie) w wyniku badań naukowych oraz analiz stwierdzających 
utratę walorów decydujących o ochronie (np. gdy obiekt zostanie wyburzony lub przebudowany) 
lub w przypadku, gdy obiekt zostanie uznany za zabytek. 

W Studium ustala się, że wyznacznikiem określenia ogólnych zasad ochrony obiektów jest 
ich wysoka wartość artystyczna lub historyczna. Ustala się następujące generalne reguły i zasady ochrony 
dóbr kultury współczesnej62: 

 należy chronić autentyzm obiektu (w zakresie formy, gabarytów, rodzaju materiałów budowlanych 
zgodnie z pierwotnym projektem lub wykonaniem), 

 należy podejmować wszelkie działania utrwalające i/lub przywracające walory obiektu 
(wraz z uatrakcyjnieniem np. poprzez oświetlenie nocne), 

                                                                    
59 Narodowy Instytut Dziedzictwa (w skrócie NID) działający przy MKiDN utożsamia stanowisko archeologiczne z nieruchomym zabytkiem 

archeologicznym w rozumieniu art. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1446 z późn. zm.). 

60 Uwarunkowania: Rysunek 47 i „Uwarunkowania – identyfikacja dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej” – 
załącznik Nr 4 do uchwały; aktualny wykaz obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków jest tworzony przez Miejskiego Konserwatora 
Zabytków. 

61 Uwarunkowania: Rysunek 51; „Uwarunkowania – identyfikacja dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej” – 
załącznik Nr 4 do uchwały i Wykaz 12. 

62 Reguły w zakresie ochrony, podobnie jak kryteria wyboru obiektów uznanych za dobra kultury współczesnej – na podstawie opracowania 
studialno-koncepcyjnego – Olenderek J., Polityka ochrony dóbr kultury współczesnej, opracowanie studialno-koncepcyjne, maszynopis, Łódź 
2008 rok. 
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 należy dopuszczać jedynie całościowe, skoordynowane działania renowacyjne, modernizacyjne 
i restrukturyzacyjne umożliwiające właściwe użytkowanie i utrzymanie obiektu (zmiany funkcji 
pierwotnej, termoizolacje, wymiana instalacji, stolarki, dostosowanie do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, itp.), 

 należy chronić integralność obiektu – spójność jego komponentów, struktury, planu, form i detalu, 

 należy chronić otoczenie i ekspozycję obiektów: 

 uwzględniać wpływ obiektu na sposób zabudowy i zagospodarowania terenu, na którym jest 
zlokalizowany i/lub terenów w jego sąsiedztwie, 

 unikać wprowadzania i utrwalania w sąsiedztwie obiektów substandardowych, 
tymczasowych obiektów i/lub elementów dysharmonizujących np. reklam 
wielkoformatowych, ekranów akustycznych, zieleni wysokiej (w szczególności 
zakłócających odbiór wizualny obiektu od strony przestrzeni publicznej, do której 
bezpośrednio przylega). 

W celu realizacji wymienionych zasad ochrony dóbr kultury współczesnej (wobec braku innej 
ustawowej ich ochrony), rekomenduje się sporządzenie mpzp dla tych obszarów i ich bezpośredniego 
otoczenia (Rysunek 26). 

5.4. Obszary wymagające działań miejskich ze względu na dziedzictwo kulturowe i zabytki 

Obszary wymagające sporządzenia planów miejscowych oraz miejscowych planów rewitalizacji 

Wskazuje się obszary rekomendowane do objęcia planami miejscowymi ze względu na ochronę 
dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr kultury współczesnej oraz miejsc pamięci narodowej, 
do których zalicza się obszary wyznaczonych w Studium stref ochrony konserwatorskiej (bez stref 
konserwatorskich ochrony archeologicznej), a także zlokalizowanych poza tymi strefami obszarów 
zapomnianych cmentarzy, obszarów dóbr kultury współczesnej rekomendowanych do ochrony 
obligatoryjnej oraz obszarów miejsc pamięci narodowej (Rysunek 26). 

Miejscowe plany rewitalizacji (dalej w skrócie MPR) powinny być sporządzone dla obszarów 
priorytetowych wyznaczonych w gminnym programie rewitalizacji (dalej w skrócie GPR). Zgodnie 
z projektem GPR dla Łodzi nie wskazuje się obszarów wymagających obligatoryjnego sporządzenia MPR, 
ani nie wskazuje się mpzp koniecznych do uchwalenia lub zmiany. 

W Studium uznaje się, że mpzp w dotychczasowej formie są wystarczającym narzędziem 
umożliwiającym realizację działań inwestycyjnych, w tym zapewniającym ochronę i wykorzystanie 
dziedzictwa kulturowego i zabytków miasta. W Studium nie wyznacza się obszarów wymagających 
sporządzenia miejscowych planów rewitalizacji. Rekomenduje się możliwość ich sporządzenia 
dla tych terenów, których zagospodarowanie powinno być poprzedzone uszczegółowieniami 
i rozszerzeniem zapisów mpzp lub przeprowadzeniem procedury scaleń i podziałów nieruchomości. 
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Rysunek 26 Obszary rekomendowane do objęcia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, 
jako narzędzia ochrony dziedzictwa kulturowego 

Źródło: opracowanie własne. 

Obszary historyczne – zdegradowane, wymagające rewitalizacji i przekształceń 

W Studium, zgodnie z ustaleniami Ustawy o rewitalizacji, przyjmuje się i potwierdza ustalenia 
wynikające z projektu GPR dotyczące wyznaczenia specjalnej strefy rewitalizacji, a także granic obszaru 
rewitalizacji oraz obszaru zdegradowanego wyznaczonych uchwałą Rady Miejskiej z dnia 10 lutego 
2016 r.63 (granice obu obszarów są tożsame). Obszar rewitalizacji i obszar zdegradowany obejmują Strefę 

                                                                    
63 Uchwała Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji miasta Łodzi. 
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Wielkomiejską pomniejszoną o tereny centrów handlowych Manufaktury i Sukcesji oraz zespołu 
cmentarzy przy ul. Ogrodowej, powiększoną o tereny szczególnie zdegradowanej części Starych Bałut, 
obszar dawnych zakładów poprzemysłowych „Wifama” oraz fragment dzielnicy Górna. 

Uwzględnia się podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji 
wyrażone w załączniku graficznym do projektu GPR-u, przede wszystkim w zakresie wyznaczenia 
w Studium systemu przestrzeni publicznych (rozdział 6. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych). 
Dodatkowo w Studium rekomenduje się, aby cały obszar Strefy Wielkomiejskiej traktować w ustaleniach 
mpzp jako potencjalnie wymagający rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej. 

W związku z uwzględnieniem w Studium aktualnych ustaleń programów i uchwał z zakresu 
rewitalizacji – uznaje się że wymienione dokumenty są ze sobą w tym zakresie spójne. 

Obszary inwestycji z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego 

W celu zapewnienia wysokiej jakości krajobrazu kulturowego ustala się, iż tereny dawnych 
zespołów przemysłowych, innych nieużytkowanych obiektów zabytkowych, pustych działek 
budowlanych w Strefie Wielkomiejskiej (Rysunek 27) stanowią priorytetowe tereny inwestycyjne miasta. 
W pierwszej kolejności powinny być zagospodarowane działki dostępne i widoczne od strony przestrzeni 
publicznych (zlokalizowane w pierzejach oraz narożnikach kwartałów zabudowy). Przede wszystkim 
należy w tym zakresie uzupełniać zabudowę, ale także kreować nowe wysokiej jakości przestrzenie 
publiczne, w tym z udziałem zieleni urządzonej. W odniesieniu do poszczególnych terenów rodzaj 
inwestycji w zakresie przeznaczenia, sposobu i warunków zagospodarowania musi być dopasowany 
indywidualnie na etapie sporządzanych mpzp. 

5.5. Obszary i zasady ochrony miejsc pamięci narodowej oraz pomników zagłady 

Ochrona miejsc pamięci narodowej 

Dla miejsc pamięci narodowej („Kierunki – dziedzictwo kulturowe, zabytki oraz dobra kultury 
współczesnej” – załącznik Nr 15 do uchwały) w Studium ustala się następujące zasady ochrony: 

 wskazuje się na potrzebę utworzenia wokół miejsc pamięci narodowej stref ochronnych lub stref 
ekspozycji na etapie sporządzania mpzp. Wielkość oraz charakter strefy powinien być uzależniony 
od charakteru oraz rangi miejsca pamięci narodowej, 

 upamiętnienie miejsc poprzez ich uczytelnienie w przestrzeni miasta (w szczególności „zapomniane 
cmentarze”) oraz podkreślenie charakteru i szczególności miejsca odpowiednim 
zagospodarowaniem przestrzennym obejmującym również otoczenie (wskazanym ustaleniami 
strefy ochronnej w mpzp), 

 na terenie wyznaczonej strefy ochronnej powinien obowiązywać zakaz umieszczania reklam 
wielkopowierzchniowych oraz innych elementów kubaturowych, które mogłyby przesłaniać 
miejsce pamięci narodowej lub uwłaczać jego charakterowi, 

 ustanowieniu strefy ochrony miejsc pamięci narodowej winno towarzyszyć tworzenie warunków 
rozwoju i restrukturyzacji obszaru – jego rewaloryzacji, rehabilitacji, 

 na terenie byłego poligonu wojskowego „Brus” planowane inwestycje muszą przewidywać miejsce 
pamięci osób pomordowanych na tym terenie (warunek dotyczy także zachowania „pamięci 
miejsca” w przypadku ekshumacji). 

Szczegółowe ustalenia dotyczące miejsc pamięci narodowej oraz stref ich ochrony powinny 
być określone w mpzp (Rysunek 26). 

Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych 

W granicach miasta nie ma zlokalizowanych pomników zagłady, o których mowa w art. 2 
ustawy z 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2120). 
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Rysunek 27 Tereny inwestycyjne na dawnych terenach przemysłowych (stan na 1 marca 2017 r.) 
Źródło: opracowanie własne. 
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6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

6.1. System przestrzeni publicznych 

W Studium wyznacza się system przestrzeni publicznie dostępnych, do którego należą obszary 
priorytetowych przestrzeni publicznych (o oddziaływaniu ogólnomiejskim) wymagające bogatego 
wyposażenia w elementy usługowe, a także przestrzenie publiczne o oddziaływaniu lokalnym 
(SCHEMAT 8k). W ramach poszczególnych grup, wskazane elementy dzielą się na przestrzenie węzłowe 
i łącznikowe. Struktura elementów łącznikowych systemu uwzględnia koncepcje budowy zawarte 
w dokumentach miejskich (Atrakcyjne Przestrzenie Miejskie 2020+64), Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Łódzkiego (szlaki turystyczne istniejące i projektowane) oraz bierze 
pod uwagę dotychczasowe idee tj. Błękitno-Zielona Sieć65, Zielony Krąg Tradycji i Kultury66. 

Do priorytetowych przestrzeni publicznych o oddziaływaniu ogólnomiejskim, wymagających 
zapewnienia wysokiej jakości i dobrej dostępności należą: Strefa Wielkomiejska (rozdział 6.2. Przestrzenie 
publiczne w Strefie Wielkomiejskiej), Las Łagiewnicki, Las Okręglik, strefa rekreacyjno-wypoczynkowa Łódź 
Zachód, Uroczysko Lublinek, kompleks rekreacyjno- wypoczynkowy w Rudzie Pabianickiej oraz „bramy” 
do miasta, w tym główne dworce kolejowe: Dworzec Fabryczny i Dworzec Łódź Kaliska. „Bramy” jako 
strefy akcentowania w przestrzeni wjazdów do miasta – stanową pierwszy punkt kontaktu uczestników 
ruchu kołowego oraz transportu publicznego (kolej, samolot) z miastem w strefie zewnętrznej 
lub wewnętrznej („bramy” do Strefy Wielkomiejskiej). Miejsca te wymagają szczególnego koordynowania 
form przestrzennych i plastycznych, prezentujących cechy promujące Łódź. 

Do priorytetowych przestrzeni publicznych o charakterze łącznikowym zalicza się: 

 ciągi pieszo-rowerowe wyznaczone w oparciu o główne doliny rzeczne – reprezentacyjne szlaki 
prezentujące walory zarówno przyrodnicze, jak i kulturowe miasta, 

 ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż kolei obwodowej i dróg – wyznaczone głównie na podstawie szlaków 
turystycznych istniejących i projektowanych wskazanych w Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Łódzkiego oraz w oparciu o główne szlaki kolejowe miasta, 

 połączenia pieszo-rowerowe pozostałych terenów – wskazane w miejscach wymaganych połączeń 
kluczowych przestrzeni publicznych i ciągów pieszo-rowerowych. Ich szczegółowa lokalizacja 
przewidziana jest do rozstrzygnięcia na etapie sporządzania mpzp. 

Całość systemu dopełniają przestrzenie publiczne o znaczeniu lokalnym. Do elementów 
o charakterze węzłowym należą: 

 tereny parkowe (Z) i rekreacyjno-wypoczynkowe (RW) wyznaczone w Studium, jako odrębne 
jednostki funkcjonalno-przestrzenne, 

 punkty widokowe (rozdział 4.3. Ochrona i kształtowanie wartości widokowych) – warunkują 
ukształtowanie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych położonych w ich obrębie oraz zapewniają 
odpowiednią ekspozycję głównego motywu sylwety miasta, 

 pozostałe dworce, przystanki kolejowe, węzły przesiadkowe – miejsca koncentracji 
przesiadających się pasażerów – wokół których należy zadbać o wykształcenie przyjaznych 
przestrzeni publicznych, 

 centra ponadlokalne oraz lokalne jednostek mieszkaniowych (rozdział 6.3. Przestrzenie publiczne 
w jednostkach mieszkaniowych). 

 

                                                                    
64 Uchwała Nr XI/211/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Atrakcyjne Przestrzenie Miejskie 

2020+. 
65 Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCO, Błękitno - Zielona Sieć. Nowa Koncepcja Zagospodarowania 

Przestrzennego Łodzi, Łódź 2012 rok. 
66 Uchwała Nr LVII/491/93 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 2 czerwca 1993 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi. 
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Spójność systemu przestrzeni publicznych o oddziaływaniu lokalnym powinny zapewniać 
elementy: 

 pozostałe ścieżki pieszo-rowerowe wyznaczone w oparciu o mniejsze doliny rzeczne – szlaki 
prezentujące walory przyrodnicze miasta, 

 pozostałe połączenia pieszo-rowerowe – wyznaczone w miejscach wymaganych połączeń 
przestrzeni publicznych o oddziaływaniu lokalnym i ciągów pieszo-rowerowych wyznaczonych 
w oparciu o doliny rzeczne. Ich szczegółowa lokalizacja przewidziana jest do rozstrzygnięcia 
na etapie sporządzania mpzp. 

Realizacja spójnego systemu w mieście daje szansę na stworzenie najwyższej jakości różnorodnych 
przestrzeni pozwalających na urozmaiconą aktywność, a także na postrzeganie miasta jako przyjaznego 
i tętniącego życiem. Wskazane miejsca staną się atrakcyjne dla osób z różnych grup wiekowych, dowolnie 
poruszających się po mieście: pieszo, rowerem, samochodem, komunikacją miejską, koleją itp. 

6.2. Przestrzenie publiczne w Strefie Wielkomiejskiej 

W celu stworzenia spójnego systemu przestrzeni publicznych w śródmieściu Studium wskazuje 
kluczowe oraz uzupełniające przestrzenie publiczne. Należą do nich obszary współcześnie 
już zdefiniowane, wymagające przywrócenia pierwotnego charakteru lub adaptacji, a także nowe. 
W budowaniu spoistego systemu zostały uwzględnione założenia z programu Atrakcyjne Przestrzenie 
Miejskie 2020+ oraz Gminnego Programu Rewitalizacji67. 

Główną rolę w śródmieściu pełnią kluczowe przestrzenie publiczne (Rysunek 28). Należą do nich: 
reprezentacyjne ulice (ulice: Piotrkowska, Prezydenta Gabriela Narutowicza i Zielona), place i pasaże, 
również te wymagające odzyskania lub redefinicji wraz z pierzejami zabudowy, a także główne parki 
i tereny zieleni urządzonej oraz ulice o priorytecie ruchu pieszego, tzw. woonerfy – podwórce miejskie. 
Wśród nich znajdują się obszary priorytetowej realizacji. Zdecydowana większość została wyznaczona 
w obszarze koncentracji działań rewitalizacyjnych. Kompleksowy system tworzą także przestrzenie 
uzupełniające, które obejmują: ulice (główne ruchu przyspieszonego, główne, zbiorcze i wybrane lokalne), 
w których szerokość drogi warunkuje specjalną oprawę przestrzeni publicznych, pozostałe tereny 
placów, zieleni urządzonej, ciągów pieszo-jezdnych, pasaży, a także cmentarze, przejścia i przejazdy 
wewnątrzkwartałowe oraz przestrzenie prywatne upublicznione. Całość struktury dopełniają strefy 
lokalizacji zagospodarowania o wysokiej randze i jakości przestrzeni publicznych (strefa funkcjonalna 
ul. Piotrkowskiej – głównego ciągu pieszego, Rdzeń Strefy Wielkomiejskiej, Nowe Centrum Łodzi, 
Posiadła Wodno-Fabryczne, Manufaktura, kampusy uczelni wyższych) oraz obiekty i obszary podnoszące 
wartość miejsca (dworce i przystanki kolejowe wraz z przebiegiem tunelu średnicowego, węzły 
transportowe i główne punkty przesiadkowe oraz znaczące obiekty użyteczności publicznej). Poprzez 
stworzenie spójnego systemu przestrzeni publicznych Strefa Wielkomiejska stanie się obszarem 
o różnorodnym charakterze przestrzeni, silnie powiązanych z urbanistyczną strukturą miasta. 

Zaproponowany system przestrzeni publicznych w Strefie Wielkomiejskiej wymaga uściślenia 
na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

                                                                    
67 Uchwała Nr XXXV/916/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta 

Łodzi. 
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Rysunek 28 Proponowany system przestrzeni publicznych w Strefie Wielkomiejskiej 
Źródło: opracowanie własne. 
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Obszary historycznych przestrzeni publicznych do uczytelnienia/ odzyskania w strukturze miasta 

W obszarze Strefy Wielkomiejskiej znajdują się miejsca dawnych przestrzeni publicznych, które 
obecnie nie są czytelne w przestrzeni miasta, lub których zagospodarowanie wymaga działań 
porządkowych lub naprawczych. Pełniły one niegdyś różnorodne funkcje: przestrzeni reprezentacyjnych, 
targowych, otoczenia znaczących obiektów użyteczności publicznej lub kościołów. Wskazuje się obszary 
historycznych przestrzeni publicznych „do odzyskania” lub „redefinicji” (Rysunek 28). 

Jako podstawowe działania w tych przestrzeniach wskazuje się konieczność zachowania, 
wytworzenia oraz szczególnego kształtowania pierzei, a także rehabilitację i rekompozycję płaszczyzny 
placów (z priorytetem przywracania, uczytelniania stanu historycznego).68 

W Studium ustala się zasadę uczytelniania przestrzennego przebiegu historycznych ulic 
(np. ul. Lutomierska, ul. Wolborska), o ile jest to możliwe i uzasadnione przestrzennie poprzez 
zaakcentowanie ich w posadzce69. 

Dodatkowo wskazuje się w Studium na potrzebę włączenia do systemu przestrzeni publicznych 
obszarów, które dawniej posiadały znaczące walory historyczne i kulturowe tzw. „charakterystyczne 
zniknięcia” takie jak np. miejsca usytuowania dawnych synagog, wyburzonych w czasie II wojny światowej. 
Są to miejsca, potencjalnych nowych przestrzeni publicznych, które powinny wykorzystywać i uczytelniać 
przestrzennie walory historyczne np. poprzez ukształtowanie posadzki, formy architektoniczne 
lub rzeźbiarskie itp. W przypadku niemożliwości wytworzenia przestrzeni publicznej nakazuje 
się upamiętnienie lokalizacji dawnej synagogi w innej formie np. rzeźby, pomnika. 

6.3. Przestrzenie publiczne w jednostkach mieszkaniowych 

Za najważniejsze działania w jednostkach mieszkaniowych wskazanych w Studium należy uznać 
zapewnienie dostępności do terenów zieleni oraz wytworzenie centów lokalnych (Rysunek 29). 

Tereny zieleni urządzonej publicznie dostępnej 

W Studium dla terenów mieszkaniowych ustala się maksymalną odległość w linii prostej do terenów 
z dużym udziałem zieleni. Przyjęte założenia mają na celu zapewnienie jak najlepszej dostępności 
dla mieszkańców do terenów mogących zaspokoić potrzebę rekreacji i wypoczynku. 

Dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wynikających z obowiązku zapewnienia odpowiedniego 
dostępu do terenów zieleni należy uwzględnić: tereny lasów o powierzchni minimum 3 ha (L) – miejskie 
uroczyska leśne; tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo (O), tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe (RW) i tereny zieleni urządzonej o powierzchni minimum 3 ha i dolin rzecznych w strefie 
zurbanizowanej (Z) wyznaczone w Studium jako odrębne jednostki funkcjonalno-przestrzenne, a także 
pozostałe istniejące tereny zieleni urządzonej zawarte w innych jednostkach funkcjonalno-
przestrzennych (Rysunek 29). 

Parametry kształtowania dostępności do terenów zieleni publicznie dostępnej zostały określone 
w dostosowaniu do charakteru jednostki funkcjonalno-przestrzennej (Tabela 19). Dla terenów W1a, 
W1b oraz W3a przyjęte założenia uwarunkowane się już istniejącą strukturą miejską o ograniczonych 
możliwościach lokalizacji nowych dużych terenów zieleni. Bardziej rygorystyczne wytyczne 
do projektowania terenów zieleni urządzonej posiadają jednostki: W2a, W2b, W3b, W3c, a także WZ1 
i WZ2. Na terenach o dużej gęstości zabudowy tj. Polesie, czy Chojny, dopuszcza się możliwość 
kształtowania przestrzeni publicznych w formie małych parków i skwerów o powierzchni minimum 0,1 ha. 
Dla terenów WZ3, M1, M2 i M3 z uwagi na występowanie odpowiednio terenów zieleni międzyblokowej, 
przydomowych, prywatnych ogrodów i sadów, a także bliskie sąsiedztwo innych terenów aktywnych 
przyrodniczo (tereny otwarte, lasy itp.) ustalono potrzebę zapewnienia dostępu jedynie do terenów 
zaspokajających potrzebę wypoczynku weekendowego (powierzchnia minimum 3 ha i tereny otwarte). 

                                                                    
68 Zaleca się formę konkursów urbanistycznych lub wykonanie zintegrowanych opracowań urbanistycznych dla uzyskania spójnej koncepcji 

zagospodarowania tych przestrzeni. 
69 Postuluje się przywracanie „pamięci miejsca” poprzez umieszczanie starych nazw ulic i placów na tablicach z ich nazwami współczesnymi 

(np. pod spodem, jako druga nazwa o charakterze informacyjnym np. ul. płk. Jana Kilińskiego, dawna ul. Widzewska). 
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Tabela 19 Parametry kształtowania dostępności do terenów zieleni 

Jednostki funkcjonalno-
przestrzenne 

Rodzaj terenu zieleni 
Powierzchnia 
terenu zieleni 

w ha 

Maksymalna 
odległość do 

terenu zieleni 
w linii prostej 

w metrach 

W1a, W1b, W3a 

Tereny jednostek funkcjonalno-
przestrzennych: L, RW, Z  
oraz pozostałe istniejące tereny zieleni 
urządzonej 

≥3 800 

≥1 
<3 

400 

≥0,1 
<1 

200 

W2a, W2b, W3b, W3c, 
WZ1, WZ2 

Tereny jednostek funkcjonalno-
przestrzennych: L, RW, Z  
oraz pozostałe istniejące tereny zieleni 
urządzonej 

≥3 500 

≥1 
<3 

400 

≥0,1 
<1 

200 

WZ3, M1, M2, M3 

Tereny jednostek funkcjonalno-
przestrzennych: L, RW, Z, O 
oraz pozostałe istniejące tereny zieleni 
urządzonej 

≥3 1000 

Źródło: opracowanie własne. 

Przy kształtowaniu zieleni na etapie sporządzania mpzp dopuszcza się możliwość przyjęcia 
rzeczywistej odległości pieszej po drogach do najbliższego wejścia do terenu zieleni jako miernika 
dostępności do terenów zieleni. Szczególnie dotyczy to terenów zabudowy mieszkaniowej oddzielonych 
od terenów zieleni barierami w postaci szerokich tras komunikacyjnych – dróg, linii kolejowych 
czy terenów przemysłowych lub innych wydzielonych z przestrzeni publicznej ogrodzeniami. 

Ośrodki centrotwórcze 

W Studium ustala się potrzebę dalszego kształtowania istniejących oraz tworzenia nowych 
ośrodków centrotwórczych, stanowiących miejsca integracji społeczności, zarówno lokalnych, 
jak i z dalszych obszarów70 – w postaci centrów regionalnych (ogólnomiejskich), ponadlokalnych 
oraz lokalnych71. Wszystkie centra miejskie winny stanowić wydzielony i odpowiednio ukształtowany 
urbanistycznie obszar, jednocześnie integralnie włączony w system sąsiedniej zabudowy miejskiej, 
o dobrze zaprojektowanej obsłudze komunikacyjnej. Ich cechą charakterystyczną winno 
być bezpieczeństwo użytkowania, ogólnodostępność oraz szczególna koncentracja ośrodkotwórczych 
funkcji usługowych, o strefie oddziaływania odpowiedniej dla danego stopnia ośrodka. 

Studium wskazuje Strefę Wielkomiejską jako ośrodek trzeciego stopnia o znaczeniu regionalnym 
i ogólnomiejskim (Rozdział 6.2. Przestrzenie publiczne w Strefie Wielkomiejskiej, Rysunek 29). Obsługuje 
on zarówno ludność zamieszkałą w promieniu bezpośredniej dostępności, maksymalnego dojścia 
pieszego, jak i pozostałych mieszkańców miasta i gmin sąsiednich, a także turystów. 

Wyznacza się 9 ośrodków ponadlokalnych, położonych centralnie w jednorodnych zespołach 
zabudowy, skupiających wybrane jednostki mieszkaniowe (WZ, M1, M2, M3). W studium ustala się 
potrzebę organizacji ww. typów ośrodków w obrębie wskazanych w Studium miejsc (Rysunek 29). 
Przyjmuje się założenie, że ośrodki te obsługują mieszkańców w promieniu bezpośredniej dostępności 
oraz w promieniu maksymalnego dojścia pieszego, tj. 1 km. Centra te winny stanowić przestrzeń 
skupiającą wzbogacony program funkcjonalno-użytkowy centrów lokalnych. Poza elementami 

                                                                    
70 Centra te powinny być kształtowane na wzór centrów lokalnych w jednostkach sąsiedzkich definiowanych przez Clarenca Perry’ego. Według 

założenia autora, powierzchnia jednostki sąsiedzkiej nie powinna przekraczać 186 akrów (około 75 ha), a jej cechą charakterystyczną jest 
występowanie wspólnej, wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej dla mieszkańców w strefie zasięgu oddziaływania. Podstawą wyodrębnienia 
centrum lokalnego w zespole powinna być koncentracja różnorodnych usług, które zaspokajają codzienne potrzeby mieszkańców, pełnią 
funkcjonalnie węzłową rolę w osiedlu, a także posiadają śródmiejską atmosferę. 

71 Nazwane w literaturze odpowiednio ośrodkami trzeciego, drugiego i pierwszego stopnia. Chmielewski J., Teoria urbanistyki w projektowaniu 
i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechnik Warszawskiej, Warszawa 2001 rok. 
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podstawowymi oraz uzupełniającymi ośrodki pierwszego stopnia, wokół centrów ponadlokalnych 
pożądane są także usługi typu komercyjnego (obiekty administracyjno-biurowe) i socjalnego (obiekty 
kultury i opieki zdrowotnej), a także obiekty szkolnictwa średniego i wyższego. 

W Studium wskazuje się wybrane tereny jednostek mieszkaniowych (WZ1, WZ2, WZ3, M1, M2, 
M3) posiadające istniejące centra lokalne, lecz wymagające dalszego ich kształtowania. Wyznacza 
się również te tereny jednostek mieszkaniowych (WZ1, WZ2, WZ3, M1, M2, M3), które wymagają 
wykształcenia centrum (Rysunek 29). Wskazuje się ich orientacyjne lokalizacje, przyjmując założenie, 
iż jedno centrum może stanowić miejsce integracji dla osób mieszkających w promieniu maksymalnie 
500 m. Dopuszcza się możliwość wykształcenia centrów lokalnych z wykorzystaniem przestrzeni 
przylegających do ulic. Ustalenie szczegółowego położenia oraz zasad ich kształtowania będzie odbywać 
się na etapie sporządzania mpzp. Za minimalny program funkcjonalno-użytkowy centrów lokalnych 
uznaje się: plac, park/skwer, plac zabaw oraz obiekt usługowy (np. sklep) z otwartym na przestrzeń 
publiczną przedpolem. Elementami pożądanymi, wzmacniającymi ich rangę mogą być dodatkowo: punkty 
gastronomiczne, usługi zdrowia, placówki oświaty (żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja) itp. 

Zaproponowane centra ponadlokalne i lokalne nie zostały wyznaczone dla: 

 Strefy Wielkomiejskiej, która w całości stanowi obszar koncentracji kluczowych przestrzeni 
publicznych, w tym o randze regionalnej i okołomiejskiej (ośrodek trzeciego stopnia), 

 jednostek funkcjonalno-przestrzennych rozproszonej zabudowy M4 i PM, 

 jednostek mieszkaniowych lub ich części, które posiadają powierzchnię mniejszą niż 15 ha 
i nie sąsiadują z innymi (nie tworzą zespołu). 

Stworzenie centrów ponadlokalnych i lokalnych przyczyni się do kształtowania tożsamości 
mieszkańców obszarów jednostek sąsiedzkich, wyodrębnienia przestrzeni społecznych, których granice 
współcześnie są mało czytelne. 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI

 

104 

 

Rysunek 29 Dotępność do terenów zieleni oraz centra lokalne jednostek mieszkaniowych 
Źródło: opracowanie własne. 

7. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI 

7.1. Polityka rozwoju układu komunikacyjnego 

System transportowy miasta powinien dostosowywać się do zmieniających się potrzeb, 
umożliwiać zarówno szybkie połączenia zewnętrzne, jak i zapewniać zrównoważony rozwój 
transportu wewnątrz miasta, co będzie sprzyjało podniesieniu jakość życia jego mieszkańców. 
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Podstawowe cele: 

1. poprawa dostępności transportowej miasta w skali kraju i regionu w tym zapewnienie wysokiego 
standardu komunikacji z Warszawą w celu osiągnięcia dobrych warunków do kształtowania 
powiązań społecznych i gospodarczych w ramach duopolis; 

2. zapewnienie zrównoważonego systemu obsługi transportowej miasta, z priorytetem tworzenia 
obszarów ruchu uspokojonego; 

3. zapewnienie wysokiego standardu transportu zbiorowego, który zagwarantuje zwiększenie jego 
udziału w podziale pracy przewozowej w stosunku do stanu istniejącego; 

4. poprawa stanu środowiska przez zmniejszenie ujemnego wpływu transportu. 

Kierunki działań dla zapewnienia podstawowych celów: 

1. w ramach poprawy dostępności transportowej miasta w skali kraju i regionu konieczna jest: 

 poprawa parametrów istniejącego układu przenoszącego ruch z zewnątrz, 

 budowa nowych odcinków dróg oraz przebudowa istniejących, szczególnie tych zapewniających 
dobre połączenie z tzw. „ringiem autostradowym” (odcinki autostrad A1 i A2 oraz dróg 
ekspresowych S8 i S14), 

 rozwój sieci kolejowej poprzez budowę linii średnicowej, dążenie do budowy linii kolejowej dużych 
prędkości KDP, między innymi przez stworzenie warunków do jej prowadzenia na terenie miasta, 
rozwój Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, 

 zwiększenie ilości połączeń lotniczych; 

2. w ramach zapewnienia zrównoważonego systemu obsługi transportowej miasta z priorytetem 
tworzenia obszarów ruchu uspokojonego należy: 

 wydzielić układ ulic o ruchu przelotowym i ulic prowadzących wyłącznie ruch lokalny. Pozwoli 
to na wyodrębnienie czytelnego układu ulicznego ogólnomiejskiego, a w konsekwencji stworzenie 
obszarów ruchu uspokojonego – lokalnego. Szczególnie pomocne tu będzie stworzenie układu 
obwodowego dla śródmieścia miasta, 

 zadbać o dopełnienie układu komunikacyjnego poprzez budowę brakujących odcinków ulic, często 
łączących istniejące poprzerywane i niedokończone fragmenty. Udrożni to układ drogowo-uliczny 
zmniejszając zbyteczne objazdy i spowoduje skupienie ruchu ogólnomiejskiego na wybranych 
ciągach komunikacyjnych. Jednocześnie należy zmniejszyć ruch na niektórych ulicach obszaru 
śródmiejskiego, ograniczając go jedynie do ruchu lokalnego dla usprawnienia na tych odcinkach 
transportu zbiorowego, 

 planować rozwój inwestycji, szczególnie w obszarze centralnym, generujących zwiększone potoki 
pasażerskie, wzdłuż tras tramwajowych, 

 zwiększyć rolę obsługi miasta komunikacją kolejową – koleją aglomeracyjną i miejską, 

 rozwijać infrastrukturę komunikacji rowerowej i udogodnienia dla ruchu pieszego; 

3. zapewnienie wysokiego standardu transportu zbiorowego poprzez: 

 preferencje dla transportu zbiorowego – szczególnie szynowego, 

 synchronizację rozbudowy i przebudowy infrastruktury transportu zbiorowego z rozwojem sieci 
ulic, potrzebami użytkowników i prognozami generowanego ruchu, 

 zwiększenie długości tras tramwajowych na wydzielonych torowiskach – wyższa prędkość 
przewozów, 

 realizację zintegrowanych węzłów przesiadkowych, 

 realizację wspólnych pasów i przystanków tramwajowo – autobusowych oraz bus pasów 
dla autobusów, 

 bieżące prowadzenie badań i analiz dotyczących potrzeb komunikacyjnych miasta oraz bieżące 
monitorowanie stanu wykorzystania istniejącego systemu, 
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 opracowanie docelowego, optymalnego, opartego na badaniach potrzeb komunikacyjnych układu 
linii transportu publicznego, w szczególności szynowego; 

4. poprawa stanu środowiska przez zmniejszenie ujemnego wpływu transportu poprzez: 

 ulokowanie głównych potoków ruchu w wyznaczonych korytarzach komunikacyjnych i uwolnienie 
od niego terenów ruchu uspokojonego, 

 zwiększenie udziału ruchu komunikacją zbiorową, rowerową i ruchu pieszego, 

 zwiększenie ilości lokalnych połączeń pieszych i rowerowych przekraczających istniejące bariery 
urbanistyczne w postaci linii kolejowych i dolin rzek, w celu poprawy integralności miasta, 

 eliminacja ruchu ciężarowego w strefie centralnej miasta niezwiązanego z tym obszarem. 

7.2. System drogowy 

Projektowany układ transportowy obszaru Łodzi („Kierunki – docelowy system transportowy: sieć 
drogowo-uliczna, kolejowa i transportowa” – załącznik Nr 16 do uchwały) jest wynikiem ciągłości procesu 
urbanizacji terenów miasta, ciągłości projektowania i rezerwowania korytarzy komunikacyjnych, 
wynikiem analiz stanu istniejącego oraz uwarunkowań rozwojowych.   

Jednym z podstawowych opracowań na jakich oparto projektowany układ transportowy jest 
wykonana w 2014 roku „Aktualizacja 
Studium Systemu Transportowego 
dla Miasta Łodzi”72. Z opracowania 
wykorzystane zostały między innymi 
analizy dotyczące: układu drogowego, 
prognoz ruchu dla roku 2025 
oraz priorytetów inwestycyjnych. 
Z powyższego opracowania wynika, 
że całkowita liczba podróży 
(wewnętrzne, wjazdowe i wyjazdowe) 
w 2025 roku, mimo spadku ilości 
mieszkańców miasta, będzie 
na poziomie 1597 tys./dobę. Jest 
to spadek o zaledwie 2% w stosunku 
do roku 2013. Spowodowane 
to będzie zwiększeniem 
się ruchliwości społeczeństwa 
(wskaźnik ruchliwości w 2013 roku – 
2,288 i 2,458 dla roku 2025). 

Przy tworzeniu układu 
transportowego miasta opierano 
się na przyjętej zasadzie rozwoju 
przestrzennego Łodzi – rozwój 
do wewnątrz, projektach Krajowej 
Polityki Miejskiej – uzupełnianie 
i rozwój istniejących układów, 
priorytet dla komunikacji publicznej 
oraz na ustaleniach polityki 
zrównoważonego rozwoju. 

Podstawowym kierunkiem 
działania w ramach poprawy 
dostępności transportowej miasta 

                                                                    
72 Biuro Planowania Rozwoju Warszawy Spółka Akcyjna, Aktualizacja Studium Systemu Transportowego dla Miasta Łodzi, Warszawa 2013 rok. 

Rysunek 30 Połączenie centralnych terenów miasta z „ringiem 
autostradowym” 

Źródło: opracowanie własne. 
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w skali kraju i regionu przy kształtowaniu układu drogowo – ulicznego będzie połączenie centralnych 
terenów miasta z „ringiem autostradowym” (Rysunek 30). Kluczową inwestycją byłaby tu łącznica z S14 
na przedłużeniu al. Włókniarzy. 

Połączenia ramy zewnętrznej (okalającej OWRSW) z autostradą A1 w stanie docelowym stanowią: 

 ul. Strykowska (do przebudowy), 

 Obwodnica Nowosolnej, ul. Pomorska i łącznik do ul. Brzezińskiej (do realizacji i rozbudowy), 

 ul. Rokicińska – al. Marszałka Józefa Piłsudskiego (istniejąca), 

 Trasa Górna etap III (do realizacji). 

Połączenia ramy zewnętrznej z drogą ekspresową S14 w stanie docelowym stanowią: 

 przedłużenie al. Włókniarzy (do realizacji z największym priorytetem), 

 Trasa Wojska Polskiego (do realizacji), 

 ul. Maratońska (do rozbudowy), 

 ul. Pabianicka (istniejąca). 

Z przeprowadzonych analiz wynika, 
że podstawowy układ drogowy rozwijał 
się i rozwija w kierunku budowy układu 
obwodowego dla OWRSW z promieniście 
wychodzącymi z niego trasami w kierunku 
budowanego i częściowo istniejącego „ringu 
autostradowego” (Rysunek 31).  

W OWRSW, w obszarze kolei 
obwodowej, układ obwodnicy (ramy) 
wewnętrznej tworzą ulice: Al. Politechniki, 
Ignacego Jana Paderewskiego, Władysława 
Broniewskiego, al. Marszałka Edwarda 
Śmigłego-Rydza, dr. Stefana Kopcińskiego, 
al. Grzegorza Palki, Strykowska, Inflancka, 
Julianowska z brakującym odcinkiem ulic 
ks. Stanisława Brzóski – Modra do ul. płk. Jana 
Karskiego i dalej ulice: gen. Lucjana 
Żeligowskiego – Łąkowa. Obwodnica (rama) 
zewnętrzna to ciąg ulic: al. Włókniarzy – 
al. Jana Pawła II, Śląska (nowy korytarz), 
Konstytucyjna (nowa inwestycja), Inflancka, 
Łagiewnicka i Al. gen. Władysława Sikorskiego. 

Do zalet tak przyjętej strategii 
przekształcania układu drogowo-ulicznego 
należy zaliczyć: 

 usprawnienie systemu poprzez 
stworzenie alternatywy dla tzw. wąskich 
gardeł – odcinków ulic o przekroczonej 
przepustowości. Układ obwodowy 
pozwala kierowcom ominąć te miejsca 
powodując naturalną optymalizację 
rozkładów potoków ruchu 
samochodowego, 

 niewielką ingerencję w historyczny 
układ urbanistyczny, 

Rysunek 31 Zasada kształtowania układu ulic 
w OWRSW 

Źródło: opracowanie własne. 
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 możliwość stworzenia granic obszarów o szczególnej polityce transportowej np. stref priorytetów 
dla transportu zbiorowego, strefy ograniczeń dla ruchu ciężkiego, 

 ochronę obszaru śródmiejskiego przed niepożądanym ruchem tranzytowym. 

Głównymi zadaniami obwodnicy wewnętrznej będą, 
w ramach ochrony obszaru śródmiejskiego, umożliwienie 
zastosowania priorytetów dla transportu zbiorowego, ruchu 
pieszego i rowerowego oraz zwiększenia kontroli 
nad ruchem samochodowym przy zapewnieniu zakładanej 
jego dostępności do strefy wewnętrznej. Konsekwencją tych 
działań będzie możliwość tworzenia obszarów ruchu 
uspokojonego i stworzenie dobrych warunków dla inwestycji 
na terenach przyległych do inwestycji drogowych 
dopełniających istniejący układ. Układ nabierze cech 
większej przejrzystości i będzie bardziej czytelny 
i zhierarchizowany (Rysunek 32). 

Zadaniem obwodnicy zewnętrznej jest w pierwszej 
kolejności przejęcie ruchu tranzytowego względem obszaru 
wewnętrznego. Aby to było możliwe warunki ruchu 
na tej obwodnicy muszą być lepsze niż wewnątrz niej 
(odpowiednie do ruchu wielkości przekrojów i odpowiednie 
rozwiązania na skrzyżowaniach). Wyjątkiem od zasady 
eliminacji ruchu tranzytowego wewnątrz obwodnicy 
zewnętrznej jest ciąg ulic al. Adama Mickiewicza – al. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Powodem tego jest 
wydłużony kształt obwodnicy na kierunku północ-południe, gdzie objazd po niej dla ruchu wschód-
zachód nie byłby dobrą alternatywą, oraz dotychczasowa realizacja tunelu. 

Podstawowy system drogowy strefy centralnej uzupełnia układ tzw. rusztu, czyli ulic na kierunkach 
wschód-zachód i północ-południe. Przenosić on będzie ruch docelowy do śródmieścia 
oraz międzydzielnicowy, nieobsłużony przez układ obwodowy. „Ruszt” oparty jest generalnie 
na istniejących ulicach, z których niektóre odcinkowo wymagają poprawy parametrów (np. ulice 
Wólczańska i Milionowa). Nowe, nieliczne odcinki to między innymi: przebicie al. gen. Tadeusza 
Kościuszki, nowy korytarz ul. Walerego Wróblewskiego (na terenie po EC-2). 

Realizacja projektowanego układu ramowo-rusztowego pozwoli na udrożnienie śródmieścia, 
uporządkowanie ruchu (nie tylko tranzytowego) i ochroni obszar przed dodatkowym ruchem. Stanowiłby 
podstawę do wdrażania nowej strategii transportowej miasta Łodzi. Kluczowymi inwestycjami 
w tym obszarze byłyby: 

 Trasa Karskiego (od ul. Pojezierskiej do ul. Łąkowej), 

 ul. Targowa (z przejściem przez al. Marszałka Józefa Piłsudskiego), 

 ul. płk. Jana Kilińskiego (na odcinku ulic Orla – gen. Jarosława Dąbrowskiego), 

 Trasa Konstytucyjna (I etap – od ul. Strykowskiej do ul. Stanisława Przybyszewskiego, II etap 
od ul. Stanisława Przybyszewskiego do nowego przebiegu ul. Kolumny). 

W dalszym etapie należy dążyć do połączenia, upłynnienia ruchu na kierunku ul. Milionowa – 
ul. Walerego Wróblewskiego, do skrzyżowania z al. gen. Zygmunta Waltera-Janke. Polepszyłoby 
to również dostępność terenów nieczynnej elektrociepłowni EC-2, które mogą się stać atrakcyjnym 
terenem dla nowych inwestycji. Ważnym elementem układu będzie również przebicie al. gen. Tadeusza 
Kościuszki do ul. Wólczańskiej wraz z poprawą parametrów tej ulicy do ul. Pabianickiej. 

Duże kwartały w śródmieściu miasta to problem niedostatecznej obsługi komunikacyjnej 
ich wnętrz. Wszelkie działania poprawiające ten stan np. wyznaczanie ciągów pieszo-jezdnych, 
usprawnienia przejazdów bramowych są tu pożądane, lecz najbardziej oczekiwanym działaniem powinno 
być wyznaczanie ulic wewnątrz kwartałów. Praktyka wskazuje jednak, że wyznaczanie ulic, szczególnie 
publicznych, jest tu bardzo trudnym zadaniem. Dobrym narzędziem do rozwiązywania tych problemów 

Rysunek 32 Zasada rozkładu ruchu 
komunikacyjnego 

Źródło: opracowanie własne. 
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jest mpzp. Ulice wewnątrz kwartałów w zdecydowanej większości przypadków będą służyły tylko 
obsłudze komunikacyjnej kwartału i nie będą przenosić ruchu ogólnomiejskiego. Stworzą one, wraz 
z istniejącymi ulicami, z których przeniesiona zostanie większość ruchu na rzecz ulic o większej 
przepustowości, sieć ulic o uspokojonym ruchu, dostosowaną do potrzeb mieszkańców (Rysunek 33). 

 

Rysunek 33 Schemat układu ulic w strefie centralnej 
Źródło: opracowanie własne. 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI

 

110 

W obszarze wewnątrz kolei obwodowej zrezygnowano z wyższych klas technicznych ulic – GP 
(główne ruchu przyspieszonego) na rzecz niższych klas: G (główne) i Z (zbiorcze). 

W ramach udrożnienia połączeń drogowych poza obszarem kolei obwodowej, które ułatwią ruch 
międzydzielnicowy oraz w wielu wypadkach odciążą ruch w obszarze centralnym, przewiduje się, między 
innymi, następujące rezerwy terenowe pod korytarze drogowe: 

 przedłużenie ul. Aleksandra Puszkina w kierunku północnym do ul. Pomorskiej oraz w kierunku 
południowym (równolegle do ul. Tomaszowskiej) do projektowanego III odcinka Trasy Górna, 

 przedłużenie ul. Granicznej w celu stworzenia ciągu ulic: Paradna – Graniczna – 3 Maja, co uczytelni 
układ drogowy w trójkącie między ul. Pabianicką i ul. Rzgowską, 

 przebudowa ul. Kolumny z nowym jej odcinkiem oraz odcinkiem projektowanej ul. Konstytucyjnej 
(do ul. Śląskiej) wraz z przejazdem nad linią kolejową. Przejazd ten jest bardzo ważnym elementem 
połączeń międzydzielnicowych oraz elementem bezpieczeństwa połączenia dużego osiedla Chojny 
ze strefą centralną. Przejazd odciąży układ lokalny, który obecnie jest intensywnie 
wykorzystywany, 

 przedłużenie al. gen. Zygmunta Waltera-Janke do ul. Pabianickiej, w celu powiązania silnego, lecz 
niedokończonego, układu komunikacyjnego obsługującego zachodnie tereny miasta 
z ul. Pabianicką, będącą jedną z ważniejszych tras wylotowych z miasta. Połączenie to pozwoli 
również na lepsze skomunikowanie zachodnich terenów Łodzi z terenami na jej południu. 
Rozwiązanie to zmniejszy konieczność przejazdu na ww. kierunkach przez obszar wewnątrz kolei 
obwodowej oraz zapewni bardzo czytelne i szybkie połączenie z terenami portu lotniczego, 

 przedłużenie ul. Kaczeńcowej do ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz dalej w kierunku portu 
lotniczego. Układ tych ulic pełnić będzie funkcję obwodnicy dla osiedli mieszkaniowych 
zabezpieczającej przed wzrostem ruchu zewnętrznego, który napływał będzie z węzła Teofilów 
na S14 oraz odciążyć ma ul. Krakowską. 

Problemy techniczne związane z realizacją poszczególnych inwestycji drogowych mogą wpływać 
na pewne korekty założeń np. dotyczących przebiegu odcinków dróg przedstawionych w obecnym 
Studium. Przykładem tu może być odcinek ul. Sanitariuszek leżący na kierunku ewentualnego 
przedłużenia pasa startowego lotniska. 

7.3. Transport zbiorowy 

W Studium ustala się priorytet transportu zbiorowego przed indywidualną komunikacją 
samochodową, ze szczególnym wyróżnieniem komunikacji tramwajowej (SCHEMAT 9k). 

Aby sieć tramwajowa była głównym szkieletem transportu publicznego należy umożliwić 
tramwajom dobry przejazd przez śródmieście (Rysunek 34). Trzeba dążyć do zwiększenia płynności, 
regularności i szybkości podróżowania tramwajem, która obecnie wynosi 16,48 km/h (przy 20,26 km/h 
dla autobusu). Bardzo ważne będzie też dostosowanie węzłów przesiadkowych do zwiększonych potrzeb, 
zarówno tych związanych z większym obciążeniem ruchem pasażerskim jak i coraz wyższymi 
wymaganiami związanymi z komfortem i czasem przesiadania się. 

Podstawową zasadą dla układu tras tramwajowych będzie zapewnienie dużych prędkości 
przejazdu na dojazdach do strefy centralnej (przede wszystkim odseparowane torowiska) 
oraz szczególne uprzywilejowanie linii tramwajowych w OWRSW (ulice przeznaczone głównie 
dla komunikacji tramwajowej, system sygnalizacji świetlnej wyróżniający transport zbiorowy). 

Proponowane, nowe trasy tramwajowe wzdłuż ulic: Krzemienieckiej, Retkińskiej, Czerwonej, 
Walerego Wróblewskiego, Marysińskiej, dr. Stefana Kopcińskiego, al. Grzegorza Palki, Spornej, 
bł. Anastazego Pankiewicza, Rzgowskiej mają charakter schematyczny i nie wyklucza się innych 
wariantów ich lokalizacji. Przed decyzją o realizacji danej trasy należy przeprowadzić odpowiednie analizy 
dotyczące m.in. wartości prognozowanych natężeń ruchu pasażerskiego, uwarunkowań otoczenia, 
możliwości przeznaczenia wystarczającej wielkości potrzebnego terenu na infrastrukturę oraz wpływu 
nowego odcinka na funkcjonowanie całej sieci transportu publicznego. W przypadku 
niesatysfakcjonujących wyników analiz, realizacji danej trasy nie należy traktować obligatoryjnie. 
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Warunkiem realizacji trasy tramwajowej wzdłuż ulic: dr. Stefana Kopcińskiego, al. Grzegorza Palki, 
Spornej, bł. Anastazego Pankiewicza jest wybudowanie projektowanej ul. Konstytucyjnej, która zmniejszy 
ruch samochodowy na obecnym układzie ulic dr. Stefana Kopcińskiego – al. Grzegorza Palki (większa 
przestrzeń dla trasy tramwajowej kosztem zmniejszenia ilości pasów dla ruchu samochodowego). 

Układ linii autobusowych obsługiwać powinien przede wszystkim obszary poza strefą centralną. 
Należy też wprowadzić taki układ linii by nie konkurowały one na poszczególnych trasach z liniami 
tramwajowymi. 

Ustala się zalecane strefy dojścia do przystanku komunikacji zbiorowej 300 m w obszarze Strefy 
Wielkomiejskiej i obszarze dużych osiedli mieszkaniowych oraz 400-600 m dla pozostałych obszarów 
miasta. 

 

Rysunek 34 Proponowany, docelowy układ sieci tramwajowej 
Źródło: opracowanie własne. 
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Za bardzo ważny element układu transportu zbiorowego uważa się budowę systemu węzłów 
przesiadkowych zarówno w układzie komunikacji miejskiej jak i węzłów przesiadkowych 
związanych z układem kolejowym i systemem parkingów Park&Ride. Do grupy 
najważniejszych węzłów przesiadkowych do realizacji zalicza się: 

 węzeł Łódź Centrum – budowa w ramach najważniejszego zintegrowanego węzła przesiadkowego 
podziemnej stacji kolejowej w rejonie skrzyżowania al. gen. Tadeusza Kościuszki – ul. Zielona. 
Istotna jest realizacja połączenia komunikacji miejskiej z koleją średnicową w sąsiedztwie obszaru 
centralnego miasta, 

 Radogoszcz Zachód – doprowadzenie linii autobusowych do przystanku kolejowego, 

 Radogoszcz Wschód – realizacja przystanku ŁKA i pętli autobusowej, 

 Łódź Stoki – realizacja połączenia tramwajowego i wygodnego dojścia do peronów, 

 Kurczaki – realizacja wspólnych przystanków autobusowo-tramwajowych. 

Przewiduje się wykorzystanie układu linii kolejowych jako wspomagającego środka komunikacji 
zbiorowej (bardziej szczegółowy opis znajduje się w następnym punkcie). Dodać tu należy, że rolą 
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej ŁKA są przede wszystkim połączenia w ramach aglomeracji. Jej rola 
w obsłudze komunikacji miejskiej nie będzie miała dużego znaczenia. Dlatego w ramach niniejszego 
opracowania Studium zaproponowano wprowadzenie systemu kolei miejskiej, która obsługiwałaby 
jedynie tereny miasta i miałaby większy udział w obsłudze komunikacji zbiorowej Łodzi. Działałaby 
na zasadzie dowożenia pasażerów z terenów sąsiadujących z koleją obwodową (w dużej mierze to osiedla 
mieszkaniowe) do OWRSW. Ruch ten będzie się też odbywał w kierunku odwrotnym. 

7.4. Układ kolejowy 

Podstawowym celem związanym z układem kolejowym powinno być nadanie Łodzi roli 
ważnego węzła kolejowego w skali kraju. Rozwiązaniom tego problemu służą opracowania 
dotyczące między innymi Łódzkiego Węzła Kolejowego73 oraz Kolei Dużych Prędkości74. 
Dwie dużej rangi inwestycje są tu kluczowe: 

 linia Kolei Dużych Prędkości z dworcem Łódź Fabryczna, 

 linia średnicowa. 

Podstawowym kierunkiem działań miasta w realizacji tych inwestycji powinno być zabezpieczenie 
rezerwy terenowej i eliminacja kolizji, zarówno z istniejącym zagospodarowaniem terenu 
jak i planowanym (uwzględnianie w opracowaniach planistycznych powyższych tras linii kolejowych). 
Te działania oraz kształtowanie układu komunikacyjnego, uwzględniającego nowe linie kolejowe, pozwoli 
na szybszą i tańszą ich realizację oraz dobrą integrację nowego układu kolejowego z pozostałym system 
komunikacyjnym. 

W celu poprawy działania układu kolejowego rezerwuje się teren pod budowę nowych odcinków 
linii kolejowych (łącznic): 

 połączenie jednotorowe linii nr 16 z linią nr 540, 

 połączenie jednotorowe linii nr 25 z linią nr 540, 

 jednotorowa linia stanowiąca połączenie linii nr 14 z Portem Lotniczym Łódź im. Władysława 
Reymonta (linia z lokalizacją nowego przystanku przy terminalu lotniska). 

Powyższy układ kolejowy poza liniami o dalszym zasięgu będzie mógł w lepszym stopniu obsługiwać 
też połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej ŁKA. W tym kontekście ważne jest opracowanie, którego 
celem jest zwiększenie integracji systemów transportu pasażerskiego75. 

                                                                    
73 SENER, Studium wykonalności dla przystosowania Łódzkiego Węzła Kolejowego do obsługi kolei dużych prędkości oraz zapewnienia jego 

intermodalności z innymi środkami transportu, Warszawa 2012 rok. 
74 Ingenieria IDOM Internacional S.A., Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o., Studium Wykonalności dla budowy linii dużych 

prędkości Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław, Warszawa 2013 rok. 
75 Konsorcjum IDOM Ingenieria y Consultoria S.A. i IDOM Inżynieria. Architektura i Doradztwo Sp. z o.o., Studium integracji transportu kolejowego 

pasażerskiego z innymi środkami transportu dla Województwa Łódzkiego, Warszawa 2015 rok. 
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Jednocześnie proponuje się realizację dwóch dodatkowych łącznic (o niższych parametrach 
niż dla kolei konwencjonalnej) między linią nr 17 a liniami nr 16 i nr 540 oraz dodatkowo, z możliwością 
realizacji w drugim etapie, łącznicy między linią nr 15 i nr 16 wzdłuż granicy pomiędzy Łodzią a Zgierzem. 
Posiadać one będą parametry jak dla autobusu szynowego i umożliwią uruchomienie systemu kolei 
miejskiej. System kolei miejskiej byłby systemem obsługującym tereny Łodzi – łączącym obszary osiedli 
mieszkaniowych znajdujących się przy kolei obwodowej ze śródmieściem. Działałby na zasadzie 
podwójnej pętli w kształcie ósemki z możliwością wykorzystania dodatkowo pętli kolejowej na kierunku 
Widzew – Olechów (SCHEMAT 14k). 

W związku z prognozami wzrostu przewozów intermodalnych proponuje się zwiększenie 
możliwości przeładunkowych terminalu Łódź Olechów miedzy innymi poprzez powiększenie jego 
terenów. Jego atutem jest położenie z dala od osiedli mieszkaniowych, przy jednoczesnym bardzo dobrym 
dostępie do układu drogowego. Dopuszcza się inną lokalizację nowego terminalu po szczegółowych 
analizach jego wpływu na układ przestrzenny i komunikacyjny miasta. 

7.5. Transport lotniczy 

Dla lotniska – Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta – oznaczonego w Studium 
symbolem KL, obowiązuje zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi. W ramach 
tego terenu dopuszcza się lokalizowanie infrastruktury oraz usług okołolotniskowych i innych 
nie kolidujących z funkcją lotniska. 

Równolegle do Studium powstawał Plan Generalny Portu Lotniczego Łódź im. Władysława 
Reymonta76. Plan oparty został w znacznej mierze na Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 202077 
(SRWŁ 2020), po uwzględnieniu aktualizacji w zakresie danych statystycznych. 

Prognoza ruchu dla Portu Lotniczego wynosi około 668 tys. pasażerów rocznie dla roku 2020. 
W prognozie długoterminowej według scenariusza bazowego (opracowano również scenariusz 
pesymistyczny i optymistyczny) w 2035 roku lotnisko obsługiwać będzie około 1,4 mln pasażerów. 

Istniejąca droga startowa pozwala na uzyskanie zasięgu 2 tys. mil morskich, co oznacza 
m.in. możliwość objęcia zasięgiem wszystkich krajów Europy. Obecna prognoza nie przewiduje połączeń, 
które wymagałyby dłuższej drogi startowej. Jednak ze względu na dużą dynamikę zmian w branży 
przewozów lotniczych, rozważnym krokiem jest uwzględnienie możliwości pojawienia się takich operacji. 
Zabezpieczenie możliwości rozbudowy drogi startowej wiąże się z rezerwą terenu pod przedłużenie 
drogi w kierunku zachodnim. 

Przy przewidywanych prognozach zwiększenie ruchu pasażerskiego, potrzebna jest rozbudowa 
dróg kołowania i płaszczyzny postojowej samolotów. 

Docelowo przewiduje się przebudowę istniejącego terminala pasażerskiego. Dotyczyć to będzie 
zwiększenia powierzchni poczekalni, zwiększenia liczby gate’ów oraz zwiększenia powierzchni 
kolejkowania do kontroli. 

Zakładając wzrost liczby pasażerów korzystających z Portu Lotniczego przewiduje się połączenie 
terminalu pasażerskiego z łącznicą kolejową (jw. w opisie układu kolejowego). 

W układzie drogowym w rejonie Portu Lotniczego proponuje się przedłużenie al. gen. Zygmunta 
Waltera-Janke do ul. Pabianickiej. Jednocześnie powstać powinno przedłużenie ul. bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki w kierunku terminala pasażerskiego, a następnie do ww. al. gen. Zygmunta Waltera-Janke. 
Poprawi to i uczytelni dostęp komunikacyjny do Lotniska zarówno od strony miasta jak i z terenów 
zewnętrznych.  

W związku z bardzo dynamicznie rozwijającym się ruchem cargo, w latach poprzednich powyżej 
100% w relacji rok do roku, a w latach 2014-2015 powyżej 16%78, istniejący terminal cargo wymaga 
w przyszłości budowy nowego obiektu. Jednocześnie rozwój obecnego systemu RFS (Road Feeder 

                                                                    
76 Według stanu na 1 marca 2017 roku Plan jest w trakcie sporządzania, nie ma rangi dokumentu obowiązującego. 
77 Uchwała Nr XXXIII/644/13 z dnia 26 lutego 2013 r. Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020. Łódzkie 2020 rok. 
78 Dane z lat 2010-2015 zawarte są w części Uwarunkowań Studium. 
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Service) w kierunku systemu tzw. cargo „on board” wymagać będzie prawdopodobnie wydłużenia drogi 
startowej o 300 metrów, co będzie wiązało się z koniecznością przebudowy układu komunikacyjnego 
w rejonie ul. Sanitariuszek. 

W zmianie dokumentacji rejestracyjnej lotniska Łódź-Lublinek na terenie Łodzi zostały wyznaczone 
powierzchnie ograniczające wysokość zabudowy i obiektów naturalnych (Rysunek 35). W Studium 
uwzględnia się ograniczenia wysokości zabudowy wynikające z ww. uwarunkowań zewnętrznych. 

 

Rysunek 35 Powierzchnie ograniczające wysokość zabudowy i obiektów naturalnych w rejonie lotniska 
Źródło: opracowanie własne na podstawie zmiany dokumentacji rejestracyjnej lotniska. 

Przy realizacji zbiorników wodnych oraz inwestycji z zakresu gospodarki odpadami należy mieć 
na uwadze, że w odległości do 5 km od granicy lotniska zabrania się budowy lub rozbudowy obiektów 
budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków, zgodnie z art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy 
z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605 z późn. zm.). 

Przy realizacji zieleni (drzewa, krzewy) należy mieć na uwadze, że na nieruchomościach w rejonach 
podejść do lądowania zabrania się sadzenia i uprawy drzew i krzewów mogących stanowić przeszkody 
lotnicze, zgodnie z art. 87 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605 
z późn. zm.). 

Ponadto na większości obszaru Łodzi, szczególnie w rejonie południowo-zachodniej części miasta 
oraz w rejonie północno-wschodnim, obowiązują ograniczenia wysokości zabudowy wynikające z faktu, 
iż znajdują się one w powierzchniach ograniczających zabudowę (powierzchnie BRA) od lotniczych 
urządzeń naziemnych. 
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7.6. System rowerowy i mobilność piesza 

Wypełnienie podpisanych w 2011 roku zobowiązań Karty Brukselskiej jest podstawowym celem 
polityki rowerowej miasta. Zobowiązania te dotyczą przede wszystkim zwiększenia do 15% udziału 
komunikacji rowerowej w ruchu miejskim do 2020 roku oraz zmniejszenia o 50% ryzyka wypadków 
rowerowych. 

Podstawowymi kierunkami działań w zakresie polityki rowerowej będą: 

 budowa ścieżek rowerowych i wyznaczanie pasów ruchu rowerów na jezdniach, 

 zastosowanie rozwiązań ułatwiających ruch rowerowy na skrzyżowaniach – np. śluzy rowerowe, 

 rozwój programu roweru miejskiego, 

 realizacja parkingów rowerowych jako elementów ulic i placów (stojaki rowerowe itp.) 
oraz parkingów w formie placów, przy większym zapotrzebowaniu na miejsca postojowe (np. stacje 
kolejowe). 

Szczegółowe dane na temat ruchu rowerowego i przyszłych inwestycji z nim związanych zawiera 
schemat: Docelowy system połączeń rowerowych opracowany na podstawie materiałów ZDiT i ZIM 
(SCHEMAT 10k) oparty na Strategii rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+79. 
Przyjęte tu podstawowe zasady kształtowania układu to: 

 budowa infrastruktury twardej (wydzielone ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe) wzdłuż 
głównych ciągów komunikacyjnych, w tym istniejących i projektowanych odcinków ulic układu 
podstawowego oraz ulic innych klas, zgodnie z zapotrzebowaniem i uwarunkowaniami otoczenia, 
prowadzących ruch rowerowy „tranzytowy” np. od osiedli do centrum lub między dużymi osiedlami, 
a także o charakterze obwodowym, 

 na obszarze osiedli mieszkaniowych oraz w obszarze śródmieścia prowadzenie ruchu rowerowego 
na zasadach ogólnych, 

 układ sieci dróg rowerowych stanowi główna rama złożona z obwodnicy rowerowej, do której 
dochodzą promieniście drogi rowerowe z terenów dużych osiedli mieszkaniowych oraz kilka 
głównych dróg przecinających obszar centrum miasta prowadzących ruch tranzytowy na linii 
wschód-zachód i północ-południe, pozostałe obszary są podłączane do głównego szkieletu 
na zasadzie odcinkowej, 

 podstawową ideą jest to by można było się poruszać pomiędzy poszczególnymi obszarami miasta 
w sposób możliwie najbezpieczniejszy i najszybszy. 

W ramach zrównoważonego rozwoju miasta należy zadbać o zwiększenie udziału podróży pieszych 
w ogólnej ilości przemieszczeń poprzez: 

 poprawę warunków poruszania się dla pieszych – szersze chodniki, nowe ciągi piesze i uzupełnianie 
ciągłości istniejących tras pieszych, w szczególności na przecięciu z drogami kołowymi 
z ewentualną sygnalizacją świetlną niedyskryminującą pieszych względem innych użytkowników. 
Ze względu na niewielkie szerokości ulic, zwłaszcza w strefie centralnej, rozwiązaniem mogłaby być 
wspomniana wcześniej hierarchizacja ulic dzieląca ulice na te z większym ruchem i te o ruchu 
uspokojonym, gdzie byłyby dobre warunki dla ruchu pieszego, 

 tworzenie obszarów wielofunkcyjnych (centrów ponadlokalnych i lokalnych), gdzie sklepy, usługi 
i miejsca rekreacji znajdowałyby się w zasięgu pieszego dojścia, 

 wprowadzenie zasady stanowiącej, że każda ulica i droga, poza drogami o charakterze 
zdecydowanie zamiejskim, powinna posiadać minimum jednostronny chodnik lub ciąg pieszo-
rowerowy. 

Podkreślić należy, że ciągi pieszo-rowerowe wyznaczone np. w oparciu o elementy takie jak doliny 
rzeczne będą ważnymi elementami spójności systemu przestrzeni publicznych (Rozdział 6.1. System 
przestrzeni publicznych). 

                                                                    
79 Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi, Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+, Łódź 2014 rok. 
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7.7. Polityka parkingowa 

Polityka parkingowa miasta wraz ze szczegółowymi ustaleniami powinna stanowić przedmiot 
odrębnego opracowania. O ile podstawowe zasady tej polityki można określić bez szczegółowych 
wyliczeń, o tyle wielkości dotyczące optymalnej liczby pojazdów jakie mogą korzystać z obszaru 
śródmieścia wymagają obszernych analiz. Należy określić chłonność komunikacyjną śródmieścia, liczbę 
miejsc postojowych dla poszczególnych obszarów i pojedynczych obiektów oraz związane z tym potoki 
ruchu. Są to wielkości potrzebne do optymalizacji systemu transportowego, szczególnie śródmieścia, 
co pozwoli na zrównoważony jego rozwój. Transport zbiorowy, pieszy i rowerowy będzie mógł 
na określonych warunkach razem z komunikacją samochodową obsługiwać tereny miasta. Aspekt 
parkowania w Strefie Wielkomiejskiej jest silnie powiązany z działaniami rewitalizacyjnymi miasta. 

Ustala się następujące zasady polityki parkingowej: 

 podział miasta na 3 strefy parkowania: Strefa I – Strefa Wielkomiejska, Strefa II – Obszar 
współczesnego rozwoju strefy wielkomiejskiej (do kolei obwodowej, z pominięciem osiedla 
Radogoszcz) oraz Strefa III – osiedla, tereny przemysłowe i niezurbanizowane (pozostałe tereny 
miasta). Granica Strefy I wymaga uściślenia po przeprowadzeniu wspomnianych powyżej 
szczegółowych analiz, 

 w obszarze Strefy Wielkomiejskiej należy wspierać budowę parkingów wielopoziomowych. 
Zadaniem miasta nie powinno być zapewnianie miejsc postojowych dla użytkowników terenów 
mieszkaniowych pozostałej części miasta, 

 decyzje o lokalizowaniu nowych obiektów podejmowane powinny być stosownie do możliwości 
zapewnienia potrzeb parkingowych – zależnie od przyjętych wskaźników, 

 wskaźniki parkingowe traktować należy jako wielkości wyjściowe. Po analizach potrzeb 
oraz możliwości ich zapewnienia mogą być skorygowane, 

 zwiększenie roli strefy płatnego parkowania jako elementu sterującego parkowaniem 
w śródmieściu. Zaleca się wprowadzenie większych różnic w opłatach, zmniejszenie liczby 
abonamentów, stworzenie bufora wokół płatnej strefy, gdzie będą niewielkie opłaty za parkowanie, 

 realizacja parkingów Park&Ride powiązanych z węzłami komunikacji zbiorowej, ich lokalizowanie 
przede wszystkim na obrzeżach miasta, a w miarę możliwości w ramach aglomeracji poza jego 
granicami. Korzystnym rozwiązaniem byłoby lokalizowanie parkingów tego systemu przy stacjach 
kolejowych aglomeracji oraz przy liniach tramwajów aglomeracyjnych (SCHEMAT 9k), 

 przy zakładanej wielkości docelowego ruchu rowerowego miejsca postojowe dla rowerów przy 
dużych obiektach należy planować w formie rezerwy terenowej, a nie jak dotychczas jedynie jako 
miejsce przy chodniku, budynku itd. 

Określono podstawowe, proponowane wskaźniki parkowania (Tabela 20). Dla Strefy I mają 
one na celu ograniczenie liczby miejsc postojowych i zawierają maksymalne wartości wskaźnika. Dla Stref 
II i III określa się minimalne liczby miejsc postojowych. Strefa II jest strefą pośrednią między strefą 
śródmiejską o największych obostrzeniach a Strefą III gdzie zapewniona powinna być stosunkowo duża 
liczba miejsc postojowych. 

Tabela 20 Wskaźniki parkowania 

Strefa 
Zabudowa mieszkaniowa 

na 1 mieszkanie lub 1 dom 
mieszkalny 

Zabudowa usługowa 
na 1000 m2 powierzchni 

użytkowej 

Zabudowa produkcyjna, 
składy, magazyny 

na 100 zatrudnionych 

Strefa I 
SW 

Jednostki: W1a, 
W3a i W3c 

min. 0,5 
max. 1 

min. 3 
max. 10 

– 
Pozostałe 
jednostki 

min. 0,5 
max. 1,5 

min. 5 
max. 15 

Strefa II 
OWRSW 

min. 1 min. 15 min. 20 

Strefa III 
poza OWRSW 

min. 1 min. 25 min. 25 

Źródło: opracowanie własne. 
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Przedstawione wskaźniki to wyjściowe wartości, które powinny być przeanalizowane i rozwinięte 
w opracowaniu wspomnianym powyżej. 

Zaznaczono schematycznie („Kierunki – jednostki funkcjonalno-przestrzenne” – załącznik 
Nr 13 do uchwały i „Kierunki – docelowy system transportowy: sieć drogowo-uliczna, 
kolejowa i transportowa” – załącznik Nr 16 do uchwały) proponowane lokalizacje parkingów 
Park&Ride. Będą to parkingi tymczasowe, przewidziano jednak możliwość zlokalizowania 

docelowych parkingów Park&Ride na części tych obszarów. Proponowane lokalizacje tych parkingów 
to: Radogoszcz Zachód, Lublinek i Widzew. 

8. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

Przyjęte kierunki rozwoju przestrzennego miasta zakładają optymalne wykorzystanie istniejących 
sieci infrastruktury technicznej. Potrzeby rozbudowy istniejących sieci wynikają głównie z konieczności 
dotrzymania standardów środowiskowych na terenach z istniejącą zabudową, niedoinwestowanych 
w podstawowe sieci infrastruktury (ciepło w śródmieściu, kanalizacja sanitarna w zabudowie 
mieszkaniowej głównie poza zwartą strefą zurbanizowaną). Należy zatem dostosować plany realizacji 
sieci wodno-kanalizacyjnych do planów rozwojowych miasta zawartych w projekcie Studium. 

8.1. System wodociągowy 

Zasięg i poziom techniczny systemu wodociągowego Łodzi powodują, że stopień zaspokojenia 
potrzeb miasta nie budzi żadnych zastrzeżeń, zarówno pod względem wymagań ilości i jakości wody, 
jak i bezpieczeństwa i pewności zasilania. Wydajność ujęć zasilających wodociągi zabezpiecza potrzeby 
miasta. System wodociągowy zapewnia możliwość doprowadzenia wody do każdego miejsca w granicach 
administracyjnych miasta (SCHEMAT 11k). 

Dla zaspokojenia potrzeb w zakresie dostępu do sieci wodociągowej, związanych z przyjętymi 
kierunkami rozwoju miasta należy: 

 utrzymać sprawność funkcjonowania istniejącego systemu wodociągowego, 

 utrzymać standardy jakościowe zgodne z wymaganiami norm europejskich, 

 zapewnić budowę i rozbudowę wodociągów w wyznaczonych strefach urbanizacji, które 
nie są jeszcze objęte zasięgiem sieci wodociągowej, w tym w obszarach takich jak: 

 Wiskitno w rejonie ulic: Zygmunta, Kolumny, Tomaszowska, Jędrzejowska, 

 rejon na południe od Lotniska, 

 Złotno – odcinki sieci rozdzielczej, 

 okolice ul. Romanowskiej, 

 okolice ul. Kasztelańskiej i ul. Rogowskiej, 

 Stoki i Nowosolna – uzupełnienie sieci, 

 zapewnić modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej w układach wielopierścieniowych, 
zapewniających niezawodność funkcjonowania i ciągłość dostaw wody w sytuacjach awaryjnych. 

8.2. System kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej 

W zakresie funkcjonowania systemu kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w kontekście 
przewidywanych zmian rozwoju przestrzennego miasta należy: 

 wybudować kanalizację sanitarną na terenach rozwojowych i na terenach, gdzie występują 
niedobory sieci m.in.: 

 Wiskitno w rejonie ulic: Zygmunta, Kolumny, Tomaszowska, Jędrzejowska, 

 rejon na południe od Lotniska, 

 ul. Chocianowicka, 
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 Złotno – uzupełnienie sieci, 

 okolice ul. Romanowskiej, 

 rejon Lasu Łagiewnickiego, 

 Stoki i Nowosolna – uzupełnienie sieci, 

 modernizować odcinki kanałów będące w złym stanie technicznym, 

 wprowadzić system monitoringu systemu kanalizacyjnego i wykonać model dynamiczny sieci, 

 przekształcać sukcesywnie kanalizację ogólnospławną na rozdzielczą w miejscach, gdzie jest 
to technicznie i ekonomicznie uzasadnione, 

 ograniczyć częstotliwość zrzutów przez przelewy burzowe do liczby zgodnej z obowiązującym 
prawem poprzez budowę podziemnych zbiorników retencyjnych, 

 zrealizować budowę zbiorników retencyjnych na GOŚ ŁAM oraz modernizować istniejące obiekty 
na oczyszczalni. 

Dla terenów o zabudowie rozproszonej, gdzie nieekonomiczna jest budowa sieciowego systemu 
odprowadzania ścieków, przewiduje się stosowanie indywidualnych systemów odprowadzania ścieków: 
szczelnych zbiorników z wywozem nieczystości do punktu zlewnego zlokalizowanego w Grupowej 
Oczyszczalni Ścieków lub zastosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Dopuszcza się odbieranie 
ścieków z innych gmin, jak i możliwość podłączenia fragmentów systemu kanalizacyjnego do systemu 
gmin sąsiednich, na mocy porozumień międzygminnych. 

8.3. System kanalizacji deszczowej 

W celu dostosowania się do wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej80 konieczne są działania 
prowadzące do zwiększenia infiltracji wód opadowych do gruntu czy też zagospodarowania wód 
w obrębie zlewni, w których powstają. Niezbędne jest przy tym wykonanie badań geologicznych, 
na podstawie których można będzie określić na jakich terenach pojawi się możliwość wykonania drenaży 
i studni chłonnych. Długość drenaży należy dobierać w zależności od warunków gruntowych i ilości 
rozsączanych ścieków, a systemy te – stosować na terenach z zabudową luźną, a także przy obiektach 
gminnych, np. związanych z edukacją. W zależności od warunków gruntowych (grunt przepuszczalny) 
i lokalnych możliwości terenowych (dostępność obszaru przy zachowaniu wymaganych przepisami 
szczegółowymi odległości minimalnych) konieczne jest wykonanie zintegrowanych systemów 
zagospodarowania ścieków deszczowych (skrzynki rozsączające) z obiektów typu mosty czy ulice. Przed 
wprowadzeniem w system rozsączający ścieki deszczowe powinny zostać oczyszczone do parametrów 
wymaganych Rozporządzeniem81 poprzez zastosowanie separatorów. 

Aby zapewnić w mieście sprawne funkcjonowanie systemu kanalizacji deszczowej należy podjąć 
szereg działań niezwiązanych bezpośrednio z samym systemem kanalizacyjnym. Do najważniejszych 
należą: 

 zwiększenie udziału powierzchni biologicznie czynnych, stosowanie powierzchni 
przepuszczalnych, maksymalne zwiększenie powierzchni terenów zielonych, 

 stworzenie systemu zagospodarowania i wykorzystania wód opadowych, 

 zwiększenie retencji wód opadowych i roztopowych. 

Ponadto należy podjąć działania na sieci kanalizacji deszczowej oraz na rzekach polegające na: 

 realizacji projektu pn. System odwodnienia Miasta, który obejmuje następujące zadania: 

 odwodnienie miasta – zadanie dofinansowane z POIiŚ, 

 regulacja rzek – zadanie dofinansowane z WFOŚiGW, 

                                                                    
80 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania 

w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. UE. L. z 2000 r. Nr 327). 
81 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód 

lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800). 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI

 

119 

 rozbudowie systemu na terenach wyznaczonych w strefach urbanizacji, 

 budowie odcinków kanalizacji deszczowej służących odwodnieniu nowopowstających dróg, 

 budowie lub modernizacji urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej, 

 budowie zbiorników retencyjnych, 

 modernizowaniu odcinków kanałów będących w złym stanie technicznym. 

8.4. Systemy energetyczne 

Elektroenergetyka 

Planowane w Studium zagospodarowanie przestrzenne miasta oraz istniejący stan sieci 
elektroenergetycznej powodują, że podstawowy rozwój wszystkich elementów systemu 
elektroenergetycznego w Łodzi będzie zmierzał do: 

 zagęszczenia lub zwiększenia zasięgu poszczególnych sieci NN, WN, SN i nn, 

 optymalizacji, modernizacji i unowocześnienia elementów sieci jw. 

Rozwój ten powinien być skorelowany z prognozowanym wzrostem zapotrzebowania na energię 
elektryczną. Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną została przedstawiona w Aktualizacji 
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Łodzi82 
(Tabela 21). 

Tabela 21 Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną 

Rok 
Scenariusz „pogoń” 

w MWh 
Scenariusz „skok” 

w MWh 

2010 
2150728 

(baza) 
2150728 

(baza) 

2030 
2613795 

(wzrost o ca 21,5%) 
3148140 

(wzrost o ca 46,4%) 
Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Łodzi, AT Group 4 innovation and development, 

Krupski Młyn 2013 rok. 

Kierunki rozwoju i związane z nimi zadania określa się w Studium głównie w odniesieniu 
do podstawowych dla systemu sieci Najwyższych i Wysokich Napięć (SCHEMAT 12k). 

Zadania te można podzielić na: 

 zawarte w planach rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych lub już realizowane przez 
te przedsiębiorstwa bądź innych inwestorów, 

 wynikające z prac planistycznych miasta – analiz lub ustaleń mpzp oraz ustaleń analiz wykonanych 
w ramach prac nad Studium, 

 pozostałe, wymagające pogłębionych analiz specjalistycznych w dalszej perspektywie (głównie 
ustaleń lokalizacyjnych – tras linii elektroenergetycznych WN opartych o projektowany układ 
komunikacyjny miasta), przy przyjętym w Studium wskazaniu, że linie napowietrzne 110 kV 
zlokalizowane na zurbanizowanych terenach Miasta powinny być sukcesywnie przebudowywane 
na kablowe. 

Lokalizacje elementów omawianej sieci należy uszczegółowić w mpzp. 

Do kierunków rozwoju systemów energetycznych wynikających z prac planistycznych miasta, 
w tym analiz bieżących potrzeb i przewidywanych terenów rozwojowych, należy zaliczyć: 

 budowę stacji 110/15 kV RPZ Nowosolna (rezerwa terenu na działce do wykupu w ramach zadań 
związanych z budową obwodnicy drogowej Nowosolnej). Lokalizację przyjęto z uwagi potrzeby 
rozwojowe odbiorców w Nowosolnej i terenów przyległych oraz niską pewność zasilania 
istniejących sieci 15 kV (obiekty związane z autostradą A1), 

                                                                    
82 Urząd Miasta Łodzi, Departament Gospodarowania Majątkiem, Biura Inżyniera Miasta, Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Łodzi, Łódź 2014 rok. 
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 budowę stacji 110/15 kV RPZ Andrzejów (rezerwa terenu na działce gminy Łódź przy 
ul. Sędziwoja). Lokalizację przyjęto z uwagi potrzeby energetyczne planowanych w Studium 
terenów przemysłowych i usługowych w rejonie: ul. Zakładowej, autostrady A1, Wiskitna 
i ul. św. Rafała Kalinowskiego, a także istniejących odbiorców Andrzejowa i terenów przyległych, 

 przebudowę stacji 110/15 kV RPZ Milionowa w celu zmniejszenia jej powierzchni i przystosowanie 
do zasilania kablowego 110 kV (ze względu na kolizję z planowanym zagospodarowaniem 
przestrzennym), 

 budowę wcięcia linii kablowej 110 kV do projektowanego RPZ Nowosolna (wcięcie do kabla 110 kV 
Janów – Stryków), 

 budowę linii kablowej 110 kV tzw. Zachodni ring energetyczny Łodzi (relacji Konstantynów Łódzki 
– Łódź – Aleksandrów Łódzki) realizowanej w ramach przedsięwzięcia pn. „Domknięcie Łódzkiego 
Ringu Energetycznego”,  

 budowę linii kablowej 110 kV do projektowanego RPZ Andrzejów (wcięcie do linii napowietrznej 
110 kV Janów – Brójce), 

 rozszerzenie zakresu przebudowy dwutorowej linii napowietrznej 110 kV na linie kablowe 110 kV 
w rejonie RPZ Komorniki o odcinki: 

 do przebudowywanej ul. Rzgowskiej – ul. Trębackiej (ze względu na kolizję z planowanym 
zagospodarowaniem przestrzennym), 

 do projektowanej ul. Konstytucyjnej (ze względu na kolizję słupa 110 kV z projektowaną 
ulicą), 

 przebudowę linii napowietrznej 2 x 110 kV Śródmieście – Janów na dwutorową linię kablową 
na odcinku od rejonu ul. dr. Stefana Kopcińskiego do kablowanej linii jw. w rejonie projektowanego 
stadionu RTS Widzew, wraz z wcięciem do RPZ Widzew przy ul. Szpitalnej 12 – al. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego (ze względu na potrzebę połączenia dwóch projektowanych odcinków linii kablowych 
oraz kolizję z planowanym zagospodarowaniem przestrzennym), 

 przebudowę linii napowietrznej 2 x 110 kV do RPZ Milionowa na dwutorową linię kablową 
na odcinku od stacji jw. do rejonu al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza (ze względu na kolizję 
z planowanym zagospodarowaniem przestrzennym), 

 przebudowę linii napowietrznej 110 kV Źródłowa – Janów na linię kablową, na odcinku wzdłuż 
projektowanej ul. Bronisława Czecha, od rejonu ul. Jana Dębowskiego do rejonu ul. Czorsztyńskiej 
(m.in. ustalenie obowiązującego mpzp dla obszaru części miasta Łodzi, położonej na terenie osiedli: 
Stoki i Dolina Łódki, w rejonie ulic: Brzezińskiej, Listopadowej, Jana Dębowskiego, Rysy, Giewont, 
Telefonicznej, Szczawnickiej i Strążyskiej83. 

Lokalizacje pozostałych projektowanych linii napowietrznych i kablowych 110 kV zostaną 
określone w mpzp. 

Plany rozwojowe Operatora Systemu Przesyłowego przewidują wprowadzenie zasilania miasta 
Łodzi na napięciu 400 kV przez rozbudowę Stacji Elektroenergetycznej „Janów” 220/110/15 kV 
o rozdzielnię 400 kV i wprowadzenie do niej dwutorowej linii 400 kV poprowadzonej do wcięcia do linii 
400 kV Rogowiec – Płock.  

Zaopatrzenie w gaz 

Gazowa sieć rozdzielcza rozwija się w zewnętrznej strefie OWRSW miasta, we wszystkich 
kierunkach w oparciu o kryteria opłacalności inwestycji. W pierwszej kolejności gazyfikowane są obszary 
przemysłowe. 

Z uwagi na istniejące rezerwy jak i na dobry stan techniczny gazociągów system gazowniczy 
zapewnia niezawodność dostaw gazu. Wyrazem tego jest możliwość doprowadzenia gazu do odbiorcy, 

                                                                    
83 Plan przyjęty Uchwałą Nr LXXX/1683/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedli: Stoki i Dolina Łódki, w rejonie ulic: 
Brzezińskiej, Listopadowej, Dębowskiego, Rysy, Giewont, Telefonicznej, Szczawnickiej i Strążyskie. 
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zależnie od rejonu i zakresu inwestycji, w terminie od 0,5 roku do 2 lat. Do budowy nowych sieci 
oraz przy wymianie starych wyeksploatowanych rurociągów stosuje się nowe technologie (rury PE), 
co ułatwia budowę, obniża koszty eksploatacji oraz poprawia znacząco sprawności systemu 
gazowniczego. Obecny system zasilania miasta pozwalać będzie na zaspakajanie potrzeb dostawy gazu 
w dalekiej perspektywie. Należy jednak podjąć intensywne działania w kierunku rozbudowy sieci 
rozdzielczej średniego ciśnienia, nie tylko na peryferiach miasta, ale przede wszystkim w śródmieściu 
Łodzi. Dodatkowym argumentem przemawiającym za zintensyfikowaniem wymiany sieci gazowej 
niskiego ciśnienia na sieć gazową średniego ciśnienia (co jest warunkiem zastosowania gazu 
do ogrzewania budynków) jest rewitalizacja całych kwartałów śródmieścia Łodzi. 

Zaopatrzenie w ciepło 

Zaspokajanie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię cieplną, działania proekologiczne 
oraz likwidacja na początku 2015 roku EC-2, są jednymi z ważniejszych przesłanek do sukcesywnej 
modernizacji pozostałych elektrociepłowni. 

Wobec znaczących rezerw mocy cieplnej produkowanej przez łódzkie elektrociepłownie, 
występują techniczne możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej nowo powstających obiektów 
we wszystkich obszarach przewidzianych w Studium dla kontynuacji lub rozwoju procesów urbanizacji, 
pod warunkiem spełnienia kryterium opłacalności zgodnie z zapisami prawa energetycznego. Veolia 
Energia Łódź S.A. jest gotowa współuczestniczyć w inwestycjach związanych z uciepłownieniem nowych 
obszarów miasta, budując sieci ciepłownicze na obszarach rozwojowych. 

W ostatnich latach następuje ograniczanie użytkowania sieci parowej oraz stopniowa jej likwidacja. 
W tej sytuacji należy liczyć się z instalowaniem indywidualnych źródeł pary przez odbiorców odległych 
lub pobierających parę w niewielkich ilościach. W systemie wody gorącej, w skutek wprowadzania 
programów związanych z oszczędzaniem energii cieplnej u odbiorców (termomodernizacja budynków, 
modernizacja instalacji cieplnych i węzłów cieplnych oraz opomiarowanie dostaw energii), nastąpił 
również spadek zapotrzebowania na energię cieplną. Należy wykorzystać tę szansę i w opracowywanych 
mpzp uwzględniać możliwość podłączenia do sieci obiektów istniejących i nowo realizowanych, będących 
w zasięgu systemu ciepłowniczego, szczególnie w śródmieściu gdzie duża liczba lokalnych kotłowni 
oraz jeszcze większa pieców kaflowych, emituje do atmosfery znaczne ilości zanieczyszczeń. Przeszkodą 
w wykorzystaniu ciepła z elektrociepłowni w rejonie śródmieścia, zwłaszcza na terenach na południe 
od Placu Wolności (największego potencjalnego odbiorcy energii cieplnej), są problemy prawno-
własnościowe oraz niski standard wyposażenia budynków (brak instalacji centralnego ogrzewania) 
i związane z tym wysokie koszty ich modernizacji. Rejon ten znajduje się w zasięgu magistral 
o przepustowości zapewniającej ogrzanie całej istniejącej kubatury, jednak w stosunkowo niewielkim 
stopniu nasycony jest sieciami rozdzielczymi. Dodatkowym argumentem przemawiającym 
za uciepłownieniem tego rejonu i co za tym idzie sukcesywnego eliminowania palenisk niskoemisyjnych, 
jest rewitalizacja całych kwartałów śródmieścia Łodzi. Takie działania są zgodne z wymaganiami 
określonymi w Rozporządzeniu Wojewody Łódzkiego Nr 3/2005 z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie 
programu ochrony powietrza dla aglomeracji łódzkiej (Dz. Urz. Nr 101, poz. 1004). 

Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych 

Jednym z podstawowych zadań lokalnej polityki energetycznej miasta powinno być ograniczanie 
zużycia tradycyjnych nośników energii pierwotnej i zastępowanie jej energią odnawialną. Działania w tym 
zakresie wpływają na ograniczenie immisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, a tym samym 
poprawy zdrowotności mieszkańców. Działania miasta w tym zakresie dotyczące komunalnych 
odbiorców energii, wynikają też z ustaleń polityki energetycznej państwa84 (ustawa z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo energetyczne – Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm., ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. 
o odnawialnych źródłach energii – Dz. U. z 2015 r. poz. 478 z późn. zm.). 

                                                                    
84 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.), Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 

źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478 z późn. zm.). 
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Hałas jest nieodłączną cechą pracy elektrowni wiatrowych. Polskie prawo85 wymaga, 
aby elektrownie wiatrowe nie były lokalizowane w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej 
oraz terenów prawnie chronionych (odległości określone w obowiązujących przepisach). W Studium 
nie przewiduje się wyznaczenia obszarów, na których rozmieszczone byłyby urządzenia wytwarzające 
energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW z wykorzystaniem energii wiatru, 
takich jak np. farmy wiatrowe, ani innych urządzeń wytwarzających energię wykorzystujących energię 
wiatru o mocy większej niż moc mikroinstalacji. 

Ustala się, iż obszarem na którym możliwe jest rozmieszczenie urządzeń wytwarzających energię 
z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW z wykorzystaniem innej energii niż siła 
wiatru, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu 
i użytkowaniu terenu jest całe miasto, z wyjątkiem (Rysunek 36): 

 terenów objętych prawnymi formami ochrony przyrody, 

 jednostek funkcjonalno-przestrzennych oznaczonych w niniejszym Studium jako: L – tereny lasów 
o powierzchni minimum 3 ha oraz Z – tereny zieleni urządzonej o powierzchni minimum 3 ha i dolin 
rzecznych w strefie zurbanizowanej, 

 lasów, parków, dolin rzecznych, korytarzy i łączników ekologicznych niezależnie od jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej, w której są położone, 

na których nie przewiduje się możliwości rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię 
z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW wykorzystujących energię słoneczną 
(instalacje fotowoltaiczne lub instalacje kolektorów słonecznych). 

Zgodnie z obecnymi standardami i stanem aktualnej wiedzy, wspomniane powyżej strefy ochronne 
nie będą wykraczały poza granice terenów, na których będą zlokalizowane urządzenia wytwarzające 
energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW lub w przypadku niektórych 
odnawialnych źródeł energii – w ogóle nie będą wyznaczane. Dla całego obszaru miasta przewiduje 
się bowiem zwiększenie wykorzystania energii wód geotermalnych oraz promieniowania słonecznego 
na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, dla budownictwa mieszkalnego, 
użyteczności publicznej itp. OZE wykorzystujące energię wód geotermalnych oraz promieniowania 
słonecznego należą do najbezpieczniejszych i ekologicznych źródeł energii, nie wymagają określania stref 
ochronnych. 

Nie wprowadza się ograniczeń w zakresie lokalizacji mikroinstalacji, dopuszcza się możliwość 
ich wprowadzania na etapie sporządzania mpzp (jeśli będzie to wynikało np. z potrzeby ochrony wartości 
krajobrazowych). 

W Studium przewiduje się zwiększenie wykorzystania energii wód geotermalnych 
oraz promieniowania słonecznego do potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody – 
dla budownictwa mieszkalnego, użyteczności publicznej itp., z dopuszczeniem kierowania nadwyżek 
do sieci elektroenergetycznej. 

Praktycznie całe miasto leży na złożu geotermalnym, udokumentowanym w literaturze jako 
tzw. Okręg Szczecińsko-Łódzki, które rozciąga się od Szczecina do Piotrkowa Trybunalskiego. 
Wykorzystanie zlokalizowanych pod miastem zbiorników wód termalnych poprzedzone jednak być musi 
pilotażowymi odwiertami badawczymi, które mogą wykonać krajowe służby geologiczne (główny geolog 
kraju) bądź podmioty gospodarcze, które są uprawnione do prowadzenia tego typu prac geologicznych 
i mogą uzyskać związaną z tym koncesję. W imieniu miasta tego typu inwestycje może prowadzić 
wybrana, miejska spółka prawa handlowego, o ile w jej zakres obowiązków zostanie wpisany tego typu 
zakres prac. 

                                                                    
85 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 961). 
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Rysunek 36 Obszary, na których możliwe jest rozmieszczenie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych 
źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW 

Źródło: opracowanie własne. 

Na zwiększoną uwagę zasługuje sprawa wykorzystania energii termalnej istniejących ujęć wody 
pitnej. W tym zakresie miasto przeprowadziło analizy z których wynika, że podobnie jak w Mszczonowie 
ujęcia wody pitnej dla potrzeb energetycznych można wykorzystać: 

 przy stacji wodociągowej Stoki (ul. Telefoniczna) – źródłem energii będą pompy ciepła o mocy 
ca 3-4 MW (finalna temperatura wody gorącej 60C), 

 przy stacji wodociągowej Teofilów (ul. Traktorowa – ul. Żeńców) – źródłem energii będą pompy 
ciepła o mocy ca 150 kW (finalna temperatura wody 60C), 

 stacji wodociągowej Dąbrowa – źródłem energii będą pompy ciepła wykorzystujące wodę 
z 2 magistral (z Bronisina i Górek). W źródle tym można osiągnąć 7 MW energii cieplnej 
(po podgrzaniu wody z pomp ciepła w kotłowni gazowej – do poziomu wysokoparametrowej 
miejskiej sieci ciepłowniczej można uzyskać 14 MW). Wyżej wymienione pompy ciepła można 
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też zlokalizować na planowanych terenach przemysłowych, przez które przebiegają przedmiotowe 
magistrale (tereny na południe od linii kolejowej nr 25 Chojny – Andrzejów). 

Istnieje również możliwości wykorzystania energii ścieków komunalnych za pośrednictwem pomp 
ciepła, przy zainstalowaniu ich w rejonie GOŚ, ich moc ocenia się na ca 40 MW (inwestycja trudna 
technologicznie – zamulanie rur odbierających ciepło). 

8.5. Telekomunikacja 

W rozwoju systemu komunikacji i przesyłu danych niezbędne jest osiągnięcie europejskich 
standardów gęstości abonentów telefonicznych i internetowych, poprawa niezawodności, jakości 
i prędkości transmisji oraz ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na krajobraz miasta obiektów 
radiowych telefonii komórkowej (wież i masztów antenowych), przy równoczesnym niedopuszczeniu 
do spowolnienia procesów rozwojowych sieci poszczególnych operatorów. 

W Studium określa się następujące kierunki rozwoju sieci telekomunikacyjnych: 

 kontynuowanie dotychczasowych intensywnych działań operatorów sieci, polegających 
na dynamicznej rozbudowie i modernizacji systemów telekomunikacyjnych, w szczególności sieci 
światłowodowej, 

 wspieranie przez miasto realizacji nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych, 

 wspieranie rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także wyrównanie 
dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu oraz innych technik informatycznych, 

 zapewnienie dostępu do Internetu w miejscach publicznych m.in. biblioteki, domy i centra kultury – 
dalszy rozwój szerokopasmowego dostępu do Internetu za pomocą sieci Hotspotów, 

 bardziej efektywne, wspólne wykorzystywanie przez różnych operatorów już wzniesionych 
w mieście konstrukcji i istniejących wysokich budowli (zredukowanie tym samym do niezbędnego 
minimum liczby nowo wznoszonych konstrukcji), 

 zmiana lokalizacji masztu z nadajnikiem usług w zakresie radio-dyfuzji. 

Jednocześnie szczególny nacisk należy położyć na: 

 rozwój sieci szerokopasmowych – dają one samorządom, obywatelom i przedsiębiorcom dostęp 
do innowacyjnych usług telekomunikacyjnych86. Dotychczas miasto zrealizowało w tym zakresie: 

 nieodpłatną sieć szerokopasmowego Internetu „Łódź Wi-Fi” obsługującego 23 Hotspoty, 

 projekt pn. Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu, którego celem 
jest poprawa konkurencyjności regionu łódzkiego oraz wsparcie jego rozwoju społeczno-
gospodarczego poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych 
w tworzeniu nowej i rozbudowy istniejącej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego87, 

 planowaną inwestycją dotyczącą budowy nowego masztu z antenami radiowo-telewizyjnymi – 
obecnie anteny zainstalowane są na kominie elektrociepłowni EC4 przy ul. Jadzi Andrzejewskiej. 
Sygnał radiowo-telewizyjny do anten nadawczych przekazywany jest za pośrednictwem kabla 
światłowodowego. Dla lokalizacji nowego masztu zgodnie z wydaną w 2015 roku przez miasto 
Decyzja Środowiskowa została wskazana działka w obrębie geodezyjnym W-36, o numerze 
ewidencyjnym 71/137. 

 kontynuację działań zmierzających do rozbudowy sieci światłowodowej m.in. dla nieodpłatnego 
dostępu do Internetu w ramach budowy nowych i remontowanych ulic i dróg miasta88 – zarządca 

                                                                    
86 Zapewniają możliwość wyboru dostawcy usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu. Zwiększają poziom bezpieczeństwa obywateli 

poprzez zastosowanie monitoringu miejskiego i Systemów Powiadamiania Ratunkowego, ułatwiają też dostęp do informacji i poprawiają 
komunikację z administracją publiczną (E-URZĄD). Dodatkowo operatorzy infrastruktury mogą zdalnie odczytywać liczniki energii, wody, gazu 
i dają także szereg innych możliwości wykorzystania. 

87 Partnerami projektu są: Gmina Koluszki, Miasto Zgierz, Miasto Konstantynów Łódzki, Gmina Nowosolna, Miasto Gmina Stryków, Gmina 
Andrespol. 

88 Budowa kanalizacji telefonicznej dla kabli światłowodowych zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o drogach”, zmienionym przez ustawę z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju 
usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1537 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą szerokopasmową". 
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drogi w trakcie budowy lub przebudowy drogi jest obowiązany zlokalizować kanał technologiczny 
w pasie drogowym: dróg krajowych, pozostałych dróg publicznych89. 

8.6. Gospodarka odpadami 

Kierunki rozwoju systemu gospodarki odpadami w Łodzi winny być kształtowane zgodnie z Planem 
gospodarki odpadami województwa łódzkiego 201290, obecnie jest on aktualizowany przez Urząd 
Marszałkowski w Łodzi. Zaznacza się przy tym, że Plan z 2012 roku zakładał budowę w Łodzi spalarni 
o wydajności 200 tys. ton odpadów rocznie. 

W myśl nowych tendencji w zagospodarowywaniu odpadów komunalnych miasto zakłada zmianę 
kierunku, rezygnując z budowy spalarni na rzecz podniesienia poziomu selektywnej zbiórki odpadów, 
ich segregowania i zagospodarowania. 

Zgodnie z wnioskami miasta skierowanymi do aktualizowanego przez Marszałka planu gospodarki 
odpadami, działania dotyczące problematyki gospodarki odpadami winny skupiać się na następujących 
zadaniach:  

 modernizacji istniejących instalacji, będących własnością miasta, w kierunku przyjmowania 
i segregowania odpadów komunalnych pochodzących wyłącznie z selektywnej zbiórki, 

 dalszej poprawie standardu świadczonych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych, 
w tym na zwiększeniu częstotliwości odbioru odpadów, umożliwieniu segregacji odpadów 
„u źródła” oraz poprawie jakości transportu odpadów,  

 zwiększeniu poziomu selektywnej zbiórki odpadów w mieście, 

 budowie kolejnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych tzw. PSZOK 
i zwiększeniu ich dostępności dla mieszkańców, 

 zwiększeniu poziomów recyklingu niektórych rodzajów odpadów (papier, szkło, metale, plastik) 
oraz redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji, 

 edukacji mieszkańców w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, 

 kontynuacji prac inwestycyjnych oraz realizacji zaleceń wynikających z ustanowienia strefy 
ochronnej wokół składowiska odpadów Nowosolna, dla dalszego minimalizowania oddziaływania 
na środowisko i ludzi, 

 pełniejszej kontroli strumienia odpadów komunalnych poprzez monitoring ilości odbieranych 
i zagospodarowanych odpadów, 

 wdrożeniu gospodarki niebezpiecznymi odpadami wyselekcjonowanymi z odpadów komunalnych, 

 konsekwentnej likwidacji istniejących „dzikich” składowisk odpadów, 

 odpady powstające w GOŚ ŁAM obecnie są zagospodarowywane zgodnie ze schematem 
technologicznym (patrz www.gos.lodz.pl), 

 planowana jest realizacja instalacji termicznej hydrolizy osadów ściekowych wraz z odzyskiem 
fosforu i azotu z odcieków. 

 

                                                                    
89 Zarządca drogi ma obowiązek budowy kanału technologicznego w przypadku budowy lub przebudowy drogi krajowej, natomiast w przypadku 

pozostałych dróg publicznych obowiązek ten powstaje wówczas, gdy w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia informacji, o której mowa w art. 39 
ust. 6a ustawy o drogach zgłoszono zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego. Gdy zgłoszenie takie nie nastąpi albo nastąpi 
po terminie, zarządca drogi nie jest zobligowany do budowy kanału technologicznego, choć nie wyklucza to możliwości jego wykonania 
fakultatywnie. Szczegóły techniczne związane z budową kanału zawiera Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422). 

90 Uchwała Nr XXVI/482/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 21 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami 
województwa łódzkiego 2012. 
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9. TERENY ZAMKNIĘTE 

W odniesieniu do terenów zamkniętych wojskowych, policyjnych i kolejowych („Kierunki – 
jednostki funkcjonalno-przestrzenne” – załącznik Nr 13 do uchwały) w projekcie Studium 
wyznacza się ich granice zgodnie z aktami prawnymi je ustanawiającymi. Nie wyznacza 
się granic stref ochronnych terenów zamkniętych związanych z ich funkcjonowaniem. 

Ustala się możliwość wykorzystania terenów zamkniętych wojskowych i policyjnych zgodnie 
z ich aktualnym przeznaczeniem – na cele obronności i bezpieczeństwa państwa. 

W odniesieniu do terenów zamkniętych kolejowych wskazuje się na możliwość zmian 
w ich zagospodarowaniu w kierunku funkcji różnego typu (z preferencją dla usług i innych form 
aktywności gospodarczej), z wyłączeniem mieszkaniowej oraz możliwości lokalizacji obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. 

10. OBSZARY, NA KTÓRYCH BĘDĄ ROZMIESZCZONE INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 
O ZNACZENIU LOKALNYM I PONADLOKALNYM 

10.1. Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym 

Przez inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym91 należy rozumieć działania 
o znaczeniu powiatowym, wojewódzkim, metropolitalnym i krajowym, stanowiące realizację celów, 
o których mowa w art. 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 2147 z późn. zm.). 

Na obszarze Łodzi nie występują zadania rządowe, wpisane do rejestru programów rządowych 
służących realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym. 

W Studium pozostawia się rezerwę pod realizację inwestycji celu publicznego wyszczególnionych 
w Uwarunkowaniach, wynikających m.in. z ustaleń Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Łódzkiego i wskazanych do realizacji w perspektywie długookresowej tj. budowa drogi 
ekspresowej S14 – zachodnia obwodnica Łodzi oraz budowa Kolei Dużych Prędkości (KDP) relacji 
Wrocław/Poznań – Łódź – Warszawa. 

Ponadto do planowanych strategicznych inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury 
elektroenergetycznej należą: 

- rozbudowa stacji 220/110 kV „Janów” o rozdzielnię 400kV, 

- budowa linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Janów – Płock/Rogowiec. 

10.2. Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym 

Do inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym należą przede wszystkim inwestycje z zakresu 
systemu transportowego, infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrony środowiska. 

Za priorytet realizacji inwestycji publicznych w Studium przyjmuje się realizację układu drogowego 
tworzącego tzw. ramę komunikacyjną dla śródmieścia (rozdział 7. Kierunki rozwoju systemów komunikacji) 
oraz inwestycji mających wpływ na wzrost jakości życia i poprawę warunków zamieszkania. W Studium 
wskazuje się m.in. obszary koncentracji zabudowy mieszkaniowej oraz aktywności gospodarczej 
wymagające przeprowadzenia inwestycji celu publicznego, głównie z zakresu infrastruktury technicznej 
(rozdział 8. Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej) oraz realizacji przestrzeni publicznych 
(parki, ciągi piesze) – obszary tworzące ogólnomiejski system przestrzeni publicznych w mieście 
(SCHEMAT 8k). Dla terenów mieszkaniowych zlokalizowanych w zwartych strukturach miejskich 
przyjmuje się standardy w zakresie dostępu do ogólnodostępnych terenów zieleni (w tym parków) 
określone w kartach ustaleń dla poszczególnych jednostek funkcjonalno-przestrzennych. 

                                                                    
91 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) – zgodnie z definicją art. 2 pkt. 5. 
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W Studium rezerwuje się tereny pod poszerzenie cmentarzy („Kierunki – jednostki funkcjonalno-
przestrzenne” – załącznik Nr 13 do uchwały). 

Lokalizacja pozostałych inwestycji publicznych, o których mowa w art. 6 ustawy z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, z późn. zm.), a które nie zostały 
wymienione w niniejszym rozdziale nie może generować konfliktów przestrzennych z istniejącą 
zabudową i powinna być zgodna ze strukturą funkcjonalną terenów przyjętą w Studium („Kierunki – 
jednostki funkcjonalno-przestrzenne” – załącznik Nr 13 do uchwały). 

11. OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEKSZTAŁCEŃ, REHABILITACJI, REKULTYWACJI 
LUB REMEDIACJI, OBSZAR ZDEGRADOWANY 

W Studium wskazuje się obszary wymagające przekształceń funkcjonalno-przestrzennych 
i rehabilitacji, w kierunku przywrócenia im funkcji użytkowych. Przyjmuje się, że nowo wprowadzone 
funkcje nie mogą generować uciążliwości dla obszarów sąsiednich i powinny być zgodne z wytycznymi 
przyjętymi dla poszczególnych jednostek funkcjonalno-przestrzennych miasta („Kierunki – jednostki 
funkcjonalno-przestrzenne” – załącznik Nr 13 do uchwały). 

Z uwagi na kierunek przekształceń, a także zakres koniecznych do podjęcia działań, obszary 
te podzielono na grupy (Rysunek 37) i wskazano dla każdej z nich nowe, docelowe funkcje jakie powinny 
pełnić w strukturze miasta: 

 obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji – obszar do którego zalicza się Strefę Wielkomiejską 
(z wyłączeniem centrów handlowych – Manufaktury i Sukcesji) wraz ze zdegradowaną częścią 
Starych Bałut (okolice ulic: Drukarskiej, Kominiarskiej, Wrocławskiej, Piekarskiej, Lutomierskiej, 
Wojska Polskiego) i fragmentem dzielnicy Łódź Górna (Stary Zarzew) oraz obszarem 
poprzemysłowym „Wifama”92, 

 obszary wymagające rehabilitacji lub przekształceń zmierzających w kierunku ponownego 
włączenia ich w strukturę funkcjonalno-przestrzenną miasta, poprawy stanu ładu przestrzennego 
i efektywnego wykorzystania przestrzeni o dużym potencjale inwestycyjnym: 

 tereny poprzemysłowe, powojskowe, nieużytki miejskie, wymagające zmian strukturalnych, 
funkcjonalnych i wizerunkowych (tereny WZ2 i WZ3), 

 zamknięte tereny kolejowe, pod warunkiem ich otwarcia przez właściwe organy – ustala 
się ich przekształcenie w kierunku terenów o funkcjach innych niż mieszkaniowa 
lub usługowa obejmująca lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2, 

 historyczne przestrzenie publiczne (place miejskie), które utraciły swój pierwotny charakter 
– ustala się ich ponowne ukształtowanie i włączenie w system miejskich przestrzeni 
publicznych (Rysunek 28), 

 obszar wymagający remediacji – teren dawnych zakładów przemysłowych „Wifama”, zlokalizowany 
przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 135; po osiągnięciu wymaganych standardów oczyszczania 
i usuwania zanieczyszczeń powstałych w wyniku działalności przemysłowej, ustala 
się przekształcenie obszaru w kierunku terenów usługowych lub przemysłowo-usługowych. 
Dopuszcza się przeprowadzenie remediacji na terenach innych niż wskazany, jeśli taka potrzeba 
wyniknie z wykonanych badań, 

                                                                    
92 Granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji określone w Uchwale Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi. Działania rewitalizacyjne prowadzone będą zgodnie 
z wytycznymi zawartymi w Gminnym Programie Rewitalizacji (Urząd Miasta Łodzi, Materiał roboczy na podstawie którego będzie 
przygotowany ostateczny projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Łodzi 2020+, Łódź 2016 rok) 
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Rysunek 37 Obszary wskazane do przekształceń 
Źródło: opracowanie własne. 

 obszary wymagające rekultywacji i przekształceń zmierzających w kierunku przywrócenia 
im funkcji przyrodniczych i włączenia w ogólnomiejski system otwartych terenów publicznie 
dostępnych: 

 tereny dawnych składowisk odpadów, zrekultywowane lub będące w fazie rekultywacji – 
po osiągnięciu wymaganych standardów środowiskowych, ustala się nadanie im nowych 
funkcji, w tym użytkowych tj. tereny rekreacji z dużym udziałem zieleni, punkty widokowe 
(np. dla składowisk Józefów, Łaskowice i Nowosolna),  

 wyrobiska poeksploatacyjne – po osiągnięciu wymaganych standardów środowiskowych 
ustala się ich rekultywację w kierunku rolnym lub nadanie im funkcji przyrodniczych 
m.in. zalesienie, zieleń urządzona z dopuszczeniem realizacji programu usług i rekreacji, 

 zabudowane, utwardzone, wygrodzone bądź podlegające urbanizacji fragmenty dolin 
rzecznych, istotne dla zachowania ciągłości systemu przyrodniczego miasta – wskazane 
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do przywrócenia ich pierwotnej funkcji jako korytarzy hydrologicznych oraz w strefie 
zurbanizowanej zwartej – jako korytarzy przewietrzania i ciągów spacerowych, 

 ogrody działkowe zlokalizowane w granicach obszaru zdegradowanego i jego 
bezpośredniego sąsiedztwa istotne dla uzupełnienia systemu śródmiejskich terenów zieleni 
– ustala się możliwość przekształcenia terenów ogrodów działkowych na tereny 
o charakterze publicznie dostępnym z dużym udziałem zieleni. 

12. OBSZARY, DLA KTÓRYCH SPORZĄDZENIE PLANU JEST OBOWIĄZKOWE NA PODSTAWIE 
PRZEPISÓW ODRĘBNYCH ORAZ OBSZARY, DLA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA 
SPORZĄDZIĆ PLANY MIEJSCOWE  

W perspektywie 2030+ gmina zamierza sporządzić mpzp dla następujących obszarów 
(SCHEMAT 13k): 

 obowiązkowego sporządzenia planów na podstawie przepisów odrębnych, 

 wskazanych w harmonogramie sporządzania mpzp na lata 2016-2020 przyjętym Zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2016 r., 

 pozostałych, rekomendowanych w Studium do sporządzenia planów. 

12.1. Obszary gminy, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowych planów na podstawie 
przepisów odrębnych 

Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie mpzp (SCHEMAT 13k) to: 

 Park Kulturowy ul. Piotrkowskiej w granicach określonych w uchwale nr XXI/483/15 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 r. – ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) wprowadza obowiązek sporządzenia 
mpzp dla obszarów, na których utworzono park kulturowy (art. 16 ust. 5), 

 wyznaczone w Studium obszary priorytetowych przestrzeni publicznych (rozdział 6.1. System 
przestrzeni publicznych): Strefy Wielkomiejskiej, Lasu Łagiewnickiego, kompleksu rekreacyjno-
wypoczynkowego Łódź Zachód, Lasu Lublinek i Lasu Rudzkiego. 

Nie wskazuje się obszarów, dla których sporządzenie planu jest obowiązkowe z uwagi 
na konieczność przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, gdyż takich terenów nie wyznacza 
się. W przypadku braku możliwości realizacji pożądanego zagospodarowania przy istniejącej strukturze 
podziałów własnościowych, za zgodne ze Studium uznaje się wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia 
scalenia i podziału nieruchomości na etapie opracowywania mpzp. 

12.2. Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan 

Gmina w perspektywie 2030+ zamierza sporządzić mpzp dla obszarów wskazanych 
w harmonogramie planów na lata 2016‐2020 przyjętym Zarządzeniem Nr 3156/VII/16 Prezydenta 
Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2016 r.93 Zgodnie z ww. harmonogramem priorytetem sporządzania mpzp 
powinno być: 

 uporządkowanie struktury Strefy Wielkomiejskiej, 

 zapobieganie niekontrolowanej suburbanizacji, co pozwoli na ograniczenie zabudowy na obszarach 
oznaczonych w obowiązującym Studium, jako tereny zieleni leśnej, parkowej oraz upraw rolnych, 

 uporządkowanie istniejących terenów zabudowy jednorodzinnej, rezydencjonalnej i zagrodowej 
oraz zapewnienie ładu przestrzennego w sąsiedztwie terenów wyłączonych z zabudowy. 

                                                                    
93 Zarządzenie Nr 3156/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu sporządzania 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Łodzi na lata 2016-2020. 
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Oprócz wskazanych w harmonogramie mpzp, które przede wszystkim umożliwiają realizację 
strategicznych i tożsamościowo ważnych i pilnych dla Łodzi inwestycji oraz uporządkowanie obszarów 
centralnych miasta, do sporządzenia mpzp wskazuje się obszary: 

 rozwoju aktywności gospodarczej, 

 dużych rezerw inwestycyjnych dla kształtowanie wielofunkcyjnej zabudowy, 

 rozwoju zabudowy mieszkaniowej, 

 rozwoju funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych, 

 przewidywanego sytuowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. 

Na podstawie przepisów odrębnych z zakresu rewitalizacji rekomenduje się sporządzenie mpzp 
dla obszaru Specjalnej Strefy Rewitalizacji ze względu na możliwość realizacji budynków służących 
rozwojowi społecznego budownictwa czynszowego. 

Ponadto wskazuje się potrzebę objęcia planami ochronnymi obszarów posiadających zasoby 
przyrodnicze, a więc wszystkich objętych obecnie prawnymi formami ochrony przyrody, obszarów 
o wysokich walorach przyrodniczych wymagających ochrony oraz terenów dolin rzecznych (przynajmniej 
w granicach zalewu wodami powodziowymi), w celu ich ochrony przed niekontrolowaną zabudową, 
i obszarów posiadających zasoby kulturowe, w celu ochrony zabytków architektury, urbanistyki 
i zespołów fabrycznych. 

Wśród obszarów wskazanych do sporządzenia mpzp znajdują się terenu gruntów rolnych i leśnych, 
które mogą zmienić swoje przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne. Zakłada się, iż zmiana gruntów 
leśnych na inne cele będzie dotyczyła wyjątkowych przypadków, tj. realizacji infrastruktury technicznej 
lub komunikacyjnej. Możliwość realizacji innych funkcji na gruntach leśnych należy ograniczyć 
do niezbędnego minimum, uzasadnionego brakiem rozwiązań alternatywnych. Położenie gruntu leśnego 
w granicach jednostek funkcjonalnych innych niż lasy (L), nie oznacza automatycznie możliwości jego 
przeznaczenia na cele nieleśne.  

Ponadto wskazuje się na potrzebę sporządzenia mpzp dla terenów objętych Planem Generalnym 
Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta94 po jego zatwierdzeniu przez ministra właściwego 
do spraw transportu95 – ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 z późn. zm.) 
wprowadza obowiązek sporządzenia mpzp dla terenów objętych planem generalnym (art. 55 ust. 9). 

Zgodnie z polityką gminy oraz obowiązującym harmonogramem mpzp, wskazuje się także na potrzebę 
zmiany, po uchwaleniu Studium, obowiązujących mpzp lub ich części w związku ze zmianami przeznaczeń 
terenów w Studium. 

13. REALIZACJA USTALEŃ STUDIUM 

Głównym narzędziem realizacji ustaleń Studium są miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego, doprecyzowujące określone w Studium zasady zagospodarowania w oparciu 
o szczegółową analizę uwarunkowań lokalnych. Choć Studium nie jest planem inwestycyjnym 
rekomenduje się niektóre narzędzia operacyjne spoza dziedziny planowania przestrzennego, których 
zastosowanie umożliwi efektywną realizację wyznaczonych celów polityki przestrzennej.  

 

 

 

 

                                                                    
94 Ove Arup & Partners Intemational Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Plan Generalny Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta, Warszawa 

2015 rok. 
95 Projekt Planu Generalnego został opracowany przez zarządcę lotniska w sierpniu 2015 r., po jego zaopiniowaniu i dokonaniu stosownych 

uzgodnień, wymaga zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw transportu.  
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W celu realizacji celów polityki przestrzennej Studium wskazuje się: 

1. obszary priorytetowe wymagające zintensyfikowanych działań miejskich, czyli najważniejsze 
obszary, które powinny podlegać aktywnym działaniom samorządu w czasie obowiązywania 
dokumentu. Ww. obszary zostały wyznaczone w oparciu o następujące kryteria: 

 potencjalnych beneficjentów – działanie we wskazanym obszarze posiada dużą liczbę 
beneficjentów, 

 walorów krajobrazu kulturowego – obszar posiada wybitne walory krajobrazu kulturowego, 

 komunikacyjne – obszar posiada bardzo dobrą lub łatwą do uzyskania dostępność komunikacyjną 
do transportu zbiorowego, 

 korzyści gospodarczych – działanie we wskazanym obszarze przyniesie wymierne korzyści 
gospodarcze dla miasta,  

 minimum-maksimum – działanie związane z poniesieniem niewielkich nakładów finansowych może 
przynieść znaczną poprawę na danym obszarze,  

 możliwość realizacji inwestycji – działanie na danym obszarze umożliwi realizowanie nowych 
inwestycji (porządkowanie struktury przestrzennej poprzez dogęszczenie zabudowy, kończenie 
układów przestrzennych), 

 synergii – obszar stanowi pole działań podejmowanych przez inne podmioty, w tym prywatne 
(na podstawie analizy wydanych decyzji administracyjnych czy danych statystycznych), 
uzupełnienie o działania miejskie ma szansę wzmocnić pozytywne zmiany zachodzące w danym 
terenie, 

2. działania operacyjne, przez które należy rozumieć wszystkie czynności organizacyjne, porządkowe, 
prawne i inne, jakie mogą zostać podjęte przez miasto, a które służą pośrednio lub bezpośrednio 
realizacji zamierzeń polityki przestrzennej. Czynności te stanowią katalog otwarty i zawierają 
między innymi: 

 realizację programu inwestycji publicznych (przestrzeni publicznych, dróg, infrastruktury), 

 przygotowanie koncepcji programowo-przestrzennych, 

 działania związane z gospodarką nieruchomościami (np. wykup, sprzedaż, zamiana gruntów, 
scalenie i podział), 

 opracowanie gminnych programów operacyjnych, 

 działania promocyjne miasta. 

Dokonano podziału priorytetowych działań miejskich na (SCHEMAT 14k): 

1. kompleksowe działania rewitalizacyjne oraz planistyczne (sporządzenie mpzp) z zakresu poprawy 
funkcjonowania terenów znajdujących się w obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji 
wyznaczonych w uchwale Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie 
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi. Dla terenów 
tych konieczne jest ustalenie warunków inwestowania i zagospodarowania przestrzennego 
oraz zapewnienie ochrony konserwatorskiej wartości historycznych. Uporządkowania wymagają 
przede wszystkim kwartały wzdłuż ul. Piotrkowskiej oraz obszar Starego Miasta. Do ww. obszarów 
należą także historycznie ukształtowane obszary wielkomiejskie znajdujące się w dzielnicy Stare 
Polesie, które podlegają postępującej degradacji i depopulacji. Miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego stworzą warunki dla poprawy jakości życia mieszkańców (m.in. poprzez 
wzmacnianie roli ulic jako przestrzeni publicznych i przestrzeni dla mieszkańców), zachowania 
historycznej tożsamości tych terenów i ich aktywizacji. 

W ramach tych terenów konieczna jest: 

 dalsza koncentracja działań rewitalizacyjnych w obszarze ośmiu kwartałów priorytetowych, 

 wspieranie procesów inwestycyjnych na terenach o wysokiej randze, wymagające utrzymania 
istniejących lub realizacji nowych przestrzeni publicznych dobrej jakości, 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI

 

132 

 odzyskiwanie lub redefinicja przestrzeni publicznych, które mają istotnie znaczenie dla tożsamości 
miasta i funkcjonowania obszaru śródmiejskiego; 

2. działania w zakresie wspierania rozwoju aktywności gospodarczej – wytyczenie układu 
parcelacyjnego i dojazdowego do terenów oraz realizacja infrastruktury technicznej adekwatnie 
do postępującego procesu zagospodarowania terenów przez inwestora, działania planistyczne 
tj. opracowanie mpzp. Nowe tereny przeznaczone pod inwestycje przemysłowe znajdują 
się w południowo-wschodniej części Łodzi między ulicami Jędrzejowską i Małego Rycerza 
oraz Nery i Trakcyjnej (obecnie na znacznej części tego obszaru trwają prace nad sporządzaniem 
mpzp). Innym atrakcyjnym dla inwestycji obszarem, wskazanym w Studium jako strefa aktywności 
gospodarczej z obiektami o małej uciążliwości jest obszar położony w pobliżu nowopowstałej Trasy 
Górna w rejonie ul. Ustronnej. Niezagospodarowane tereny przeznaczone pod ww. inwestycje 
znajdują się także w rejonie ulic Maratońska i Nowy Józefów na terenie objętym mpzp oraz w rejonie 
ul. Ikara; 

3. działania w zakresie wspierania przekształceń terenów wielofunkcyjnej zabudowy, stanowiących 
rezerwę inwestycyjną w zwartej strukturze zurbanizowanej miasta oraz lokalnie poza 
nią (Nowosolna centrum) – są to działania planistyczne tj. opracowanie mpzp oraz działania 
operacyjne związane z koniecznością aktywizacji obszarów poprzez realizację przestrzeni 
publicznych. Obszary z dużym udziałem rezerw, wymagające rehabilitacji i przekształceń znajdują 
się zarówno w Strefie Wielkomiejskiej jak i tuż przy jej granicy. Wśród wskazanych do reurbanizacji 
obszarów (Rysunek 38) można wyróżnić te które obecnie są częściowo użytkowane, ale wymagają 
przebudowy struktury i funkcji (m.in. tereny przy al. Włókniarzy i ul. Srebrzyńskiej, ul. Bolesława 
Limanowskiego, Nowe Centrum Łodzi), oraz te które są nieużytkowane i wymagają całościowych 
przekształceń. Do drugiej z wymienionych grup należą tereny pokolejowe, powojskowe, 
poprzemysłowe wymagające zapewnienia dostępu komunikacyjnego, wprowadzenia przestrzeni 
publicznych włączonych do systemu ogólnomiejskiego, uporządkowania struktury poprzez 
wprowadzenie nowych zespołów zabudowy i kwartałów o wspólnej koncepcji funkcjonalno-
przestrzennej. Ww. obszary znajdują się między innymi w rejonie ulic: ks. bp. Wincentego 
Tymienieckiego, Wojska Polskiego, gen. Jarosława Dąbrowskiego; 

4. działania w zakresie wspierania terenów rozwoju zabudowy mieszkaniowej – wykonanie sieci 
komunikacyjnej, infrastruktury technicznej i przestrzeni publicznych, działania planistyczne 
tj. opracowanie mpzp. Działania te dotyczą głównie obszarów zabudowy podmiejskiej 
mieszkaniowej w układach ulicowych, m.in. w północnej części osiedla Nowosolna, w rejonie ulic: 
Brzezińskiej, Zbójnickiej, Giewont, terenów wymagających uporządkowania i uzupełnienia 
już istniejących struktur zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonych w zachodniej części 
miasta w rejonie ulic Aleksandrowskiej, Szczecińskiej oraz w południowej części miasta – terenów 
sąsiadujących z Lasem Rudzkim przy ul. Patriotycznej, ul. Pabianickiej oraz we wschodniej części – 
rejon przy ul. Transmisyjnej i ul. Hetmańskiej; 

5. działania w zakresie wspierania rozwoju ponadlokalnych funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych – 
wykonanie sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, działania planistyczne tj. opracowanie 
mpzp oraz koncepcji programowo-przestrzennych. Dla rozwoju rekreacji i wypoczynku wskazuje 
się m.in. tereny kompleksu parkowo-rekreacyjnego Łódź Zachód (tereny w dolinie rzeki Łódki: 
dawny poligon na Brusie, Park na Zdrowiu, Ogród Botaniczny), tereny na Olechowie w sąsiedztwie 
zespołów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz mniejsze tereny np. w rejonie Lasu 
Łagiewnickiego – tzw. Górka Rogowska; 

6. działania miejskie o charakterze ochronnym: 

 działania w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych miasta (terenów o wyróżniających 
się walorach przyrodniczych i krajobrazowych, terenów dolin rzecznych w zakresie zalewu wodami 
powodziowymi) – działania planistyczne tj. opracowanie mpzp, 

 działania w zakresie ochrony przed przekształceniami zachowanych historycznych układów 
przestrzennych (układów ruralistycznych dawnych wsi) – działania planistyczne tj. opracowanie 
mpzp. 
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Należy podkreślić, iż priorytetem działań miejskich powinno być ich inicjowanie w pierwszej 
kolejności na terenach położonych w strefie zurbanizowanej zwartej. Wypełnienie struktur w terenach 
o już rozpoczętej urbanizacji warunkuje możliwość uruchamiania kolejnych terenów rozwojowych. 

 

Rysunek 38 Obszary reurbanizacji w Strefie Wielkomiejskiej i jej otoczeniu (stan na 1 marca 2017 r.) 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI

 

134 

Odrębną grupę stanowią działania miejskie związane z realizacją układu komunikacyjnego. 
Po analizach funkcjonalnych, ekonomicznych oraz uwzględniając strategiczne kierunki rozwoju miasta 
przyjęto jako kluczowe, priorytetowe następujące inwestycje w zakresie transportu w perspektywie roku 
2030 (SCHEMAT 15k): 

1. w zakresie priorytetowych odcinków dróg/ulic: 

 przedłużenie al. Włókniarzy do S14, 

 południowa obwodnica Nowosolnej, 

 Trasa Konstytucyjna – odcinek od ul. Pomorskiej do al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
i przedłużenie ul. Nowowęglowej (Grohmanów), 

 Trasa Karskiego – odcinki ulic Bolesława Limanowskiego – Drewnowska oraz Ogrodowa – 
Legionów oraz ul. gen. Lucjana Żeligowskiego – na odcinku od ul. Andrzeja Struga do ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie, 

 Nowa Wojska Polskiego – odcinek od ul. Obrońców Westerplatte do ul. Lutomierskiej, 

 Nowa Targowa – odcinek ul. Juliana Tuwima – al. Marszałka Józefa Piłsudskiego – ul. płk. Jana 
Kilińskiego; 

2. w zakresie priorytetowych połączeń kolejowych: 

 Kolejowy Tunel Średnicowy wraz ze stacją Łódź-Centrum, 

 Kolejowy Węzeł Widzewski (łącznice kolejowe), 

3. w zakresie priorytetowych połączeń tramwajowych: 

 trasa tramwajowa przy ul. Nowowęglowej (Grohmanów), 

 systemowe rozwiązanie trasy tramwajowej w ul. płk. Jana Kilińskiego, 

 trasa tramwajowa w ul. Władysława Broniewskiego; 

4. w zakresie lokalizacji zintegrowanych węzłów przesiadkowych – realizacja czterech nowych miejsc 
zapewniających korzystniejszą obsługę pasażerów: stacja Łódź-Centrum, rejon skrzyżowania ulic 
Zachodnia – Legionów i Zgierska – Bolesława Limanowskiego, a także ul. Świtezianki. 

W drugim etapie, w perspektywie roku 2050 (SCHEMAT 16k), zostały przewidziane następujące 
priorytetowe inwestycje transportowe: 

1. w zakresie priorytetowych odcinków dróg/ulic: 

 kontynuacja Trasy Konstytucyjnej – odcinki ulic: Strykowska – Pomorska oraz al. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego – Stanisława Przybyszewskiego, 

 zakończenie Trasy Karskiego – odcinek od ul. Zgierskiej do ul. Bolesława Limanowskiego, 

 włączenie ul. Drewnowskiej w układ rusztowy w OWRSW, 

 poszerzenie ciągu ulic: Milionowej, Czerwonej oraz Walerego Wróblewskiego wraz z nowym 
przebiegiem na odcinku od Al. Politechniki do al. Jana Pawła II; 

2. w zakresie priorytetowych połączeń kolejowych – realizacja łącznicy kolejowej w rejonie północnej 
granicy miasta; 

3. w zakresie priorytetowych połączeń tramwajowych – przedłużenie linii tramwajowej do Centrum 
Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

Realizacja pozostałych priorytetowych inwestycji transportowych, wskazanych na SCHEMACIE 
14k, została przewidziana w dalszej perspektywie czasowej. 

Ponadto wskazuje się do realizacji działania związane z kształtowaniem przestrzeni publicznych 
(SCHEMAT 8k) opisane w rozdziale 6. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych. 

Z uwagi na potrzebę zachowania spójności działań miejskich w zakresie realizacji poszczególnych 
inwestycji wskazuje się na konieczność koordynowania projektów Budżetu Obywatelskiego i innych 
inicjatyw społecznych z założeniami polityki przestrzennej miasta zawartych w Studium.  
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14. UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZA 
USTALEŃ PROJEKTU STUDIUM 

Przyjęte w Studium ustalenia stanowią wyraz polityki przestrzennej miasta sformułowanej 
na podstawie analiz istniejących uwarunkowań oraz rekomendacji i ustaleń dokumentów nadrzędnych 
(m.in. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Strategia przestrzennego 
rozwoju Łodzi 2020+, przyjęta w styczniu 2013 roku) oraz uchwał i stanowisk Rady Miejskiej w Łodzi 
(m.in. model rozwoju przestrzennego miasta Łodzi określony w ramach prac nad projektem Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi w 2015 roku). 

Określenie ustaleń dotyczących kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta zostało 
poprzedzone analizami istniejących uwarunkowań w wymaganym ustawowo zakresie: 

 planów, polityk regionalnych i krajowych oraz dotychczasowych strategii rozwoju miasta 
(Uwarunkowania: rozdział 2. Uwarunkowania zewnętrzne rozwoju miasta, w tym wynikające z zadań 
służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych; rozdział 3. Uwarunkowania lokalne wynikające 
ze strategii rozwoju miasta), 

 procesów demograficznych (Uwarunkowania: rozdział 4. Uwarunkowania demograficzne rozwoju 
miasta), 

 ekonomiczno-gospodarczego rozwoju miasta (Uwarunkowania: rozdział 11. Uwarunkowania 
ekonomiczno-gospodarcze rozwoju miasta), 

 dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu miasta 
(Uwarunkowania: rozdział 5. Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego zagospodarowania 
i użytkowania terenów, stan planistyczny i rozdział 13. Uwarunkowania wynikające ze stanu systemów 
infrastruktury technicznej), 

 stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony (Uwarunkowania: rozdział 9. Uwarunkowania 
wynikające ze stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony), 

 stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości 
zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym krajobrazu 
kulturowego (Uwarunkowania: rozdział 6. Uwarunkowania wynikające ze stanu środowiska 
i przyrody miasta i rozdział 8. Uwarunkowania wynikające z oceny stanu krajobrazu miasta), 

 stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (Uwarunkowania: 
rozdział 7. Uwarunkowania wynikające z diagnozy stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej), 

 warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia (Uwarunkowania: rozdział 10. 
Uwarunkowania wynikające z warunków i jakości życia mieszkańców, ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa), 

 zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia (Uwarunkowania: rozdział 10.5. Zagrożenia 
bezpieczeństwa ludności i jej mienia – przestępczość, poczucie bezpieczeństwa), 

 stanu prawnego gruntów (Uwarunkowania: rozdział 14. Uwarunkowania wynikające ze stanu 
prawnego nieruchomości), 

 występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych 
(Uwarunkowania: rozdziały 6.4. Ochrona przyrody – prawne formy ochrony przyrody i rozdział 7.2. 
Ochrona i opieka nad dziedzictwem kulturowym i zabytkami oraz dobrami kultury współczesnej – 
obecny stan prawny), 

 występowania udokumentowanych złóż kopalin, zasobów wód podziemnych (Uwarunkowania: 
rozdziały 6.2.3. Udokumentowane złoża kopalin, tereny górnicze i rozdział 6.2.4. Wody 
powierzchniowe i podziemne, zagrożenia powodziami i podtopieniami), 

 występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych 
(Uwarunkowania: rozdział 6.2.3. Udokumentowane złoża kopalin, tereny górnicze), 
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 stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania 
gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami (Uwarunkowania: 
rozdziały 12. Uwarunkowania wynikające ze stanu systemów komunikacji miasta i rozdział 13. 
Uwarunkowania wynikające ze stanu systemów infrastruktury technicznej), 

 zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych (Uwarunkowania: rozdział 2.3. 
Uwarunkowania wynikające z zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych), 

 wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej (Uwarunkowania: rozdział 6.2.4. Wody 
powierzchniowe i podziemne, zagrożenia powodziami i podtopieniami). 

Nie uwzględniono uwarunkowań wynikających z: 

 rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym lub określenia przez audyt 
krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych, z uwagi na brak takiego dokumentu dla Łodzi, 

 występowania udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla, 
z uwagi na brak ich lokalizacji na terenie Łodzi, 

 występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych, z uwagi na brak takich obszarów 
na terenie Łodzi. 

Wnioski z uwarunkowań, w tym wyniki poszczególnych analiz, modelowania rozwoju miasta 
oraz szczegółowego bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę (rozdział 1.2) stanowiły podstawę 
do sformułowania kierunków rozwoju przestrzennego miasta. 

Studium określa politykę przestrzenną miasta w perspektywie średniookresowej, tj. od kilku 
do kilkunastu lat (2030+), z uwagi na potrzebę dostosowania jej ustaleń do aktualnych i dotychczas 
obserwowanych trendów rozwojowych. Przyjęto założenie, iż w 2030 roku liczba ludności Łodzi będzie 
kształtowała się na poziomie 630-650 tys. osób tj. o około 4-7% więcej niż podają prognozy GUS. 

Zarówno bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę (duże rezerwy niezagospodarowanych 
terenów w obrębie obszarów o zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej) jak i przyjęte złożenia 
rozwojowe miasta („powrót do miasta”, zahamowanie procesu suburbanizacji, rozwój jakościowy, 
aktywizacja gospodarcza, racjonalizacja rezerw, miasto na 650 tys. mieszkańców) wskazały na możliwość 
wyznaczenia rezerw terenów inwestycyjnych (zabudowa mieszkaniowa, usługowa, przemysł) 
na poziomie 9,75 % powierzchni miasta. Nie zamyka to możliwości poszerzenia strefy terenów 
rozwojowych w dalszej perspektywie i daje szansę na jej racjonalne kształtowanie.  

Określając kierunki zmian w strukturze przestrzennej miasta oraz w przeznaczeniu terenów 
dokonano podziału miasta na jednostki funkcjonalno-przestrzenne. Z 23 wyznaczonych jednostek 
17 zaliczono do strefy terenów przeznaczonych pod zabudowę, pozostałe 6 obejmuje tereny 
nie przewidziane dla rozwoju zabudowy (Tabela 22). 

W ramach terenów przeznaczonych pod zabudowę wyróżniono grupę wielofunkcyjnych terenów 
Strefy Wielkomiejskiej, dzieląc je na podstawie stopnia zachowania historycznej struktury przestrzennej 
oraz możliwości dalszych przekształceń na 3 grupy terenów: 

1. tereny „restrykcji i konserwacji” przewidziane dla podejmowania działań skupiających 
się na zachowaniu obecnej historycznej struktury przestrzennej:  

 W1a – Wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie I – podstawę delimitacji tej jednostki stanowiła 
granica terenów wzdłuż ul. Piotrkowskiej objętych ochroną w postaci pomnika historii pn. Łódź – 
wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego, 

 W1b – Zespoły zabudowy wielofunkcyjnej Księżego Młyna i Centrali Scheiblera; 

2. tereny „równowagi i kompromisu” przewidziane dla intensyfikacji procesów porządkowania 
i uzupełniania historycznej struktury przestrzennej: 

 W2a – Wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie II tj. Stare Polesie (część wschodnia), Ogrody 
Sukiennicze (część zachodnia) i Stare Miasto, 

 W2b – Zespoły zabudowy wielofunkcyjnej w dolinie rzeki Jasień – posiadła wodno-fabryczne 
oraz teren Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego; 
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3. tereny „rewolucji i kreacji” o dużych możliwościach przekształceń istniejącej struktury 
przestrzennej przy zachowaniu jej historycznych wartości, obejmują rejony największych rezerw 
inwestycyjnych w Strefie Wielkomiejskiej: 

 W3a – Zespoły zabudowy usługowej wzdłuż Trasy W-Z, 

 W3b – Wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie III tj. Stare Polesie (część zachodnia), Ogrody 
Sukiennicze (część wschodnia), Nowa Dzielnica, Stare Bałuty, okolice Katedry, część dzielnicy 
Górna, Manhattan, 

 W3c – Nowe Centrum Łodzi – nowa dzielnica śródmiejska z najważniejszym, multimodalnym 
węzłem transportowym w mieście. 

Pozostałe tereny przeznaczone pod zabudowę tworzą strefę ogólnomiejską, należą do nich:  

1. tereny wielofunkcyjnej zabudowy WZ1, WZ2 i WZ3 wydzielone na granicy ze Strefą Wielkomiejską 
oraz pojedyncze – na obrzeżach miasta (np. centrum Nowosolnej), wskazane do dopełnienia 
lub przekształcenia istniejącego układu urbanistycznego oraz kreacji nowej struktury przestrzennej 
z ochroną istniejących wartości historycznych i kompozycyjnych; 

2. tereny zabudowy mieszkaniowej: 

 M1 – wielkich zespołów mieszkaniowych, 

 M2 – jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej, częściowo wyznaczone w sąsiedztwie wielkich 
zespołów mieszkaniowych,  

 M3 – jednorodzinnej, stanowiące dominujący rodzaj terenów osiedli na obrzeżach miasta, 

 M4 – jednorodzinnej na dużych działkach, tzw. zabudowa rezydencjonalna, 

 PM – w układach ulicowych, przewidziane do kształtowania, porządkowania, uzupełniania 
istniejącej struktury przestrzennej oraz podejmowania działań podnoszących jakość życia i komfort 
zamieszkania; 

3. tereny rozwoju funkcji usługowych U (poza Strefą Wielkomiejską) istotne ze względu na pełnienie 
funkcji obsługi mieszkańców miasta i regionu; 

4. tereny aktywności gospodarczej AG1 (o ograniczonej uciążliwości), AG2 (o znacznej uciążliwości) 
pełniące istotną rolę dla rozwoju gospodarczego Łodzi; 

5. teren lotniska KL (w granicach lotniska wg zmiany dokumentacji rejestracyjnej lotniska, stan 
na czerwiec 2017). 

Odrębną grupę stanowią tereny nieprzewidziane dla rozwoju zabudowy, o zasadniczym znaczeniu 
dla kształtowania warunków funkcjonowania środowiska przyrodniczego miasta: 

 O – tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo, 

 L – tereny lasów o powierzchni minimum 3 ha, 

 Z – tereny zieleni urządzonej o powierzchni minimum 3 ha i dolin rzecznych w strefie 
zurbanizowanej, 

 RW – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, 

 D – tereny ogrodów działkowych, 

 C – tereny cmentarzy. 
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Tabela 22 Udział jednostek funkcjonalno-przestrzennych w ogólnej powierzchni miasta 

Jednostki funkcjonalno-przestrzenne Powierzchnia w ha 
Udział jednostek 

w ogólnej powierzchni 
miasta w % 

Tereny przeznaczone pod zabudowę 

St
re

fa
 W

ie
lk

om
ie

js
ka

 W1a – Wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie I 155 

4 

W1b – Zespoły zabudowy wielofunkcyjnej Księżego Młyna 
i Centrali Scheiblera 

23 

W2a – Wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie II 202 
W2b – Zespoły zabudowy wielofunkcyjnej w dolinie rzeki 
Jasień 

76 

W3a – Zespoły zabudowy usługowej wzdłuż Trasy W-Z 26 
W3b – Wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie III 607 
W3c – Nowe Centrum Łodzi 76 

St
re

fa
 o

gó
ln

o
m

ie
js

ka
 

WZ – Tereny zabudowy wielofunkcyjnej (WZ1, WZ2, WZ3) 538 2 
M1 – Tereny wielkich zespołów mieszkaniowych 2490 8 
M2 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- 
i wielorodzinnej niskiej 

463 2 

M3 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 3136 11 
M4 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na 
dużych działkach 

1318 4 

PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych 1002 3 
U – Tereny zabudowy usługowej 1300 4 
AG1 – Tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej 
uciążliwości 

1967 7 

AG2 – Tereny aktywności gospodarczej o znacznej 
uciążliwości 

980 3 

KL – Teren lotniska 232 1 
Tereny wyłączone spod zabudowy 

 O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane 
rolniczo 

7305 25 

L – Tereny lasów o powierzchni minimum 3 ha 2442 8 
Z – Tereny zieleni urządzonej o powierzchni minimum 3 ha 
i dolin rzecznych w strefie zurbanizowanej 

1280 4 

RW – Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 609 2 
D – Tereny ogrodów działkowych 771 3 
C – Tereny cmentarzy 260 1 

Źródło: opracowanie własne. 

W Studium określono zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu, 
w tym krajobrazu kulturowego, wskazano m.in. na potrzebę: 

 rozszerzenia ochrony prawnej na tereny o wysokich walorach przyrodniczych, 

 kształtowania warunków dla podniesienia jakości powietrza i poprawy mikroklimatu miasta, 

 wyłączenia z zainwestowania obszarów zagrożeń powodziowych. 

W zakresie zasad ochrony krajobrazu wskazano m.in. na potrzebę ochrony przed przekształceniami 
obszarów stanowiących krajobrazy charakterystyczne miasta oraz określono zasady kształtowania 
wartości widokowych miasta. 

Do najistotniejszych ustaleń w zakresie określenia obszarów oraz zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej należą: 

 wyznaczenie stref ochrony konserwatorskiej stanowiących sektorową politykę miejską 
zintegrowaną z polityka przestrzenną miasta, 

 rekomendacja obszarów do objęcia ochroną jako parki kulturowe. 

Ustalenia kierunków rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej obejmują m.in.: 

 wskazanie docelowego ramowo-rusztowego układu dróg, ze wskazaniem odcinków niezbędnych 
dla zapewnienia połączeń z „ringiem autostradowym” oraz domknięcia układu obwodnic 
(wewnętrznej i zewnętrznej), 
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 ustalenie priorytetu transportu zbiorowego nad indywidualną komunikacją samochodową, 
wskazanie niezbędnych do realizacji węzłów przesiadkowych,  

 wskazanie kluczowych inwestycji w zakresie budowy układu kolejowego. 

Przyjęte kierunki rozwoju przestrzennego miasta zakładają optymalne wykorzystanie istniejących 
sieci infrastruktury technicznej. Wskazuję się na potrzebę rozbudowy istniejących sieci wynikającą 
z potrzeby obsługi nowych terenów rozwojowych miasta oraz z konieczności dotrzymania standardów 
środowiskowych na terenach z istniejącą zabudową, niedoinwestowanych w podstawowe sieci 
infrastruktury (ciepło w śródmieściu, kanalizacja sanitarna w zabudowie mieszkaniowej głównie poza 
zwartą strefą zurbanizowaną).  

Za priorytet realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym przyjmuje się realizację 
układu drogowego tworzącego tzw. ramę komunikacyjną dla śródmieścia oraz inwestycje mające wpływ 
na wzrost jakości życia i poprawę warunków zamieszkania m.in. realizację przestrzeni publicznych (parki, 
ciągi piesze). Dla terenów mieszkaniowych zlokalizowanych w zwartych strukturach miejskich przyjmuje 
się standardy w zakresie dostępu do ogólnodostępnych terenów zieleni (w tym parków) określone 
w kartach ustaleń dla poszczególnych jednostek funkcjonalno-przestrzennych. 

Do obszarów, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Łódzkiego i ustaleniami programów rządowych, zaliczono tereny budowy drogi ekspresowej S14 – 
zachodniej obwodnicy Łodzi oraz budowy Kolei Dużych Prędkości (KDP) relacji Wrocław/Poznań – Łódź 
– Warszawa. 

W Studium jako obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych wskazano: tereny parku 
kulturowego ul. Piotrkowskiej oraz obszary priorytetowych przestrzeni publicznych: Strefę 
Wielkomiejską i tereny istotne dla zapewnienia dobrych warunków środowiskowych oraz rekreacji 
i wypoczynku (Las Łagiewnicki, kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy Łódź Zachód, Las Lublinek i Las 
Rudzki). 

Za podstawowe obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, uznano te które zostały określone w harmonogramie sporządzania planów na lata 2016‐
2020 przyjętym Zarządzeniem Nr 3156/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2016 r. 
Ponadto wskazano obszary, które w dalszej kolejności powinny być objęte procedurą sporządzania mpzp: 

 tereny rozwojowe miasta: rozwoju aktywności gospodarczej, tereny dużych rezerw inwestycyjnych 
dla kształtowania wielofunkcyjnej zabudowy, rozwoju zabudowy mieszkaniowej, rozwoju funkcji 
rekreacyjno-wypoczynkowych, obszary przewidywanego sytuowania obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, obszar Specjalnej Strefy Rewitalizacji ze względu 
na możliwość realizacji budynków służących rozwojowi społecznego budownictwa czynszowego, 

 obszary cenne kulturowo w celu ochrony zabytków architektury, urbanistyki i zespołów 
fabrycznych, 

 obszary stanowiące zasoby przyrodnicze miasta w celu ich ochrony przed niekontrolowaną 
zabudową, 

 obszary koncentracji gruntów rolnych i leśnych w granicach jednostek funkcjonalno-
przestrzennych w strefie terenów przeznaczonych pod zabudowę. 

Ponadto wskazuje się na potrzebę sporządzenia mpzp dla terenów objętych Planem Generalnym 
Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta (po jego zatwierdzeniu przez ministra właściwego 
do spraw transportu). 

W zakresie kierunków i zasad kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej przyjęto 
m.in.: 

 potrzebę kontynuacji rolniczego sposobu użytkowania terenów m.in. w granicach PKWŁ i jego 
otulinie, w obrębie zwartych kompleksów gleb o wysokiej przydatności rolniczej, na obszarach 
zachowanych cennych wiejskich układów osadniczych, 
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 zachowanie istniejących kompleksów leśnych w dotychczasowym użytkowaniu wraz 
z ich uzupełnianiem, 

 ograniczenie możliwości realizacji innych funkcji na gruntach leśnych do niezbędnego minimum 
uzasadnionego brakiem rozwiązań alternatywnych. 

W Studium nie wskazuje się obszarów pomników zagłady i ich stref ochronnych 
oraz obowiązujących na nich ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2120), z uwagi na brak ich lokalizacji w granicach Łodzi. 

Do obszarów wymagających przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji zaliczono 
w Studium: 

 obszary wymagające ponownego włączenia ich w strukturę funkcjonalno-przestrzenną miasta 
m.in. nieużytkowane, zdegradowane zespoły przemysłowe, zamknięte tereny kolejowe, 
pod warunkiem ich otwarcia przez właściwe jednostki, a także historyczne przestrzenie publiczne 
(place miejskie), które utraciły swój pierwotny charakter, 

 jako obszar wymagający remediacji wskazano teren dawnych zakładów przemysłowych „Wifama”, 
zlokalizowany przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 135. Dopuszcza się przeprowadzenie 
remediacji na terenach innych, jeśli taka potrzeba wyniknie z wykonanych badań, 

 obszary wymagające rekultywacji i przekształceń zmierzających w kierunku przywrócenia 
im funkcji przyrodniczych i włączenia w ogólnomiejski system aktywnych przyrodniczo terenów 
publicznie dostępnych tj. tereny dawnych składowisk odpadów, zrekultywowane lub będące w fazie 
rekultywacji, wyrobiska poeksploatacyjne, podlegające urbanizacji fragmenty dolin rzecznych 
oraz ogrody działkowe (zlokalizowane w granicach obszaru zdegradowanego i jego 
bezpośredniego sąsiedztwa) istotne dla uzupełnienia systemu śródmiejskich terenów zieleni. 

Jako granice obszaru zdegradowanego przyjęto granicę określoną w Uchwale Nr XXV/589/16 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 
i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi. 

Granice terenów zamkniętych wojskowych, policyjnych i kolejowych w Studium wyznaczono 
zgodnie z aktami prawnymi je ustanawiającymi. Nie wyznaczono granic stref ochronnych terenów 
zamkniętych związanych z ich funkcjonowaniem. W odniesieniu do terenów zamkniętych kolejowych 
wskazano na możliwość zmian w ich zagospodarowaniu w kierunku funkcji usługowo-przemysłowych, 
z wyłączeniem usług handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. 

W Studium nie wskazano obszarów funkcjonalnych o znaczeniu lokalnym. 

W Studium nie przewiduje się wyznaczenia obszarów, na których rozmieszczone byłyby urządzenia 
wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW z wykorzystaniem 
energii wiatru, takie jak np. farmy wiatrowe, ani inne urządzenia wytwarzające energię wykorzystujące 
energię wiatru, o mocy większej niż moc mikroinstalacji. Dopuszcza się możliwość lokalizacji urządzeń 
wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW z wykorzystaniem 
innej energii niż siła wiatru. Nie wprowadza się ograniczeń w zakresie lokalizacji mikroinstalacji. 
Dopuszcza się możliwość wprowadzenia ograniczeń na etapie sporządzania mpzp (jeśli będzie 
to wynikało, np. z potrzeby ochrony wartości krajobrazowych). 

Ustala się, iż obszarem na którym możliwe jest rozmieszczenie urządzeń wytwarzających energię 
z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW z wykorzystaniem innej energii niż siła 
wiatru, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu 
i użytkowaniu terenu jest całe miasto, z wyjątkiem: 

 terenów objętych prawnymi formami ochrony przyrody, 

 jednostek funkcjonalno-przestrzennych oznaczonych w niniejszym Studium jako: L – tereny lasów 
o powierzchni minimum 3 ha oraz Z – tereny zieleni urządzonej o powierzchni minimum 3 ha i dolin 
rzecznych w strefie zurbanizowanej, 
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 lasów, parków, dolin rzecznych, korytarzy i łączników ekologicznych niezależnie od jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej, w której są położone, 

na których zakazuje się rozmieszczania urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii 
o mocy przekraczającej 100 kW wykorzystujących energię słoneczną (instalacje fotowoltaiczne 
lub instalacje kolektorów słonecznych). 

W Studium wskazuje się na możliwość dalszego funkcjonowania wszystkich obecnie użytkowanych 
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, przy czym część obszarów wskazuje 
się do wykorzystania wyłącznie jako targowiska. Nie przewiduje się rozwoju funkcji handlowych 
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 w nowych lokalizacjach, za wyjątkiem dwóch zabytkowych 
terenów pofabrycznych: posiadeł wodno-fabrycznych oraz dawnych zakładów przemysłowych „Wifama”, 
przy czym ustala się, iż realizacja nowych funkcji nie może doprowadzić do zniszczenia lub zatracenia 
historycznych wartości zabudowy pofabrycznej. W przypadku zniszczenia lub dewastacji obiektów 
wchodzących w skład historycznych zespołów zabudowy dopuszczenie lokalizacji obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 nie obowiązuje. 

W dokumencie określono granice obszaru zabudowy śródmiejskiej w rozumieniu przepisów 
odrębnych (zostały wskazane na planszy „Kierunki – jednostki funkcjonalno-przestrzenne” – załącznik 
nr 13 do uchwały oraz na schemacie). Zgodnie z zapisami Studium z granic obszaru wyłącza się tereny 
jednostek funkcjonalno-przestrzennych „Z – Tereny zieleni urządzonej o powierzchni minimum 3 ha 
i dolin rzecznych w strefie zurbanizowanej”. We wskazanych granicach dopuszcza się w mpzp określanie 
obszarów zabudowy śródmiejskiej wynikających z docelowego zagospodarowania przestrzennego. 
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SŁOWNICZEK 

Na potrzeby Studium definiuje się następujące pojęcia: 

 centrum – należy przez to rozumieć Rdzeń Strefy Wielkomiejskiej – obszar ścisłego centrum Łodzi, 
obudowany pięćdziesięcioma pięcioma w pełni ukształtowanymi kwartałami zabudowy z przełomu 
XIX i XX wieku oraz otoczeniem Starego Rynku (ponownie zabudowanym w latach 50. XX wieku). 
Jego powierzchnia wynosząca około 421 ha stanowi prawie 1/3 Strefy Wielkomiejskiej. Rdzeń 
Strefy Wielkomiejskiej ograniczony jest od północy Placem Kościelnym, od południa al. Adama 
Mickiewicza i al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, od zachodu ul. Stefana Żeromskiego, a od wschodu 
ul. dr. Seweryna Sterlinga i ul. Targową. Szczegółowe granice Rdzenia Strefy Wielkomiejskiej 
zostały określone w Programie Atrakcyjne Przestrzenie Miejskie 2020+, przyjętym uchwałą 
nr XI/211/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 r. 

 elementy szczególne – należy przez to rozumieć tereny i elementy o szczególnym znaczeniu 
dla funkcjonowania miasta, zaspokajania potrzeb mieszkańców oraz realizacji przyjętej polityki 
przestrzennej, nieprzyporządkowane jednostkom funkcjonalno-przestrzennym,  

 granice istniejącego zainwestowania – należy przez to rozumieć część nieruchomości na której 
zlokalizowane są obiekty budowlane, 

 historyczne zespoły przemysłowe/mieszkaniowe – należy przez to rozumieć zespoły określone 
w uwarunkowaniach rozwoju przestrzennego miasta (Uwarunkowania: rozdział 7.3.4. Typologia 
i charakterystyka dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej), 

 intensywność brutto – należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni całkowitych wszystkich 
budynków w obrębie danej jednostki funkcjonalno-przestrzennej do jej powierzchni, 

 kompozycja urbanistyczna – należy przez to rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy 
harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania 
i wymagania kompozycyjno-estetyczne, 

 Obszar Współczesnego Rozwoju Strefy Wielkomiejskiej – należy przez to rozumieć obszar, który otacza 
Strefę Wielkomiejską i stanowi jej zaplecze. Granice tego obszaru w większości sięgają linii kolei 
obwodowej Łodzi. Szczegółowe granice obszaru OWRSW zostały określone w Strategii 
przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+, przyjętej uchwałą nr LV/1146/13 Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 16 stycznia 2013, 

 park leśny – należy przez to rozumieć obszar lasu lub obszar zadrzewiony przystosowany 
do wypoczynku, 

 pas technologiczny (strefa ochronna) – należy przez to rozumieć obszar, na którym dopuszcza 
się prowadzenie prac związanych z budową, odbudową, przebudową, nadbudową, eksploatacją 
i rozbiórką linii elektroenergetycznej, w granicach której zamyka się ponadnormatywne 
oddziaływanie tej linii, 

 powierzchnia całkowita – należy przez to rozumieć suma powierzchni całkowitych wszystkich 
budynków w obrębie działki budowlanej, gdzie powierzchnię całkowitą budynku stanowi suma 
powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych liczonych po jego obrysie zewnętrznym, 

 uchwała – należy przez to rozumieć uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, o ile z treści 
dokumentu nie wynika inaczej, 

 Studium – należy przez to rozumieć niniejszy dokument przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi 
w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Łodzi”, o ile z treści dokumentu nie wynika inaczej, 

 śródmieście – należy przez to rozumieć Strefę Wielkomiejską, 

 teren – należy przez to rozumieć wydzielony liniami rozgraniczającymi lub granicą miasta obszar 
zawierający zbiór nieruchomości lub ich części, oznaczony symbolami cyfrowymi i literowymi, które 
przyporządkowują dany obszar jednostce funkcjonalno-przestrzennej, 
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 układ spójny funkcjonalnie – należy przez to rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które 
uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania wynikające 
z dopuszczonych na danym obszarze przeznaczeń, 

 zieleń urządzona – należy przez to rozumieć tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną 
i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, w tym pełniące funkcje 
publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, 
jordanowskie i zabytkowe oraz cmentarze, a także zieleń towarzysząca drogom na terenie 
zabudowanym, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom 
kolejowym, obiektom przemysłowym oraz innym obiektom budowlanym. 
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134. Polska Organizacja Turystyczna, Najlepsze Produkty Turystyczne Województwa Łódzkiego, 2013 rok; 

135. Polska Rada Centrów Handlowych, Ulice handlowe. Analiza – strategia – potencjał. Perspektywy 
rozwoju ulic handlowych w 8 największych miastach w Polsce, Warszawa 2014 rok; 

136. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru 
Metropolitalnego 2020+, Łódź 2014 rok; 

137. Pracownia Geologiczno Inżynierska, Opinia geologiczna, Badanie gruntu w celu określenia zagrożeń 
środowiska oraz wstępnego rozpoznania warunków posadowienia zabudowy dla potrzeb projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 
alei Marszałka Józefa Piłsudskiego i ulic: Sobolowej do terenów kolejowych, Stanisława Przybyszewskiego 
oraz projektowanej Konstytucyjnej – uchwała nr XXVII/677/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 kwietnia 
2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu, Łódź 2012 rok; 

138. Pracownia Projektowa MW Projekt Sp. z o.o., Projekt generalny przelewów burzowych na kanalizacji 
ogólnospławnej miasta Łodzi. Etap I, cz. 1 i 2, zlewnia rzeki Łódki wraz z rzeką Bałutką, Łódź 2003 rok; 

139. Pracownia Projektowa MW Projekt Sp. z o.o., Projekt generalny przelewów burzowych na kanalizacji 
ogólnospławnej Miasta Łodzi. Etap II, cz. 1 i 2, zlewnia rzeki Jasień wraz z rzeką Karolewską, Łódź 
2003 rok; 

140. Pracownia Projektowa URBIOSIS, Studium krajobrazowe miasta Łodzi, cz. I: Studium jednostek 
krajobrazowych, Warszawa 2014 rok; 

141. Pracownia Projektowa URBIOSIS, Studium krajobrazowe miasta Łodzi, cz. II: Studium widokowo-
kompozycyjne głównych wjazdów i „bram” do miasta, Warszawa 2014 rok; 

142. Projektowanie Wodociągów i Kanalizacji S.C., Kanalizacja m. Łodzi. Prace przedprojektowe. Kolektory 
sanitarne VIII oraz VIIA i VIIIB, 1995 rok; 

143. Prylińska M., Ratkowska P., City break – próba wyjaśnienia i zdefiniowania zjawiska w odniesieniu 
do polskiego rynku usług turystycznych [w:] Turystyka Kulturowa, Nr 10, str. 4-16, 2009 rok; 

144. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Ruch turystyczny w Łodzi 
i województwie łódzkim w 2008, Kraków 2009 rok; 

145. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Ruch turystyczny w Łodzi 
i województwie łódzkim w 2009, Łódź 2010 rok; 

146. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Ruch turystyczny w Łodzi 
i województwie łódzkim w 2010, Łódź 2011 rok; 

147. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Ruch turystyczny w Łodzi 
i województwie łódzkim w 2011, Łódź 2012 rok; 

148. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Ruch turystyczny w Łodzi 
i województwie łódzkim w 2012, Łódź 2013 rok; 

149. Rekomendacja UNESCO w sprawie historycznego krajobrazu miejskiego [http://www.unesco.pl/ 
fileadmin/user_upload/pdf/Rekomendacje/rekomenkrajobraz.pdf]; 

150. Rezolucja nr 41 Konferencji Generalnej UNESCO, przyjęta na 36. sesji w Paryżu, na temat Rekomendacji 
w sprawie historycznego krajobrazu miejskiego [http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/ 
Rekomendacje/Rezolucja_Nr_41.pdf]; 

151. Rochmińska A., Centra handlowe – miejsca spędzania czasu wolnego przez łodzian, Acta Universitatis 
Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica 2011, nr 11, Łódź 2011 rok; 

152. Rochmińska A., Rozwój sieci handlowych z udziałem kapitału zagranicznego [w:] Dzieciuchowicz J. 
(red.), Usługi rynkowe w Łodzi w dobie transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 
2005 rok; 
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153. Rokicka E., Jakość życia mieszkańców Łodzi i ich przestrzenne zróżnicowanie, (Grant Prezydenta Miasta 
Łodzi 2011-2012), (Umowa nr 157/08/2011 z dnia 4 sierpnia 2011 roku); 

154. Rouba B., Autentyczność i integralność zabytków [w:] Ochrona Zabytków, Nr 4, Zakład Konserwacji 
Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2008 rok; 

155. Różycki F., Kluczyński S., Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1:50 000, Arkusz Łódź 
Zachód (627), Instytut Geologiczny, Warszawa 1966 rok; 

156. Salm J., Propozycja stref ochrony konserwatorskiej dla potrzeb Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Łodzi oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
Łódź 2007-2008 rok; 

157. Salm J., Grymin M., Opracowanie analityczne – ocena wartości kulturowych Łodzi wraz z weryfikacją 
obiektów objętych Gminną Ewidencją Zabytków, Łódź 2012 rok; 

158. Salm J., Grymin M., Opracowanie analityczne – ocena wartości kulturowych Łodzi wraz z weryfikacją 
obiektów objętych Gminną Ewidencją Zabytków, Łódź 2013 rok; 

159. Salm J., Wesołowski J., Łódź przewodnik, Zarząd Miasta Łodzi, Łódź 1992 rok; 

160. SENER, Studium wykonalności dla przystosowania Łódzkiego Węzła Kolejowego do obsługi kolei dużych 
prędkości oraz zapewnienia jego intermodalności z innymi środkami transportu, Warszawa 2012 rok; 

161. Skorek A., Rozwój łódzkiego klastra przemysłowego na przykładzie klastra sprzętu AGD, praca 
magisterska w Katedrze Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007 rok; 

162. Sobolewski M., Łódź, miasto nieskończone [http://miejmiejsce.com/architektura/lodz-miasto-
nieskonczone/]; 

163. Sokołowicz M., Boryczka E., Kina E., Tomaszewska A., Zasina J., Feltynowski M., Raport z badań Łódź 
w oczach studentów łódzkich publicznych uczelni wyższych IV edycja (2009–2010), Łódź 2010 rok; 

164. Sokołowski J., Analiza możliwości wykorzystania energii geotermicznej do celów ciepłowniczych w rejonie 
m. Łodzi, Kraków 1996 rok; 

165. Sokołowski J., Kempkiewicz K., Możliwości wykorzystania energii geotermalnej w Łodzi i województwie 
łódzkim, Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia, nr 4, IGSMiE PAN, Kraków 
2001 rok; 

166. Stępnicka S., Łódzki Klaster Logistyczny jako przykład działalności sprzyjającej rozwojowi 
przedsiębiorczości [w:] Rozwój regionów, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 14, 
nr specjalny/2010, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, 
Kielce 2010 rok; 

167. Stolarska M., Łukasiewicz G., Identyfikacja przestrzeni Łodzi wskazanych do ograniczenia 
zainwestowania z uwagi na zagrożenia związane ze spływem wód powierzchniowych, Łódź 2013 rok; 

168. Starzak S., Kopeć M., Politechnika Łódzka, Centrum Komputerowe, Raport Projektu LORIS. Zadnie 8 - 
Analiza potencjału regionalnego z punktu widzenia wykorzystania technologii telekomunikacyjnych 
i teleinformatycznych, Łódź 2004 rok; 

169. Sumorok A., Architektura i urbanistyka Łodzi okresu realizmu socjalistycznego, Wydawnictwo Neriton, 
Warszawa 2010 rok; 

170. Szafrańska E., Przestrzenie publiczne miasta – badanie ankietowe przeprowadzone w 2011 roku 
na zlecenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi na próbie wynoszącej 750 osób, MediaTor 
Badania Rynku, Łódź 2011 rok; 

171. Szafrańska E., Wielkie osiedla mieszkaniowe w okresie transformacji – próba diagnozy i kierunki przemian 
na przykładzie Łodzi [w:] Jażdżewska I. (red.), Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, XXII 
Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź 2010 rok; 

172. Szmygin B., Dziedzictwo przemysłowe – uwarunkowania, ograniczenia i możliwości ochrony (prezentacja 
na konferencji Prorevita), Łódź 2010 rok; 
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173. Szmygin B., Rekomendacja o Historycznym Krajobrazie Miejskim – wdrożenie zmiany paradygmatu 
w ochronie miast historycznych [w:] Budownictwo i Architektura, Vol. 12, nr 4, Wydawnictwo 
Uczelnianie Politechniki Lubelskiej, Lublin 2013 rok; 

174. Szukalski P., Sytuacja demograficzna Łodzi. Porównanie z innymi wielkimi polskimi miastami 
[w:] Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie mieszkańców (w kontekście perspektywy 
finansowej 2014–2020), Kancelaria Senatu RP, Warszawa 2013 rok; 

175. Szukalski P., Zapaść demograficzna Miasta i jej skutki dla przyszłości Łodzi – raport z realizacji grantu 
Prezydenta Miasta Łodzi, Łódź 2012 rok; 

176. Teren Sp. z o. o. i MW Projekt Sp. z o.o., Projekt generalny kanalizacji sanitarnej w zlewniach kolektorów 
I, II, III, IV w rozdzielczym systemie kanalizacji miasta Łodzi, K-4, Łódź 1998 rok; 

177. Teren Sp. z o.o., Kanalizacja m. Łodzi, Projekt generalny, zlewnia kolektora sanitarnego V, Łódź 1998 rok; 

178. Tomaszewski A., Polska tożsamość narodowa? [w:] Tomaszewski A. (red.), Ku nowej filozofii dziedzictwa, 
Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2012 rok; 

179. Tomaszewski A., Unia Europejska i Polska. Polityka i ochrona zabytków [w:] Tomaszewski A. (red.), 
Ku nowej filozofii dziedzictwa, Międzynarodowe Centrum Kultury, 2013 rok; 

180. Trzmiel B., Nowacki K., Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1:50 000, Arkusz Łódź 
Wschód (628), Instytut Geologiczny, Warszawa 1987 rok; 

181. Turkowska K., Geomorfologia regionu łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 
2006 rok; 

182. Urząd Miasta Łodzi, Atlas miasta Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2002 rok; 

183. Urząd Miasta Łodzi, Biuro Architekta Miasta, Amazing City, Łódź – ostatnie nieodkryte miasto 
(http://uml.lodz.pl/miasto/rewitalizacja_i_zabytki_/prezentacja_amazing_city_lodz__ostatnie_nieod
kryte_miasto/); 

184. Urząd Miasta Łodzi, Departament Gospodarowania Majątkiem, Biura Inżyniera Miasta, Aktualizacja 
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Łodzi, 
Łódź 2014 rok; 

185. Urząd Miasta Łodzi, Departament Prezydenta, Biuro Strategii Miasta, Raport o stanie miasta, 
Realizacja Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+, Łódź 2013 rok; 

186. Urząd Miasta Łodzi, Łódź Rewitalizuje. Lokalny Program Rewitalizacji Łodzi 2020+. Założenia; 

187. Urząd Miasta Łodzi, Łódź Turystyka Biznesowa; 

188. Urząd Miasta Łodzi, Materiał roboczy na podstawie którego będzie przygotowany ostateczny projekt 
Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Łodzi 2020+, Łódź 2016 rok; 

189. Urząd Miasta Łodzi, Polityka Mieszkaniowa Łodzi 2020+, Łódź 2012 rok; 

190. Urząd Miasta Łodzi, Profil Miasta Łodzi, Profesjadruk, Łódź 2012 rok; 

191. Urząd Miasta Łodzi, Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2013-2018, 
Łódź 2013 rok; 

192. Urząd Miasta Łodzi, Raport o stanie miasta Realizacja Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+, 
Łódź 2014 rok; 

193. Urząd Miasta Łodzi, Strategia zarządzania marką ŁÓDŹ na lata 2010-2016, Łódź 2012 rok; 

194. Urząd Miasta Łodzi, Tożsamość miasta [w:] Kronika miasta Łodzi 1/2006, s. 7-8, Łódź 2016 rok; 

195. Urząd Miasta Łodzi, Łódzki rynek nieruchomości 2013, Łódź 2013 rok; 

196. Urząd Miasta Łodzi, Założenia do Strategii rozwiązywania problemów społecznych w mieście Łodzi 
na lata 2015-2020, Łódź 2014 rok; 

197. Urząd Statystyczny w Krakowie, Rocznik Statystyczny Krakowa 2013, Kraków 2014 rok; 

198. Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź w liczbach, Łódź 2016 rok; 

199. Urząd Statystyczny w Łodzi, Rozmieszczenie miejsc pracy w Łodzi w podziale na zatrudnienie 
w poszczególnych branżach z przypisaniem do punktów adresowych, Łódź 2013 rok; 
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200. Urząd Statystyczny w Łodzi, Statystyka Łodzi 2012, Łódź 2013 rok; 

201. Urząd Statystyczny w Łodzi, Statystyka Łodzi 2014, Łódź 2014 rok; 

202. Urząd Statystyczny w Łodzi, Statystyka Łodzi 2016, Łódź 2016 rok; 

203. Urząd Statystyczny w Łodzi, Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi 2012 r., Łódź 2013 rok; 

204. Urząd Statystyczny w Łodzi, Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi. I kwartał 2014, Urząd 
Statystyczny w Łodzi, Łódź 2014 rok; 

205. Urząd Statystyczny w Łodzi, Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi. I kwartał 2016, Urząd 
Statystyczny w Łodzi, Łódź 2016 rok; 

206. Urząd Statystyczny w Poznaniu, Rocznik Statystyczny Poznania 2013, Poznań 2014 rok; 

207. Urząd Statystyczny w Warszawie, Rocznik Statystyczny Warszawy 2013, Warszawa 2014 rok; 

208. Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Rocznik Statystyczny Wrocławia 2012, Wrocław 2013 rok; 

209. Urząd Transportu Kolejowego, Departament Regulacji Rynku Kolejowego, Analiza rynku kolejowych 
przewozów intermodalnych, Warszawa 2012 rok; 

210. Urząd Wojewódzki w Łodzi, Planowanie przestrzenne w świetle ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz proces budowlany w świetle ustawy Prawo budowlane, Łódź 
2013 rok; 

211. Warsza R., Urbanizacja strefy podmiejskiej na przykładzie wybranych gmin Łódzkiego Obszaru 
Metropolitalnego po roku 1990, praca doktorska, Łódź 2012 rok; 

212. Wejchert K., Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady, Warszawa 1984 rok; 

213. Wesołowski J., Plansza V: Łódź w okresie wielkoprzemysłowym [w:] Atlas miasta Łodzi, Łódzkie 
Towarzystwo Naukowe, Łódź 2002 rok; 

214. Wesołowski J., Plansza VI: Łódź w okresie międzywojennym i w latach okupacji hitlerowskiej [w:] Atlas 
miasta Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2002 rok; 

215. Wieloński A., Geografia przemysłu, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 
2005 rok; 

216. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, Raport o stanie środowiska 
w województwie łódzkim w 2008 roku, Łódź 2009 rok; 

217. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, Raport o stanie środowiska 
w województwie łódzkim w 2012 roku, Łódź 2013 rok; 

218. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, Raport o stanie środowiska 
w województwie łódzkim w 2014 roku, Łódź 2015 rok; 

219. Wiśniewska W., Przebudowa przestrzenna i funkcjonalna Łodzi po 1989 roku [w:] Liszewski S. (red.), 
Łódź – monografia miasta, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2009 rok; 

220. Wiśniewska W., Krajobrazy Codzienne, Politechnika Łódzka, zeszyty Naukowe Nr 903, Łódź, 
2002 rok; 

221. Wiśniewski M., Konsekwencje dziewiętnastowiecznego rozwoju przestrzennego w planowaniu 
przekształceń śródmieścia Łodzi [w:] Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, rocznik XXVIII, PWN, 
Warszawa 1984 rok; 

222. Włodarczyk B., Plansza LXVII: Zagospodarowanie turystyczne Łodzi z 2010 roku [w:] Atlas miasta Łodzi, 
Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2012 rok; 

223. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, Roczna ocena jakości powietrza 
w województwie łódzkim w 2012 r., Łódź 2013 rok; 

224. Wolaniuk A., Plansza XXXVII: Rozwój funkcji metropolitalnych Łodzi [w:] Atlas miasta Łodzi, Łódzkie 
Towarzystwo Naukowe, Łodzi 2002 rok; 

225. Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi, Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-
2020+, Łódź 2014 rok; 
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226. Zarząd Nowego Centrum Łodzi, Prezentacja „Nowe Centrum Łodzi. 100 ha w sercu miasta”, Łódź 
2014 rok; 

227. Zarząd Województwa Łódzkiego, Program Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego 2012, Łódź 
2012 rok; 

228. Zarząd Województwa Łódzkiego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 
2014–2020, Projekt-Wersja 4.0, Łódź 2014 rok; 

229. Zgromadzenie Generalne UNESCO, Rekomendacja o Historycznym Krajobrazie Miejskim (Historic 
Urban Landscape Recommendation – Rekomendacja HUL), Paryż 2011 rok; 

230. Ziobrowski Z., Urbanistyczne wymiary miast, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2012 rok; 

231. Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), Raport Colliers International, Sektor 
nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2014, Warszawa 2014 rok. 

Uchwały 

1. Uchwała Nr XXI/81/90 Rady Narodowej Miasta Łodzi z dnia 29 stycznia 1990 roku w sprawie 
zaliczenia dróg do kategorii lokalnych miejskich i gminnych na terenie województwa łódzkiego; 

2. Uchwała Nr LVII/491/93 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 2 czerwca 1993 roku w sprawie 
zatwierdzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi; 

3. Uchwała Nr LI/528/97 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 stycznia 1997 r. w sprawie przyjęcia polityki 
transportowej dla miasta Łodzi; 

4. Uchwała Nr XXXIV/568/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia 
„Uproszczonego lokalnego programu rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich 
oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004 – 2013”; 

5. Uchwała nr LVI/1069/05 Rady Miejskiej w Łodzi z 26 października 2005 r. w sprawie Systemu 
Informacji Miejskiej w Łodzi; 

6. Uchwała Nr XL/380/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia zmiany 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zgierza; 

7. Uchwała Nr IX/155/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia 
programu pn. „Strategia rozwoju klastra w Łodzi na lata 2007-2015”; 

8. Uchwała Nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie Narodowego Programu 
Zdrowia na lata 2007-2015; 

9. Uchwała Nr XII/199/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na realizację projektu pn. „Rewitalizacja EC1 i jej adaptacja na cele kulturalne i artystyczne” 
finansowanego z mechanizmu skierowanego do regionów o najmniejszej szacowanej alokacji 
per capita w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) 2007-2013; 

10. Uchwała nr XLIV/876/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcie 
„Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Łodzi na lata 2007-2013”; 

11. Uchwała Nr LII/996/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Planu 
Gospodarki Odpadami dla Miasta Łodzi – PGO-Łódź”; 

12. Uchwała Nr 581/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie: 
zatwierdzenia „Wojewódzkiego Programu Małej Retencji” wraz z Aneksem i Prognozą 
oddziaływania na środowisko dla województwa łódzkiego; 

13. Uchwała Nr LV/1545/2010 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie 
dostosowania formy prawnej Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 
2010 r. Nr 165, poz. 1359); 

14. Uchwała Nr L/1467/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia; 

15. Uchwała nr LX/1648/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie: 
zmiany Uchwały Nr XLV/524/2002 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 9 lipca 2002 r. 
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w sprawie uchwalenia „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego” 
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 162, poz. 2241); 

16. Uchwała Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. w sprawie 
uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi; 

17. Uchwała Nr LXXII/506/10 Rady Gminy Ksawerów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerów 
uchwalonego uchwałą nr XVIII/126/2000 Rady Gminy Ksawerów z dnia 28 kwietnia 2010 r., 
zmienionego uchwałą nr XXXVII/295/05 Rady Gminy Ksawerów z dnia 20 października 2005 r.; 

18. Uchwała Nr XI/139/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia 
„Programu ochrony środowiska dla miasta Łodzi na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-
2018”; 

19. Uchwała Nr XVII/301/11 Rady Miejskiej w Łodzi z 7 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej rejon Parku im. A. Mickiewicza oraz projektowanego Stawu 
Wasiaka; 

20. Uchwała Nr XII/68/2011 Rady Gminy Brójce z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brójce; 

21. Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w prawie przyjęcia Koncepcji 
przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030; 

22. Uchwała Nr XXVII/316/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie 
zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pabianic; 

23. Uchwała nr XLII/821/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia 
„Programu Gospodarczego gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Łodzi” do roku 2033; 

24. Uchwała Nr XXVI/482/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 21 czerwca 2012 r. w sprawie 
wykonania Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012; 

25. Uchwała Nr XLIII/824/12 Rady Miejskiej w Łodzi z 25 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia 
„Strategia zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+”; 

26. Uchwała Nr XLIV/826/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia 
Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2012-
2016; 

27. Uchwała Nr XXIV/232/12 Rady Gminy Andrespol z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrespol 
w rejonie ul. Rokicińskiej/ul. Brzezińskiej; 

28. Uchwała Nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. w prawie przyjęcia Strategii Rozwoju 
Kraju 2020; 

29. Uchwała Nr XV/228/12 Rady Gminy Zgierz z dnia 25 października 2012 r. w sprawie uchwalenia 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz; 

30. Uchwała Nr LV/1146/13 Rady Miejskiej w Łodzi z 16 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii 
przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+; 

31. Uchwała Nr XXXI/259/2013 Rady Gminy Pabianice z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice; 

32. Uchwała Nr XXXIII/644/13 z dnia 26 lutego 2013 r. Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 
2020. Łódzkie 2020 rok; 

33. Uchwała Nr XXXI/291/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Rzgów; 

34. Uchwała nr XXXV/680/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie 
przyjęcia Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030; 
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35. Uchwała Nr XXXV/689/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie 
programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu 
dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle 
zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych. Nazwa strefy: aglomeracja łódzka. Kod 
strefy: PL1001. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3434), zmieniona uchwałą Nr VIII/90/15 Sejmiku 
Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/689/13 
Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy 
w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego 
i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań 
krótkoterminowych. Nazwa strefy: aglomeracja łódzka. Kod strefy: PL1001 (Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego poz. 2102); 

36. Uchwała Nr LXVI/1415/13 z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego miasta Łodzi; 

37. Uchwała Nr LXVI/1416/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Łodzi”; 

38. Uchwała Nr XLI/312/2013 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 23 września 2013 r. w spawie 
zatwierdzenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Stryków; 

39. Uchwała Nr L/517/13 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 listopada 2013 r. 
w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Aleksandrów Łódzki; 

40. Uchwała Nr XXXVII/224/13 Rady Gminy Nowosolna z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna; 

41. Uchwała Nr LXXX/1683/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej 
na terenie osiedli: Stoki i Dolina Łódki, w rejonie ulic: Brzezińskiej, Listopadowej, Dębowskiego, 
Rysy, Giewont, Telefonicznej, Szczawnickiej i Strążyskiej; 

42. Uchwała Nr CXII/1700/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa; 

43. Uchwała Nr LXXII/1137/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23 września 2014 r. w sprawie 
Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Poznania; 

44. Uchwała Nr 1249/14 z dnia 13 października 2014 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Polityki 
Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”; 

45. Uchwała Nr XCII/2346/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 października 2014 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego m.st. Warszawy; 

46. Uchwała nr XCVI/2002/14 z dnia 22 października 2014 r. Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łodzi na lata 2014–2017; 

47. Uchwała Nr LI/389/14 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 30 października 2014 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Konstantynów Łódzki; 

48. Uchwała Nr III/41/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Wiliama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima 
i Henryka Sienkiewicza; 

49. Uchwała Nr XI/211/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia 
Programu Atrakcyjne Przestrzenie Miejskie 2020+; 
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50. Uchwała Nr XIV/289/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 lipca 2015 r. stanowisko Rady Miejskiej 
w Łodzi w sprawie modelu rozwoju przestrzennego miasta Łodzi określonego w ramach prac 
nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Łodzi; 

51. Uchwała Nr 107 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju 
Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030”; 

52. Uchwała Nr XXI/483/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia 
Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej; 

53. Uchwała Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia 
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi; 

54. Uchwała Nr XXXI/803/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 czerwca 2016 r.  
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi 
na lata 2009-2020”; 

55. Uchwała Nr XXXV/916/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi; 

56. Uchwała Nr XXXVII/966/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia 
zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów 
budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla miasta Łodzi; 

57. Uchwała Nr XXXIX/1030/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040. 

Ustawy: 

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459); 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.); 

3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.); 

4. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909 
z późn. zm.); 

5. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 250 z późn. zm.); 

6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.); 

7. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 
z późn. zm.); 

8. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 
z późn. zm.); 

9. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 
publiczną (Dz. U. z 2009 Nr 31, poz. 206 z późn. zm.); 

10. Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2120); 

11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.); 

12. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.); 

13. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze. (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 z późn. zm.); 

14. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1073); 

15. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.); 
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16. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1446 z późn. zm.); 

17. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych 
(Dz. U. Nr 166, poz. 1612 z późn. zm.); 

18. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.); 

19. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.); 

20. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.); 

21. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1537 z późn. zm.); 

22. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 
z późn. zm.); 

23. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.); 

24. Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40 
z późn. zm.); 

25. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478 
z późn. zm.); 

26. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.); 

27. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 961). 

Rozporządzenia: 

1. Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 31 grudnia 1996 r. w sprawie utworzenia Parku 
Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 1996 r. Nr 27, poz. 163); 

2. Rozporządzenie Wojewody Skierniewickiego z dnia 31 grudnia 1996 r. w sprawie utworzenia 
Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (Dz. Urz. Woj. Skierniewickiego z 1996 r. Nr 33, 
poz. 238); 

3. Rozporządzenie Nr 49/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie 
ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów przyrody (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 162, 
poz. 2241); 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422); 

5. Rozporządzenie nr 5/2003 Wojewody Łódzkiego z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia 
planu ochrony Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. 
Nr 231, poz. 2162); 

6. Rozporządzenie nr 6/2003 Wojewody Łódzkiego z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie utworzenia 
obszaru ograniczonego użytkowania dla Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji 
Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek; 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, 
poz. 1233); 

8. Rozporządzenie Nr 3/2005 Wojewody Łódzkiego z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie programu 
ochrony powietrza dla aglomeracji łódzkiej (Dz. Urz. Nr 101, poz. 1004); 

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych 
i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne 
na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzenie map akustycznych 
oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi mapami (Dz. U. z 2007 r., Nr 1, poz. 8); 

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.); 
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11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie 
wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji 
lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 8, poz. 31); 

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy 
regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 878); 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800); 

14. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie uznania 
za pomnik historii „Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego”. 

Dane: 

1. Dane Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta Urzędu Miasta Łodzi; 

2. Dane Dalkia Łódź SA; 

3. Dane firmy „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta” Sp. z o.o.; 

4. Dane Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej 
Akademii Nauk; 

5. Dane Komendy Miejskiej Policji w Łodzi (pismo znak P-0151/252/2014 z dnia 27 marca 2014 roku); 

6. Dane ewidencyjne Łódzkiego Ośrodka Geodezyjnego; 
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zarządzenie w sprawie przygotowania projektów inwestycyjnych ubiegających 
się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w okresie programowania 2014-2020; 

26. Zarządzenie Nr 1577/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniające 
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 SPIS SCHEMATÓW zamieszczonych w tekście (1:75000): 

1k. Projektowana struktura przestrzenna 

2k. Jednostki funkcjonalno-przestrzenne – Strefa Wielkomiejska, wielofunkcyjna 

3k. Jednostki funkcjonalno-przestrzenne – tereny zabudowy wielofunkcyjnej 

4k. Jednostki funkcjonalno-przestrzenne – tereny zabudowy mieszkaniowej 

5k. Jednostki funkcjonalno-przestrzenne – tereny zabudowy usługowej 

6k. Jednostki funkcjonalno-przestrzenne – tereny aktywności gospodarczej 

7k. Jednostki funkcjonalno-przestrzenne – tereny wyłączone spod zabudowy 

8k. Proponowany system powiązań terenów przestrzeni publicznych 

9k. Docelowy system transportu zbiorowego (1:80000) 

10k. Docelowy system połączeń rowerowych opracowany na podstawie materiałów ZDiT i ZIM96 

11k. System wodociągowo-kanalizacyjny 

12k. System elektroenergetyczny 

13k. Obszary, dla których gmina sporządza lub zamierza sporządzić plany miejscowe, w tym obszary 

obowiązkowego sporządzania planów 

14k. Obszary priorytetowych działań miejskich 

15k. Priorytetowe inwestycje w zakresie transportu w perspektywie roku 2030 (1:80000) 

16k. Priorytetowe inwestycje w zakresie transportu w perspektywie roku 2050 (1:80000) 

                                                                    
96 Schemat jest pochodną dokumentacji „Strategii rozwoju sieci dróg rowerowych na lata 2015-2020+”, która jest wynikiem konsultacji 

społecznych przeprowadzonych zgodnie z Zarządzeniem nr 7177/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 września 2014 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Strategii rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi na lata 2015-2020+”, 
w szczególności ustaleń ze spotkań warsztatowych w dniach 25 i 26 października 2014 roku. 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI

 

165 

SPIS MAP KIERUNKÓW: 

 „Kierunki – jednostki funkcjonalno-przestrzenne” – załącznik Nr 13 do uchwały (1:15000) 

 „Kierunki – środowisko przyrodnicze” – załącznik Nr 14 do uchwały (1:50000) 

 „Kierunki – dziedzictwo kulturowe, zabytki oraz dobra kultury współczesnej” – załącznik Nr 15 
do uchwały (1:50000) 

 „Kierunki – docelowy system transportowy: sieć drogowo-uliczna, kolejowa i transportowa” – 
załącznik Nr 16 do uchwały (1:60000) 
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Załącznik Nr 17  
do uchwały Nr LXIX/1753/18
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 28 marca 2018 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego 
wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Łodzi”. 

Projekt „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Łodzi” został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 17 lipca 2017 r. do 15 września 
2017 r. W terminie wyznaczonym do wnoszenia uwag dotyczących projektu Studium tj. do 
dnia 9 października 2017 r. wpłynęło 3286 uwag. Uwagi zostały rozpatrzone zarządzeniem 
Nr 7806/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia 
uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”. W całości uwzględniono 297 
uwag. 

W zakresie uwag nieuwzględnionych oraz częściowo nieuwzględnionych przez 
Prezydenta Miasta Łodzi, Rada Miejska w Łodzi postanowiła rozstrzygną jak poniżej.  

Uwagi objęte niniejszym rozstrzygnięciem zachowują numery tożsame z przyjętymi w ww. 
zarządzeniu Nr 7806/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 lutego 2018 r. 

Uwaga nr 1 

- wpłynęła 18 lipca 2017 r.,
- dotyczy działki nr 23, w obrębie B-31, położonej przy ul. Ornej 37.

Pan  składa uwagę dotyczącą:  
pozytywnej oceny planowanej zmiany zamieszczonej w projekcie Studium tj. przeznaczenia 
ww. działki na tereny usługowe.  
Składający uwagę informuje m.in., że: „zmiana przeznaczenia terenu umieszczona 
w projekcie Studium (na tereny usługowe) umożliwi (…) rozbudowę istniejącego (…) domu 
na ww. posesji”. Dodaje, iż w przyszłości planowanuje na ww. działce budowę nowego domu 
jednorodzinnego.  

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 
Uwaga nie zawiera sformułowania zarzutu do ustaleń projektu Studium, którego 
uwzględnienie wiązałoby się z koniecznością wprowadzenia zmian w projekcie. 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium, wskazaną w uwadze działkę 
włączono do jednostki funkcjonalno-przestrzennej „U – Tereny zabudowy usługowej”. 
Zgodnie z zapisami projektu Studium dla tej jednostki, dopuszcza się w jej granicach 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w zakresie obiektów istniejących i uzupełnienia ich 
układu (tj. dopuszcza się kontynuację funkcji mieszkaniowej). 
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Uwaga nr 2 
 

- wpłynęła 19 lipca 2017 r., 
- dotyczy działek nr 54/1 i 53/3, w obrębie P-10, położonych przy ul. Jagodnica 40a. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
zmniejszenia korytarza ekologicznego położonego na działkach nr 54/1 i 53/3 oraz ustalenia 
na działce nr 54/1 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dużych działkach (M4).  
Składająca uwagę informuje m.in., że: „pomiędzy działkami 53/3 i 54/1 przebiega rów 
melioracyjny J-24. Nie jest to woda płynąca - rzeka. Rów ten przestał spełniać swoją rolę ze 
względu na niski poziom wód gruntowych. Działka 54/1 jest pomiędzy zabudową M4 
a powstałym już osiedlem domów jednorodzinnych (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Ponadto 
rozprzestrzenianie zabudowy na te tereny nie jest wskazane zarówno ze względów 
krajobrazowych jak i ekologicznych. Tereny te łączą się z szerszym obszarem, który stanowi 
istotny element systemu przyrodniczego miasta. Należy nadmienić również, że ze względu na 
szczególne walory przyrodnicze i krajobrazowe tego obszaru może on zostać wskazany do 
objęcia prawną formą ochrony przyrody. 
 
Uwaga nr 4 
 

- wpłynęła 20 lipca 2017 r., 
- dotyczy działki nr 1158, w obrębie P-23, położonej przy ul. Łyżwiarskiej 69. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
zapewnienia dojazdu do posesji przy ulicy Łyżwiarskiej 69, od strony północnej.  
Składający uwagę informuje m.in., że zgłosił „wniosek do Studium, aby wyznaczyć dojazd do 
9 budynków na ul. Łyżwiarskiej od strony północnej, w pasie rezerwy terenu 
al. Wyszyńskiego - od tej strony zlokalizowane są główne wejścia do budynków. Wniosek 
(…) rozpatrzono negatywnie (…)”. Składający uwagę dodaje, że „opisywana sprawa ciągnie 
się od 20 lat”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie:  
Podjęcie działań zmierzających do zapewnienia obsługi komunikacyjnej dla nieruchomości 
wskazanej w uwadze wykracza poza zakres ustaleń studium. Projekt Studium określa 
podstawowy układ komunikacyjny miasta (system dróg zapewniających powiązania 
ponadlokalne), nie odnosi się do kształtowania obsługi komunikacyjnej w skali lokalnej – 
takie rozwiązania są przedmiotem ustaleń miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 
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Uwaga nr 5 
 

- wpłynęła 20 lipca 2017 r., 
- dotyczy działki nr 158/15, w obrębie B-59, położonej przy ul. Strykowskiej 311. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
sprzeciwu wobec określenia działki nr 158, w obrębie B-59, przy ul. Strykowskiej 311, jako 
„terenu wyłączonego spod zabudowy” i przeznaczenia go pod zabudowę mieszkaniową 
i usługi, tak jak w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „(…) w bliskim sąsiedztwie są zbudowane domy 
istniejące (…). Z części graficznej wynika, że ucięto teren tylko około 150 m długości wzdłuż 
ulicy Strykowskiej”. Dodaje, że „w graniczącej z” ww. działką „wsi Imielnik Stary tereny 
według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Stryków (…) są 
przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe”. Składający uwagę informuje, że w lipcu 
2017 r. uzyskał prawomocną decyzję o warunkach zabudowy dla działki nr 158/15. Zaznacza, 
że w przypadku nie uwzględniania uwagi „miasto będzie zmuszone pokryć koszty utraty 
wartości” ww. działki – „różnica pomiędzy ceną działki rolnej a budowlaną (…)”.  
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie:  
Przedmiotowa działka – obecnie niezabudowana, znajduje się na terenie Parku 
Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru oraz dostateczna w skali miasta ilość 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia 
w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej i/lub usługowej. Nieruchomość, o której mowa w uwadze, znajduje 
się między działkami już zabudowanymi, uzupełniono projekt Studium o zapisy dające 
możliwość włączania tego typu działek w strefy/tereny zabudowy (uzupełnianie istniejących 
struktur zabudowy). 
 
Uwaga nr 6 
 

- wpłynęła 24 lipca 2017 r., 
- dotyczy działki nr 600, w obrębie G-55, położonej przy ul. Czternastu Straconych. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową.  
Składająca uwagę informuje m.in., że: „w projekcie studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego udostępnionego mieszkańcom, działka o nr 600, w obrębie 
G-55 widnieje jako działka rolnicza w obszarze wyłączonym spod zabudowy. Tymczasem 
decyzją (…) z dnia 31.10.2016 r. część działki została wyłączona trwale z produkcji rolnej 
z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Ponadto 9 września 
2016 r. zostały wydane warunki zabudowy (…). Podpisane zostały umowy na przyłącza 
wody, gazu i prądu do działki (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
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Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na najintensywniej 
zagospodarowanych terenach istniejącej zabudowy wzdłuż ul. Dzikich Pól wyznaczono 
jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „M4 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
na dużych działkach”. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru wskazanego 
w uwadze i jego otoczenia (przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali 
miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość 
wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla 
rozwoju zabudowy mieszkaniowej o szerszym zasięgu. Obszar ten został więc włączony 
w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
użytkowane rolniczo”. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej 
jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania 
planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji 
administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 7 
 

- wpłynęła 24 lipca 2017 r., 
- dotyczy działek nr 185/18 i 185/8, w obrębie B-3, położonych przy ul. Na uboczu. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
objęcia działek 185/18 i 185/08 możliwością zabudowy jednorodzinnej oraz urządzenia drogi 
i ulicy dojazdowej „Na uboczu”.  
Składający uwagę informuje m.in., że: „sąsiednie nieruchomości znajdujące się w tej samej 
oraz znacznie bliższej odległości od Sokołówki posiadają taką (rozbudowy, przebudowy, 
budowy) możliwość”. Składający uwagę dodaje, że niezrozumiały jest fakt braku 
„możliwości budowy na własnej działce w kontekście wydanych w sąsiedztwie pozwoleń na 
budowę”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy 
mieszkaniowej. W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na włączeniu 
wymienionych w uwadze działek w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „M4 – 
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.  
Uwaga nieuwzględniona w zakresie urządzenia drogi. Podjęcie działań zmierzających do 
poprawy stanu ul. Na uboczu wykracza poza zakres ustaleń studium. 
 
Uwaga nr 8 
 

- wpłynęła 25 lipca 2017 r., 
- dotyczy działki nr 107/1, w obrębie W-43, położonej przy ul. Malowniczej. 
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Pan  składa uwagę dotyczącą: 
sprzeciwu wobec wyłączenia działki nr 107/1, w obrębie W-43 spod zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „w obszarze powyższej działki w okresie budowy 
autostrady powstała nowa zabudowa mieszkaniowa. Ekrany akustyczne przy autostradzie 
wyciszają bliski teren, a pogłos z autostrady przenosi się w odległości 2 km”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie możliwości realizacji zabudowy na przedmiotowej 
nieruchomości. W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na włączeniu działki 
wskazanej w uwadze w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „U – Tereny zabudowy 
usługowej”. Zgodnie z zapisami dla tej jednostki, w jej granicach, dopuszcza się tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyłącznie w zakresie obiektów istniejących 
i uzupełniania ich układu. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie wydzielenia jednostki funkcjonalno-przestrzennej 
o charakterze mieszkaniowym. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo autostrady 
A1 (przedmiotowa działka zlokalizowana jest w zasięgu oddziaływania akustycznego 
autostrady), rejon ten nie jest wskazany dla rozwoju nowej zabudowy mieszkaniowej. 
 
Uwaga nr 9 
 

- wpłynęła 26 lipca 2017 r., 
- dotyczy działek wzdłuż ul. Hyrnej (pomiędzy ul. Jana Dębowskiego 

a ul. Listopadową), w obrębie W-11. 
 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
zmiany przeznaczenia ww. obszaru z terenów oznaczonych symbolem M2 na tereny M3 
(zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej). 
Składający uwagę informuje m.in., że istotne jest, aby zachować dotychczasowy charakter 
ulicy, „gdzie występuje jedynie zabudowa jednorodzinna niska”. Zaznacza, że na ww. terenie: 
brakuje kanalizacji, ponadto na działkach przyległych do drogi istnieją studnie głębinowe 
oraz brakuje odpowiedniej drogi dojazdowej, aby obsłużyć zabudowę niską wielorodzinną. 
Dodaje, że powstaną nieuzasadnione dla miasta koszty, wynikające z przystosowania terenu 
do zabudowy wielorodzinnej oraz zaburzony zostanie aktualny charakter osiedla, który 
obecnie znajduje się „pośród terenów zielonych z domami jednorodzinnymi”. Informuje, 
i „działka 123/9 oraz 126/9 z zabudową jednorodzinną, przedzielone zostały działką 126/8, 
gdzie dopuszcza się zabudowę wielorodzinną niską (kalenica do 12 m) oraz drogą”. Ponadto 
„aktualny status ulicy Hyrnej, droga gruntowa, prostopadła do osiedla domów kolejowych 
znajdujących się przy ul. Jana Dębowskiego, nie pozwalałaby na bezpieczne obsłużenie 
ewentualnego, zwiększonego ruchu w związku z zabudową wielorodzinną niską. Tymczasem 
koszt przystosowania ulicy Hyrnej ponosi za sobą ogromne koszty dla miasta (…), 
wynikające z: odkupu działek od właścicieli prywatnych, wypłaty odszkodowania, o które 
wystąpi każdy z mieszkańców posesji znajdującej się przy ul. Hyrnej, uzbrojenie drogi: 
kanalizacja, wodociąg, etc.”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
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Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie działek zlokalizowanych wzdłuż ul. Hyrnej – po północnej 
stronie na odcinku od ul. Jana Dębowskiego do ul. Listopadowej oraz po stronie południowej 
od ul. Jana Dębowskiego do działki o numerze ewidencyjnym 123/9. W projekcie Studium 
wprowadzono zmianę polegającą na włączeniu ww. nieruchomości w granice jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „M3 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie pozostałego obszaru wskazanego w uwadze. Obszar ten 
pozostawiono w jednostce „M2 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i wielorodzinnej niskiej”. Zgodnie z zapisami projektu Studium, tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej stanowią dopuszczalne przeznaczenie terenów w tej jednostce. 
Określone w projekcie Studium wskaźniki zagospodarowania i użytkowania dla jednostki 
„M2” wskazują, że ewentualna, projektowana na tym obszarze zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna, powinna nawiązywać do charakteru otoczenia (przewaga zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej). Taki kierunek zagospodarowania tej części miasta jest 
zgodny z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym 
uchwałą nr LXVIII/1471/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 września 2013 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 
Łodzi, położonej na terenie osiedla Stoki, w rejonie ulic: Telefonicznej, Giewont, Rysy, Jana 
Dębowskiego, Hyrnej i Pomorskiej, do terenu kolejowego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 
poz. 4581). 
 
Uwaga nr 10 
 

- wpłynęła 26 lipca 2017 r., 
- dotyczy działek wzdłuż ul. Hyrnej (pomiędzy ul. Jana Dębowskiego 

a ul. Listopadową), w obrębie W-11 oraz działek pomiędzy ul. Hyrną a osiedlem 
Listopadowa, w obrębie W-11. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
zmiany przeznaczenia ww. obszaru z terenów oznaczonych symbolem M2 na tereny M3 
(zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej). 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „na wskazanym terenie (przy ul. Hyrnej) występuje 
wyłącznie zabudowa jednorodzinna”. Dodatkowo zaznacza, że na ww. terenie brakuje 
kanalizacji, a także wystąpiłby „ogromny koszt dla miasta, ponieważ pod drogi musieliby 
wykupić prywatne tereny”, co wiązałoby się z kosztem odszkodowań dla właścicieli. 
Zdaniem Składającej uwagę oznaczenie terenu jako M2 wiązałoby się z olbrzymim chaosem, 
wynikającym z pomieszania domów i osiedli wielorodzinnych. Dodatkowo Składająca uwagę 
informuje, że „działka 123/9 i 126/9 wegług planu zostały podzielone działką na zabudowę 
wielorodzinną (126/8), są to domy parterowe, a blok może mieć aż 12 m w kalenicy”. 
Nastąpiłoby również, „zaburzenie przez osiedla wielorodzinne całego ekosystemu, ponieważ 
na obszarze 1000 m2 (a takie prywatne działki, obejmuje też studium przeznaczając je na 
M2), liczba osób użytkujących taki teren i ilość samochodów jest nieporównywalnie większa. 
Składająca uwagę dodaje, że zostałyby wygenerowane nieuzasadnione „koszty realizacji 
wody i kanalizacji oraz dróg publicznych, by cały teren od ul. Hyrnej do osiedla Listopadowa 
miał dostęp do drogi publicznej (…). Realizacja i przyzwolenie na budownictwo 
wielorodzinne nadaje terenom zupełnie inny charakter (ruch, hałas itp.). Zmiana kwalifikacji 
z M2 na M3 wprowadziłaby ład i harmonię dla mieszkańców i obecnych właścicieli działek”. 



7 

Wiele ulic np. „60kdd z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 2013 r. nie 
trzeba by w ogóle realizować (duże oszczędności dla miasta)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie działek zlokalizowanych wzdłuż ul. Jana Dębowskiego 
i ul. Hyrnej – po północnej stronie na odcinku od ul. Jana Dębowskiego do ul. Listopadowej 
oraz po stronie południowej od ul. Jana Dębowskiego do działki o numerze ewidencyjnym 
123/9. W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na włączeniu 
ww. nieruchomości w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „M3 – Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej”. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie pozostałego obszaru wskazanego w uwadze. Obszar ten 
pozostawiono w jednostce „M2 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i wielorodzinnej niskiej”. Zgodnie z zapisami projektu Studium, tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej stanowią dopuszczalne przeznaczenie terenów w tej jednostce. 
Określone w projekcie Studium wskaźniki zagospodarowania i użytkowania dla jednostki 
„M2” wskazują, że ewentualna, projektowana na tym obszarze zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna, powinna nawiązywać do charakteru otoczenia (przewaga zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej). Taki kierunek zagospodarowania tej części miasta jest 
zgodny z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym 
uchwałą nr LXVIII/1471/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 września 2013 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 
Łodzi, położonej na terenie osiedla Stoki, w rejonie ulic: Telefonicznej, Giewont, Rysy, Jana 
Dębowskiego, Hyrnej i Pomorskiej, do terenu kolejowego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 
poz. 4581). 
 
Uwaga nr 11 
 

- wpłynęła 27 lipca 2017 r., 
- dotyczy działek nr: 2/15, 2/23 i 2/25, w obrębie B-27, położonych przy ul. św. Teresy 

od Dzieciątka Jezus 61 oraz działki nr 3/5, w obrębie B-27, położonej przy 
ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus b.n. 

 
Pani  i Pani  składają uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia terenu (działek nr: 2/15, 2/23 i 2/25, w obrębie B-27) na działki budowlane, tak 
jak ma to miejsce na wszystkich sąsiednich działkach położonych przy ul. św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus w kierunku ul. Zgierskiej.  
Składający uwagę informują m.in., że: „w obecnie obowiązującym planie powyższe działki 
położone są w obszarze urbanistycznym ZP-1 Parku Doliny Sokołówki o szczególnych 
walorach krajobrazowo-przyrodniczych". Dodają, że „w wyniku dewastacji naszych 
nieruchomości polegającej na wycince drzew i krzewów bez naszej wiedzy i zgody (…) 
uważamy, że teren stracił całkowicie dotychczasowe walory i nie ma potrzeby dalszego 
utrzymywania fikcyjnego przeznaczenie terenu naszym kosztem, bowiem według obecnego 
planu pozbawione jesteśmy jakichkolwiek możliwości korzystania z naszej własności. 
Pierwotne zagospodarowanie naszych działek było typowo ogrodniczo-warzywniczo-
sadownicze, był to teren bardzo ekologiczny, ruch uliczny prawie zerowy. Ulica św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus była bardzo wąska, wyłożona „kocimi łbami” bez chodników dla 
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pieszych. Począwszy od lat 50-tych XX w. tereny te poddane były głębokiej degradacji (pod 
kątem dotychczasowego użytkowania) poprzez modernizacje miasta tj. eksploatacja gliny 
głębinowej, budowa al. Włókniarzy (będącej w praktyce obwodnicą miasta), magistrali 
wodnej 800, rozbudowa ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Wszystkie te działania miały 
bezpośredni wpływ na degradacje nieruchomości (łącznie z wywożeniem na ten teren 
odpadów z budowy). Po zakończeniu robót, tereny te zostały określone w planie 
zagospodarowania przestrzennego w latach 1993-2003 jako tereny głęboko zdegradowane, 
wymagające dużo pracy i nakładów finansowych, aby doprowadzić je do stanu 
umożliwiającego zagospodarowanie. Obecnie obowiązujący plan zagospodarowania 
przestrzennego z 2011 r. określa ww. tereny jako zieleń urządzoną. Roślinna pozostałość po 
naszym użytkowaniu na ww. terenach oraz tzw. samosiejki określone zostały jako teren 
pozbawiony jakiejkolwiek roślinności i tym samym obecne założenia planu 
są bezprzedmiotowe. Według obecnych założeń jesteśmy pozbawione jakiejkolwiek 
możliwości zagospodarowania i korzystania z naszych nieruchomości, a jednocześnie 
zobligowane do utrzymania w należytym porządku oraz do płacenia podatków. Władze 
miasta mimo wielu wniosków nie były zainteresowane wykupem ww. nieruchomości. 
Z uwagi, że według planu z 2011 r. nie możemy nawet ogrodzić naszych działek i tym samym 
dopilnować, aby teren ten nie stał się ponownie wysypiskiem śmieci (…). Ponadto pragniemy 
zaznaczyć, iż według Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, teren ten nie jest 
objęty obszarową formą ochrony przyrody na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie 
przyrody (…). Również Urząd Miasta pismem z dnia 13.05.2013 r. informuje, iż: projekt 
Sokołówki nigdy nie obejmował terenu położonego na południe od koryta rzeki Sokołówki 
oraz nie planuje rozszerzenia granic projektowanego parku o nieruchomości należące do osób 
prywatnych (…)”. 
Do uwagi dołączono:  

- postanowienie o umorzeniu śledztwa,  
- pisma Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, Urzędu Miasta Łodzi 

z Departamentu Gospodarowania Majątkiem Wydziału Praw do Nieruchomości,  
- 2 uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej rejon Parku 
Doliny Sokołówki,  

- pismo Miejskiej Pracowni Urbanistycznej,  
- pismo do Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego oraz Studium z 2010 r.,  
- wniosek do Studium z 2010 r.,  
- pokwitowanie z dnia 30.04.2013 r., 
- mapę ww. terenu. 

 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Wskazany w uwadze obszar stanowi bezpośrednie otoczenie doliny Sokołówki – tereny 
te łączą się z szerszym obszarem, który stanowi istotny element systemu zielni w mieście. 
Z tego względu, w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium, przedmiotowy 
obszar został włączony w granicę jednostki funkcjonalno-przestrzennej „Z – Tereny zieleni 
urządzonej o powierzchni minimum 3 ha i dolin rzecznych w strefie zurbanizowanej”. Taki 
kierunek zagospodarowania tej części miasta został także przyjęty w obowiązującym 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą nr XXVI/420/11 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
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zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki 
Sokołówki, obejmującej rejon Parku Doliny Sokołówki (Dz. U. Nr 404, poz. 4610). 
 
Uwaga nr 12 
 

- wpłynęła 31 lipca 2017 r., 
- dotyczy działki nr 8/8, w obrębie G-19, położonej przy ul. Perkalowej 14 oraz działki 

nr 8/9, w obrębie G-19, położonej przy ul. Perkalowej 16. 
 

Pan , Pani  i Pan  składają uwagę 
dotyczącą: 

1) zaprojektowania innego przebiegu drogi przechodzącej przez ww. nieruchomości; 
2) utrzymania dotychczasowego przeznaczenia terenu (Studium z 2010 r.) pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną. 
Składający uwagę informują m.in., że: „w obowiązującym Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi były to tereny wskazane pod 
rozwój zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN). Obecnie na działce nr 8/9 znajduje 
się pasywny, nowy dom ekologiczny, na działkach nr 8/15 i 8/16 budują się następne dwa, 
nowe domy”. Dodają, że projektowany „przebieg drogi był inny w Studium z 2010 r. (…)”. 
Zaznaczają, że „Studium z 2010 r. objęło działki 8/3-8/9 jako tereny mieszkaniowe 
(budownictwo jednorodzinne) – MN, część domów z tego osiedla została zrealizowana, 
a część jest w trakcie realizacji. Wszystkie działki posiadają dojazd nową drogą pod nazwą 
Perkalowa, która została zbudowana dużym koszem poniesionym przez mieszkańców 
ww. działek. Ulica Perkalowa jest ulicą utwardzoną. Miejska Spółka Infrastrukturalna 
uzyskała pozwolenie na doprowadzenie przyłączy wodociągowych i wodnych do ww. działek 
i jest w trakcie realizacji”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Studium ma charakter dokumentu strategicznego, którego 
zadaniem jest wskazanie długoterminowych rezerw terenowych dla istotnych dla miasta 
inwestycji drogowych. Projektowana trasa stanowiąca przedłużenie ul. Aleksandra Puszkina 
jest jednym z elementów podstawowej sieci połączeń drogowych miasta. Stanowi istotne 
połączenie otaczających regionów z ulicami o wyższych klasach i odciąża ul. Tomaszowską 
z nadmiernego natężenia ruchu samochodowego. Proponowany przebieg drogi jest 
uwarunkowany ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na obszarze objętym uchwałą Nr XXXVI/939/16 Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 19 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, 
Małego Rycerza, Tomaszowskiej do terenów kolejowych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 
poz. 4570). Zgodnie z zapisami projektu Studium, dopuszcza się możliwość zmiany 
przebiegu elementów liniowych takich jak drogi, pod warunkiem utrzymania ciągłości 
systemu. Szczegółowe trasowanie przebiegu drogi nastąpi na etapie wydawania stosownej 
decyzji administracyjnej.  
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Opisane w pkt 1 uwarunkowania oraz obecna struktura 
funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) i dostateczna 
w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają 
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możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej 
przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
 
Uwaga nr 13 
 

- wpłynęła 2 sierpnia 2017 r.,  
- dotyczy działek nr 27/6 i 27/14, w obrębie G-57, położonych przy ul. Kolumny 562c. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
korekty przebiegu granicy zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Źródła Neru” na mapie 1k 
„Kierunki – jednostki funkcjonalno-przestrzenne” w obrębie działek o numerach 
ewidencyjnych 27/14 i 27/6.  
Składający uwagę informuje m.in., że: „w wyłożonym projekcie Studium, na mapie 1k, 
obejmującej jednostki funkcjonalno-przestrzenne, nieprecyzyjnie zostały wkreślone granice 
„pozostałych obszarów objętych prawnymi formami ochrony przyrody” – zespołu 
przyrodniczo-krajobrazowego „Źródła Neru”, niezasadnie obejmując działkę 27/14 i fragment 
działki 27/6 (…). Wkreślony zasięg obszaru chronionego – zespół przyrodniczo-
krajobrazowy „Źródła Neru” wykracza nieznacznie poza granice wskazane w załączniku 
graficznym do uchwały Nr XCI/1603/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2010 r. 
w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Źródła Neru”, w związku 
z czym zasadne jest skorygowanie przebiegu”. 
Do uwagi dołączono załącznik graficzny ww. terenu. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwzględniając częściowo postulat zawarty w uwadze, w projekcie Studium wprowadzono 
zmianę polegającą na skorygowaniu przebiegu granicy zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 
„Źródła Neru” w obrębie fragmentu działki o numerze ewidencyjnym 27/6, zgodnie 
z uchwałą Nr XCI/1603/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie 
ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Źródła Neru” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 
Nr 245, poz. 1979). Nie uwzględniono uwagi w zakresie działki o numerze ewidencyjnym 
27/14, gdyż w projekcie Studium nie była ona wskazywana jako obszar w granicy zespołu 
przyrodniczo-krajobrazowego „Źródła Neru”.  
 
Uwaga nr 14 
 

- wpłynęła 2 sierpnia 2017 r., 
- dotyczy działki nr 221/2, w obrębie G-30 oraz obszaru w rejonie ulic: Przyjacielska, 

Zygmunta, Bałtycka, Lotna, Sąsiedzka, do terenów PKP. 
 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
poparcia dla wyłożonego projektu Studium w zakresie ww. obszaru tj. przeznaczenia go na 
tereny aktywności gospodarczej. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „(…) tereny w obrębie ulic: Przyjacielska, Zygmunta, 
Bałtycka, Lotna, Sąsiedzka, do terenów PKP, oznaczone w projekcie Studium symbolem 
AG1 w bardzo dużej części stanowią własność prywatną i przedmiot inwestycji obu 
ww. właścicieli (…). Tereny ww. od zawsze miały charakter przeznaczenia pod działalność 
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przemysłowo-usługową (…)”. Składający uwagę dodaje, że ww. nieruchomość oraz działki 
sąsiednie „bezpośrednio graniczą z działającymi już i prężnie rozwijającymi się firmami, 
które znacząco przyczyniają się do zmniejszenia bezrobocia w mieście Łodzi i okolicach - 
Spółki Hutchinson Poland Sp. z o.o. oraz ASCO Numatics Sp. z o.o. (…)”. Zaznacza, 
iż „bezpośrednie sąsiedztwo linii kolejowej, która jest niezwykle ważnym i strategicznym 
węzłem komunikacyjnym dla miasta Łodzi choćby na (…) polsko-chińskie relacje 
biznesowo-handlowe, a która z uwagi na uciążliwość i niebezpieczeństwo zawsze będzie 
przeszkodą do budowania na tych terenach mieszkań czy domów, (…) jest niezwykle 
ważnym argumentem popierającym projekt Studium w obecnym kształcie (…)” Składający 
uwagę dodaje, że kolejnym argumentem popierającym projekt Studium oraz konieczność 
„ustanowienia planu zagospodarowania miejscowego zgodnego z naszymi oczywistymi 
oczekiwaniami jest fakt, iż zarówno tereny będące w moim posiadaniu, jak i pozostałe tereny 
na przedmiotowym obszarze są w chwili obecnej nieużytkami. Nie ma tam placówek 
użyteczności społecznej, ujęć wody, czy przeważającej zabudowy jednorodzinnej, tak więc 
nie ma żadnych merytorycznych wskazań, aby ustalać inne przeznaczenie pod nasze 
nieruchomości (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwzględniając inne złożone do projektu Studium uwagi, w dokumencie wprowadzono 
zmianę polegającą na zawężeniu terenów przewidzianych dla rozwoju aktywności 
gospodarczej. Na skutek wprowadzonych zmian, obszar przedmiotowej nieruchomości 
w części zachodniej zlokalizowany jest w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej 
„AG1 – Tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości”, a w pozostałej części 
został włączony w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne 
przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. 
 
Uwaga nr 16 
 

- wpłynęła 3 sierpnia 2017 r., 
- dotyczy działki nr 155, w obrębie B-56, położonej przy ul. Zimna Woda.  

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
uzyskania możliwości użytkowania działki i budowy domu jednorodzinnego. 
Składająca uwagę informuje m.in., że na ww. działce planuje budowę domu jednorodzinnego. 
Dodaje, że „w chwili obecnej jest to ograniczone z powodu statusu działki jako leśnej – Ls V. 
Zaznacza, że „do 31.12.2003 w planie Zagospodarowania Przestrzennego” miasta Łodzi 
przeznaczenie jej było jako rolne. Planując zagospodarowanie przestrzenne niniejszego 
terenu, prosi o ułatwienie uzyskania możliwości użytkowania działki „tym bardziej, 
iż sąsiaduje z działką na której od bardzo dawna istnieją budynki gospodarstwa rolnego. Poza 
tym w ostatnim czasie powstało w pobliżu kilka nowych budynków mieszkalnych, co stało 
się osiedlem (…)”. Informuje, że posiada dokumentację, która zezwala „na podłączenie 
energii i wody (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
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Wyjaśnienie: 
Uwaga nie zawiera sformułowania zarzutu do ustaleń projektu Studium, którego 
uwzględnienie wiązałoby się z koniecznością wprowadzenia zmian w projekcie. 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przedmiotowa działka znajduje się 
w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej o charakterze mieszkaniowym – „M4 – 
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dużych działkach”. Możliwość 
użytkowania działki wykracza poza zakres ustaleń Studium. 
Szczegółowe rozwiązania projektowe w tym zakresie będą przedmiotem ustaleń planu 
miejscowego. 
 
Uwaga nr 18 
 

- wpłynęła 7 sierpnia 2017 r., 
- dotyczy działek nr: 95/11, 95/9 i 95/15, w obrębie B-4, położonych przy ul. Liściastej 

114/114a. 
 
Pani  i Pan  składają uwagę dotyczącą: 
dla działek 95/11 i 95/9 przywrócenia możliwości wykonywania inwestycji, jakie przysługują 
właścicielom z tytułu własności działek budowlanych oraz dla działki 95/15, w części 
znajdującej się w odległości do 112 m od ul. Liściastej - nadanie statusu działki budowlanej.  
Składający uwagę dodają m.in., że nie zgadzają się z przeznaczeniem obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który ww. nieruchomości przeznacza 
pod teren lasu komunalnego oraz że są „prawnymi właścicielami tych działek, a w związku 
z uchwalonym planem zagospodarowania przestrzennego”, zostali pozbawieni „prawa do 
wykonywania tych własności”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. W przypadku tej części 
miasta strefa urbanizacji została zamknięta od południa ul. Liściastą. Ponadto 
rozprzestrzenianie zabudowy na te tereny nie jest wskazane zarówno ze względów 
krajobrazowych jak i ekologicznych. Tereny te łączą się z szerszym obszarem, który stanowi 
istotny element systemu przyrodniczego miasta. Należy nadmienić również, że ze względu na 
szczególne walory przyrodnicze i krajobrazowe tego obszaru może on zostać wskazany do 
objęcia prawną formą ochrony przyrody. 
 
Uwaga nr 19 
 

- wpłynęła 9 sierpnia 2017 r., 
- dotyczy działek nr 51 i 52, w obrębie W-37, położonych przy ul. Zakładowej 144/146. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
wyłączenia ww. działek z terenów planowanego lasu i przeznaczenie ich pod działalność 
usługowo-mieszkaniową.  
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Składający uwagę informuje m.in., że: „teren ten jest częściowo zabudowany, a pozostała 
część została podzielona na 10 działek budowlanych (…)”. Dodaje, że ww. teren „jest w pełni 
uzbrojony, w działce nr 51 wprowadzona jest kanalizacja, woda, gaz oraz energia elektryczna 
i łatwy dostęp do drogi”. 
Do uwagi dołączono pismem z dnia 12 października 2017 r.: 

- pełnomocnictwo, 
- pismo do Leśnictwa Miejskiego, 
- fotografie obrazujące ww. nieruchomości. 

 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwzględniając częściowo postulat zawarty w uwadze, w projekcie Studium wprowadzono 
zmianę polegającą na włączeniu części działki przylegającej do ul. Zakładowej w granice 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej „M3 – Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej”. Pozostałą część działki pozostawiono w granicach jednostki funkcjonalno-
przestrzennej „L – Tereny lasów o powierzchni minimum 3 ha”, zgodnie z obecnym jej 
użytkowaniem (teren lasu). 
 
Uwaga nr 20 
 

- wpłynęła 10 sierpnia 2017 r., 
- dotyczy działki nr 156, w obrębie W-1, położonej przy ul. Łupkowej 4. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na teren usługowy, tak jak w obowiązującym Studium z 2010 r. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „(…) w obowiązującym Studium z 2010 r. teren jest 
przeznaczony jako usługi UC. W pobliskim sąsiedztwie znajdują się tereny usługowe”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Przedmiotowa działka znajduje się na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich, będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. Obecne zagospodarowanie 
działki (tereny zadrzewione, ponad połowa powierzchni działki to użytek gruntowy leśny Ls) 
oraz sposób zagospodarowania i użytkowania terenów w jej otoczeniu (tereny w większości 
pozbawione zabudowy, aktywne przyrodniczo), wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
usługowej. 
 
Uwaga nr 21 
 

- wpłynęła 11 sierpnia 2017 r., 
- dotyczy działek nr 375/3 i 375/5, w obrębie G-55, położonych przy ul. Kolumny 511. 
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Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
z dopuszczeniem usług.  
Składająca uwagę informuje m.in., że: obecnie „na przedmiotowych działkach znajdują się 
zabudowania i jest użytkowana jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”. 
Dodaje, że ww. nieruchomości są zlokalizowane przy drodze oraz sąsiadują „z działkami na 
których prowadzone są usługi”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna przedmiotowej nieruchomości i jej otoczenia 
oraz stopień szczegółowości dokumentu Studium zadecydowały o włączeniu nieruchomości 
wskazanej w uwadze w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „PM – Tereny 
zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”. Zgodnie z ustaleniami projektu Studium 
dla terenów „PM”, możliwe jest zagospodarowanie przedmiotowej nieruchomości zarówno 
na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jak i na funkcje usługowe. 
 
Uwaga nr 22 
 

- wpłynęła 14 sierpnia 2017 r., 
- dotyczy działek nr 95/11 i 95/9, w obrębie B-4, położonych przy ul. Liściastej 114 

i 114a. 
 
Pani  i Pan  składają uwagę dotyczącą: 
sprzeciwu wobec poszerzania ulicy Liściastej kosztem wskazanych w uwadze działek 
i istniejącej zabudowy.  
Składający uwagę informują m.in., że: planowany jest „dość szeroki korytarz (pas) pod 
inwestycję drogi, obejmujący od strony północnej – granicy działek tam istniejących 
w kierunku strony południowej granicy naszych działek. Poszerzenie musiałoby spowodować 
wykupienie i wyburzenie budynku mieszkalnego (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Projekt Studium nie określa szerokości poszczególnych ulic, a jedynie określa ich klasę. 
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą 
Nr VIII/146/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi 
położonej w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej część zachodnią osiedla Radogoszcz 
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1955), droga została wskazana jako zbiorcza o szerokości 
20 m. Faktyczny zasięg pasa drogowego i potrzeby w zakresie wykupu poszczególnych 
działek będą podlegały doprecyzowaniu na etapie wydawania stosownej decyzji 
administracyjnej. 
 
Uwaga nr 23 
 

- wpłynęła 14 sierpnia 2017 r., 
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- dotyczy działki nr 54, podzielonej na działki nr: 54/1, 54/2 i 54/3, w obrębie B-43, 
położonych przy ul. Kwiatowej 44a. 

 
Pani  i 2 osoby popierające uwagę składają uwagę dotyczącą: 
utrzymania zaproponowanego w projekcie Studium przeznaczenia terenu pod tereny M1 – 
domy jednorodzinne i usługi.  
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W projekcie Studium ww. teren znajduje się w granicach jednostki „M1 – Tereny wielkich 
zespołów mieszkaniowych”, jako przeznaczenie podstawowe wyznacza się tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
dopuszczona jest wyłącznie w zakresie obiektów istniejących i uzupełniania ich układów. 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna otoczenia przedmiotowej nieruchomości oraz 
stopień szczegółowości dokumentu Studium wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej wyłącznie dla rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług. 
 
Uwagi o numerach 24, 25 i 770 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły w dniach: 16 sierpnia 2017 r. – uwagi o numerach 24 i 25; 6 października 
2017 r. – uwaga o numerze 770, 

- dotyczą działek nr: 287/21, 287/20 i 287/2, w obrębie W-45. 
 
Pani  – uwaga nr 24, Pani  – uwaga nr 25 i Pan 

 – uwaga nr 770 składają uwagi dotyczące: 
przeznaczenia północnych części ww. działek (w momencie wyłożenia projektu Studium do 
publicznego wglądu wyłączonych spod zabudowy) pod tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.  
Składający uwagę nr 24 i 25 informują m.in., że: „w wykładanym planie dla obszaru 
Nowosolnej nr 115 wskazana jest droga publiczna bez możliwości zabudowy północnej 
części działek. Zasadnym jest wskazanie północnej części działek jako budowlane z uwagi na 
posiadanie planowanego dostępu do drogi publicznej”. Składający uwagę informują, 
że planują „połączyć wskazane wyżej działki i podzielić na pełnowymiarowe działki 
budowlane”. 
Składający uwagę nr 770 informuje m.in., że: „w wyłożonym do wglądu projekcie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Nowosolnej nr 115 przez 
teren działek 287/2, 287/20, 287/21 planowane jest utworzenie drogi publicznej równoległej 
do obecnie istniejącej ul. Brzezińskiej. Utworzenie takiej drogi wraz z zaprojektowaniem 
drogi wewnętrznej umożliwi wykorzystanie północnych terenów działek 287/2, 287/20, 
287/21 pod zabudowę. W tym celu planowane jest połączenie działek 287/2, 287/20, 287/21 
przez obecnych właścicieli (…) oraz ich podział na pełnowymiarowe działki budowlane. 
Dodatkowo tereny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie przeznaczone zostały pod 
zabudowę (działki 288/12-288/30, działki 286/7-286/15 oraz działki 285/13-285/29). W celu 
zachowania właściwego ładu urbanistycznego zasadnym jest przeznaczenie również działek 
287/2, 287/20, 287/21 pod zabudowę”. 
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Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru wskazanego w uwadze (przewaga 
terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej 
o szerszym zasięgu. 
 
Uwaga nr 27 
 

- wpłynęła 16 sierpnia 2017 r., 
- dotyczy działek nr: 86/16, 85/19, 85/18, 85/17, 85/16, 85/15, 85/4, 85/12, 85/11, 

85/10, 85/9, 85/8, 85/7, 841/9, 841/8, 841/7, 842/2, 842/3, 80/9, 80/16, 80/17, 78/6, 
78/5, 78/3, 78/4, 75/1, 75/2, 75/13, 75/14, 75/11, 74/12, 74/10, 74/8, 73/2, 72/5 
i części działek nr: 86/17, 86/15, 85/13, 84/2, 84/3, 84/5, 82/5, 82/4, 82/3, 843/17, 
80/10, 79/2, 76/3, 75/4, 75/12, 74/13, 74/11, 74/9, 73/3, 72/6, w obrębie W-46 oraz 
działek nr: 129/1, 129/2, 127/2, 127/6, 127/7, 128/4, 128/3, 126/1, 125/7, 127/3, 
125/5, 125/6, 125/8, 125/9, 126/3, 582/2, 582/1, 581/16, 581/7, 581/4, 109, 108/2, 
108/1, 107/4, 107/3, 107/1, 106/8, 106/10, 106/11, 106/12, 106/9, 106/5, 105, 106/4, 
106/1, 104/2, 104/1, 102/14, 102/12, 102/10, 103, 607/2, 607/1, 606, 101/4, 100/8, 
100/4, 100/6, 101/5, 102/13, 102/11, 102/9, 100/7, 100/5, 99/3, 98/7, 98/2, 122, 
157/19, 157/18, 158/5, 158/6, 159/10, 124/1, 126/3 i części działek nr: 129/9, 129/21, 
159/11, 159/17, 159/10, 97/4, 98/8, 97/5, 604, 99/4, 978/2, 117/1, 598/1, 118, 119, 
417/1, 120, 588, 589, 121, 580, 418/1, 123/1, 599, 600, 601, 602, 603/1, 155/3, 156/1, 
w obrębie W-48 (zgodnie z załącznikiem graficznym do uwagi), położonych przy 
ul. Brzezińskiej blisko węzła z autostradą A1. 

 
 składa uwagę dotyczącą: 

utrzymania przeznaczenia terenu, zgodnie ze Studium z 2010 r., jako teren PU (tereny 
przemysłowo-usługowe), bądź wskazanie zgodnie z oznaczeniem w projekcie Studium – 
AG1/AG2 (tereny aktywności gospodarczej).  
Składający uwagę informuje m.in., że: „powodem wnioskowanej zmiany jest lokalizacja tego 
terenu, szczególnie sąsiedztwo autostrady i węzła autostradowego, co czyni ten obszar 
wyjątkowym pod kątem komunikacji samochodowej. Położenie na obrzeżach miasta tego 
terenu nie wpłynie negatywnie na funkcjonalność miasta a bliskość terenów wiejskich będzie 
dodatkową zachętą dla przyszłego pracodawcy/inwestora. Dodatkowym wskaźnikiem 
przemawiającym za przeznaczeniem inwestycyjnym jest klasa gleb, która nie sprzyja celom 
rolniczym ze względu na słabą wydajność płodów rolnych. Na wnioskowany teren kilku 
właścicieli prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie sprzedaży gruntu pod inwestycję”. 
Do uwagi dołączono: Załącznik 1 - obrys terenu, którego dotyczy uwaga. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie części obszaru wskazanego w uwadze zlokalizowanego na 
południe od ul. Brzezińskiej. Po przeprowadzeniu ponownych analiz, w tym wydanych 
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decyzji administracyjnych, w projekcie Studium wskazano możliwy, maksymalny zasięg 
rozwoju terenów aktywności gospodarczej w tym rejonie miasta - wyznaczono jednostkę 
funkcjonalno-przestrzenną „AG1 – Tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej 
uciążliwości” oraz wskazano strefy kształtowania zieleni izolacyjnej na styku z terenami 
mieszkaniowymi. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie pozostałej części obszaru wskazanego w uwadze tj. na 
północ od ul. Brzezińskiej. Teren nie został wskazany do zainwestowania pod tereny 
aktywności gospodarczej, z uwagi na potrzebę zachowania zasad ładu przestrzennego 
i utrzymania mieszkaniowego charakteru osiedla Nowosolna, w części na północ od 
ul. Brzezińskiej. Wprowadzanie nowych obszarów inwestycyjnych w bezpośrednim 
sąsiedztwie terenów mieszkaniowych, prowadzi w perspektywie do generowania konfliktów 
przestrzennych oraz społecznych. 
 
Uwaga nr 28 
 

- wpłynęła 16 sierpnia 2017 r., 
- dotyczy części działki nr 307/3, w obrębie G-55, działek nr: 126/7, 126/16, 8, 29, 30, 

32/1, 37/3, 45, 117, 123/9, 110/33, 110/38, 110/42, 110/44, 110/45, 120/14, 120/15, 
120/16, 26/2, 27, 34/1, 36/1, 37/5, 46/3, 48, 92/12, 121/8, 126/10, 126/13, 121/7, 33/5, 
33/6, 195, 43/1, 32/3, 96/3, 126/6, 110/28, 78/4, 110/32, 110/35, 110/36, 110/37, 
120/11, 120/19, 120/9, 120/17, 120/18, 97/5, 97/6, 47, 78/8, 110/31, 110/41, 116, 
131/5, 131/6, 24/6, 26/1, 28, 33/7, 38/1, 41/1, 194, 197, 42/1, 123/19, 110/34, 123/7, 
131/7, 7, 9/1, 172, 46/1, 25, 126/8, 126/14, 126/17, 198, 110/43, 96/4, 97/7, 131/4, 
131/8, 40/1, 44/1, 196, 110/39, 174/1, 40/2, 6/1, 92/11, 114, 115, 131/9, 31, 35/1, 
37/1, 39/1, 110/24, 124/1, 78/7, 78/3, 68/8, 110/40, 120/20 oraz części działek nr: 
175/1, 175/3, 76/3, 89/1, 96/1, 83/2, 126/15, 68/7, 69/1, 111/5, 125/5, 76/4, 84/1, 91/1, 
67/1, 66/1, 110/11, 95/3, 96/6, 128, 80/3, 87/1, 88/1, 90, 58/4, 2/7, 199, 173, 64, 71/3, 
24/2, 97/9, 99/2, 101/11, 75, 59/1, 113/1, 175/7, 58/2, 101/9, 80/2, 85/1, 68/6, 175/8, 
103/14, 11, 127/4, 93/3, 94, 68/2, 4/3, 57/1, 99/1, 74, 55/1, 60/1, 81, 82/2, 175/5, 78/6, 
3/3, 79, 59/2, 70/1, 73/1, 93/1, 95/1, 5/1, 100/5, 65/1, 78/2, 171/1, 118/2, 123/20, 76/7, 
86/1, 92/11, 100/2, 101/8, 176/3, 78/3, 10/3, w obrębie G-56, części działki nr 250/3, 
w obrębie W-35, działek nr: 88/12, 116/4, 88/21, 70/21, 442, 89/5, 88/28, 88/30, 
116/11, 70/19, 77/1, 82/1, 106/4, 115/2, 111/11, 111/12, 111/13, 88/13, 88/36, 64/9, 
111/21, 86/5, 111/17, 114/8, 75/6, 94, 76/5, 75/5, 79/1, 107/3, 88/5, 69/5, 64/10, 91/6, 
91/7, 70/9, 88/39, 111/20, 111/16, 111/18, 114/9, 88/31, 95, 93/1, 76/4, 81, 105/22, 
91/5, 91/8, 89/2, 111/22, 88/37, 88/38, 89/3, 111/19, 114/11, 116/12, 80/1, 105/19, 
105/8, 88/40, 88/41, 114/13, 64/7, 114/10, 89/4, 90/2, 88/29, 88/32, 116/5, 116/7, 
85/1, 105/20, 70/20, 90/1, 64/5, 91/2, 74/7, 75/4, 86/6, 114/14, 84/1, 86/3, 86/7, 
114/15, 88/27, 76/6, 88/26, 96, 116/6, 91/3, 78/1, 83, 92/1, 64/8, 64/6, 111/25, 111/26, 
88/42 i części działek nr: 119/1, 120/1, 17/3, 72/3, 58/2, 441, 64/4, 111/24, 55/5, 98/2, 
59/3, 71/3, 107/2, 100/1, 73/2, 104/3, 65/3, 116/14, 102, 17/4, 74/5, 105/22, 69/4, 
114/12, 64/11, 63/3, 103/3, 99/2, 73/6, 60/3, 61/3, 70/6, 117/3, 88/23, 88/25, 69/3, 
73/5, 97/2, 116/8, 118, 70/18, 68/3, 438, 70/12, 113/1, 67/2, 101, 62/3, 70/13, 116/17, 
112/1 (zgodnie z załącznikiem graficznym do uwagi), w obrębie W-38, położonych 
przy ul. Jędrzejowskiej. 

 
 składa uwagę dotyczącą: 

utrzymania przeznaczenia terenu, zgodnie ze Studium z 2010 r., jako tereny PU (tereny 
przemysłowo-usługowe), bądź wskazanie zgodnie z oznaczeniem w projekcie Studium – 
AG1/AG2 (tereny aktywności gospodarczej).  
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Składający uwagę informuje m.in., że: „powodem wnioskowanej zmiany jest lokalizacja tego 
terenu, bliskość torów kolejowych (możliwość wykonania bocznicy) oraz sąsiedztwo 
nowobudowanych inwestycji. Naturalną ekspansją dla przyszłych inwestorów będą właśnie te 
tereny, do budowanych właśnie obiektów zostanie doprowadzona niezbędna infrastruktura, 
która przyciągnie kolejne zakłady produkcyjne i pozwoli mieszkańcom znaleźć miejsca pracy. 
Dodatkowym wskaźnikiem przemawiającym za przeznaczeniem inwestycyjnym jest klasa 
gleb, która nie sprzyja celom rolniczym ze względu na słabą wydajność płodów rolnych”. 
Do uwagi dołączono: Załącznik 1 - obrys terenu, którego dotyczy uwaga. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwzględniając postulat zawarty w uwadze, w projekcie Studium wprowadzono zmianę 
polegającą na wyznaczeniu w obrębie części nieruchomości wskazanych w uwadze jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „AG1 – Tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej 
uciążliwości”. Zasięg tych terenów zmniejszono w stosunku do wyznaczonego 
w obowiązującym Studium ograniczając je do terenów przylegających do torów kolejowych 
i rezygnując z wyznaczenia strefy aktywności gospodarczej w bezpośrednim sąsiedztwie 
zabudowy przy ul. Gminnej oraz ul. Ogrodniczej i ul. Kolumny. 
 
Uwaga nr 29 
 

- wpłynęła 16 sierpnia 2017 r., 
- dotyczy działki nr 988/30, w obrębie W-40, położonej przy ul. Andrzejki. 

 
Państwo  składają uwagę dotyczącą: 
zmiany przeznaczenia ww. działki z terenów oznaczonych symbolem O (tereny wyłączone 
spod zabudowy) – tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zachowanie na ww. terenach możliwości 
zabudowy.  
Składający uwagę informują m.in., że: „działka o nr ewidencyjnym 988/30, w obrębie W-40 
jak i pozostałe działki wzdłuż nowopowstałej ulicy Andrzejki (tj. dz. o nr ewidencyjnym 
985/5 oraz 988/4, w obrębie W-40) w Studium z 2010 roku, znajdowały się na terenach 
oznaczonych symbolem MR (tereny zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej). Działka 
została kupiona z zamiarem wybudowania domu i zamieszkania na tym terenie. Rozpoczęcie 
prac budowlanych na działce 988/30 planowane jest na październik 2017 r. Wzdłuż ulicy 
Andrzejki są już działki, na których stoją domy wykończone, do których mieszkańcy się 
wprowadzili. Na dzień dzisiejszy dużo domów jest w trakcie budowy, a kolejne budowy 
rozpoczną się w niedługim czasie. Zgodnie z obowiązującym Studium na dzień dzisiejszy 
domy powstają na terenach zabudowy (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
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wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przedmiotowa działka położona jest 
w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem zieleni w zagospodarowaniu, 
częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju nowych struktur zabudowy. 
Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej jednostce, na których 
obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego 
(czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się 
wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 30 
 

- wpłynęła 17 sierpnia 2017 r., 
- dotyczy działki nr 96/3, w obrębie B-4, położonej przy ul. Liściastej 112. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
zmiany przeznaczenia ww. działki z lasu komunalnego na tereny zabudowy mieszkaniowej.  
Składający uwagę informuje m.in., że: „na działce stoi dom mieszkalny”, a w przyszłości 
planowana jest rozbudowa domu. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. W przypadku tej części 
miasta strefa urbanizacji została zamknięta od południa ul. Liściastą. Ponadto 
rozprzestrzenianie zabudowy na te tereny nie jest wskazane zarówno ze względów 
krajobrazowych jak i ekologicznych. Tereny te łączą się z szerszym obszarem, który stanowi 
istotny element systemu przyrodniczego miasta. Należy nadmienić również, że ze względu na 
szczególne walory przyrodnicze i krajobrazowe tego obszaru może on zostać wskazany do 
objęcia prawną formą ochrony przyrody. 
 
Uwaga nr 31 
 

- wpłynęła 17 sierpnia 2017 r., 
- dotyczy działki nr 96/3, w obrębie B-4, położonej przy ul. Liściastej 112. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
sprzeciwu wobec przebiegu ulicy Liściastej przez wskazaną w uwadze działkę oraz 
utrzymania obecnego przebiegu, granic pasa drogowego, jezdni ul. Liściastej.  
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
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Wyjaśnienie: 
Projekt Studium nie określa szerokości poszczególnych ulic, a jedynie określa ich klasę. 
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą 
Nr VIII/146/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi 
położonej w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej część zachodnią osiedla Radogoszcz, 
droga została wskazana jako zbiorcza o szerokości 20 m. Faktyczny zasięg pasa drogowego 
i potrzeby w zakresie wykupu poszczególnych działek będą podlegały doprecyzowaniu na 
etapie wydawania stosownej decyzji administracyjnej. 
 
Uwaga nr 32 
 

- wpłynęła 17 sierpnia 2017 r., 
- dotyczy działki nr 95/13, w obrębie B-4, położonej przy ul. Liściastej 114a. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
zmiany przeznaczenia ww. działki z lasu komunalnego na tereny zabudowy mieszkaniowej.  
Składający uwagę informuje m.in., że: „działka była zakupiona na cele budowy domu 
jednorodzinnego”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. W przypadku tej części 
miasta strefa urbanizacji została zamknięta od południa ul. Liściastą. Ponadto 
rozprzestrzenianie zabudowy na te tereny nie jest wskazane zarówno ze względów 
krajobrazowych jak i ekologicznych. Tereny te łączą się z szerszym obszarem, który stanowi 
istotny element systemu przyrodniczego miasta. Należy nadmienić również, że ze względu na 
szczególne walory przyrodnicze i krajobrazowe tego obszaru może on zostać wskazany do 
objęcia prawną formą ochrony przyrody. 
 
Uwaga nr 34 
 

- wpłynęła 27 września 2017 r., 
- dotyczy obszarów objętych przystąpieniami do sporządzenia miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Chocianowickiej. 
 
Rada Osiedla Nad Nerem składa uwagę dotyczącą: 

1) zrekultywowania terenu wysypiska śmieci w rejonie ul. Łaskowice, oznaczonego 
w projekcie Studium jako punkt widokowy. Składający uwagę dodają m.in., 
że „wysypisko śmieci, (…) na mocy wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego 
Sygn.akt IV SA 1022/97 z dnia 08.11.99r. i wyroku Sygn. akt II OSK 304/05 z dnia 
19 grudnia 2005 r. jest nielegalne”; 

2) uwzględnienia w projekcie Studium istniejącego, wokół wysypiska od strony 
północno-wschodniej, około 8 letniego lasu (3 ha); 
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3) uwzględnienia w projekcie Studium istniejącego, na działkach od strony wschodniej 
poczynając od Dobrzynki, około 10 letniego lasu (10 ha); 

4) uwzględnienia istniejącego kanału ścieków sanitarnych z gminy i miasta Pabianic, 
przebiegającego przez tereny Parku Osiedlowego i zespołu przyrodniczo-
krajobrazowego; 

5) wskazania obszaru w rejonie ul. Łaskowice i ul. Chocianowickiej, stanowiących 
zespół przyrodniczo-krajobrazowy oraz terenów rolnych jako obszarów naturalnego 
przewietrzania miasta; 

6) włączenia obszaru do strefy terenów aktywnych przyrodniczo, wskazanych 
do zalesienia (obszar przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego nr 192, teren na północ od rzeki Ner); 

7) przeznaczenia obszaru na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości (obszar przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 43); 

8) przeznaczenia obszaru pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub do zalesienia 
(obszar przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego nr 192, teren na północ od ul. Chocianowickiej do rzeki Ner). 

Do uwagi dołączono załącznik graficzny, obrazujący obszar, którego dotyczy uwaga. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium, 
rejon dawnego składowiska Łaskowice został wskazany jako obszar wymagający 
rekultywacji i przekształceń, zmierzających w kierunku przywrócenia im funkcji 
przyrodniczych i włączenia w ogólnomiejski system otwartych terenów publicznie 
dostępnych. Przeprowadzenie procesu rekultywacji wykracza poza zakres ustaleń Studium. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Wskazany w uwadze obszar nie stanowi użytku leśnego 
(oznaczonego w ewidencji gruntów symbolem Ls), tworzącego kompleks leśny o powierzchni 
minimum 3 ha. W związku z powyższym pozostawiono przedmiotowy obszar w granicach 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane 
rolniczo”. Zgodnie z zapisami dla tej jednostki dopuszcza się przeznaczanie terenów na cele 
leśne. 
Ad. 3) Uwaga uwzględniona częściowo. Uwzględniając częściowo postulat zawarty w tej 
części uwagi, w projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na wyznaczeniu 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej „L – Tereny lasów o powierzchni minimum 3 ha” 
w granicach istniejącego użytku leśnego i na terenach obecnie użytkowanych jako las. 
Pozostałe tereny pozostawiono w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O –
 Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Zgodnie z zapisami dla tej 
jednostki dopuszcza się przeznaczanie terenów na cele leśne. 
Ad. 4) Uwaga nieuwzględniona. Ta część uwagi nie zawiera sformułowania zarzutu do 
ustaleń projektu Studium, którego uwzględnienie wiązałoby się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w projekcie. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium, 
na mapie 6u – System wodociągowo-kanalizacyjny (uwarunkowania) oraz na schemacie 10k 
– System wodociągowo-kanalizacyjny (kierunki), wskazano istniejący kolektor 
ogólnospławny – Kolektor Pabianice (GOŚ). 
Ad. 5) Uwaga nieuwzględniona. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium, 
wskazany w uwadze obszar, częściowo stanowi naturalny korytarz wymiany mas powietrza 
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(w rejonie dolin rzecznych) i został włączony w system obszarów mających istotne znaczenie 
dla prawidłowego przewietrzania miasta. Teren na południe od ul. Chocianowickiej, 
w wyniku uwzględnienia pozostałych uwag, został włączony w granice jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „AG1 – Tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej 
uciążliwości”. W związku z powyższym, nie jest możliwe poszerzenie obszaru stanowiącego 
naturalny korytarz przewietrzający. 
Ad. 6) Uwaga nieuwzględniona. Ta część uwagi nie zawiera sformułowania zarzutu 
do ustaleń projektu Studium, którego uwzględnienie wiązałoby się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w projekcie. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium, 
wskazany w uwadze obszar, został włączony w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej 
„O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Zgodnie z zapisami dla tej 
jednostki dopuszcza się przeznaczanie terenów na cele leśne. 
Ad. 7) Uwaga uwzględniona częściowo. Po przeprowadzeniu ponownych analiz, w projekcie 
Studium wskazano możliwy, maksymalny zasięg rozwoju terenów aktywności gospodarczej 
w tym rejonie miasta - wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „AG1 – Tereny 
aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości” oraz wskazano strefy kształtowania 
zieleni izolacyjnej na styku z terenami mieszkaniowymi. Pozostała część przedmiotowego 
terenu nie została wskazana do zainwestowania pod tereny aktywności gospodarczej, z uwagi 
na wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe – tereny te łączą się z szerszym obszarem, 
który stanowi istotny element systemu przyrodniczego miasta.  
Ad. 8) Uwaga nieuwzględniona. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na 
najintensywniej zagospodarowanych terenach wzdłuż ul. Chocianowickiej wyznaczono 
jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach 
ulicowych”. Tereny pomiędzy pasem zabudowy mieszkaniowej a doliną rzeki Ner zostały 
włączone w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, 
w tym użytkowane rolniczo”. Zgodnie z zapisami dla tej jednostki dopuszcza się 
przeznaczanie terenów na cele leśne. Szczegółowe rozstrzygnięcia w tym zakresie nastąpią na 
etapie sporządzania planu miejscowego. 
 
Uwaga nr 35 
 

- wpłynęła 21 sierpnia 2017 r., 
- dotyczy działki nr 24/42, w obrębie P-36, położonej przy ul. Nowe Sady 9. 

 
Rodzinny Ogród Działkowy „Olimpijka” w Łodzi i 740 osób popierających uwagę 
składają uwagę dotyczącą: 
ujęcia ogrodu w projekcie Studium jako zieleń działkowa „ZD”.  
Składający uwagę informują m.in., że: „na obecną chwilę nie jest jeszcze opracowany nowy 
plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu (…)”. Dodają, że ROD „Olimpijka” 
powstał wiosną 1983 r. była to akcja pomocy socjalnej ze strony Zakładu Pracy „OLIMPIA”. 
Był to teren nieużytków, zwałów betonów i chaszczy”, który działkowcy przekształcili 
w oazę zieleni (…)”. 
Do uwagi dołączono listę osób popierających uwagę. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Studium ma charakter dokumentu strategicznego, którego zadaniem jest wskazanie 
długoterminowych rezerw terenowych dla istotnych dla miasta inwestycji drogowych. 
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Wskazany w uwadze ogród działkowy znajduje się w korytarzu komunikacyjnym 
rezerwowanym dla projektowanego przedłużenia ul. Walerego Wróblewskiego. Z tego 
względu, w tym rejonie miasta, nie jest możliwe wyznaczenie jednostki funkcjonalno-
przestrzennej „D – Tereny ogrodów działkowych”. 
 
Uwaga nr 37 
 

- wpłynęła 19 sierpnia 2017 r., 
- dotyczy projektowanej pętli linii tramwajowej zlokalizowanej przy ul. Marysińskiej-

ul. Okopowej. 
 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
zmiany lokalizacji pętli linii tramwajowej prowadzonej przy ul. Marysińskiej, z okolic 
ul. Okopowej na okolice ul. Inflanckiej.  
Składający uwagę informuje m.in., że: „taka zmiana spowodowałaby możliwość korzystania 
(uatrakcyjnienie korzystania) z transportu szynowego przez mieszkańców wieżowców 
znajdujących się w okolicy ul. Inflanckiej”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Propozycja linii tramwajowej w ul. Marysińskiej jest postulatem kierunkowym i wymaga 
przed ewentualną realizacją przeprowadzenia szczegółowych analiz, także w zakresie 
lokalizacji pętli. Z tego względu nie dokonano zmiany lokalizacji pętli tramwajowej 
na schematach projektu Studium. Uwzględniając częściowo postulat zawarty w uwadze, 
wprowadzono zmianę polegającą na uzupełnieniu zapisów dokumentu o: 

- możliwość zmiany przebiegu elementów liniowych takich jak proponowane nowe 
trasy tramwajowe, pod warunkiem utrzymania ciągłości systemu, 

- możliwość zmiany lokalizacji pętli tramwajowych, w stosunku do zaznaczonych 
na schematach, w oparciu o specjalistyczne analizy. 

 
Uwaga nr 39 
 

- wpłynęła 21 sierpnia 2017 r., 
- dotyczy działki nr 988/31, w obrębie W-40, położonej przy ul. Andrzejki. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
zmiany przeznaczenia ww. działki z terenów oznaczonych symbolem O (tereny wyłączone 
spod zabudowy) – tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zachowanie na ww. terenach możliwości 
zabudowy.  
Składająca uwagę informuje m.in., że: „działka o nr ewidencyjnym 988/31, w obrębie W-40 
jak i pozostałe działki wzdłuż nowopowstałej ulicy Andrzejki (tj. dz. o nr ewidencyjnym 
985/5 oraz 988/4, w obrębie W-40) w Studium z 2010 roku, znajdowały się na terenach 
oznaczonych symbolem MR (tereny zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej). Działka 
została kupiona z zamiarem wybudowania domu i zamieszkania na tym terenie. Rozpoczęcie 
prac budowlanych na działce 988/31 planowane jest na czerwiec 2018 r. Wzdłuż ulicy 
Andrzejki są już działki, na których stoją domy wykończone, do których mieszkańcy się 
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wprowadzili. Na dzień dzisiejszy dużo domów jest w trakcie budowy, a kolejne budowy 
rozpoczną się w niedługim czasie. Zgodnie z obowiązującym Studium na dzień dzisiejszy 
domy powstają na terenach zabudowy (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przedmiotowa działka położona jest 
w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem zieleni w zagospodarowaniu, 
częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju nowych struktur zabudowy. 
Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej jednostce, na których 
obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego 
(czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się 
wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 40 
 

- wpłynęła 22 sierpnia 2017 r., 
- dotyczy działki nr 84/2, w obrębie B-59, położonej przy ul. Strykowskiej 284. 

 
 składa uwagę dotyczącą: 

przeznaczenia działki nr 84/2, w obrębie geodezyjnym B-59 pod tereny usługowe, usługowo-
handlowe. 
Składający uwagę informują m.in., że: „na ww. terenie funkcjonuje zajazd gościniec, 
restauracja, usługi handlowe. Powierzchnia zabudowy przekracza 1000 m2”. Dodają, że na 
ww. działce planowana jest rozbudowa obiektu o następne 1500 m2 oraz „rozbudowa hotelu 
stacji benzynowej”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna otoczenia przedmiotowej nieruchomości oraz 
stopień szczegółowości dokumentu Studium wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej wyłącznie dla rozwoju 
zabudowy usługowej. Z uwagi na stosunkowo niewielką powierzchnię, przedmiotowa działka 
w projekcie Studium została włączona w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „PM – 
Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”. Zgodnie z ustaleniami projektu 
Studium dla terenów „PM”, możliwe jest zagospodarowanie przedmiotowej nieruchomości na 
cele usługowe, w tym usługi handlu. 
 
Uwaga nr 46 
 

- wpłynęła 21 lipca 2017 r., 
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- dotyczy działek nr: 1/21, 1/20 i 1/17, w obrębie P-13 – obszar dawnego poligonu 
wojskowego Brus. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
propozycji budowy nowego ZOO na terenie dawnego poligonu wojskowego – Brus 
i włączenia obecnego terenu ZOO do Parku na Zdrowiu, a także stworzenia na terenie 
dawnego poligonu wojskowego Brus – pola golfowego lub największego w Łodzi stawu wraz 
z mariną. 
Składający uwagę dodaje, że „uwolniony teren na Zdrowiu pozwoli na powiększenie terenów 
spacerowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Polesia”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na włączeniu wskazanego w uwadze 
obszaru w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „Z – Tereny zieleni urządzonej 
o powierzchni minimum 3 ha i dolin rzecznych w strefie zurbanizowanej”. Skala zmian 
środowiska przyrodniczego, która nastąpiłaby w związku z realizacją inwestycji wskazanych 
w uwadze, wykracza poza zakres działań dopuszczonych w tej jednostce. 
 
Uwaga nr 47 
 

- wpłynęła 24 sierpnia 2017 r., 
- dotyczy działki nr 848/3 oraz działek nr: 951, 952, 873/1, 861, 849/1, 848/3, 848/2, 

i 847/2, położonych przy ul. Byszewskiej, a także rejonu Nowosolnej. 
 
Pani  Przedstawiciel Stowarzyszenia Ochrony Przyrody Nowosolna 
składa uwagę dotyczącą: 

1) skorygowania inwentaryzacji na mapie w części Studium – Uwarunkowania 
dla działki nr 848/3 i oznaczenia jej jako zalesionej; 

2) zachowania w części „Kierunki” leśnego i rekreacyjnego charakteru działek na osiedlu 
przy ul. Byszewskiej (działki nr: 951, 952, 873/1, 861, 849/1, 848/3, 848/2, 847/2); 

3) zmniejszenia planowanego dogęszczenia zabudowy w rejonie Nowosolnej. 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „Nowosolna jest miejscem o przeciążonej 
infrastrukturze wodnej, energetycznej i komunikacyjnej. Jest to biała plama na mapach 
komunikacji tramwajowej, kolejowej, komunikacji zbiorowej nocnej. Dodatkowo nie 
planuje się w (…) studium poprawy warunków transportu zbiorowego. W porze zimowej 
występuje tu smog związany z emisją niską. Dogęszczenie zabudowy i związane z tym 
usunięcie dużej części zieleni oraz zbyt duża odległość od sieci ciepłowniczych 
spotęgują ten problem i  stworzą dodatkowe duże koszty w programie ochrony jakości 
powietrza. Ponadto planowane zmiany zmienią krajobraz, który obecnie nie jest kojarzony 
z zabudową zwartą (…). Widać to na przykładzie naszego Śródmieścia, które w XIX wieku 
było zieloną dzielnicą pełną prywatnych ogrodów, a teraz jest betonową pustynią (…)”. 
Projekt Planowanego parku przy ul. Byszewskiej „jest jednym z tegorocznych laureatów 
konkursów dla projektów jednostek pomocniczych. Otrzymał od Rady Miejskiej 
finansowanie na zakończenie realizacji rozpoczętej w roku ubiegłym. Projekt zakłada 
powstanie przestrzeni publicznej zielonej, ogólnodostępnej o charakterze leśnym 
i rekreacyjnym. Projekt obejmuje działki: 951, 952, 873/1, 861, 849/1, 848/3, 848/2, 847/2. 
Jest tam obecnie zlokalizowana zieleń w postaci lasów i terenów zadrzewionych 
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widoczna na Państwa inwentaryzacji w części „Uwarunkowania”. W Państwa inwentaryzacji 
jest błąd. Działka nr 848/3 jest zalesiona. Występuje na niej stary drzewostan z okazałymi 
kasztanowcami. Nie ma żadnych elementów infrastruktury ani zabudowy. Na terenie 
komunalnym lasu przy ul. Byszewskiej na wymienionych wyżej działkach Stowarzyszenie 
Ochrony Przyrody Nowosolna wraz z Radą Osiedla Nowosolna realizuje projekt 
stworzenia parku ze ścieżką ekologiczną Sowie Wzgórze. Projekt obejmuje również 
zachowanie istniejącego boiska i stworzenie na niezalesionym obszarze placu zabaw. 
Marzeniem twórców parku jest uratowanie starego drzewostanu, zachowanie istniejących 
tu siedlisk oraz stworzenia miejsca łatwo dostępnego kontaktu z przyrodą, prezentującego 
w sposób przyjemny podstawową wiedzę przyrodniczą i rozwijającego wrażliwość 
ekologiczną (…). Wszystkie tereny zielone są połączone wspólną ścieżką ekologiczną. 
Przecinające je drogi są drogami o bardzo małym natężeniu co umożliwia swobodną 
migrację zwierząt i zachowanie łączności między tymi obszarami. Łączna ochrona 
wszystkich wymienionych obszarów zielonych tworzy większą, spójną całość, dzięki 
czemu będzie to atrakcyjne miejsce nie tylko dla okolicznych mieszkańców, ale również 
dla wycieczek szkolnych. Wpisuje się również w szlak rowerowo-turystyczny będący 
częścią innego projektu realizowanego przez Radę Osiedla - strefę wolnego ruchu 
(ul. Oliwkowa i ul. Władysława Tatarkiewicza). Ścieżka ekologiczna tworzy również wyspę 
krajobrazową w bardzo newralgicznym punkcie korytarza ekologicznego. Tworzy 
schronienie i  pomaga w migracji ptaków oraz innych zwierząt, dla których otwarta 
przestrzeń pól uprawnych nie jest odpowiednim środowiskiem. Jest to świetny łącznik 
dwóch dużych powierzchni przyrodniczo czynnych w otoczeniu. Jednocześnie pragnę 
pochwalić pozostawienie obszarów w pobliżu autostrady pomiędzy ul. Byszewską 
i ul. Brzezińską jako przyrodniczo czynnych. Jest to konieczne do niwelacji negatywnych 
skutków przyrodniczych autostrady i pełni ważną rolę w pozytywnym kształtowaniu 
miejscowego krajobrazu”.  
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. W ewidencji gruntów i użytków działka została 
sklasyfikowana jako użytek Bp – teren zurbanizowany niezabudowany. Ponadto teren ten nie 
został ujęty jako las w Inwentaryzacji stanu lasów na okres od 1 stycznia 2017 r. 
do 31 grudnia 2026 r. 
Ad. 2) Uwaga uwzględniona częściowo. Uwaga wykracza poza szczegółowość ustaleń 
Studium. W projekcie Studium nie wyznacza się lasów i terenów zieleni urządzonej, 
o powierzchni mniejszej niż 3 ha, nie będących w Zarządzie Zieleni Miejskiej. Projekt 
Studium uzupełniono o zapis umożliwiający funkcjonowanie istniejących oraz tworzenie 
nowych terenów zieleni urządzonej w ramach wszystkich jednostek funkcjonalno-
przestrzennych. Doprecyzowanie zasięgu terenów zieleni nastąpi w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Podstawę wyznaczenia terenów wskazanych dla rozwoju 
zabudowy, stanowi przyjęty model przestrzenny, wynikający z przeprowadzonych analiz 
ekonomicznych i przestrzennych, zawartych m.in. w bilansie istniejących i planowanych 
terenów rozwojowych miasta. W projekcie Studium obszar osiedla Nowosolna został uznany 
za jeden z kluczowych w skali miasta rejonów koncentracji zabudowy mieszkaniowej poza 
centrum. 
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Uwaga nr 49 
 

- wpłynęła 25 sierpnia 2017 r., 
- dotyczy działek nr: 270/3, 271/3, 272/3, 147/3, 148/2 i 149/2, w obrębie G-53, 

położonych przy ul. Łaskowice 38. 
 
Pan  i Pani  składają uwagę dotyczącą: 
zachowania terenów przemysłowych, przeznaczonych pod zamierzenie inwestycyjne 
o zatrudnieniu minimum 3000 osób, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. wraz z możliwością lokalizacji terenów 
logistycznych oraz ujęcia tego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Składający uwagę informują m.in., że:  
„1. Wniosek dotyczy obszaru ziemi, obręb geodezyjny nr G-34, przylegających do obwodnicy 
S14 - zaraz za terenami przemysłowymi IKEA z jednej strony, do węzła Łódź Lublinek czyli 
do ulicy Nad Dobrzynką, a z drugiej strony w bliskiej odległości ulic Chocianowicka 
i Laskowice. 
2. Tereny były sprawdzane archeologicznie podczas budowy obwodnicy S14, nie znaleziono 
wówczas znalezisk o wartościach archeologicznych.  
3. Tereny proponowane pod inwestycję przemysłowe nie leżą w bezpośrednim sąsiedztwie 
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Międzyrzecze Neru i Dobrzynki” – a więc nie 
zagrażają tym terenom i dalszemu rozwojowi rekreacji (…). 
4. Tereny zielone obejmują zaś obszar w stronę wsi Gorzew/Górka Pabianicka w stronę torów 
kolejowych i znajdują się po drugiej stronie ulicy nad Dobrzynką, w dolinie rzeki Dobrzynki. 
5. Obszar, który jest przedmiotem naszego wniosku był od początku przewidziany pod 
inwestycje, w Studium z 2010 roku te tereny również przewidziane są jako tereny 
przemysłowe przeznaczone pod zamierzenia inwestycyjne o zatrudnieniu minimum 3000 
osób. 
6. Ziemie, które wchodzą w skład ww. obszaru to ziemie klas V i VI więc są to ziemie bardzo 
niskiej jakości. Obecnie prowadzona działalność rolnicza na części tych terenów polega 
bardziej na ochronie tych terenów przed kompletną degradacją niż na uprawach rolniczych 
przynoszących dochód ich właścicielom (…). 
7. Zachowanie i ujęcie tych terenów w planie zagospodarowania przestrzennego Łodzi jako 
tereny przemysłowe/logistyczne zwiększa bardzo szansę ściągnięcia do Łodzi poważnych 
inwestorów (…).  
8. Duże znaczenie dla potencjalnych inwestorów ma obecna infrastruktura drogowa w obrębie 
ww. działek. Ww. tereny znajdują się w doskonałej lokalizacji dla potencjalnych inwestorów, 
z punktu widzenia logistyki działania – przy obwodnicy S14, z dobrym, szerokim wjazdem do 
Łodzi, jednocześnie blisko drogi S8, wschodniej obwodnicy, z dojazdem do autostrad 
A1 i A2 – a wkrótce przy zachodniej obwodnicy Łodzi, z dojazdem do Zgierza. Wcześniej 
brak drogi S8, S14, brak wschodniej obwodnicy Łodzi i planów rozpoczęcia budowy 
zachodniej był dużą przeszkodą dla potencjalnych nabywców. 
9. Obecnie po drugiej stronie obwodnicy S14 – vis a vis przedmiotowego obszaru – 
w obszarze należącym do gminy Ksawerów tworzona jest strefa ekonomiczna 
i w najbliższym czasie planowana jest inwestycja dotycząca budowy fabryki AGD dużego 
światowego koncertu MIELE. Zatem naturalnym wydaje się możliwość utworzenia po dwóch 
stronach S14 strefy przemysłowej, zwłaszcza, że byłaby już na obrzeżach miasta, a nie jak 
planowane jest to w Studium 2017 w przypadku innych stref w jego centrum”. 
Do uwagi dołączono załączniki graficzne: mapy: Kierunki zagospodarowania – tereny 
strategiczne i obszary problemowe (Studium z 2010 r.). 
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Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie możliwości realizacji funkcji przemysłowej na części 
obszaru wskazanego w uwadze, położonego w odległości do około 375 m od jego północnej 
granicy. Po przeprowadzeniu ponownych analiz, w projekcie Studium wskazano możliwy, 
maksymalny zasięg rozwoju terenów aktywności gospodarczej w tym rejonie miasta - 
wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „AG1 – Tereny aktywności gospodarczej 
o ograniczonej uciążliwości” oraz wskazano strefy kształtowania zieleni izolacyjnej na styku 
z terenami mieszkaniowymi. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie możliwości realizacji funkcji przemysłowej na pozostałej 
części obszaru wskazanego w uwadze, określenia minimalnego poziomu zatrudnienia dla 
realizacji zamierzeń inwestycyjnych oraz ujęcia tych rozwiązań w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego.  
Pozostała część przedmiotowego terenu nie została wskazana do zainwestowania pod tereny 
aktywności gospodarczej, z uwagi na wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe 
przedmiotowych nieruchomości i ich otoczenia. Na potrzebę ochrony walorów 
przyrodniczych tego obszaru wskazują ustalenia innych dokumentów kształtujących politykę 
przestrzenną – obowiązujący Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Łódzkiego wskazuje przedmiotowy rejon miasta do objęcia ochroną prawną jako obszar 
chronionego krajobrazu.  
W projekcie Studium nie określa się minimalnego poziomu zatrudnienia dla realizacji 
zamierzeń inwestycyjnych – ta część uwagi wykracza poza szczegółowość ustaleń projektu 
Studium. 
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego sporządza się zgodnie z zapisami studium oraz 
przepisami odrębnymi. Podjęcie działań zmierzających do rozpoczęcia prac nad planem 
miejscowym wykracza poza zakres ustaleń studium. Teren określony w uwadze nie został 
ujęty w zarządzeniu Nr 3156/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2016 roku 
w sprawie ustalenia harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla miasta Łodzi na lata 2016-2020, zmienionym zarzędzeniami 
Nr 4295/VII/16 z dnia 11 sierpnia 2016 r. i Nr 6969/VII/17 z dnia 28 września 2017 r. 
 
Uwaga nr 50 
 

- wpłynęła 25 sierpnia 2017 r., 
- dotyczy działek nr: 146/3, 268/5 i 269/1, w obrębie G-53, położonych przy 

ul. Łaskowice 40. 
 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
zachowania terenów przemysłowych, przeznaczonych pod zamierzenie inwestycyjne 
o zatrudnieniu minimum 3000 osób, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. wraz z możliwością lokalizacji terenów 
logistycznych oraz ujęcia tego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Składający uwagę informuje m.in., że:  
„1. Wniosek dotyczy obszaru ziemi, obręb geodezyjny nr G-34, przylegających do obwodnicy 
S14 - zaraz za terenami przemysłowymi IKEA z jednej strony, do węzła Łódź Lublinek czyli 
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do ulicy Nad Dobrzynką, a z drugiej strony w bliskiej odległości ulic Chocianowicka 
i Laskowice. 
2. Tereny były sprawdzane archeologicznie podczas budowy obwodnicy S14, nie znaleziono 
wówczas znalezisk o wartościach archeologicznych.  
3. Tereny proponowane pod inwestycję przemysłowe nie leżą w bezpośrednim sąsiedztwie 
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Międzyrzecze Neru i Dobrzynki” – a więc nie 
zagrażają tym terenom i dalszemu rozwojowi rekreacji (…). 
4. Tereny zielone obejmują zaś obszar w stronę wsi Gorzew/Górka Pabianicka w stronę torów 
kolejowych i znajdują się po drugiej stronie ulicy nad Dobrzynką, w dolinie rzeki Dobrzynki. 
5. Obszar, który jest przedmiotem naszego wniosku był od początku przewidziany pod 
inwestycje, w Studium z 2010 roku te tereny również przewidziane są jako tereny 
przemysłowe przeznaczone pod zamierzenia inwestycyjne o zatrudnieniu minimum 3000 
osób. 
6. Ziemie, które wchodzą w skład ww. obszaru to ziemie klas V i VI więc są to ziemie bardzo 
niskiej jakości. Obecnie prowadzona działalność rolnicza na części tych terenów polega 
bardziej na ochronie tych terenów przed kompletną degradacją niż na uprawach rolniczych 
przynoszących dochód ich właścicielom (…). 
7. Zachowanie i ujęcie tych terenów w planie zagospodarowania przestrzennego Łodzi jako 
tereny przemysłowe/logistyczne zwiększa bardzo szansę ściągnięcia do Łodzi poważnych 
inwestorów (…). 
8. Duże znaczenie dla potencjalnych inwestorów ma obecna infrastruktura drogowa w obrębie 
ww. działek. Ww. tereny znajdują się w doskonałej lokalizacji dla potencjalnych inwestorów, 
z punktu widzenia logistyki działania – przy obwodnicy S14, z dobrym, szerokim wjazdem do 
Łodzi, jednocześnie blisko drogi S8, wschodniej obwodnicy, z dojazdem do autostrad 
A1 i A2 – a wkrótce przy zachodniej obwodnicy Łodzi, z dojazdem do Zgierza. Wcześniej 
brak drogi S8, S14, brak wschodniej obwodnicy Łodzi i planów rozpoczęcia budowy 
zachodniej był dużą przeszkodą dla potencjalnych nabywców. 
9. Obecnie po drugiej stronie obwodnicy S14 – vis a vis przedmiotowego obszaru – 
w obszarze należącym do gminy Ksawerów tworzona jest strefa ekonomiczna 
i w najbliższym czasie planowana jest inwestycja dotycząca budowy fabryki AGD dużego 
światowego koncertu MIELE. Zatem naturalnym wydaje się możliwość utworzenia po dwóch 
stronach S14 strefy przemysłowej, zwłaszcza, że byłaby już na obrzeżach miasta, a nie jak 
planowane jest to w Studium 2017 w przypadku innych stref w jego centrum”. 
Do uwagi dołączono załączniki graficzne: mapy: Kierunki zagospodarowania – tereny 
strategiczne i obszary problemowe (Studium z 2010 r.). 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie możliwości realizacji funkcji przemysłowej na części 
obszaru wskazanego w uwadze, położonego w odległości do około 400 m od granic jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”, 
wyznaczonej wzdłuż ul. Chocianowickiej. Po przeprowadzeniu ponownych analiz, 
w projekcie Studium wskazano możliwy, maksymalny zasięg rozwoju terenów aktywności 
gospodarczej w tym rejonie miasta - wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „AG1 
– Tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości” oraz wskazano strefy 
kształtowania zieleni izolacyjnej na styku z terenami mieszkaniowymi. 
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Uwaga nieuwzględniona w zakresie możliwości realizacji funkcji przemysłowej na pozostałej 
części obszaru wskazanego w uwadze, określenia minimalnego poziomu zatrudnienia dla 
realizacji zamierzeń inwestycyjnych oraz ujęcia tych rozwiązań w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego.  
Pozostała część przedmiotowego terenu nie została wskazana do zainwestowania pod tereny 
aktywności gospodarczej, z uwagi na wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe 
przedmiotowych nieruchomości i ich otoczenia. Na potrzebę ochrony walorów 
przyrodniczych tego obszaru wskazują ustalenia innych dokumentów kształtujących politykę 
przestrzenną – obowiązujący Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Łódzkiego wskazuje przedmiotowy rejon miasta do objęcia ochroną prawną jako obszar 
chronionego krajobrazu.  
W projekcie Studium nie określa się minimalnego poziomu zatrudnienia dla realizacji 
zamierzeń inwestycyjnych – ta część uwagi wykracza poza szczegółowość ustaleń projektu 
Studium. 
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego sporządza się zgodnie z zapisami studium oraz 
przepisami odrębnymi. Podjęcie działań zmierzających do rozpoczęcia prac nad planem 
miejscowym wykracza poza zakres ustaleń studium. Teren określony w uwadze nie został 
ujęty w zarządzeniu Nr 3156/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2016 roku 
w sprawie ustalenia harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla miasta Łodzi na lata 2016-2020, zmienionym zarzędzeniami 
Nr 4295/VII/16 z dnia 11 sierpnia 2016 r. i Nr 6969/VII/17 z dnia 28 września 2017 r. 
 
Uwaga nr 51 
 

- wpłynęła 24 sierpnia 2017 r., 
- dotyczy działki nr 72/1, w obrębie B-18, położonej przy ul. Strykowskiej 98. 

 
 składa uwagę dotyczącą: 

przeznaczenia działki pod tereny usługowo-handlowe. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „na powyższym terenie funkcjonuje stacja paliw, 
restauracja” i usługi zamieszkania zbiorowego. Dodaje, że w przyszłości planowana jest 
rozbudowa powyżej 1000 m2. „Przy obecnym przeznaczeniu terenu dalsza rozbudowa nie jest 
możliwa jak również odbudowa obiektu po ewentualnym zniszczeniu”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna otoczenia przedmiotowej nieruchomości oraz 
stopień szczegółowości dokumentu Studium wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej wyłącznie dla rozwoju 
zabudowy usługowej. Z uwagi na stosunkowo niewielką powierzchnię, przedmiotowa działka 
w projekcie Studium została włączona w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „PM – 
Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”. Zgodnie z ustaleniami projektu 
Studium dla terenów „PM”, możliwe jest gospodarowanie przedmiotowej nieruchomości na 
cele usługowe, w tym usługi handlu. 
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Uwaga nr 53 
 

- wpłynęła 28 sierpnia 2017 r., 
- dotyczy działki nr 247/2, w obrębie B-57, położonej przy ul. Liściastej. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia działki wskazanej w uwadze pod budownictwo jednorodzinne. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Ponadto 
rozprzestrzenianie zabudowy na te tereny nie jest wskazane zarówno ze względów 
krajobrazowych jak i ekologicznych. Tereny te łączą się z szerszym obszarem, który stanowi 
istotny element systemu przyrodniczego miasta. Przedmiotowa nieruchomość leży również na 
obszarze objętym prawną formą ochrony przyrody – zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 
„Dolina Sokołówki” ustanowionego uchwałą Nr XCI/1600/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
7 lipca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 245, poz. 1976). 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przedmiotowa działka położona jest 
w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem zieleni w zagospodarowaniu, 
częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju nowych struktur zabudowy. 
Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej jednostce, na których 
obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego 
(czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się 
wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 54 
 

- wpłynęła 28 sierpnia 2017 r., 
- dotyczy działek nr 95/12 i 95/13, w obrębie B-4, położonych przy ul. Liściastej 114a. 

 
Pan  i Pani  składają uwagę dotyczącą: 
zmiany przeznaczenia działek o numerach ewidencyjnych 95/12 i 95/13, w obrębie B-4 
z trenów leśnych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składający uwagę informują m.in., że posiadają pozwolenie na budowę domu 
jednorodzinnego wydaną przez Urząd Miasta Łodzi oraz wydany „plan budowy”. Ponadto 
informują, że „działka jest zagospodarowana i jest wykonane przyłącze elektryczne”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
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przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. W przypadku tej części 
miasta strefa urbanizacji została zamknięta od południa ul. Liściastą. Ponadto 
rozprzestrzenianie zabudowy na te tereny nie jest wskazane zarówno ze względów 
krajobrazowych jak i ekologicznych. Tereny te łączą się z szerszym obszarem, który stanowi 
istotny element systemu przyrodniczego miasta. Należy nadmienić również, że ze względu na 
szczególne walory przyrodnicze i krajobrazowe tego obszaru może on zostać wskazany do 
objęcia prawną formą ochrony przyrody. 
 
Uwaga nr 56 
 

- wpłynęła 28 sierpnia 2017 r., 
- dotyczy działki nr 259 (sprzed podziału), w obrębie W-1, położonej między ulicami 

Koniakowską-Okólną. 
 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
powiększenia obszaru pod zabudowę do ulicy Okólnej, która stanowiłaby jego naturalną 
granicę. 
Składająca uwagę informuje m.in., że na mocy uzyskanych warunków zabudowy dokonała 
„podziału powyższej nieruchomości ponosząc tym samym koszty”. Dodatkowo informuje, 
że Urząd Miasta nałożył na Składającą uwagę „wysoką opłatę adiacencką (…)”. Zaznacza, 
że „pozostawienie bez zmian zapisów Studium spowoduje”, że powyższa nieruchomość 
stanie się bezwartościowa oraz że będzie dochodzić zwrotu poniesionych kosztów na drodze 
sądowej. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na terenach istniejącej zabudowy 
wzdłuż ul. Koniakowskiej wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „PM – Tereny 
zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”. Obejmują one pas działek wskazanych 
w uwadze zlokalizowanych w odległości do 135 m od ulicy. Obecna struktura funkcjonalno-
przestrzenna pozostałej części obszaru wskazanego w uwadze (przewaga terenów 
niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej o szerszym 
zasięgu. Obszar ten został więc włączony w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej 
„O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Zgodnie z zapisami 
projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej jednostce, na których obecnie istnieje 
zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje 
się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie 
stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 58 
 

- wpłynęła 29 sierpnia 2017 r., 
- dotyczy działek nr: 353/86, 353/87, 353/89, 353/91, 353/92, 353/93, 353/94, 353/95 

i 353/96, w obrębie W-47, położonych przy ul. Jugosłowiańskiej 13. 
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Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przekazania informacji, że: 

1) ww. działki „w planie zagospodarowania przestrzennego do 2003 r. były przewidziane 
pod budownictwo jednorodzinne o niskiej zabudowie”; 

2) działki nr 353/93, 353/96, 353/94 „w maju 2017 r. zostały uzbrojone przez miasto 
w wypusty kanalizacyjne”; 

3) działki nr 353/87, 353/86, 353/89, 353/91 „nigdy nie były działkami w pełni leśnymi 
w większej części są to działki rolne”. 
 

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie działki nr 353/86. W projekcie Studium wprowadzono 
zmianę polegającą na włączeniu przedmiotowej działki w granice jednostki funkcjonalno-
przestrzennej „M3 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie działek nr 353/93, 353/94, 353/96, 353/87, 353/89, 
353/91. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów 
niezabudowanych oraz gruntów leśnych) wyklucza możliwość wyznaczenia w tym rejonie 
miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej o szerszym zasięgu. Jednostkę o charakterze mieszkaniowym, wyznaczono na 
obszarach zainwestowanych, stanowiących uzupełnienie istniejących struktur przestrzennych. 
Przedmiotowe działki nie stanowią uzupełnienia projektowanego układu przestrzennego 
osiedla, tym samym przeznaczenie ich pod zabudowę przeczyłoby przyjętej w projekcie 
Studium zasadzie wypełniania i kształtowania zwartych struktur przestrzennych. Ponadto 
wprowadzanie nadmiernej ilości nowych terenów mieszkaniowych w sąsiedztwie już 
istniejących rezerw terenów inwestycyjnych nie jest racjonalne – sprzyja nieuzasadnionemu 
rozpraszaniu zabudowy. 
 
Uwaga nr 59 
 

- wpłynęła 29 sierpnia 2017 r., 
- dotyczy działki nr 176/10, w obrębie W-35, położonej przy ul. Zakładowej 89. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki pod budowę budynków wielorodzinnych. Składająca uwagę 
precyzuje, że wnosi o „wyznaczenie terenów mieszkaniowych w głąb działki na odległość do 
250 m od ul. Zakładowej”.  
Składająca uwagę informuje m.in., że: „część działki przy ul. Zakładowej jest pozbawiona 
drzew (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwzględniając częściowo postulat zawarty w uwadze, w projekcie Studium wprowadzono 
zmianę polegającą na włączeniu części działki przylegającej do ul. Zakładowej w granice 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej „M1 – Tereny wielkich zespołów mieszkaniowych”. 
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Pozostałą część działki pozostawiono w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „L – 
Tereny lasów o powierzchni minimum 3 ha”, zgodnie z jej obecnym użytkowaniem (las). 
 
Uwaga nr 60 
 

- wpłynęła 29 sierpnia 2017 r., 
- dotyczy działki położonej przy ul. Nowy Józefów 70. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
wpisania do projektu Studium możliwości zaopatrzenia w energię elektryczną ze źródeł 
własnych (źródeł odnawialnych) na terenie obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego nr 33 (Nowy Józefów-Maratońska).  
Składający uwagę informuje m.in., że: „(…) obecnie zakład , 
mieszczący się przy ul. Nowy Józefów 70”, zgodnie z § 19, rozdziału 5, obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego uchwałą Nr XXIX/446/04 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic 
Nowy Józefów – Maratońska, nie może zaopatrywać się w energię elektryczną ze źródeł 
odnawialnych. Pan ,  swą uwagę motywuje chęcią realizacji idei 
zrównoważonego rozwoju i pozytywnymi aspektami ekologicznymi inwestycji. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Projekt Studium, w podrozdziale dotyczącym systemów energetycznych – wytwarzanie 
energii ze źródeł odnawialnych, ustala zasady lokalizowania urządzeń wytwarzających 
energię z odnawialnych źródeł energii na terenie całego miasta. Obszar wskazany w uwadze 
został włączony w granice strefy, w której wyklucza się jedynie możliwość lokalizacji 
elektrowni wykorzystujących siłę wiatru o mocy przekraczającej 100kV. W projekcie 
Studium, nie ustala się ograniczeń w zakresie lokalizacji mikroinstalacji, wytwarzających 
energię z odnawialnych źródeł energii – dopuszcza jednak możliwość ich wprowadzenia na 
etapie sporządzania planu miejscowego. Kwestia wprowadzenia zmian w obowiązującym 
planie zagospodarowania przestrzennego dla wskazanego w uwadze obszaru wykracza poza 
zakres przedmiotowy studium i wymaga podjęcia odrębnej procedury planistycznej. 
 
Uwaga nr 61 
 

- wpłynęła 29 sierpnia 2017 r., 
- dotyczy działki nr 29/3, w obrębie B-56, położonej przy ul. Zimna Woda. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na cele budownictwa mieszkalnego i usługowego.  
Składający uwagę informuje m.in., że: „jest to działka w terenie zabudowanym wzdłuż 
ul. Zimna Woda”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
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Wyjaśnienie: 
Wskazana w uwadze działka znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej drogi 
ekspresowej S14 – częściowo w rezerwowanym dla niej korytarzu komunikacyjnym. Takie 
sąsiedztwo nie jest pożądane dla rozwoju funkcji chronionych akustycznie m.in. terenów 
mieszkaniowych. Z tego względu, wyklucza się możliwość włączenia ww. działki w granicę 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju nowej zabudowy. Faktyczny 
zasięg pasa drogowego będzie podlegał doprecyzowaniu na etapie wydawania stosownych 
decyzji administracyjnych na realizację drogi. 
 
Uwaga nr 62 
 

- wpłynęła 30 sierpnia 2017 r., 
- dotyczy działek nr: 14/15, 14/16, 14/17 i 14/18, w obrębie G-33, położonych przy 

ul. Kolumny 248/1. 
 
Pani  i Pan  składają uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek pod budowę domów.  
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na najintensywniej 
zagospodarowanych terenach istniejącej zabudowy wzdłuż ul. Kolumny wyznaczono 
jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach 
ulicowych”. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna pozostałej części obszaru 
wskazanego w uwadze i jego otoczenia (przewaga terenów niezabudowanych) oraz 
dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej o szerszym zasięgu. 
Dodatkowo rozprzestrzenianie zabudowy mieszkaniowej na terenach sąsiadujących 
z projektowaną strefą aktywności gospodarczej nie jest uzasadnione, ze względu na wysoką 
potencjalną uciążliwość tego typu sąsiedztwa. 
 
Uwaga nr 63 
 

- wpłynęła 31 sierpnia 2017 r., 
- dotyczy działki nr 245/1, w obrębie B-57, położonej przy ul. Liściastej 273. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego działki wskazanej w uwadze na cele 
inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego 
oraz urządzeń budowlanych.  
Składająca uwagę informuje m.in., że: „działka ta od strony południowej przylega 
do ul. Liściastej i jest kontynuacją zabudowy szeregowej, ma dostęp do drogi publicznej”. 
Dodaje, że w maju 2016 roku wydana została pozytywna decyzja o warunkach zabudowy. 
„Warunki zabudowy planowanej inwestycji zostały spełnione według: Zarządu Dróg 
i Transportu, Marszałka Województwa Łódzkiego, Dyrektora Ochrony Środowiska. 
Wnioskowana nieruchomość położona w Łodzi przy ul. Liściastej 273 jest niezabudowaną 
działką rolną (…). W granicach obszaru, na nieruchomościach przy ul. Liściastej 273 
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(dz. 245/2), ul. Liściastej 271g (dz. 246/2), ul. Liściastej 271f (dz. 247/2) występuje 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Istnieje zatem podstawa do ustalenia warunków 
zabudowy, gdyż funkcja wnioskowanych obiektów stanowi kontynuację funkcji występującej 
w obszarze analizowanym – funkcji mieszkaniowej (szeregowa zabudowa z dostępem 
do drogi publicznej)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Ponadto 
rozprzestrzenianie zabudowy na te tereny nie jest wskazane zarówno ze względów 
krajobrazowych jak i ekologicznych. Tereny te łączą się z szerszym obszarem, który stanowi 
istotny element systemu przyrodniczego miasta. Przedmiotowa nieruchomość leży również na 
obszarze objętym prawną formą ochrony przyrody – zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 
„Dolina Sokołówki”. 
 
Uwaga nr 64 
 

- wpłynęła 31 sierpnia 2017 r., 
- dotyczy obszaru położonego w granicach ulic: Ary Sternfelda, Rolniczej, 

Jędrzejowskiej, Tomaszowskiej, Małego Rycerza, Zygmunta i Bałtyckiej. 
 
Pani  i Pan  składają uwagę dotyczącą: 
pozostawienia terenu zielonego na ww. obszarze i nie przeznaczania go pod rozwój 
przemysłu.  
Składający uwagę informują m.in., że: „teren w granicach ulic: Ary Sternfelda, Rolniczej, 
Jędrzejowskiej, Tomaszowskiej, Małego Rycerza, Zygmunta i Bałtyckiej pozostał terenem 
zielonym, a nie z przeznaczeniem pod rozwój przemysłu. Przedmiotowy obszar 
w przeważającej części jest zabudowany domami jedno- i wielorodzinnymi, a nie obiektami 
przemysłowymi. Jedocześnie istniejąca fabryka na końcu ulicy Kurczaki, na przestrzeni 
ostatnich lat poprzez hałas oraz emisję odoru, znacznie utrudniała życie lokalnej społeczności 
(…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwzględniając częściowo postulat zawarty w uwadze, w projekcie Studium wprowadzono 
zmianę polegającą na zawężeniu terenów przewidzianych dla rozwoju aktywności 
gospodarczej w rejonie ul. Zygmunta i ul. Jędrzejowskiej. Wschodnia część obszaru obecnie 
niezabudowanego została włączona w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Teren istniejących obiektów 
usługowych przy ul. Zygmunta włączono w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej 
„U – Tereny zabudowy usługowej”, a obszar zlokalizowany poniżej, aż do ul. Klasowej – do 
jednostki „M3 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”. 
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Nie uwzględniono uwag w zakresie terenów istniejących zakładów produkcyjnych przy 
ul. Kurczaki oraz terenów niezbędnych dla ich rozwoju - pozostawiono je jako obszary 
rozwoju aktywności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że na obszarze graniczącym z terenami 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wprowadza się zakaz rozwoju funkcji 
produkcyjnych. Dodatkowo wzdłuż całej granicy terenów jednostki „AG1 – Tereny 
aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości” z terenami mieszkaniowymi 
wprowadzono w projekcie Studium strefę lokalizacji pasa zieleni izolacyjnej. 
Nie uwzględniono także uwagi w zakresie terenów między ul. Jędrzejowską, 
ul. Tomaszowską, ul. Małego Rycerza i ul. Przyjacielską. Utrzymano ich przeznaczenie na 
tereny rozwoju aktywności gospodarczej, zgodnie z zobowiązującym dla tego obszaru 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
 
Uwagi o numerach 65, 66, 96, 97 i 98 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły w dniach: 31 sierpnia 2017 r. – uwagi o numerach 65 i 66; 6 września 
2017 r. – uwagi o numerach: 96, 97 i 98, 

- dotyczą działek nr 289/3 i 289/2, w obrębie G-53 oraz działek nr 24/2 i 24/3, 
w obrębie G-35, położonych przy ul. Łaskowice 6 i ul. Chocianowickiej 156. 

 
Pan  – uwaga nr 65, Pani  – uwaga nr 66, Pani  

 – uwaga nr 96, Pan  – uwaga nr 97 i Pani  
 – uwaga nr 98 składają uwagi dotyczące: 

zachowania terenów przemysłowych, przeznaczonych pod zamierzenie inwestycyjne 
o zatrudnieniu minimum 3000 osób, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. wraz z możliwością lokalizacji terenów 
logistycznych oraz ujęcia tego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Składający uwagi informują m.in., że:  
„1. Wniosek dotyczy obszaru ziemi, obręb geodezyjny nr G-34, przylegających do obwodnicy 
S14 - zaraz za terenami przemysłowymi IKEA z jednej strony, do węzła Łódź Lublinek czyli 
do ulicy Nad Dobrzynką, a z drugiej strony w bliskiej odległości ulic Chocianowicka 
i Laskowice. 
2. Tereny były sprawdzane archeologicznie podczas budowy obwodnicy S14, nie znaleziono 
wówczas znalezisk o wartościach archeologicznych. 
3. Tereny proponowane pod inwestycje przemysłowe nie leżą w bezpośrednim sąsiedztwie 
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Międzyrzecze Neru i Dobrzynki” – a więc nie 
zagrażają tym terenom i dalszemu rozwojowy rekreacji (...). 
4. Tereny zielone obejmują zaś obszar w stronę wsi Gorzew/Górka Pabianicka w stronę torów 
kolejowych i znajdują się po drugiej stronie ulicy nad Dobrzynką, w dolinie rzeki Dobrzynki. 
5. Obszar, który jest przedmiotem naszego wniosku był od początku przewidziany pod 
inwestycje, w Studium z 2010 roku te tereny również przewidziane są jako tereny 
przemysłowe przeznaczone pod zamierzenie inwestycyjne o zatrudnieniu minimum 3000 
osób. 
6. Ziemie które wchodzą w skład ww. obszaru to ziemie klas V i VI więc są to ziemie bardzo 
niskiej jakości. Obecnie prowadzona działalność rolnicza na części tych terenów polega 
bardziej na ochronie tych terenów przed kompletną degradacją, niż na uprawach rolniczych 
przynoszących dochód ich właścicielom (…). 
7. Zachowanie i ujęcie tych terenów w planie zagospodarowania przestrzennego Łodzi jako 
tereny przemysłowe/logistyczne zwiększa bardzo szanse ściągnięcia do Łodzi poważnych 
inwestorów (…). 
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8. Duże znaczenie dla potencjalnych inwestorów ma obecna infrastruktura drogowa w obrębie 
ww. działek. Ww. tereny znajdują się w doskonałej lokalizacji dla potencjalnych inwestorów, 
z punktu widzenia logistyki działania – przy obwodnicy S14, z dobrym, szerokim wjazdem do 
Łodzi, jednocześnie blisko drogi S8, wschodniej obwodnicy, z dojazdem do autostrad Al i A2 
– a wkrótce przy zachodniej obwodnicy Łodzi, z dojazdem do Zgierza. Wcześniej brak drogi 
S8, S14, brak wschodniej obwodnicy Łodzi i planów rozpoczęcia budowy zachodniej był 
dużą przeszkodą dla potencjalnych nabywców. 
9. Obecnie po drugiej stronie obwodnicy S14 – vis a vis przedmiotowego obszaru – 
w obszarze należącym do gminy Ksawerów tworzona jest strefa ekonomiczna 
i w najbliższym czasie planowana jest inwestycja dotycząca budowy fabryki AGD dużego 
światowego koncernu MIELE. Zatem naturalnym wydaje się możliwość utworzenia po 
dwóch stronach S14 strefy przemysłowej, zwłaszcza, że byłaby już na obrzeżach miasta, a nie 
jak planowane jest to w Studium 2017 w przypadku innych stref, w jego centrum”. 
Do uwagi dołączono załącznik graficzny: mapa: Kierunki zagospodarowania – tereny 
strategiczne i obszary problemowe (Studium z 2010 r.). 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwagi uwzględnione w zakresie możliwości realizacji funkcji przemysłowej na części działki 
nr 289/3, położonej w odległości do około 435 m od granic jednostki funkcjonalno-
przestrzennej „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”, wyznaczonej 
wzdłuż ul. Chocianowickiej oraz działki nr 24/3 – od granic jednostki funkcjonalno-
przestrzennej „PM”, wyznaczonej wzdłuż ul. Chocianowickiej, do istniejącej drogi głównej 
ruchu przyspieszonego (S14 bis). Po przeprowadzeniu ponownych analiz, w projekcie 
Studium wskazano możliwy, maksymalny zasięg rozwoju terenów aktywności gospodarczej 
w tym rejonie miasta - wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „AG1 – Tereny 
aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości” oraz wskazano strefy kształtowania 
zieleni izolacyjnej na styku z terenami mieszkaniowymi. 
Uwagi nieuwzględnione w zakresie możliwości realizacji funkcji przemysłowej na pozostałej 
części działki nr 289/3 oraz działkach nr 289/2 i 24/2, określenia minimalnego poziomu 
zatrudnienia dla realizacji zamierzeń inwestycyjnych oraz ujęcia tych rozwiązań 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  
Pozostała część przedmiotowego terenu nie została wskazana do zainwestowania pod tereny 
aktywności gospodarczej, z uwagi na wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe 
przedmiotowych nieruchomości i ich otoczenia. Na potrzebę ochrony walorów 
przyrodniczych tego obszaru wskazują ustalenia innych dokumentów kształtujących politykę 
przestrzenną – obowiązujący Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Łódzkiego wskazuje przedmiotowy rejon miasta do objęcia ochroną prawną jako obszar 
chronionego krajobrazu.  
Za granicę zasięgu terenów przemysłowych przyjęto istniejącą drogę główną ruchu 
przyspieszonego (S14 bis) – tereny zlokalizowane na południe od ww. drogi pozostawiono 
w strefie terenów wyłączonych spod zabudowy, w jednostce funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. 
W projekcie Studium nie określa się minimalnego poziomu zatrudnienia dla realizacji 
zamierzeń inwestycyjnych – ta część uwagi wykracza poza szczegółowość ustaleń projektu 
Studium. 
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Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego sporządza się zgodnie z zapisami studium oraz 
przepisami odrębnymi. Podjęcie działań zmierzających do rozpoczęcia prac nad planem 
miejscowym wykracza poza zakres ustaleń studium. Teren określony w uwadze nie został 
ujęty w zarządzeniu Nr 3156/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2016 roku 
w sprawie ustalenia harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla miasta Łodzi na lata 2016-2020, zmienionym zarzędzeniami 
Nr 4295/VII/16 z dnia 11 sierpnia 2016 r. i Nr 6969/VII/17 z dnia 28 września 2017 r. 
 
Uwaga nr 68 
 

- wpłynęła 4 września 2017 r., 
- dotyczy działki nr 38, w obrębie B-10. 

 
Pani   i Pan   składają uwagę 
dotyczącą: 
zmiany przeznaczenia z terenów otwartych – wyłączonych spod zabudowy na tereny 
z możliwością zabudowy jednorodzinnej. 
Składający uwagę informują m.in., że na ww. działce planują budowę domu mieszkalnego 
jednorodzinnego. „Teren ten w związku z przyszłymi pracami budowlanymi został już (…) 
ogrodzony (…)”. Dodają, że dnia 17 września 2012 r. przez Prezydenta Miasta Łodzi (…) 
została wydana decyzja o warunkach zabudowy. „W dokumencie tym dopuszczono 
możliwość dwukondygnacyjnej zabudowy jednorodzinnej, określono również możliwość 
poboru wody ze studni głębinowej i odprowadzanie ścieków do przydomowej oczyszczalni. 
Zakład energetyczny nie widział przeszkód w doprowadzeniu energii elektrycznej. W tym 
przedmiocie od PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź - Miasto uzyskaliśmy oświadczenie 
o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej o warunkach przyłączenia do sieci dystrybucyjnej 
(…)”. Składający uwagę zaznaczają, że do ww. działki „prowadzi droga wewnętrzna (…), 
stanowiąca działkę o numerze ewidencyjnym nr 40, należącą do Zarządu Dróg i Transportu 
w Łodzi (...). W dniu 27 lutego 2013 r. (…) została wydana przez Prezydenta Miasta Łodzi 
(…) decyzja zezwalająca na wycięcie drzew w celu przygotowania działki pod budowę 
i zobowiązująca” Składających uwagę do dokonania nasadzeń zastępczych w postaci 
krzewów tui, co zostało uczynione. Dodatkowo zaznaczają, że „działki sąsiednie o numerach 
ewidencyjnych 46 oraz 37 (…) otrzymały również warunki zabudowy dopuszczające 
zabudowę jednorodzinną. Dodać należy, że obszar na którym usytuowana jest” ww. działka 
„jest bardzo aktywny pod względem nowopowstających obiektów zabudowy jednorodzinnej. 
W niedalekiej odległości od” wskazanej „nieruchomości, praktycznie z każdej jej strony, 
powstają nowe zabudowania lub trwa proces uzbrajania kolejnych działek”. Składający 
uwagę zauważają, że „za zupełnie nieuzasadnione uznać należy (…) wyłączanie niewielkiego 
obszaru, na którym usytuowana jest” ww. działka oraz inne działki, „z możliwością jego 
zabudowy, dla stworzenia strefy czynnej przyrodniczo, w sytuacji otoczenia jej przez 
zabudowę jednorodzinną przy równoczesnym urzędowym zezwoleniu (…) na zmianę 
struktury przyrodniczej działki poprzez dokonanie (…) wycinki rosnących na niej drzew 
(…)”. Zaznaczają, że „posiadając wszystkie wymagane dokumenty”, rozpoczęli prace 
projektowe, zlecili stworzenie projektu domu wraz z dodatkową jego infrastrukturą. 
Do uwagi dołączono:  

- decyzję o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego,  
- oświadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej oraz warunkach przyłączenia 

obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej,  
- tabelaryczny wypis z rejestru gruntów,  
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- decyzję o zezwoleniu na usunięcie drzew,  
- pismo dotyczące dokonania nasadzeń zastępczych, 
- decyzję o warunkach zabudowy na budowę 3 budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
 
Uwaga nr 69 
 

- wpłynęła 3 września 2017 r., 
- dotyczy działek nr: 2/5, 2/21, 2/11, 2/18 i 2/13, położonych przy ul. Kwiatowej 42. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
utrzymania decyzji o zaniechaniu budowy trasy Wojska Polskiego. 
Składająca uwagę informuje m.in., że projektowana w Studium z 2010 roku trasa Wojska 
Polskiego przebiegać miała m.in. przez ww. działki, które „przez kilkadziesiąt lat miasto 
rezerwowało (…) pod budowę drogi (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na wrysowaniu przebiegu Trasy 
Wojska Polskiego projektowanej na odcinku od ul. Szczecińskiej do al. Włókniarzy. Trasa 
ta została uznana za istotny element sieci ulic miasta w obowiązującym Studium oraz 
Aktualizacji Studium Systemu Transportowego dla Miasta Łodzi. Będzie stanowiła dojazd do 
węzła drogi ekspresowej S14, a także pełniła ważną rolę połączenia rejonów Teofilowa 
i Złotna z obszarem śródmiejskim miasta. W przypadku niedrożności ul. Bolesława 
Limanowskiego, trasa Wojska Polskiego będzie stanowiła jedyną alternatywę 
dla mieszkańców tych rejonów miasta. Faktyczny zasięg pasa drogowego i potrzeby 
w zakresie wykupu poszczególnych działek będą podlegały doprecyzowaniu na etapie 
wydawania stosownej decyzji administracyjnej. 
 
Uwaga nr 70 
 

- wpłynęła 3 września 2017 r., 
- dotyczy działek nr: 2/13, 2/4, 2/20, 2/17 i 2/9, położonych przy ul. Kwiatowej 42. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
utrzymania decyzji o zaniechaniu budowy trasy Wojska Polskiego. 
Składająca uwagę informuje m.in., że projektowana w Studium z 2010 roku trasa Wojska 
Polskiego przebiegać miała m.in. przez ww. działki, które „przez kilkadziesiąt lat miasto 
rezerwowało (…) pod budowę drogi (…)”. 
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Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na wrysowaniu przebiegu 
projektowanej Trasy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Szczecińskiej do al. Włókniarzy. 
Trasa ta została uznana za istotny element sieci ulic miasta w obowiązującym Studium oraz 
Aktualizacji Studium Systemu Transportowego dla Miasta Łodzi. Będzie stanowiła dojazd 
do węzła drogi ekspresowej S14, a także pełniła ważną rolę połączenia rejonów Teofilowa 
i Złotna z obszarem śródmiejskim miasta. W przypadku niedrożności ul. Bolesława 
Limanowskiego, Trasa Wojska Polskiego będzie stanowiła jedyną alternatywę 
dla mieszkańców tych rejonów miasta. Faktyczny zasięg pasa drogowego i potrzeby 
w zakresie wykupu poszczególnych działek będą podlegały doprecyzowaniu na etapie 
wydawania stosownej decyzji administracyjnej. 
 
Uwaga nr 71 
 

- wpłynęła 4 września 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 37/5, 37/4, 37/3, 37/2 i 37/1, w obrębie W-1, położonych przy 

ul. Balsamowej 10a. 
 
Państwo  składają uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek pod tereny PM – zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych, 
w związku z planowaną budową domów jednorodzinnych. 
Składający uwagę informują m.in., że: dokonali „podziału nieruchomości na 5 działek 
z przeznaczeniem części na drogę dojazdową (…)”. 
Do uwagi dołączono załącznik, obrazujący objęte uwagą tereny. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie umożliwienia realizacji zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej na przedmiotowej nieruchomości. W projekcie Studium wprowadzono zmianę 
polegającą na włączeniu wymienionych w uwadze działek w granice jednostki funkcjonalno-
przestrzennej „M4 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dużych działkach”. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie wydzielenia jednostki terenów zabudowy „PM – Tereny 
zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”. Obszar przedmiotowej nieruchomości oraz 
sąsiadujących z nią terenów jest obecnie niezabudowany, otoczony wokół zabudową 
w układach ulicowych. Kształt obszaru oraz brak zabudowy (brak istniejącej struktury 
przestrzennej o ruralistycznym rodowodzie) powodują, że nie jest uzasadnione włączenie go 
w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „PM”. Możliwość zaprojektowania nowej 
struktury przestrzennej, z wykorzystaniem w optymalny sposób przewidzianej do urbanizacji 
przestrzeni, daje włączenie obszaru w granice jednostki „M4”. 
 
Uwaga nr 72 
 

- wpłynęła 4 września 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 135/3, w obrębie B-59, położonej przy ul. Strykowskiej 273. 
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Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na długości około 300 m od ul. Strykowskiej pod teren PM – 
zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „w dotychczasowym Studium działka ta w dużej 
części była objęta możliwością zabudowy. Na podstawie tej wiedzy w latach 2013-2014” 
Składający uwagę podjął „decyzję o rozpoczęciu inwestycji – dwa domy jednorodzinne wraz 
z pensjonatami (…)”. Składający uwagę informuje dodatkowo, że w 2015 roku złożył 
wniosek o lokalizację wjazdu na ww. działkę i „w związku z planowaną przebudową ulicy 
Strykowskiej wjazd ten został uzgodniony z przedstawicielem inwestora - Zarządu Inwestycji 
Miejskich w Urzędzie Miasta Łodzi i widnieje w projekcie pod nazwą: „Rozbudowa ulicy 
Strykowskiej na odcinku od ulicy Wycieczkowej do granic miasta Łodzi”. Dodaje, że dokonał 
uzgodnień w sprawie dostaw mediów na działkę z upoważnionymi instytucjami (ZWiK, 
PGE) i w 2017 roku uzyskał decyzję o warunkach zabudowy. Zaznacza, że „gdyby nie nowe 
studium mógłbym realizować budowę (…). Decyzja o warunkach zabudowy dotyczy 
pierwszej części planowanych (…) inwestycji. Oprócz budynków zawartych w WZ” 
Składający uwagę planuje „dalej rozwijać działalność. Inwestycja – pensjonaty została tak 
zaplanowana, że po skończeniu tego etapu” możliwa byłaby realizacja dalszej zabudowy 
działki. „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Łodzi jest planem długoterminowym z perspektywą +2030 r., więc powinno uwzględniać 
możliwość inwestowania w długim okresie czasu (…). Zaznacza, że „przedstawione (…) 
działania świadczą o zaawansowaniu procesu inwestycyjnego a zmiana przeznaczenia tego 
terenu (w porównaniu do poprzedniego Studium) uniemożliwi realizację inwestycji”. 
Zdaniem Pana  jego uwagi nie stoją w sprzeczności z założeniami 
dokumentu pod nazwą: „Remanent Miasta Łodzi - Założenia Rozwoju Przestrzennego Łodzi" 
autorstwa Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, przekazanego Radzie Miasta Łodzi (…): 
„1. Jednym z celów twórców Studium jest maksymalne wykorzystanie terenów, które 
posiadają już infrastrukturę techniczną”. Opisywana nieruchomość „ma możliwość 
podłączenia mediów m.in.: prąd, woda, infrastruktura telekomunikacyjna, a gaz jest w fazie 
projektowo- wykonawczej. W dokumencie „Remanent Miasta Łodzi” działka 135/3 jest 
wskazana jako teren posiadający infrastrukturę techniczną (…)”. 
2. Jako pozytywny aspekt Składający uwagę wymienia dobrą lokalizację działki w kontekście 
układu komunikacyjnego miasta. „Z jednej strony jest skomunikowana z resztą miasta 
za pośrednictwem komunikacji zbiorowej, a z drugiej strony leży przy wymienianym jako 
priorytetowym ciągu komunikacyjnym łączącym Łódź z Warszawą poprzez autostradę A2-
A1 (…). 
3. Należy podnieść, że w najbliższej okolicy występuje zabudowa o przybliżonych funkcjach: 
zabudowa jednorodzinna, zagrodowa, handlowo-usługowa. W projekcie Studium działki 
na tym obszarze przeznaczone są do zabudowy jako jednostka symbol „PM” zatem zmiana 
(…) nie wpłynie negatywnie na strukturę przestrzenną okolicy (…)”. 
Do uwagi dołączono:  

- kopię decyzji o lokalizacji wjazdu, 
- decyzję o warunkach zabudowy. 

 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na poszerzeniu granic jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych” 
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i włączeniu w jej granice działki wskazanej w uwadze – wyrównano szerokość pasa 
zabudowy do około 110 m od ul. Strykowskiej. 
Przedmiotowa działka znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, 
będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. Pozostała część działki wraz 
z otaczającymi ją terenami została zaliczona do „Strefy N – obejmującej obszary 
o dominującej funkcji rolnej, w przewadze niezabudowane lub z rozproszoną zabudową”, 
która stanowi podstawową strefę, decydującą o ochronie walorów krajobrazowych Parku. 
W strefie tej zakłada się utrzymanie dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania. 
Powyższe względy, obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów 
niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej o szerszym 
zasięgu – pozostałą część przedmiotowej działki pozostawiono w granicach jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. 
Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej jednostce, na których 
obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego 
(czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się 
wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 73 
 

- wpłynęła 4 września 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 40, 42, 41/1 i 43, w obrębie B-10 oraz działki nr 189/5, w obrębie 

B-11, położonych przy ul. Przepiórczej b.n. 
 
Pani  i 15 osób popierających uwagę składają uwagi dotyczące: 

1) zmiany przeznaczenia ww. terenów, zgodnie z otrzymanymi decyzjami, na tereny 
zabudowy jednorodzinnej; 

2) lub odstąpienia od projektowanej w Studium zmiany sposobu zagospodarowania tych 
terenów, na takie, które uwzględnią otrzymane decyzje. 

Składający uwagę informują m.in., że: „dla działki nr 42, obręb B-10 przy ul. Przepiórczej 
w Łodzi wydano pozwolenie na budowę 12 domów jednorodzinnych w układzie 
rozproszonym uprawomocnione dnia 18.11.2016 r. (…). Ponadto zgodnie z otrzymaną 
decyzją o warunkach zabudowy (…) z dnia 13 listopada 2015 r. dla działki nr 42 i wydanym 
na jej podstawie pozwoleniem na budowę (…) współwłaściciele wykonali już następujące 
czynności: 
1. naprawy/utwardzenia (na własny koszt) drogi na działce drogowej nr 40 obręb B-10, na 
podstawie zgody zarządcy drogi (ZDiT), w celu poprawy i utrzymania jej przejezdności (…). 
2. zniesienia współwłasności działki 42 na drodze sądowej, a w związku z tym wydzielenia 
24 działek o numerach ewidencyjnych od 42/1 do 42/24 zgodnie z Postanowieniem Sądu 
Rejonowego, Sygn. akt III Ns 57/17 z dnia 6 czerwca 2017. Działki od numeru 42/13 do 
42/24 stanowią działki drogowe przeznaczone na poszerzenie pasa drogowego, wzdłuż działki 
drogowej nr 40, co jest wynikiem decyzji o warunkach zabudowy nr (…). Postanowieniem 
Sądu Rejonowego, Sygn. akt III Ns 57/17 z dnia 6 czerwca 2017 roku stan ten stał się 
prawomocny (…). 
3. ustanowienia wzajemnych służebności drogowych zarówno na rzecz współwłaścicieli 
działki 41/1 jak i dla właścicieli działek powstałych po zniesieniu współwłasności działki 42 
obręb B-10, w celu poprawy dostępu do drogi publicznej z ul. Przepiórczej, zgodnie 
z wyznaczonymi w decyzji o warunkach zabudowy kryteriami o poszerzeniu pasa drogowego 
wzdłuż działki drogowej nr 40, obręb B-10. 
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4. ustanowienia służebności na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej przechodu i przesyłu 
w związku z zaopatrzeniem nieruchomości w media oraz przyłączaniem kolejnych 
odbiorców. 
Odpowiednie zapisy dotyczące ustanowionych służebności znajdują odzwierciedlenie w treści 
właściwych działów księgi wieczystej (…), prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-
Śródmieście w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych dla działki ewidencyjnej nr 42 obręb 
B-10 (…)”. 
Ponadto Składający uwagę informuje, że „dla działki drogowej nr 40 obręb B-10 wydano 
decyzję nr (…) o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wybudowani 
wodociągu dla domów jednorodzinnych objętych ww. pozwoleniem na budowę (…). Działka 
drogowa nr ewidencyjny. 40 obręb B-10, zgodnie z wydanymi decyzjami, stanowi 
oś komunikacyjną i infrastrukturalną dla planowanych domów jednorodzinnych a zatem 
wyłączenie jej z zabudowy stanowić będzie przeszkodę w realizacji prawomocnych decyzji. 
Złożone zostało zgłoszenie zamiaru wykonania robót, a Prezydent Miasta Łodzi wydał 
potwierdzenie (…), że zgłoszenie to stało się skuteczne w dniu 22.09.2016 r. (…). Zawarto 
również umowę przedwstępną przejęcia instalacji wodociągowej przez ZWiK po jej 
wybudowaniu (…)”. 
Zaznaczają również, że „zgodnie z wydanym przez Prezydenta Miasta Łodzi Zaświadczeniem 
z dnia 15 kwietnia 2015 r. (…) grunt rolny z przeznaczeniem na budowę dwunastu budynków 
jednorodzinnych, obejmujący nieruchomość położoną w Łodzi, oznaczoną jako działka 
ewidencyjna nr 42 obręb B-10 może zostać wyłączona z produkcji rolnej bez konieczności 
wydawania decyzji zezwalającej na takie wyłączenie (…). 
W zgodzie z powyższą dokumentacją na ww. działkach toczą się już prace inwestorskie 
zmierzające do rozpoczęcia realizacji pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na 
budowie 12 domów jednorodzinnych (…). 
Dodatkowo Składający uwagę informują, że „dla działki o nr 41/1 obręb B-10 przy 
ul. Przepiórczej w Łodzi wydano decyzję o warunkach zabudowy dla budowy 12 domów 
jednorodzinnych w układzie rozproszonym. Działka ewidencyjna nr 43 obręb B-10 stanowi 
część koncepcji zawartej w niniejszej decyzji (…). 
Dla tej działki, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy właściciele: 
1. wspólnie z współwłaścicielami działki nr 42 (obecnie dziatki od nr 42/1 do 42/24), obręb 
B-10 dokonali naprawy/utwardzenia drogi na działce drogowej nr 40, na podstawie zgody 
zarządcy drogi (ZDiT), w celu poprawy jej przejezdności. 
2. ustanowili wzajemną służebność drogową na rzecz współwłaścicieli działki 42 (obecnie 
działki od nr 42/1 do 42/24) obręb B-10 w celu poprawy dostępu do drogi publicznej 
z ul. Przepiórczej, zgodnie z wyznaczonymi w decyzji o warunkach zabudowy kryteriami 
o poszerzeniu pasa drogowego wzdłuż działki drogowej nr 40, obręb B-10. 
3. ustanowili służebność na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej przechodu i przesyłu 
w związku z zaopatrzeniem nieruchomości w media oraz przyłączaniem kolejnych 
odbiorców”. 
4. Informują także, „że zgodnie z wydanym przez Prezydenta Miasta Łodzi Zaświadczeniem 
z dnia 23.03.2016 r. (…), grunt rolny z przeznaczeniem na budowę dwunastu budynków 
jednorodzinnych, obejmujący nieruchomość położoną w Łodzi, oznaczoną jako działka 
ewidencyjna nr 41/1 obręb B-10 może zostać wyłączona z produkcji rolnej bez konieczności 
wydawania decyzji zezwalającej na takie wyłączenie (…). 
Odpowiednie zapisy dotyczące ustanowionych służebności znajdują odzwierciedlenie w treści 
właściwych działów księgi wieczystej (…) prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-
Śródmieście w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych dla działki ewidencyjnej nr 41/1 
obręb B-10. W załączeniu odpis elektroniczny KW (…)”. 
Do uwagi dołączono:  
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- decyzję pozwolenia na budowę z dnia 11 października 2016 r., obejmującego budowę 
12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z urządzeniami budowlanymi dla działki 
o numerze ewidencyjnym 42, w obrębie B-10, 

- decyzję o warunkach zabudowy z dnia 13 lipca 2014 r. dla inwestycji polegającej 
na budowie zespołu do 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz 
z infrastrukturą techniczną, dla działki o numerze ewidencyjnym 42, w obrębie B-10 
oraz fragmentów działek drogowych o numerze ewidencyjnym 40 i 189/5, w obrębie 
B-10, 

- postanowienie Sądu Rejonowego, Sygn. Akt III Ns 57/17 z dnia 6.06.2017 r.,  
- odpis księgi wieczystej (…),  
- decyzję (…) o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 15 czerwca 2016 r. wraz 

z dokumentem potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia wykonania robót oraz 
informacją o dacie uprawomocnienia pismo (…),  

- notatkę z dnia 27 stycznia 2015 r.,  
- zgodę zarządcy drogi (Zarządu Dróg i Transportu) oraz korespondencję z Zarządem 

Dróg i Transportu,  
- decyzję (…) z dnia 13.11.2015 r.,  
- odpis księgi wieczystej (…),  
- decyzję z dnia 25 maja 2016 r., 
- decyzja o warunkach zabudowy z dnia 19 listopada 2015 r. dla inwestycji polegającej 

na budowie zespołu do 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz 
z infrastrukturą techniczną, dla działki o numerze ewidencyjnym 41/1, w obrębie B-10 
oraz fragmentów działek drogowych o numerze ewidencyjnym 40 i 189/5, w obrębie 
B-11, 

- zaświadczenie Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15.04.2015 nr (…),  
- umowę przedwstępną przejęcia sieci wodociągowej na własność ŁSI Sp. z o.o. 
- zaświadczenie Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23.03.2016 nr (…). 

 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru 
(przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Przedmiotowe działki położone są w granicach jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. 
Są to tereny z dużym udziałem zieleni w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie 
przewidywane dla rozwoju nowych struktur zabudowy. Zgodnie z zapisami projektu Studium, 
dla wszystkich terenów w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie 
istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie 
stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). Obecnie, jak wyjaśniono w punkcie 1, nie jest 
możliwe wyznaczenie w projekcie Studium jednostki funkcjonalno-przestrzennej 
przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej.  
 
 
 



46 

Uwaga nr 74 
 

- wpłynęła 4 września 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 80/5, w obrębie B-36, położonej przy ul. Warzywnej 25. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
modyfikacji przebiegu projektowanej, nieprzekraczalnej linii zabudowy przewidzianej 
dla działki nr 80/5, w obrębie B-36, w terenie 64MN poprzez przedłużenie jej przebiegu 
w kierunku zachodnim.  
Składający uwagę informuje m.in., że: „jak wynika z załącznika graficznego, projektowana 
północna linia nieprzekraczalnej zabudowy dla obszaru 64MN wykreślona została w sposób 
nieregularny poprzez stworzenie uskoku w części zachodniej (…). Taki sposób wykreślenia 
północnej linii zabudowy nie znajduje jakiegokolwiek uzasadnienia prawnego, 
ani faktycznego. Powstały w konsekwencji uskok między obszarem oznaczonym 64MN 
i obszarem oznaczonym 60ZN w sposób nieuzasadniony i niezgodny z przywołaną wyżej 
zasadą równości różnicuje sytuację właścicieli nieruchomości położonych w stronę 
wschodnią od narożnika uskoku od sytuacji właścicieli nieruchomości położonych po stronie 
zachodniej od narożnika uskoku, w tym nieruchomości objętej niniejszą uwagą (…). Brak jest 
jakiegokolwiek uzasadnienia do zastosowania tego rodzaju zabiegu. Konstytucyjna zasada 
równości oznacza w szczególności obowiązek władzy publicznej takiego tworzenia norm 
prawnych, aby podmioty uznane za znajdujące się w podobnej sytuacji poddane zostały 
podobnym rygorom prawnym (…). Brak korekty projektu Studium w zakresie przebiegu 
nieprzekraczalnej linii zabudowy, (…) doprowadzi do naruszenia przywołanej zasady 
równości wobec prawa. Ponadto modyfikacja przebiegu północnej nieprzekraczalnej linii 
zabudowy, zgodna z treścią niniejszej uwagi, nie narusza praw osób trzecich, ani interesu 
społecznego reprezentowanego przez Władze miasta. W szczególności modyfikacja ta nie 
będzie powodowała naruszenia wartości chronionych ustawowo, w tym walorów 
architektonicznych i krajobrazowych terenu, wymagań ochrony środowiska, wymagań 
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków lub potrzeby ochrony interesu publicznego”. 
Składający uwagę podkreśla, „iż na obszarze na który zgodnie z niniejszą uwagą zostałby 
rozciągnięty obszar 64MN nie występują jakiekolwiek zasoby, twory i składniki, o których 
mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, które mogłyby 
być chronione w sposób określony jedną z form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 
ust. 1 tejże ustawy (…)”. 
Do uwagi dołączono załącznik graficzny obrazujący wnioskowany przebieg nieprzekraczalnej 
linii zabudowy. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga wykracza poza szczegółowość ustaleń Studium. Projekt Studium nie ustala przebiegu 
linii zabudowy i zasad sytuowania budynku na działce (takie rozwiązania są przedmiotem 
ustaleń planu miejscowego), a jedynie granice wyznaczonych jednostek funkcjonalno-
przestrzennych. Zgodnie z zapisami projektu Studium, na etapie sporządzania planu 
miejscowego, po przeprowadzeniu szczegółowych analiz, dopuszcza się modyfikację linii 
rozgraniczającej jednostki funkcjonalno-przestrzenne o różnym przeznaczeniu. 
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Uwaga nr 75 
 

- wpłynęła 4 września 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 44, w obrębie P-1, położonej przy ul. Cieplarnianej 7. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
sprzeciwu wobec przebiegu Trasy Kaczeńcowej przez ww. działkę. 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „zostały wydane warunki zabudowy (11 domów) 
na 17000 m2 – decyzja z dnia 24.10.2013 r. (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Przebieg drogi jest zgodny z zawartym w obowiązującym Studium i Aktualizacji Studium 
Systemu Transportowego dla Miasta Łodzi, przy czym dokonano obniżenia jej klasy 
technicznej – z głównej (G) na zbiorczą (Z). Droga przebiega w optymalnym korytarzu na 
odcinku między ul. Judyma a ul. Rąbieńską. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dopuszcza 
się możliwość zmiany przebiegu elementów liniowych takich jak drogi pod warunkiem 
utrzymania ciągłości systemu. Faktyczny zasięg pasa drogowego i potrzeby w zakresie 
wykupu poszczególnych działek będą podlegały doprecyzowaniu na etapie wydawania 
stosownej decyzji administracyjnej. 
 
Uwaga nr 76 
 

- wpłynęła 4 września 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 25/1, w obrębie B-18, położonej przy ul. Bzury 26. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
„wyłączenia z planu zalesiania działki przy ul. Bzury 26”. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego 
(zalesienie) uniemożliwia (…) postawienie budynku o charakterze gospodarczo-letniskowym 
do 35 m2. Jest to ogromne utrudnienie w korzystaniu z działki (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Przedmiotowa działka znajduje się na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich, będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. W planie ochrony Parku 
wskazano obszar ww. działki oraz jej sąsiedztwa jako teren jednostki, dla której „postulowane 
jest wprowadzanie dolesień rozwijających walory środowiska”. 
Zgodnie z ww. wytycznymi planu ochrony Parku, taki kierunek zagospodarowania tej części 
miasta został także przyjęty w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, przyjętym uchwałą Nr V/86/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 
2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Strykowskiej, Łodzianka i Okólnej, do 
granicy Lasu Łagiewnickiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 785). 
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Zakwalifikowanie w projekcie Studium działki wskazanej przez Składającego uwagę oraz jej 
otoczenia do jednostki funkcjonalno-przestrzennej „L – Tereny lasów o powierzchni 
minimum 3 ha” jest konsekwencją ustaleń ww. dokumentów. 
 
Uwagi o numerach 77 i 143 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły w dniach: 4 września 2017 r. – uwaga o numerze 77; 14 września 2017 r. – 
uwaga o numerze 143,  

- dotyczą projektowanego połączenia ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego z ul. Łagiewnicką 
oraz terenów przyległych. 

 
Pan  w imieniu swoim i 18 osób popierających uwagę – uwaga nr 77 
i Lokatorzy bloku przy  - Pani  i 15 osób 
popierających uwagę – uwaga nr 143 składają uwagi dotyczące: 
sprzeciwu wobec przebiegu projektowanego korytarza drogowego łączącego ul. Tadeusza 
Boya-Żeleńskiego z ul. Łagiewnicką. 
Składający uwagę nr 77 informują m.in., że: „mieszkańcy bloków i domów przy ul. gen. 
Michała Tokarzewskiego i okolic protestują i nie wyrażają zgody na projekt planu korytarza 
ulicznego łączącego ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego z ul. Łagiewnicką (…)”. 
Do uwagi dołączono listę osób popierających uwagę (18 podpisów). 
Składający uwagę nr 143 informują m.in., że jest to miejsce ważne dla mieszkańców, 
„ze względu na otaczającą ciszę, pas kojącej zieleni, miejsce spacerów (…), do tej pory 
bardzo bezpieczne”.  
Do uwagi dołączono listę osób popierających uwagę (16 podpisów). 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
Połączenie ul. Dolnej i ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego jest zgodne z rozwiązaniami 
zaproponowanymi w obowiązującym Studium i Aktualizacji Studium Systemu 
Transportowego dla Miasta Łodzi. Utworzenie w tym rejonie miasta nowego połączenia na 
kierunku wschód- zachód jest niezbędne. Obecnie ruch ten odbywa się chaotycznie, kilkoma 
odcinkami ulic i przejazdów, często o nawierzchniach w złym stanie technicznym. Realizacja 
projektowanej ulicy nie będzie się wiązała z obszerną rozbudową, lecz regulacją oraz budową 
podstawowych elementów tj. odpowiedniej nawierzchni, chodników. 
 
Uwaga nr 78 
 

- wpłynęła 4 września 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 597, w obrębie B-49, położonej przy ul. Koszykowej 13. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
sprzeciwu wobec przebiegu projektowanego korytarza drogowego łączącego ul. Tadeusza 
Boya-Żeleńskiego z ul. Łagiewnicką przez ww. nieruchomość. 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „plan projektu istnieje od ponad 40 lat, do chwili 
obecnej nie został wdrożony, przebiegać ma przez” ww. nieruchomość, na co Składająca 
uwagę nie wyraża zgody. Dodaje, że rezerwowanie terenu dla drogi uniemożliwia realizację 
planów dotyczących ww. działki. Zaznacza, że „obszar ten jest oazą zieleni i spokoju, rosną 
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tu topole – drzewa, które mają ponad 50 lat. Korytarz ten planowany jest pod oknami 
mieszkańców bloków ul. gen. Michała Tokarzewskiego. Spaliny i hałas będą zakłócać spokój 
i wypoczynek (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Połączenie ul. Dolnej i ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego jest zgodne z rozwiązaniami 
zaproponowanymi w obowiązującym Studium i Aktualizacji Studium Systemu 
Transportowego dla Miasta Łodzi. Utworzenie w tym rejonie miasta nowego połączenia na 
kierunku wschód- zachód jest niezbędne. Obecnie ruch ten odbywa się chaotycznie, kilkoma 
odcinkami ulic i przejazdów, często o nawierzchniach w złym stanie technicznym. Realizacja 
projektowanej ulicy nie będzie się wiązała z obszerną rozbudową, lecz regulacją oraz budową 
podstawowych elementów tj. odpowiedniej nawierzchni, chodników. 
 
Uwaga nr 79 
 

- wpłynęła 4 września 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 129/4, w obrębie W-43, położonej przy ul. Malowniczej. 

 
Państwo  składają uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „pozwalającej 
na budowę 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej”. 
Składający uwagę informują m.in., że: „Prezydent Miasta Łodzi postanowieniem (…) z dnia 
4.01.2017 r. zawiesił z urzędu ww. postępowanie ze względu na niezgodność 
przewidywanych rozwiązań projektu planu z wnioskowanymi ustaleniami decyzji 
o warunkach zabudowy. Zgodnie z rysunkiem „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” przyjętym uchwałą nr XCIX/1826/10 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. teren przedmiotowej działki położny jest 
w obszarze wskazanym (…) pod tereny zieleni naturalnej i dolin rzecznych (ZN). Teren ten 
sąsiaduje z terenami zabudowy jednorodzinnej i usługowej przekształcanej z osadnictwa 
wiejskiego (MN1). Oznaczenie terenu przedmiotowej działki, jak i działek sąsiednich 
położonych przy ul. Malowniczej jako terenu zieleni naturalnej i dolin rzecznych (…), 
narusza interes prawny (…), narazi miasto na wypłatę odszkodowań za obniżenie wartości 
nieruchomości, które obecnie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 
mogą być zagospodarowane na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”. Składający 
uwagę dodają, że na ww. działce nie ma cieku. „Jest to fikcja, która w konsekwencji jej 
przyjęcia za rzeczywistość w opracowywanych dokumentach planistycznych wpłynie na 
prawa właścicieli nieruchomości. Lokalne obniżenie terenu w tym rejonie nie tworzy 
ograniczeń w realizacji zabudowy. Na terenie nawet przy ulewnych deszczach nie tworzą się 
kałuże, woda nie przepływa przez działkę. Na obszarze tym nie ma żadnej zieleni naturalnej. 
Tereny, poza zabudowanym i zabudowywanym pasmem wzdłuż ul. Malowniczej (pas 
o szerokości około 190 m) jest użytkowany rolniczo. Działki sąsiednie są zabudowane. 
Dla wielu działek w sąsiedztwie wydano decyzje o warunkach zabudowy. W realizacji jest 
kilka budynków mieszkalnych”. Składający uwagę zaznaczają, że ww. działka „spełnia 
warunki „sąsiedztwa" dla wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej”. 
Do uwagi dołączono: 

- postanowienie o zawieszeniu procedowania wniosku o wydanie warunków zabudowy,  
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- wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru 
miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Malowniczej i Macieja Rataja oraz autostrady 
A1 i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Łodzi. 

 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na najintensywniej 
zagospodarowanych terenach wzdłuż ul. Malowniczej wyznaczono jednostkę funkcjonalno-
przestrzenną „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”. Obecna 
struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru wskazanego w uwadze i jego otoczenia 
(przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej o szerszym zasięgu. Obszar ten został więc włączony w granice jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. 
 
Uwaga nr 81 
 

- wpłynęła 5 września 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 182/1, w obrębie W-36, położonej przy ul. Olechowskiej b.n. 

 
      składa uwagę 

dotyczącą: 
utrzymania dotychczasowego przeznaczenia terenu – zabudowa mieszkaniowa (Studium 
z 2010 r.). 
Składający uwagę informują m.in., że: „Spółdzielnia będąc w likwidacji nie może sprzedać 
nieruchomości (…)”, które nie są przeznaczone pod zabudowę. „W obecnej chwili w tym 
obszarze nie ma gospodarstw rolnych prowadzących działalność. Rejon ten stracił charakter 
rolniczy i stał się miastem”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
 
Uwaga nr 82 
 

- wpłynęła 5 września 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 90/7, w obrębie W-1, położonej przy ul. Łodzianka. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (działkę 
budowlaną). 
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Składający uwagę informuje m.in., że: „działka od kilku lat nie jest używana jako rolna. 
Na sąsiednich działkach powstają nowo budowane domy. Działka spełnia wszystkie wymogi 
techniczne, aby przeznaczyć ją pod zabudowę jednorodzinną”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Przedmiotowa działka znajduje się na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich, będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. Działka ta wraz z terenami ją 
otaczającymi została zaliczona do „Strefy N – obejmującej obszary o dominującej funkcji 
rolnej, w przewadze niezabudowane lub z rozproszoną zabudową”, która stanowi 
podstawową strefę, decydującą o ochronie walorów krajobrazowych Parku. W strefie tej 
zakłada się utrzymanie dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania. Powyższe 
względy, obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów 
niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przedmiotowa działka położona jest 
w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
użytkowane rolniczo”. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej 
jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania 
planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji 
administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). Obecnie, jak wyjaśniono powyżej, nie jest możliwe wyznaczenie 
w projekcie Studium jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej.  
 
Uwaga nr 83 
 

- wpłynęła 5 września 2017 r.,  
- dotyczy działek nr 90/9 i 90/10, w obrębie W-1, położonych przy ul. Łodzianka. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (działki 
budowlane). 
Składający uwagę informuje m.in., że: „działki od kilku lat nie są użytkowane jako rolne”. 
Składający uwagę dodaje, że dnia 12 czerwca 2017 r. uzyskał warunki zabudowy i jest 
w trakcie adaptacji projektu i otrzymania pozwolenia na budowę, a jeżeli będzie to możliwe 
w 2017 roku chciałby rozpocząć budowę. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Przedmiotowe działki znajdują się na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich, będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. Działki te wraz z terenami 
je otaczającymi zostały zaliczone do „Strefy N – obejmującej obszary o dominującej funkcji 
rolnej, w przewadze niezabudowane lub z rozproszoną zabudową”, która stanowi 
podstawową strefę, decydującą o ochronie walorów krajobrazowych Parku. W strefie tej 
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zakłada się utrzymanie dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania. Powyższe 
względy, obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów 
niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przedmiotowe działki położone 
są w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, 
w tym użytkowane rolniczo”. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów 
w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili 
opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych 
decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). Obecnie, jak wyjaśniono powyżej, nie jest możliwe wyznaczenie 
w projekcie Studium jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej. 
 
Uwaga nr 84 
 

- wpłynęła 5 września 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 90/8, w obrębie W-1, położonej przy ul. Łodzianka. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
zmiany przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
(działkę budowlaną). 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „działka od kilku lat nie jest używana jako rolna. 
Na sąsiednich działkach powstają nowo budowane domy. Działka spełnia wszystkie wymogi 
techniczne, aby przeznaczyć ją pod zabudowę jednorodzinną”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Przedmiotowa działka znajduje się na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich, będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. Działka ta wraz z terenami 
ją otaczającymi została zaliczona do „Strefy N – obejmującej obszary o dominującej funkcji 
rolnej, w przewadze niezabudowane lub z rozproszoną zabudową”, która stanowi 
podstawową strefę, decydującą o ochronie walorów krajobrazowych Parku. W strefie 
tej zakłada się utrzymanie dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania. Powyższe 
względy, obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów 
niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przedmiotowa działka położona jest 
w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
użytkowane rolniczo”. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej 
jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania 
planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji 
administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). Obecnie, jak wyjaśniono powyżej, nie jest możliwe wyznaczenie 
w projekcie Studium jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej.  
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Uwaga nr 85 
 

- wpłynęła 5 września 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 1/7, w obrębie P-1, położonej przy ul. Zadraż. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
zmiany przeznaczenia ww. działki z Ls na cele nieleśne tj. na tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, „w ramach uzupełnienia istniejącej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej”. 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „według obowiązującego Studium uwarunkowań 
z 2010 r. ww. działka oznaczona została jako MN – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz ZN – tereny zieleni naturalnej i dolin rzecznych. Według projektu 
SUiKZP z dnia 17.07.2017 r. działka nr ewidencyjny 1/7, znajdująca się przy ul. Zadraż, 
oznaczona została jako - lasy prywatne o nieuregulowanym stanie prawnym – wg. ewidencji 
gruntów. Usytuowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie działek o zabudowie mieszkalnej 
jednorodzinnej”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W projekcie Studium przedmiotowa nieruchomość położona jest w ramach terenów „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Obecna struktura funkcjonalno-
przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta 
ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość 
wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla 
rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Należy zwrócić uwagę na fakt położenia działki 
w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej Trasy Wojska Polskiego, co wpłynie negatywnie 
na klimat akustyczny tej nieruchomości w kontekście lokalizacji na niej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 
 
Uwaga nr 86 
 

- wpłynęła 6 września 2017 r., 
- dotyczy działek nr: 117/3, 230/1, 430/1 i 364, w obrębie G-53. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
zachowania terenów przemysłowych, przeznaczonych pod zamierzenie inwestycyjne 
o zatrudnieniu minimum 3000 osób, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. wraz z możliwością lokalizacji terenów 
logistycznych oraz ujęcia tego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Składający uwagę informuje m.in., że:  
„1. Wniosek dotyczy obszaru ziemi, obręb geodezyjny G-53, przylegających do obwodnicy 
S14 - zaraz za terenami przemysłowymi IKEA z jednej strony, do węzła Łódź Lublinek czyli 
do ulicy Nad Dobrzynką, a z drugiej strony w bliskiej odległości ulic Chocianowicka 
i Łaskowice. 
2. Tereny były sprawdzane archeologicznie podczas budowy obwodnicy S14, nie znaleziono 
wówczas znalezisk o wartościach archeologicznych. 
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3. Tereny proponowane pod inwestycje przemysłowe nie leżą w bezpośrednim sąsiedztwie 
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Międzyrzecze Neru i Dobrzynki” – a więc nie 
zagrażają tym terenom i dalszemu rozwojowy rekreacji (…). 
4. Tereny zielone obejmują zaś obszar w stronę wsi Gorzew/Górka Pabianicka w stronę torów 
kolejowych i znajdują się po drugiej stronie ulicy nad Dobrzynką, w dolinie rzeki Dobrzynki. 
5. Obszar, który jest przedmiotem naszego wniosku był od początku przewidziany pod 
inwestycje, w Studium z 2010 roku te tereny również przewidziane są jako tereny 
przemysłowe przeznaczone pod zamierzenie inwestycyjne o zatrudnieniu minimum 3000 
osób. 
6. Ziemie które wchodzą w skład ww. obszaru to ziemie klas V i VI więc są to ziemie bardzo 
niskiej jakości. Obecnie prowadzona działalność rolnicza na części tych terenów polega 
bardziej na ochronie tych terenów przed kompletną degradacją, niż na uprawach rolniczych 
przynoszących dochód ich właścicielom (…).  
7. Zachowanie i ujęcie tych terenów w planie zagospodarowania przestrzennego Łodzi jako 
tereny przemysłowe/logistyczne zwiększa bardzo szanse ściągnięcia do Łodzi poważnych 
inwestorów (…). 
8. Duże znaczenie dla potencjalnych inwestorów ma obecna infrastruktura drogowa w obrębie 
ww. działek. Ww. tereny znajdują się w doskonałej lokalizacji dla potencjalnych inwestorów, 
z punktu widzenia logistyki działania – przy obwodnicy S14, z dobrym, szerokim wjazdem 
do Łodzi, jednocześnie blisko drogi S8, wschodniej obwodnicy, z dojazdem do autostrad Al 
i A2 – a wkrótce przy zachodniej obwodnicy Łodzi, z dojazdem do Zgierza. Wcześniej brak 
drogi S8, S14, brak wschodniej obwodnicy Łodzi i planów rozpoczęcia budowy zachodniej 
był dużą przeszkodą dla potencjalnych nabywców. 
9. Obecnie po drugiej stronie obwodnicy S14 – vis a vis przedmiotowego obszaru – 
w obszarze należącym do gminy Ksawerów tworzona jest strefa ekonomiczna 
i w najbliższym czasie planowana jest inwestycja dotycząca budowy fabryki AGD dużego 
światowego koncernu MIELE. Zatem naturalnym wydaje się możliwość utworzenia po 
dwóch stronach S14 strefy przemysłowej, zwłaszcza, że byłaby już na obrzeżach miasta, a nie 
jak planowane jest to w Studium 2017 w przypadku innych stref, w jego centrum”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Teren nie został wskazany do zainwestowania pod tereny aktywności gospodarczej z uwagi 
na wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe przedmiotowego obszaru i jego otoczenia. 
Ze względu na potrzebę ochrony krajobrazu naturalnego fragmentu doliny Neru i doliny 
Dobrzynki przedmiotowy obszar włączony został w granice obszarowej formy ochrony 
przyrody – zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Międzyrzecze Neru i Dobrzynki”, 
ustanowionej uchwałą Nr XCI/1602/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2010 r. 
w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Międzyrzecze Neru 
i Dobrzynki” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 245, poz. 1978), która wprowadza 
m.in. ograniczenia w zakresie zmiany sposobu użytkowania ziemi. Na potrzebę ochrony 
walorów przyrodniczych terenów położonych na zachód od ul. Nad Dobrzynką wskazują 
także ustalenia innych dokumentów kształtujących politykę przestrzenną – obowiązujący Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego wskazuje przedmiotowy rejon 
miasta do objęcia ochroną prawną jako obszar chronionego krajobrazu. Ponadto w dotychczas 
obowiązujących dla miasta dokumentach planistycznych m.in. w Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z 2010 r., przedmiotowe 
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nieruchomości, nie były włączone w strefę terenów przemysłowych i stanowiły część systemu 
przyrodniczego miasta. 
Teren określony w uwadze został ujęty w zarządzeniu Nr 3156/VII/16 Prezydenta Miasta 
Łodzi z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu sporządzania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Łodzi na lata 2016-2020, 
zmienionym zarzędzeniami Nr 4295/VII/16 z dnia 11 sierpnia 2016 r. i Nr 6969/VII/17 z dnia 
28 września 2017 r. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządza się zgodnie 
z zapisami studium oraz przepisami odrębnymi. Podjęcie działań zmierzających 
do rozpoczęcia prac nad planem miejscowym wykracza poza zakres ustaleń studium. 
 
Uwaga nr 87 
 

- wpłynęła 6 września 2017 r., 
- dotyczy działki nr 234/1, w obrębie G-53, położonej przy ul. Łaskowice 88. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
zachowania terenów przemysłowych, przeznaczonych pod zamierzenie inwestycyjne 
o zatrudnieniu minimum 3000 osób, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. wraz z możliwością lokalizacji terenów 
logistycznych oraz ujęcia tego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Składający uwagę informuje m.in., że:  
„1. Wniosek dotyczy obszaru ziemi, obręb geodezyjny G-53, przylegających do obwodnicy 
S14 - zaraz za terenami przemysłowymi IKEA z jednej strony, do węzła Łódź Lublinek czyli 
do ulicy Nad Dobrzynką, a z drugiej strony w bliskiej odległości ulic Chocianowicka 
i Łaskowice. 
2. Tereny były sprawdzane archeologicznie podczas budowy obwodnicy S14, nie znaleziono 
wówczas znalezisk o wartościach archeologicznych. 
3. Tereny proponowane pod inwestycje przemysłowe nie leżą w bezpośrednim sąsiedztwie 
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Międzyrzecze Neru i Dobrzynki” – a więc nie 
zagrażają tym terenom i dalszemu rozwojowy rekreacji (…). 
4. Tereny zielone obejmują zaś obszar w stronę wsi Gorzew/Górka Pabianicka w stronę torów 
kolejowych i znajdują się po drugiej stronie ulicy nad Dobrzynką, w dolinie rzeki Dobrzynki. 
5. Obszar, który jest przedmiotem naszego wniosku był od początku przewidziany pod 
inwestycje, w Studium z 2010 roku te tereny również przewidziane są jako tereny 
przemysłowe przeznaczone pod zamierzenie inwestycyjne o zatrudnieniu minimum 3000 
osób. 
6. Ziemie które wchodzą w skład ww. obszaru to ziemie klas V i VI więc są to ziemie bardzo 
niskiej jakości. Obecnie prowadzona działalność rolnicza na części tych terenów polega 
bardziej na ochronie tych terenów przed kompletną degradacją, niż na uprawach rolniczych 
przynoszących dochód ich właścicielom (…). 
7. Zachowanie i ujęcie tych terenów w planie zagospodarowania przestrzennego Łodzi jako 
tereny przemysłowe/logistyczne zwiększa bardzo szanse ściągnięcia do Łodzi poważnych 
inwestorów (…).  
8. Duże znaczenie dla potencjalnych inwestorów ma obecna infrastruktura drogowa w obrębie 
ww. działek. Ww. tereny znajdują się w doskonałej lokalizacji dla potencjalnych inwestorów, 
z punktu widzenia logistyki działania – przy obwodnicy S14, z dobrym, szerokim wjazdem do 
Łodzi, jednocześnie blisko drogi S8, wschodniej obwodnicy, z dojazdem do autostrad Al i A2 
– a wkrótce przy zachodniej obwodnicy Łodzi, z dojazdem do Zgierza. Wcześniej brak drogi 
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S8, S14, brak wschodniej obwodnicy Łodzi i planów rozpoczęcia budowy zachodniej był 
dużą przeszkodą dla potencjalnych nabywców. 
9. Obecnie po drugiej stronie obwodnicy S14 – vis a vis przedmiotowego obszaru – 
w obszarze należącym do gminy Ksawerów tworzona jest strefa ekonomiczna 
i w najbliższym czasie planowana jest inwestycja dotycząca budowy fabryki AGD dużego 
światowego koncernu MIELE. Zatem naturalnym wydaje się możliwość utworzenia po 
dwóch stronach S14 strefy przemysłowej, zwłaszcza, że byłaby już na obrzeżach miasta, a nie 
jak planowane jest to w Studium 2017 w przypadku innych stref, w jego centrum”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Teren nie został wskazany do zainwestowania pod tereny aktywności gospodarczej, z uwagi 
na wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe przedmiotowego obszaru i jego otoczenia. 
Ze względu na potrzebę ochrony krajobrazu naturalnego fragmentu doliny Neru i doliny 
Dobrzynki przedmiotowy obszar włączony został w granice obszarowej formy ochrony 
przyrody – zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Międzyrzecze Neru i Dobrzynki”, 
ustanowionej uchwałą Nr XCI/1602/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2010 r. 
w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Międzyrzecze Neru 
i Dobrzynki” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 245, poz. 1978), która wprowadza 
m.in. ograniczenia w zakresie zmiany sposobu użytkowania ziemi. Na potrzebę ochrony 
walorów przyrodniczych terenów położonych na zachód od ul. Nad Dobrzynką wskazują 
także ustalenia innych dokumentów kształtujących politykę przestrzenną – obowiązujący Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego wskazuje przedmiotowy rejon 
miasta do objęcia ochroną prawną jako obszar chronionego krajobrazu. Ponadto w dotychczas 
obowiązujących dla miasta dokumentach planistycznych m.in. w Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z 2010 r., przedmiotowe 
nieruchomości, nie były włączone w strefę terenów przemysłowych i stanowiły część systemu 
przyrodniczego miasta. 
Teren określony w uwadze został ujęty w zarządzeniu Nr 3156/VII/16 Prezydenta Miasta 
Łodzi z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu sporządzania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Łodzi na lata 2016-2020, 
zmienionym zarzędzeniami Nr 4295/VII/16 z dnia 11 sierpnia 2016 r. i Nr 6969/VII/17 z dnia 
28 września 2017 r. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządza się zgodnie 
z zapisami studium oraz przepisami odrębnymi. Podjęcie działań zmierzających 
do rozpoczęcia prac nad planem miejscowym wykracza poza zakres ustaleń studium. 
 
Uwaga nr 88 
 

- wpłynęła 6 września 2017 r., 
- dotyczy działki nr 366, w obrębie G-53, położonej przy ul. Łaskowice. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
zachowania terenów przemysłowych, przeznaczonych pod zamierzenie inwestycyjne 
o zatrudnieniu minimum 3000 osób, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. wraz z możliwością lokalizacji terenów 
logistycznych oraz ujęcia tego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Składający uwagę informuje m.in., że:  
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„1. Wniosek dotyczy obszaru ziemi, obręb geodezyjny G-53, przylegających do obwodnicy 
S14 - zaraz za terenami przemysłowymi IKEA z jednej strony, do węzła Łódź Lublinek czyli 
do ulicy Nad Dobrzynką, a z drugiej strony w bliskiej odległości ulic Chocianowicka 
i Łaskowice. 
2. Tereny były sprawdzane archeologicznie podczas budowy obwodnicy S14, nie znaleziono 
wówczas znalezisk o wartościach archeologicznych. 
3. Tereny proponowane pod inwestycje przemysłowe nie leżą w bezpośrednim sąsiedztwie 
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Międzyrzecze Neru i Dobrzynki” – a więc nie 
zagrażają tym terenom i dalszemu rozwojowy rekreacji (…). 
4. Tereny zielone obejmują zaś obszar w stronę wsi Gorzew/Górka Pabianicka w stronę torów 
kolejowych i znajdują się po drugiej stronie ulicy nad Dobrzynką, w dolinie rzeki Dobrzynki. 
5. Obszar, który jest przedmiotem naszego wniosku był od początku przewidziany pod 
inwestycje, w Studium z 2010 roku te tereny również przewidziane są jako tereny 
przemysłowe przeznaczone pod zamierzenie inwestycyjne o zatrudnieniu minimum 3000 
osób. 
6. Ziemie które wchodzą w skład ww. obszaru to ziemie klas V i VI więc są to ziemie bardzo 
niskiej jakości. Obecnie prowadzona działalność rolnicza na części tych terenów polega 
bardziej na ochronie tych terenów przed kompletną degradacją, niż na uprawach rolniczych 
przynoszących dochód ich właścicielom (…).  
7. Zachowanie i ujęcie tych terenów w planie zagospodarowania przestrzennego Łodzi jako 
tereny przemysłowe/logistyczne zwiększa bardzo szanse ściągnięcia do Łodzi poważnych 
inwestorów (…).  
8. Duże znaczenie dla potencjalnych inwestorów ma obecna infrastruktura drogowa w obrębie 
ww. działek. Ww. tereny znajdują się w doskonałej lokalizacji dla potencjalnych inwestorów, 
z punktu widzenia logistyki działania – przy obwodnicy S14, z dobrym, szerokim wjazdem do 
Łodzi, jednocześnie blisko drogi S8, wschodniej obwodnicy, z dojazdem do autostrad Al i A2 
– a wkrótce przy zachodniej obwodnicy Łodzi, z dojazdem do Zgierza. Wcześniej brak drogi 
S8, S14, brak wschodniej obwodnicy Łodzi i planów rozpoczęcia budowy zachodniej był 
dużą przeszkodą dla potencjalnych nabywców. 
9. Obecnie po drugiej stronie obwodnicy S14 – vis a vis przedmiotowego obszaru – 
w obszarze należącym do gminy Ksawerów tworzona jest strefa ekonomiczna 
i w najbliższym czasie planowana jest inwestycja dotycząca budowy fabryki AGD dużego 
światowego koncernu MIELE. Zatem naturalnym wydaje się możliwość utworzenia po 
dwóch stronach S14 strefy przemysłowej, zwłaszcza, że byłaby już na obrzeżach miasta, a nie 
jak planowane jest to w Studium 2017 w przypadku innych stref, w jego centrum”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Teren nie został wskazany do zainwestowania pod tereny aktywności gospodarczej, z uwagi 
na wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe przedmiotowego obszaru i jego otoczenia. 
Ze względu na potrzebę ochrony krajobrazu naturalnego fragmentu doliny Neru i doliny 
Dobrzynki przedmiotowy obszar włączony został w granice obszarowej formy ochrony 
przyrody – zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Międzyrzecze Neru i Dobrzynki”, 
ustanowionej uchwałą Nr XCI/1602/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2010 r. 
w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Międzyrzecze Neru 
i Dobrzynki” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 245, poz. 1978), która wprowadza 
m.in. ograniczenia w zakresie zmiany sposobu użytkowania ziemi. Na potrzebę ochrony 
walorów przyrodniczych terenów położonych na zachód od ul. Nad Dobrzynką wskazują 
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także ustalenia innych dokumentów kształtujących politykę przestrzenną – obowiązujący Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego wskazuje przedmiotowy rejon 
miasta do objęcia ochroną prawną jako obszar chronionego krajobrazu. Ponadto w dotychczas 
obowiązujących dla miasta dokumentach planistycznych m.in. w Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z 2010 r., przedmiotowe 
nieruchomości, nie były włączone w strefę terenów przemysłowych i stanowiły część systemu 
przyrodniczego miasta. 
Teren określony w uwadze został ujęty w zarządzeniu Nr 3156/VII/16 Prezydenta Miasta 
Łodzi z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu sporządzania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Łodzi na lata 2016-2020, 
zmienionym zarzędzeniami Nr 4295/VII/16 z dnia 11 sierpnia 2016 r. i Nr 6969/VII/17 z dnia 
28 września 2017 r. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządza się zgodnie 
z zapisami studium oraz przepisami odrębnymi. Podjęcie działań zmierzających 
do rozpoczęcia prac nad planem miejscowym wykracza poza zakres ustaleń studium. 
 
Uwaga nr 89 
 

- wpłynęła 6 września 2017 r., 
- dotyczy działek nr: 119/3, 119/4, 235, 432 i 433, w obrębie G-53, położonych przy 

ul. Łaskowice. 
 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
zachowania terenów przemysłowych, przeznaczonych pod zamierzenie inwestycyjne 
o zatrudnieniu minimum 3000 osób, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. wraz z możliwością lokalizacji terenów 
logistycznych oraz ujęcia tego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Składająca uwagę informuje m.in., że:  
„1. Wniosek dotyczy obszaru ziemi, obręb geodezyjny G-53, przylegających do obwodnicy 
S14 - zaraz za terenami przemysłowymi IKEA z jednej strony, do węzła Łódź Lublinek czyli 
do ulicy Nad Dobrzynką, a z drugiej strony w bliskiej odległości ulic Chocianowicka 
i Łaskowice. 
2. Tereny były sprawdzane archeologicznie podczas budowy obwodnicy S14, nie znaleziono 
wówczas znalezisk o wartościach archeologicznych. 
3. Tereny proponowane pod inwestycje przemysłowe nie leżą w bezpośrednim sąsiedztwie 
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Międzyrzecze Neru i Dobrzynki” – a więc nie 
zagrażają tym terenom i dalszemu rozwojowy rekreacji (…). 
4. Tereny zielone obejmują zaś obszar w stronę wsi Gorzew/Górka Pabianicka w stronę torów 
kolejowych i znajdują się po drugiej stronie ulicy nad Dobrzynką, w dolinie rzeki Dobrzynki. 
5. Obszar, który jest przedmiotem naszego wniosku był od początku przewidziany pod 
inwestycje, w Studium z 2010 roku te tereny również przewidziane są jako tereny 
przemysłowe przeznaczone pod zamierzenie inwestycyjne o zatrudnieniu minimum 3000 
osób. 
6. Ziemie które wchodzą w skład ww. obszaru to ziemie klas V i VI więc są to ziemie bardzo 
niskiej jakości. Obecnie prowadzona działalność rolnicza na części tych terenów polega 
bardziej na ochronie tych terenów przed kompletną degradacją, niż na uprawach rolniczych 
przynoszących dochód ich właścicielom (…).  
7. Zachowanie i ujęcie tych terenów w planie zagospodarowania przestrzennego Łodzi jako 
tereny przemysłowe/logistyczne zwiększa bardzo szanse ściągnięcia do Łodzi poważnych 
inwestorów (…).  
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8. Duże znaczenie dla potencjalnych inwestorów ma obecna infrastruktura drogowa w obrębie 
ww. działek. Ww. tereny znajdują się w doskonałej lokalizacji dla potencjalnych inwestorów, 
z punktu widzenia logistyki działania – przy obwodnicy S14, z dobrym, szerokim wjazdem do 
Łodzi, jednocześnie blisko drogi S8, wschodniej obwodnicy, z dojazdem do autostrad Al i A2 
– a wkrótce przy zachodniej obwodnicy Łodzi, z dojazdem do Zgierza. Wcześniej brak drogi 
S8, S14, brak wschodniej obwodnicy Łodzi i planów rozpoczęcia budowy zachodniej był 
dużą przeszkodą dla potencjalnych nabywców. 
9. Obecnie po drugiej stronie obwodnicy S14 – vis a vis przedmiotowego obszaru – 
w obszarze należącym do gminy Ksawerów tworzona jest strefa ekonomiczna 
i w najbliższym czasie planowana jest inwestycja dotycząca budowy fabryki AGD dużego 
światowego koncernu MIELE. Zatem naturalnym wydaje się możliwość utworzenia 
po dwóch stronach S14 strefy przemysłowej, zwłaszcza, że byłaby już na obrzeżach miasta, 
a nie jak planowane jest to w Studium 2017 w przypadku innych stref, w jego centrum”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Teren nie został wskazany do zainwestowania pod tereny aktywności gospodarczej, z uwagi 
na wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe przedmiotowego obszaru i jego otoczenia. 
Ze względu na potrzebę ochrony krajobrazu naturalnego fragmentu doliny Neru i doliny 
Dobrzynki przedmiotowy obszar włączony został w granice obszarowej formy ochrony 
przyrody – zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Międzyrzecze Neru i Dobrzynki”, 
ustanowionej uchwałą Nr XCI/1602/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2010 r. 
w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Międzyrzecze Neru 
i Dobrzynki” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 245, poz. 1978), która wprowadza 
m.in. ograniczenia w zakresie zmiany sposobu użytkowania ziemi. Na potrzebę ochrony 
walorów przyrodniczych terenów położonych na zachód od ul. Nad Dobrzynką wskazują 
także ustalenia innych dokumentów kształtujących politykę przestrzenną – obowiązujący Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego wskazuje przedmiotowy rejon 
miasta do objęcia ochroną prawną jako obszar chronionego krajobrazu. Ponadto w dotychczas 
obowiązujących dla miasta dokumentach planistycznych m.in. w Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z 2010 r., przedmiotowe 
nieruchomości, nie były włączone w strefę terenów przemysłowych i stanowiły część systemu 
przyrodniczego miasta. 
Teren określony w uwadze został ujęty w zarządzeniu Nr 3156/VII/16 Prezydenta Miasta 
Łodzi z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu sporządzania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Łodzi na lata 2016-2020, 
zmienionym zarzędzeniami Nr 4295/VII/16 z dnia 11 sierpnia 2016 r. i Nr 6969/VII/17 z dnia 
28 września 2017 r. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządza się zgodnie 
z zapisami studium oraz przepisami odrębnymi. Podjęcie działań zmierzających 
do rozpoczęcia prac nad planem miejscowym wykracza poza zakres ustaleń studium. 
 
Uwaga nr 90 
 

- wpłynęła 6 września 2017 r., 
- dotyczy działek nr: 120/2, 120/3 i 236, w obrębie G-53, położonych przy 

ul. Łaskowice 86. 
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Pan  składa uwagę dotyczącą: 
zachowania terenów przemysłowych, przeznaczonych pod zamierzenie inwestycyjne 
o zatrudnieniu minimum 3000 osób, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. wraz z możliwością lokalizacji terenów 
logistycznych oraz ujęcia tego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Składający uwagę informuje m.in., że:  
„1. Wniosek dotyczy obszaru ziemi, obręb geodezyjny G-53, przylegających do obwodnicy 
S14 - zaraz za terenami przemysłowymi IKEA z jednej strony, do węzła Łódź Lublinek czyli 
do ulicy Nad Dobrzynką, a z drugiej strony w bliskiej odległości ulic Chocianowicka 
i Łaskowice. 
2. Tereny były sprawdzane archeologicznie podczas budowy obwodnicy S14, nie znaleziono 
wówczas znalezisk o wartościach archeologicznych. 
3. Tereny proponowane pod inwestycje przemysłowe nie leżą w bezpośrednim sąsiedztwie 
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Międzyrzecze Neru i Dobrzynki” – a więc nie 
zagrażają tym terenom i dalszemu rozwojowy rekreacji (…). 
4. Tereny zielone obejmują zaś obszar w stronę wsi Gorzew/Górka Pabianicka w stronę torów 
kolejowych i znajdują się po drugiej stronie ulicy nad Dobrzynką, w dolinie rzeki Dobrzynki. 
5. Obszar, który jest przedmiotem naszego wniosku był od początku przewidziany pod 
inwestycje, w Studium z 2010 roku te tereny również przewidziane są jako tereny 
przemysłowe przeznaczone pod zamierzenie inwestycyjne o zatrudnieniu minimum 3000 
osób. 
6. Ziemie które wchodzą w skład ww. obszaru to ziemie klas V i VI więc są to ziemie bardzo 
niskiej jakości. Obecnie prowadzona działalność rolnicza na części tych terenów polega 
bardziej na ochronie tych terenów przed kompletną degradacją, niż na uprawach rolniczych 
przynoszących dochód ich właścicielom (…). 
7. Zachowanie i ujęcie tych terenów w planie zagospodarowania przestrzennego Łodzi jako 
tereny przemysłowe/logistyczne zwiększa bardzo szanse ściągnięcia do Łodzi poważnych 
inwestorów (…). 
8. Duże znaczenie dla potencjalnych inwestorów ma obecna infrastruktura drogowa w obrębie 
ww. działek. Ww. tereny znajdują się w doskonałej lokalizacji dla potencjalnych inwestorów, 
z punktu widzenia logistyki działania – przy obwodnicy S14, z dobrym, szerokim wjazdem do 
Łodzi, jednocześnie blisko drogi S8, wschodniej obwodnicy, z dojazdem do autostrad Al i A2 
– a wkrótce przy zachodniej obwodnicy Łodzi, z dojazdem do Zgierza. Wcześniej brak drogi 
S8, S14, brak wschodniej obwodnicy Łodzi i planów rozpoczęcia budowy zachodniej był 
dużą przeszkodą dla potencjalnych nabywców. 
9. Obecnie po drugiej stronie obwodnicy S14 – vis a vis przedmiotowego obszaru – 
w obszarze należącym do gminy Ksawerów tworzona jest strefa ekonomiczna 
i w najbliższym czasie planowana jest inwestycja dotycząca budowy fabryki AGD dużego 
światowego koncernu MIELE. Zatem naturalnym wydaje się możliwość utworzenia 
po dwóch stronach S14 strefy przemysłowej, zwłaszcza, że byłaby już na obrzeżach miasta, 
a nie jak planowane jest to w Studium 2017 w przypadku innych stref, w jego centrum”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Teren nie został wskazany do zainwestowania pod tereny aktywności gospodarczej, z uwagi 
na wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe przedmiotowego obszaru i jego otoczenia. Ze 
względu na potrzebę ochrony krajobrazu naturalnego fragmentu doliny Neru i doliny 
Dobrzynki przedmiotowy obszar włączony został w granice obszarowej formy ochrony 
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przyrody – zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Międzyrzecze Neru i Dobrzynki”, 
ustanowionej uchwałą Nr XCI/1602/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2010 r. 
w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Międzyrzecze Neru 
i Dobrzynki” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 245, poz. 1978), która wprowadza 
m.in. ograniczenia w zakresie zmiany sposobu użytkowania ziemi. Na potrzebę ochrony 
walorów przyrodniczych terenów położonych na zachód od ul. Nad Dobrzynką wskazują 
także ustalenia innych dokumentów kształtujących politykę przestrzenną – obowiązujący Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego wskazuje przedmiotowy rejon 
miasta do objęcia ochroną prawną jako obszar chronionego krajobrazu. Ponadto w dotychczas 
obowiązujących dla miasta dokumentach planistycznych m.in. w Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi z 2010 r., przedmiotowe 
nieruchomości, nie były włączone w strefę terenów przemysłowych i stanowiły część systemu 
przyrodniczego miasta. 
Teren określony w uwadze został ujęty w zarządzeniu Nr 3156/VII/16 Prezydenta Miasta 
Łodzi z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu sporządzania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Łodzi na lata 2016-2020, 
zmienionym zarzędzeniami Nr 4295/VII/16 z dnia 11 sierpnia 2016 r. i Nr 6969/VII/17 z dnia 
28 września 2017 r. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządza się zgodnie 
z zapisami studium oraz przepisami odrębnymi. Podjęcie działań zmierzających 
do rozpoczęcia prac nad planem miejscowym wykracza poza zakres ustaleń studium. 
 
Uwaga nr 92 
 

- wpłynęła 6 września 2017 r., 
- dotyczy działek nr 257/4 i 135/3, w obrębie G-53, położonych przy ul. Łaskowice 65 

i ul. Łaskowice 60. 
 
Państwo  składają uwagę dotyczącą: 
zachowania terenów przemysłowych, przeznaczonych pod zamierzenie inwestycyjne 
o zatrudnieniu minimum 3000 osób, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. wraz z możliwością lokalizacji terenów 
logistycznych oraz ujęcia tego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Składający uwagę informują m.in., że:  
„1. Wniosek dotyczy obszaru ziemi, obręb geodezyjny G-53, przylegających do obwodnicy 
S14 - zaraz za terenami przemysłowymi IKEA z jednej strony, do węzła Łódź Lublinek czyli 
do ulicy Nad Dobrzynką, a z drugiej strony w bliskiej odległości ulic Chocianowicka 
i Łaskowice. 
2. Tereny były sprawdzane archeologicznie podczas budowy obwodnicy S14, nie znaleziono 
wówczas znalezisk o wartościach archeologicznych. 
3. Tereny proponowane pod inwestycje przemysłowe nie leżą w bezpośrednim sąsiedztwie 
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Międzyrzecze Neru i Dobrzynki” – a więc nie 
zagrażają tym terenom i dalszemu rozwojowy rekreacji (…). 
4. Tereny zielone obejmują zaś obszar w stronę wsi Gorzew/Górka Pabianicka w stronę torów 
kolejowych i znajdują się po drugiej stronie ulicy nad Dobrzynką, w dolinie rzeki Dobrzynki. 
5. Obszar, który jest przedmiotem naszego wniosku był od początku przewidziany pod 
inwestycje, w Studium z 2010 roku te tereny również przewidziane są jako tereny 
przemysłowe przeznaczone pod zamierzenie inwestycyjne o zatrudnieniu minimum 3000 
osób. 
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6. Ziemie które wchodzą w skład ww. obszaru to ziemie klas V i VI więc są to ziemie bardzo 
niskiej jakości. Obecnie prowadzona działalność rolnicza na części tych terenów polega 
bardziej na ochronie tych terenów przed kompletną degradacją, niż na uprawach rolniczych 
przynoszących dochód ich właścicielom (…). 
7. Zachowanie i ujęcie tych terenów w planie zagospodarowania przestrzennego Łodzi jako 
tereny przemysłowe/logistyczne zwiększa bardzo szanse ściągnięcia do Łodzi poważnych 
inwestorów (…). 
8. Duże znaczenie dla potencjalnych inwestorów ma obecna infrastruktura drogowa w obrębie 
ww. działek. Ww. tereny znajdują się w doskonałej lokalizacji dla potencjalnych inwestorów, 
z punktu widzenia logistyki działania – przy obwodnicy S14, z dobrym, szerokim wjazdem 
do Łodzi, jednocześnie blisko drogi S8, wschodniej obwodnicy, z dojazdem do autostrad Al 
i A2 – a wkrótce przy zachodniej obwodnicy Łodzi, z dojazdem do Zgierza. Wcześniej brak 
drogi S8, S14, brak wschodniej obwodnicy Łodzi i planów rozpoczęcia budowy zachodniej 
był dużą przeszkodą dla potencjalnych nabywców. 
9. Obecnie po drugiej stronie obwodnicy S14 – vis a vis przedmiotowego obszaru – 
w obszarze należącym do gminy Ksawerów tworzona jest strefa ekonomiczna 
i w najbliższym czasie planowana jest inwestycja dotycząca budowy fabryki AGD dużego 
światowego koncernu MIELE. Zatem naturalnym wydaje się możliwość utworzenia po 
dwóch stronach S14 strefy przemysłowej, zwłaszcza, że byłaby już na obrzeżach miasta, a nie 
jak planowane jest to w Studium 2017 w przypadku innych stref, w jego centrum”. 
Do uwagi dołączono załączniki graficzne: mapy: Kierunki zagospodarowania – tereny 
strategiczne i obszary problemowe (Studium z 2010 r.). 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie możliwości realizacji funkcji przemysłowej na części 
obszaru wskazanego w uwadze, położonego w odległości do około 400 m od granic jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”, 
wyznaczonej wzdłuż ul. Chocianowickiej. Po przeprowadzeniu ponownych analiz, 
w projekcie Studium wskazano możliwy, maksymalny zasięg rozwoju terenów aktywności 
gospodarczej w tym rejonie miasta - wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „AG1 
– Tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości” oraz wskazano strefy 
kształtowania zieleni izolacyjnej na styku z terenami mieszkaniowymi. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie możliwości realizacji funkcji przemysłowej na pozostałej 
części obszaru wskazanego w uwadze, określenia minimalnego poziomu zatrudnienia dla 
realizacji zamierzeń inwestycyjnych oraz ujęcia tych rozwiązań w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego.  
Pozostała część przedmiotowego terenu nie została wskazana do zainwestowania pod tereny 
aktywności gospodarczej, z uwagi na wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe 
przedmiotowych nieruchomości i ich otoczenia. Na potrzebę ochrony walorów 
przyrodniczych tego obszaru wskazują ustalenia innych dokumentów kształtujących politykę 
przestrzenną – obowiązujący Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Łódzkiego wskazuje przedmiotowy rejon miasta do objęcia ochroną prawną jako obszar 
chronionego krajobrazu.  
W projekcie Studium nie określa się minimalnego poziomu zatrudnienia dla realizacji 
zamierzeń inwestycyjnych – ta część uwagi wykracza poza szczegółowość ustaleń projektu 
Studium. 
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Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego sporządza się zgodnie z zapisami studium oraz 
przepisami odrębnymi. Podjęcie działań zmierzających do rozpoczęcia prac nad planem 
miejscowym wykracza poza zakres ustaleń studium. Teren określony w uwadze nie został 
ujęty w zarządzeniu Nr 3156/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2016 roku 
w sprawie ustalenia harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla miasta Łodzi na lata 2016-2020, zmienionym zarzędzeniami 
Nr 4295/VII/16 z dnia 11 sierpnia 2016 r. i Nr 6969/VII/17 z dnia 28 września 2017 r. 
 
Uwaga nr 93 
 

- wpłynęła 6 września 2017 r., 
- dotyczy działek nr 138/3 i 261/1, w obrębie G-53.  
 

Pan  składa uwagę dotyczącą: 
zachowania terenów przemysłowych, przeznaczonych pod zamierzenie inwestycyjne 
o zatrudnieniu minimum 3000 osób, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. wraz z możliwością lokalizacji terenów 
logistycznych oraz ujęcia tego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Składający uwagę informuje m.in., że:  
„1. Wniosek dotyczy obszaru ziemi, obręb geodezyjny G-53, przylegających do obwodnicy 
S14 - zaraz za terenami przemysłowymi IKEA z jednej strony, do węzła Łódź Lublinek czyli 
do ulicy Nad Dobrzynką, a z drugiej strony w bliskiej odległości ulic Chocianowicka 
i Łaskowice. 
2. Tereny były sprawdzane archeologicznie podczas budowy obwodnicy S14, nie znaleziono 
wówczas znalezisk o wartościach archeologicznych. 
3. Tereny proponowane pod inwestycje przemysłowe nie leżą w bezpośrednim sąsiedztwie 
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Międzyrzecze Neru i Dobrzynki” – a więc nie 
zagrażają tym terenom i dalszemu rozwojowy rekreacji (…). 
4. Tereny zielone obejmują zaś obszar w stronę wsi Gorzew/Górka Pabianicka w stronę torów 
kolejowych i znajdują się po drugiej stronie ulicy nad Dobrzynką, w dolinie rzeki Dobrzynki. 
5. Obszar, który jest przedmiotem naszego wniosku był od początku przewidziany pod 
inwestycje, w Studium z 2010 roku te tereny również przewidziane są jako tereny 
przemysłowe przeznaczone pod zamierzenie inwestycyjne o zatrudnieniu minimum 3000 
osób. 
6. Ziemie które wchodzą w skład ww. obszaru to ziemie klas V i VI więc są to ziemie bardzo 
niskiej jakości. Obecnie prowadzona działalność rolnicza na części tych terenów polega 
bardziej na ochronie tych terenów przed kompletną degradacją, niż na uprawach rolniczych 
przynoszących dochód ich właścicielom (…). 
7. Zachowanie i ujęcie tych terenów w planie zagospodarowania przestrzennego Łodzi jako 
tereny przemysłowe/logistyczne zwiększa bardzo szanse ściągnięcia do Łodzi poważnych 
inwestorów (…). 
8. Duże znaczenie dla potencjalnych inwestorów ma obecna infrastruktura drogowa w obrębie 
ww. działek. Ww. tereny znajdują się w doskonałej lokalizacji dla potencjalnych inwestorów, 
z punktu widzenia logistyki działania – przy obwodnicy S14, z dobrym, szerokim wjazdem 
do Łodzi, jednocześnie blisko drogi S8, wschodniej obwodnicy, z dojazdem do autostrad Al 
i A2 – a wkrótce przy zachodniej obwodnicy Łodzi, z dojazdem do Zgierza. Wcześniej brak 
drogi S8, S14, brak wschodniej obwodnicy Łodzi i planów rozpoczęcia budowy zachodniej 
był dużą przeszkodą dla potencjalnych nabywców. 
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9. Obecnie po drugiej stronie obwodnicy S14 – vis a vis przedmiotowego obszaru – 
w obszarze należącym do gminy Ksawerów tworzona jest strefa ekonomiczna 
i w najbliższym czasie planowana jest inwestycja dotycząca budowy fabryki AGD dużego 
światowego koncernu MIELE. Zatem naturalnym wydaje się możliwość utworzenia 
po dwóch stronach S14 strefy przemysłowej, zwłaszcza, że byłaby już na obrzeżach miasta, 
a nie jak planowane jest to w Studium 2017 w przypadku innych stref, w jego centrum”. 
Do uwagi dołączono załączniki graficzne: mapy: Kierunki zagospodarowania – tereny 
strategiczne i obszary problemowe (Studium z 2010 r.). 

 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie możliwości realizacji funkcji przemysłowej na części 
obszaru wskazanego w uwadze, położonego w odległości do około 400 m od granic jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”, 
wyznaczonej wzdłuż ul. Chocianowickiej. Po przeprowadzeniu ponownych analiz, 
w projekcie Studium wskazano możliwy, maksymalny zasięg rozwoju terenów aktywności 
gospodarczej w tym rejonie miasta - wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „AG1 
– Tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości” oraz wskazano strefy 
kształtowania zieleni izolacyjnej na styku z terenami mieszkaniowymi. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie możliwości realizacji funkcji przemysłowej na pozostałej 
części obszaru wskazanego w uwadze, określenia minimalnego poziomu zatrudnienia dla 
realizacji zamierzeń inwestycyjnych oraz ujęcia tych rozwiązań w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego.  
Pozostała część przedmiotowego terenu nie została wskazana do zainwestowania pod tereny 
aktywności gospodarczej, z uwagi na wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe 
przedmiotowych nieruchomości i ich otoczenia. Na potrzebę ochrony walorów 
przyrodniczych tego obszaru wskazują ustalenia innych dokumentów kształtujących politykę 
przestrzenną – obowiązujący Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Łódzkiego wskazuje przedmiotowy rejon miasta do objęcia ochroną prawną jako obszar 
chronionego krajobrazu.  
W projekcie Studium nie określa się minimalnego poziomu zatrudnienia dla realizacji 
zamierzeń inwestycyjnych – ta część uwagi wykracza poza szczegółowość ustaleń projektu 
Studium. 
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego sporządza się zgodnie z zapisami studium oraz 
przepisami odrębnymi. Podjęcie działań zmierzających do rozpoczęcia prac nad planem 
miejscowym wykracza poza zakres ustaleń studium. Teren określony w uwadze nie został 
ujęty w zarządzeniu Nr 3156/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2016 roku 
w sprawie ustalenia harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla miasta Łodzi na lata 2016-2020, zmienionym zarzędzeniami 
Nr 4295/VII/16 z dnia 11 sierpnia 2016 r. i Nr 6969/VII/17 z dnia 28 września 2017 r. 
 
Uwaga nr 94 
 

- wpłynęła 6 września 2017 r., 
- dotyczy działki nr 288/5, w obrębie G-53, położonej przy ul. Łaskowice 6a. 
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Pani  składa uwagę dotyczącą: 
zachowania terenów przemysłowych, przeznaczonych pod zamierzenie inwestycyjne 
o zatrudnieniu minimum 3000 osób, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. wraz z możliwością lokalizacji terenów 
logistycznych oraz ujęcia tego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Składająca uwagę informuje m.in., że:  
„1. Wniosek dotyczy obszaru ziemi, obręb geodezyjny G-53, przylegających do obwodnicy 
S14 - zaraz za terenami przemysłowymi IKEA z jednej strony, do węzła Łódź Lublinek czyli 
do ulicy Nad Dobrzynką, a z drugiej strony w bliskiej odległości ulic Chocianowicka 
i Łaskowice. 
2. Tereny były sprawdzane archeologicznie podczas budowy obwodnicy S14, nie znaleziono 
wówczas znalezisk o wartościach archeologicznych. 
3. Tereny proponowane pod inwestycje przemysłowe nie leżą w bezpośrednim sąsiedztwie 
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Międzyrzecze Neru i Dobrzynki” – a więc nie 
zagrażają tym terenom i dalszemu rozwojowy rekreacji (…). 
4. Tereny zielone obejmują zaś obszar w stronę wsi Gorzew/Górka Pabianicka w stronę torów 
kolejowych i znajdują się po drugiej stronie ulicy nad Dobrzynką, w dolinie rzeki Dobrzynki. 
5. Obszar, który jest przedmiotem naszego wniosku był od początku przewidziany pod 
inwestycje, w Studium z 2010 roku te tereny również przewidziane są jako tereny 
przemysłowe przeznaczone pod zamierzenie inwestycyjne o zatrudnieniu minimum 3000 
osób. 
6. Ziemie które wchodzą w skład ww. obszaru to ziemie klas V i VI więc są to ziemie bardzo 
niskiej jakości. Obecnie prowadzona działalność rolnicza na części tych terenów polega 
bardziej na ochronie tych terenów przed kompletną degradacją, niż na uprawach rolniczych 
przynoszących dochód ich właścicielom (…). 
7. Zachowanie i ujęcie tych terenów w planie zagospodarowania przestrzennego Łodzi jako 
tereny przemysłowe/logistyczne zwiększa bardzo szanse ściągnięcia do Łodzi poważnych 
inwestorów (…). 
8. Duże znaczenie dla potencjalnych inwestorów ma obecna infrastruktura drogowa w obrębie 
ww. działek. Ww. tereny znajdują się w doskonałej lokalizacji dla potencjalnych inwestorów, 
z punktu widzenia logistyki działania – przy obwodnicy S14, z dobrym, szerokim wjazdem do 
Łodzi, jednocześnie blisko drogi S8, wschodniej obwodnicy, z dojazdem do autostrad Al i A2 
– a wkrótce przy zachodniej obwodnicy Łodzi, z dojazdem do Zgierza. Wcześniej brak drogi 
S8, S14, brak wschodniej obwodnicy Łodzi i planów rozpoczęcia budowy zachodniej był 
dużą przeszkodą dla potencjalnych nabywców. 
9. Obecnie po drugiej stronie obwodnicy S14 – vis a vis przedmiotowego obszaru – 
w obszarze należącym do gminy Ksawerów tworzona jest strefa ekonomiczna 
i w najbliższym czasie planowana jest inwestycja dotycząca budowy fabryki AGD dużego 
światowego koncernu MIELE. Zatem naturalnym wydaje się możliwość utworzenia 
po dwóch stronach S14 strefy przemysłowej, zwłaszcza, że byłaby już na obrzeżach miasta, 
a nie jak planowane jest to w Studium 2017 w przypadku innych stref, w jego centrum”. 
Do uwagi dołączono załączniki graficzne: mapy: Kierunki zagospodarowania – tereny 
strategiczne i obszary problemowe (Studium z 2010 r.). 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
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Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie możliwości realizacji funkcji przemysłowej na części 
obszaru wskazanego w uwadze, położonego w odległości do około 435 m od granic jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”, 
wyznaczonej wzdłuż ul. Chocianowickiej. Po przeprowadzeniu ponownych analiz, 
w projekcie Studium wskazano możliwy, maksymalny zasięg rozwoju terenów aktywności 
gospodarczej w tym rejonie miasta - wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „AG1 
– Tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości” oraz wskazano strefy 
kształtowania zieleni izolacyjnej na styku z terenami mieszkaniowymi. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie możliwości realizacji funkcji przemysłowej na pozostałej 
części obszaru wskazanego w uwadze, określenia minimalnego poziomu zatrudnienia dla 
realizacji zamierzeń inwestycyjnych oraz ujęcia tych rozwiązań w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego.  
Pozostała część przedmiotowego terenu nie została wskazana do zainwestowania pod tereny 
aktywności gospodarczej, z uwagi na wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe 
przedmiotowych nieruchomości i ich otoczenia. Na potrzebę ochrony walorów 
przyrodniczych tego obszaru wskazują ustalenia innych dokumentów kształtujących politykę 
przestrzenną – obowiązujący Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Łódzkiego wskazuje przedmiotowy rejon miasta do objęcia ochroną prawną jako obszar 
chronionego krajobrazu.  
W projekcie Studium nie określa się minimalnego poziomu zatrudnienia dla realizacji 
zamierzeń inwestycyjnych – ta część uwagi wykracza poza szczegółowość ustaleń projektu 
Studium. 
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego sporządza się zgodnie z zapisami studium oraz 
przepisami odrębnymi. Podjęcie działań zmierzających do rozpoczęcia prac nad planem 
miejscowym wykracza poza zakres ustaleń studium. Teren określony w uwadze nie został 
ujęty w zarządzeniu Nr 3156/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2016 roku 
w sprawie ustalenia harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla miasta Łodzi na lata 2016-2020, zmienionym zarzędzeniami 
Nr 4295/VII/16 z dnia 11 sierpnia 2016 r. i Nr 6969/VII/17 z dnia 28 września 2017 r. 
 
Uwaga nr 95 
 

- wpłynęła 6 września 2017 r., 
- dotyczy działki nr 287/6, w obrębie G-53, położonej przy ul. Łaskowice. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
zachowania terenów przemysłowych, przeznaczonych pod zamierzenie inwestycyjne 
o zatrudnieniu minimum 3000 osób, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. wraz z możliwością lokalizacji terenów 
logistycznych oraz ujęcia tego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Składająca uwagę informuje m.in., że:  
„1. Wniosek dotyczy obszaru ziemi, obręb geodezyjny G-53, przylegających do obwodnicy 
S14 - zaraz za terenami przemysłowymi IKEA z jednej strony, do węzła Łódź Lublinek czyli 
do ulicy Nad Dobrzynką, a z drugiej strony w bliskiej odległości ulic Chocianowicka 
i Łaskowice. 
2. Tereny były sprawdzane archeologicznie podczas budowy obwodnicy S14, nie znaleziono 
wówczas znalezisk o wartościach archeologicznych. 



67 

3. Tereny proponowane pod inwestycje przemysłowe nie leżą w bezpośrednim sąsiedztwie 
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Międzyrzecze Neru i Dobrzynki” – a więc nie 
zagrażają tym terenom i dalszemu rozwojowy rekreacji (…). 
4. Tereny zielone obejmują zaś obszar w stronę wsi Gorzew/Górka Pabianicka w stronę torów 
kolejowych i znajdują się po drugiej stronie ulicy nad Dobrzynką, w dolinie rzeki Dobrzynki. 
5. Obszar, który jest przedmiotem naszego wniosku był od początku przewidziany pod 
inwestycje, w Studium z 2010 roku te tereny również przewidziane są jako tereny 
przemysłowe przeznaczone pod zamierzenie inwestycyjne o zatrudnieniu minimum 3000 
osób. 
6. Ziemie które wchodzą w skład ww. obszaru to ziemie klas V i VI więc są to ziemie bardzo 
niskiej jakości. Obecnie prowadzona działalność rolnicza na części tych terenów polega 
bardziej na ochronie tych terenów przed kompletną degradacją, niż na uprawach rolniczych 
przynoszących dochód ich właścicielom (…). 
7. Zachowanie i ujęcie tych terenów w planie zagospodarowania przestrzennego Łodzi jako 
tereny przemysłowe/logistyczne zwiększa bardzo szanse ściągnięcia do Łodzi poważnych 
inwestorów (…). 
8. Duże znaczenie dla potencjalnych inwestorów ma obecna infrastruktura drogowa w obrębie 
ww. działek. Ww. tereny znajdują się w doskonałej lokalizacji dla potencjalnych inwestorów, 
z punktu widzenia logistyki działania – przy obwodnicy S14, z dobrym, szerokim wjazdem do 
Łodzi, jednocześnie blisko drogi S8, wschodniej obwodnicy, z dojazdem do autostrad Al i A2 
– a wkrótce przy zachodniej obwodnicy Łodzi, z dojazdem do Zgierza. Wcześniej brak drogi 
S8, S14, brak wschodniej obwodnicy Łodzi i planów rozpoczęcia budowy zachodniej był 
dużą przeszkodą dla potencjalnych nabywców. 
9. Obecnie po drugiej stronie obwodnicy S14 – vis a vis przedmiotowego obszaru – 
w obszarze należącym do gminy Ksawerów tworzona jest strefa ekonomiczna 
i w najbliższym czasie planowana jest inwestycja dotycząca budowy fabryki AGD dużego 
światowego koncernu MIELE. Zatem naturalnym wydaje się możliwość utworzenia po 
dwóch stronach S14 strefy przemysłowej, zwłaszcza, że byłaby już na obrzeżach miasta, a nie 
jak planowane jest to w Studium 2017 w przypadku innych stref, w jego centrum”. 
Do uwagi dołączono załączniki graficzne: mapy: Kierunki zagospodarowania – tereny 
strategiczne i obszary problemowe (Studium z 2010 r.). 

 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie możliwości realizacji funkcji przemysłowej na części 
obszaru wskazanego w uwadze, położonego w odległości do około 435 m od granic jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”, 
wyznaczonej wzdłuż ul. Chocianowickiej. Po przeprowadzeniu ponownych analiz, 
w projekcie Studium wskazano możliwy, maksymalny zasięg rozwoju terenów aktywności 
gospodarczej w tym rejonie miasta - wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „AG1 
– Tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości” oraz wskazano strefy 
kształtowania zieleni izolacyjnej na styku z terenami mieszkaniowymi. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie możliwości realizacji funkcji przemysłowej na pozostałej 
części obszaru wskazanego w uwadze, określenia minimalnego poziomu zatrudnienia dla 
realizacji zamierzeń inwestycyjnych oraz ujęcia tych rozwiązań w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego.  
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Pozostała część przedmiotowego terenu nie została wskazana do zainwestowania pod tereny 
aktywności gospodarczej, z uwagi na wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe 
przedmiotowych nieruchomości i ich otoczenia. Na potrzebę ochrony walorów 
przyrodniczych tego obszaru wskazują ustalenia innych dokumentów kształtujących politykę 
przestrzenną – obowiązujący Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Łódzkiego wskazuje przedmiotowy rejon miasta do objęcia ochroną prawną jako obszar 
chronionego krajobrazu.  
W projekcie Studium nie określa się minimalnego poziomu zatrudnienia dla realizacji 
zamierzeń inwestycyjnych – ta część uwagi wykracza poza szczegółowość ustaleń projektu 
Studium. 
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego sporządza się zgodnie z zapisami studium oraz 
przepisami odrębnymi. Podjęcie działań zmierzających do rozpoczęcia prac nad planem 
miejscowym wykracza poza zakres ustaleń studium. Teren określony w uwadze nie został 
ujęty w zarządzeniu Nr 3156/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2016 roku 
w sprawie ustalenia harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla miasta Łodzi na lata 2016-2020, zmienionym zarzędzeniami 
Nr 4295/VII/16 z dnia 11 sierpnia 2016 r. i Nr 6969/VII/17 z dnia 28 września 2017 r. 
 
Uwaga nr 99 
 

- wpłynęła 6 września 2017 r., 
- dotyczy działek nr 134i 256/1, w obrębie G-53.  

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
zachowania terenów przemysłowych, przeznaczonych pod zamierzenie inwestycyjne 
o zatrudnieniu minimum 3000 osób, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. wraz z możliwością lokalizacji terenów 
logistycznych oraz ujęcia tego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Składający uwagę informuje m.in., że:  
„1. Wniosek dotyczy obszaru ziemi, obręb geodezyjny G-53, przylegających do obwodnicy 
S14 - zaraz za terenami przemysłowymi IKEA z jednej strony, do węzła Łódź Lublinek czyli 
do ulicy Nad Dobrzynką, a z drugiej strony w bliskiej odległości ulic Chocianowicka 
i Łaskowice. 
2. Tereny były sprawdzane archeologicznie podczas budowy obwodnicy S14, nie znaleziono 
wówczas znalezisk o wartościach archeologicznych. 
3. Tereny proponowane pod inwestycje przemysłowe nie leżą w bezpośrednim sąsiedztwie 
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Międzyrzecze Neru i Dobrzynki” – a więc nie 
zagrażają tym terenom i dalszemu rozwojowy rekreacji (…). 
4. Tereny zielone obejmują zaś obszar w stronę wsi Gorzew/Górka Pabianicka w stronę torów 
kolejowych i znajdują się po drugiej stronie ulicy nad Dobrzynką, w dolinie rzeki Dobrzynki. 
5. Obszar, który jest przedmiotem naszego wniosku był od początku przewidziany pod 
inwestycje, w Studium z 2010 roku te tereny również przewidziane są jako tereny 
przemysłowe przeznaczone pod zamierzenie inwestycyjne o zatrudnieniu minimum 3000 
osób. 
6. Ziemie które wchodzą w skład ww. obszaru to ziemie klas V i VI więc są to ziemie bardzo 
niskiej jakości. Obecnie prowadzona działalność rolnicza na części tych terenów polega 
bardziej na ochronie tych terenów przed kompletną degradacją, niż na uprawach rolniczych 
przynoszących dochód ich właścicielom (…). 



69 

7. Zachowanie i ujęcie tych terenów w planie zagospodarowania przestrzennego Łodzi jako 
tereny przemysłowe/logistyczne zwiększa bardzo szanse ściągnięcia do Łodzi poważnych 
inwestorów (…). 
8. Duże znaczenie dla potencjalnych inwestorów ma obecna infrastruktura drogowa w obrębie 
ww. działek. Ww. tereny znajdują się w doskonałej lokalizacji dla potencjalnych inwestorów, 
z punktu widzenia logistyki działania – przy obwodnicy S14, z dobrym, szerokim wjazdem do 
Łodzi, jednocześnie blisko drogi S8, wschodniej obwodnicy, z dojazdem do autostrad Al i A2 
– a wkrótce przy zachodniej obwodnicy Łodzi, z dojazdem do Zgierza. Wcześniej brak drogi 
S8, S14, brak wschodniej obwodnicy Łodzi i planów rozpoczęcia budowy zachodniej był 
dużą przeszkodą dla potencjalnych nabywców. 
9. Obecnie po drugiej stronie obwodnicy S14 – vis a vis przedmiotowego obszaru – 
w obszarze należącym do gminy Ksawerów tworzona jest strefa ekonomiczna 
i w najbliższym czasie planowana jest inwestycja dotycząca budowy fabryki AGD dużego 
światowego koncernu MIELE. Zatem naturalnym wydaje się możliwość utworzenia 
po dwóch stronach S14 strefy przemysłowej, zwłaszcza, że byłaby już na obrzeżach miasta, 
a nie jak planowane jest to w Studium 2017 w przypadku innych stref, w jego centrum”. 
Do uwagi dołączono załączniki graficzne: mapy: Kierunki zagospodarowania – tereny 
strategiczne i obszary problemowe (Studium z 2010 r.). 

 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Teren nie został wskazany do zainwestowania pod tereny aktywności gospodarczej, z uwagi 
na wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe przedmiotowego obszaru i jego otoczenia. 
Na potrzebę ochrony walorów przyrodniczych tego obszaru wskazują także ustalenia innych 
dokumentów kształtujących politykę przestrzenną – obowiązujący Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Łódzkiego wskazuje przedmiotowy rejon miasta do objęcia 
ochroną prawną jako obszar chronionego krajobrazu.  
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego sporządza się zgodnie z zapisami studium oraz 
przepisami odrębnymi. Podjęcie działań zmierzających do rozpoczęcia prac nad planem 
miejscowym wykracza poza zakres ustaleń studium. Teren określony w uwadze nie został 
ujęty w zarządzeniu Nr 3156/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2016 roku 
w sprawie ustalenia harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla miasta Łodzi na lata 2016-2020, zmienionym zarzędzeniami 
Nr 4295/VII/16 z dnia 11 sierpnia 2016 r. i Nr 6969/VII/17 z dnia 28 września 2017 r. 
 
Uwaga nr 100 
 

- wpłynęła 6 września 2017 r., 
- dotyczy działki nr 145/3, w obrębie G-53.  

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
zachowania terenów przemysłowych, przeznaczonych pod zamierzenie inwestycyjne 
o zatrudnieniu minimum 3000 osób, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. wraz z możliwością lokalizacji terenów 
logistycznych oraz ujęcia tego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
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Składający uwagę informuje m.in., że:  
„1. Wniosek dotyczy obszaru ziemi, obręb geodezyjny G-53, przylegających do obwodnicy 
S14 - zaraz za terenami przemysłowymi IKEA z jednej strony, do węzła Łódź Lublinek czyli 
do ulicy Nad Dobrzynką, a z drugiej strony w bliskiej odległości ulic Chocianowicka 
i Łaskowice. 
2. Tereny były sprawdzane archeologicznie podczas budowy obwodnicy S14, nie znaleziono 
wówczas znalezisk o wartościach archeologicznych. 
3. Tereny proponowane pod inwestycje przemysłowe nie leżą w bezpośrednim sąsiedztwie 
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Międzyrzecze Neru i Dobrzynki” – a więc nie 
zagrażają tym terenom i dalszemu rozwojowy rekreacji (…). 
4. Tereny zielone obejmują zaś obszar w stronę wsi Gorzew/Górka Pabianicka w stronę torów 
kolejowych i znajdują się po drugiej stronie ulicy nad Dobrzynką, w dolinie rzeki Dobrzynki. 
5. Obszar, który jest przedmiotem naszego wniosku był od początku przewidziany pod 
inwestycje, w Studium z 2010 roku te tereny również przewidziane są jako tereny 
przemysłowe przeznaczone pod zamierzenie inwestycyjne o zatrudnieniu minimum 3000 
osób. 
6. Ziemie które wchodzą w skład ww. obszaru to ziemie klas V i VI więc są to ziemie bardzo 
niskiej jakości. Obecnie prowadzona działalność rolnicza na części tych terenów polega 
bardziej na ochronie tych terenów przed kompletną degradacją, niż na uprawach rolniczych 
przynoszących dochód ich właścicielom (…). 
7. Zachowanie i ujęcie tych terenów w planie zagospodarowania przestrzennego Łodzi jako 
tereny przemysłowe/logistyczne zwiększa bardzo szanse ściągnięcia do Łodzi poważnych 
inwestorów (…). 
8. Duże znaczenie dla potencjalnych inwestorów ma obecna infrastruktura drogowa w obrębie 
ww. działek. Ww. tereny znajdują się w doskonałej lokalizacji dla potencjalnych inwestorów, 
z punktu widzenia logistyki działania – przy obwodnicy S14, z dobrym, szerokim wjazdem do 
Łodzi, jednocześnie blisko drogi S8, wschodniej obwodnicy, z dojazdem do autostrad Al i A2 
– a wkrótce przy zachodniej obwodnicy Łodzi, z dojazdem do Zgierza. Wcześniej brak drogi 
S8, S14, brak wschodniej obwodnicy Łodzi i planów rozpoczęcia budowy zachodniej był 
dużą przeszkodą dla potencjalnych nabywców. 
9. Obecnie po drugiej stronie obwodnicy S14 – vis a vis przedmiotowego obszaru – 
w obszarze należącym do gminy Ksawerów tworzona jest strefa ekonomiczna 
i w najbliższym czasie planowana jest inwestycja dotycząca budowy fabryki AGD dużego 
światowego koncernu MIELE. Zatem naturalnym wydaje się możliwość utworzenia 
po dwóch stronach S14 strefy przemysłowej, zwłaszcza, że byłaby już na obrzeżach miasta, 
a nie jak planowane jest to w Studium 2017 w przypadku innych stref, w jego centrum”. 
Do uwagi dołączono załączniki graficzne: mapy: Kierunki zagospodarowania – tereny 
strategiczne i obszary problemowe (Studium z 2010 r.). 

 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Teren nie został wskazany do zainwestowania pod tereny aktywności gospodarczej, z uwagi 
na wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe przedmiotowego obszaru i jego otoczenia. 
Na potrzebę ochrony walorów przyrodniczych tego obszaru wskazują także ustalenia innych 
dokumentów kształtujących politykę przestrzenną – obowiązujący Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Łódzkiego wskazuje przedmiotowy rejon miasta do objęcia 
ochroną prawną jako obszar chronionego krajobrazu.  
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Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego sporządza się zgodnie z zapisami studium oraz 
przepisami odrębnymi. Podjęcie działań zmierzających do rozpoczęcia prac nad planem 
miejscowym wykracza poza zakres ustaleń studium. Teren określony w uwadze nie został 
ujęty w zarządzeniu Nr 3156/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2016 roku 
w sprawie ustalenia harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla miasta Łodzi na lata 2016-2020, zmienionym zarzędzeniami 
Nr 4295/VII/16 z dnia 11 sierpnia 2016 r. i Nr 6969/VII/17 z dnia 28 września 2017 r. 
 
Uwaga nr 102 
 

- wpłynęła 6 września 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 52, w obrębie W-37, położonej przy ul. Zakładowej 144/146. 

 
Pani  i 1 osoba popierająca uwagę składają uwagę dotyczącą: 
zmiany przeznaczenia terenu ww. działki z terenu leśnego na teren pod zabudowę 
mieszkaniowa lub usługową (magazyny). 
Składający uwagę informują m.in., że: „działka nr 52 była słabo zalesiona, nie przedstawiała 
żadnych wartości leśnych. Została przeznaczona w roku 2012 pod zabudowę mieszkaniową. 
Teren działki został uzbrojony w instalację wodną, przeprowadzono kanalizację i instalacje 
wodną  100, doprowadzono gaz. Działka została uzbrojona we wszystkie media”. 
Składający uwagę dodają, że w roku 2017 złożyli wniosek o trwałe wyłączenie z produkcji 
leśnej ww. działki. 
Do uwagi dołączono:  

- wniosek o wyłączenie trwałe z produkcji gruntów leśnych,  
- zaświadczenie z dnia 4.08.2017 r. Leśnictwa Miejskiego,  
- mapę do celów prawnych z projektem podziału nieruchomości. 

 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwzględniając częściowo postulat zawarty w uwadze, w projekcie Studium wprowadzono 
zmianę polegającą na włączeniu części działki przylegającej do ul. Zakładowej w granice 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej „M3 – Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej”. Pozostałą część działki pozostawiono w granicach jednostki funkcjonalno-
przestrzennej „L – Tereny lasów o powierzchni minimum 3 ha”, zgodnie z obecnym jej 
użytkowaniem (teren lasu). 
 
Uwaga nr 103 
 

- wpłynęła 6 września 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 53, w obrębie B-19, położonej przy ul. Stanisława Działka 13a 

(obecnie ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego). 
 
Pani  i  składają uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej 
intensywności. 
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Składający uwagę informują m.in., że: „działki w okolicy są zabudowane, więc zabudowa” 
ww. nieruchomości „nie stanowiłaby wyjątku, a parametry zabudowy można określić tak 
(w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach 
zabudowy), aby nie była ona w kolizji z ładem przestrzennym. Dla przedmiotowej 
nieruchomości Prezydent Miasta Łodzi wydał w 2015 r. decyzję o warunkach zabudowy, 
która dopuszcza budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy 
od 6 do 10% powierzchni działki – decyzja (…) z dnia 12.06.2015 r”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Przedmiotowa działka znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, 
będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. W planie ochrony Parku wskazano 
obszar ww. działki oraz jej sąsiedztwa jako teren górnego źródłowego odcinka doliny Bzury, 
o wybitnych walorach ekologicznych i krajobrazowych na przedpolu Lasu Łagiewnickiego. 
W strefie tej wskazano na potrzebę wprowadzenia zakazu lokalizacji nowego budownictwa, 
z wyłączeniem niewielkich obiektów związanych wyłącznie z obsługą ruchu turystycznego. 
Powyższe względy wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
 
Uwaga nr 104 
 

- wpłynęła 6 września 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 91/5, 91/6, 91/7, 91/8 i 91/9, w obrębie W-1, położonych przy 

ul. Łodzianka 5a. 
 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
sprzeciwu wobec przeznaczenia ww. działek na tereny inne niż budowlane (zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna). 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „ww. działki to obszar o powierzchni 5209 m2, który 
od 2004 r. jest oznaczony jako teren budowlany (…) – użytek/klasa gruntu „B” i zgodnie 
z klasyfikacją” opłacany jest „podatek od nieruchomości od gruntów budowlanych (…). 
Obecnie teren ten jest podzielony na 5 działek po ponad 1000 m2, na jednej działce stoi dom 
jednorodzinny, a na pozostałe działki zostały złożone dokumenty o wystąpienie warunków 
zabudowy dla tych działek z przeznaczeniem na budownictwo jednorodzinne”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Przedmiotowe działki znajdują się na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich, będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. Działki te wraz 
z otaczającymi je terenami zostały zaliczone do „Strefy N – obejmującej obszary 
o dominującej funkcji rolnej, w przewadze niezabudowane lub z rozproszoną zabudową”, 
która stanowi podstawową strefę, decydującą o ochronie walorów krajobrazowych Parku. 
W strefie tej zakłada się utrzymanie dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania. 
Powyższe względy, obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów 
niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki 
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funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przedmiotowe działki położone są 
w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
użytkowane rolniczo”. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej 
jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania 
planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji 
administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). Obecnie, jak wyjaśniono powyżej, nie jest możliwe wyznaczenie 
w projekcie Studium jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej.  
 
Uwaga nr 105 
 

- wpłynęła 6 września 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 32/1, 32/2, 32/3, 31/1, 31/2 i 61, w obrębie P-29, położonych przy 

ul. Inżynierskiej i przy ul. Radwańskiej. 
 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
sprzeciwu wobec inwestycji polegającej na budowie wielokondygnacyjnego budynku 
mieszkaniowo-usługowego w sąsiedztwie ww. działek i zaburzaniu tym samym 
dotychczasowego układu zabudowy. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „przy ul. Radwańskiej 68/70/72 znajdują się 3 działki 
o numerach 32/1-2-3”, które „(…) po wojnie przeszły na własność Państwa, w dyspozycji 
miasta Łodzi. Miasto sprzedało te działki kilka lat temu firmie MLS Development Sp. z o.o. 
Sp. K. (…). Na działce 32/3 jest w trakcie budowy – wykończenia – wielokondygnacyjny 
budynek mieszkalno-usługowy. Na działkach 32/1 i 32/2 jest zamiar postawienia podobnego 
budynku (…)”. Składający uwagę informuje, że Mieszkańcy z ulicy Radwańskiej 
i ul. Inżynierskiej 8, sąsiadujący z ww. inwestycją wnieśli zastrzeżenia do Departamentu 
Architektury i Sądu Administracyjnego, gdyż realizacja inwestycji „spowoduje znaczne 
ograniczenie dotychczasowych warunków życia oraz zakłóci stan urbanistyczny terenu”. 
Ponadto dodaje, że „działka o numerze 32/1 była notowana jako Radwańska 72, ale obecnie 
ma mieć adres Inżynierska 6, gdyż graniczy z tą ulicą i właściciel uzyskał zgodę Zarządu 
Dróg na wyjazd z tej działki na ulicę Inżynierską. Ulica Inżynierska nie ma zabudowy 
wielokondygnacyjnej. Jest to ulica krótka, wchodząca w park im. Księcia Józefa 
Poniatowskiego i jest raczej aleją z dwoma rzędami lip. Przy rogu ulicy Inżynierskiej 
i Radwańskiej, po stronie parzystej (wschodniej) na działce nr 11 znajduje się wieloletni 
budynek szkolny (2-piętrowy) oraz (…) 3-piętrowy narożny budynek mieszkalny (obecnie 
wspólnota mieszkaniowa), znajdujący się w rejestrze zabytków. W ciągi ulicy Inżynierskiej 
od ul. Radwańskiej do ul. Rembielińskiego znajduje się tylko jeden domek 1-piętrowy, 
jednorodzinny (po stronie wschodniej), a po stronie zachodniej dawna portiernia byłych 
zakładów mięsnych, obecnie przerobiona architektonicznie na jednorodzinny niewielki 
budynek mieszkalny. Przy rogu z ulicą Parkową (tworzącą zręb parku) znajduje się 
zabytkowy budynek, w którym mieści się filia banku. Od ulicy Rembielińskiego do ulicy 
Wołowej, po obu stronach znajdują się niewysokie budynki fabryczne lub pozakładowe 
dostosowane do celów biurowych. Kamienice o charakterze łódzkiego budownictwa 
miejskiego znajdują się dopiero na ul. Radwańskiej w ciągu od ul. Piotrkowskiej do połowy 
ulicy Radwańskiej, od ulicy Żeromskiego/Al. Politechniki Łódzkiej/Inżynierska. Ulica 
Rembielińskiego, po stronie północnej, ma dawną, przedwojenną, niską głównie zabudowę, 
z budynkami w części oddalonymi od ulicy. Po stronie południowej tej ulicy były (został 
jeden budynek) budynki fabryczne Maltexu (rozebrane). Obecnie jest to chyba teren 
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inwestycyjny. Ulica Proletariacka (dawniej Hrabiowska) stanowiąca jakby przedłużenie ulicy 
Inżynierskiej ma głównie zabudowę niską, rodzinną, z wyjątkiem jednego starego 
wielomieszkalnego budynku w pobliżu ulicy Wołowej”. 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na wymienionych w uwadze 
działkach wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „W3b – wielofunkcyjne kwartały 
śródmiejskie III”. Obejmuje ona obszary mające pełnić rolę śródmiejskiej dzielnicy 
mieszkalno-usługowej, w której struktura przestrzenna kształtowana jest poprzez uzupełnienie 
istniejących pierzei ulic, z zachowaniem historycznej wysokości kształtującej sylwetę miasta. 
Ustalenia w zakresie parametrów, w tym wysokości zabudowy przy ul. Radwańskiej 
zakładają kontynuację istniejącej typologii zabudowy przy tej ulicy. Wydanie zgody 
na realizację przedmiotowej zabudowy wysokiej stanowi zagadnienie poza zakresem 
Studium. 
 
Uwagi o numerach 106, 107 i 108 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 7 września 2017 r.,  
- dotyczą działki nr 38/1, w obrębie G-34, położonej przy ul. Chocianowickiej 194. 

 
Pan  – uwaga nr 106, Pani  – uwaga nr 107 i Pan 

 – uwaga nr 108 składają uwagi dotyczące: 
zachowania terenów przemysłowych, przeznaczonych pod zamierzenie inwestycyjne 
o zatrudnieniu minimum 3000 osób, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. wraz z rozszerzeniem przeznaczenia 
wymienionych terenów pod centra logistyczne, tereny przemysłowe i inwestycyjne. 
Składający uwagę informują m.in., że:  
„1. Wniosek dotyczy obszaru ziemi, obręb geodezyjny nr G-34, przylegających do obwodnicy 
S14 - zaraz za terenami przemysłowymi IKEA z jednej strony, do węzła Łódź Lublinek czyli 
do ulicy Nad Dobrzynką, a z drugiej strony w bliskiej odległości ulic Chocianowicka 
i Laskowice. 
2. Tereny były sprawdzane archeologicznie podczas budowy obwodnicy S14, nie znaleziono 
wówczas znalezisk o wartości archeologicznych. 
3. Tereny proponowane pod inwestycje przemysłowe nie leżą w bezpośrednim sąsiedztwie 
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Międzyrzecze Neru i Dobrzynki” – a więc nie 
zagrażają tym terenom i dalszemu rozwojowym rekreacji (…). 
4. Tereny zielone obejmują zaś obszar w stronę wsi Gorzew/Górka pabianicka w stronę torów 
kolejowych i znajdują się po drugiej stronie ul. nad Dobrzynką, w dolinie rzeki Dobrzynki. 
5. Obszar, który jest przedmiotem naszego wniosku był od początku przewidziany pod 
inwestycje, w studium z 2010 roku te tereny również przewidziane są jako tereny 
przemysłowe przeznaczone pod zamierzenie inwestycyjne o zatrudnieniu minimum 3000 
osób. 
6. Ziemie które wchodzą w skład ww. obszaru to ziemie klas V i VI więc są to ziemie bardzo 
niskiej jakości. Obecnie prowadzona działalność rolnicza na części tych terenów podlega 
bardziej ochronie tych terenów przed kompletną degradacją niż na uprawach rolniczych 
przynoszących dochód ich właścicielom (…). 
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7. Zachowanie i ujęcie tych terenów w planie zagospodarowania przestrzennego Łodzi jako 
tereny przemysłowe/logistyczne zwiększa bardzo szanse ściągnięcia do Łodzi poważnych 
inwestorów (…). 
8. Obecnie po drugiej stronie obwodnicy S14 vis a vis przedmiotowego obszaru - w obszarze 
należącym do gminy Ksawerów tworzona jest obecnie strefa ekonomiczna i w najbliższym 
czasie planowana jest inwestycja dotycząca budowy fabryki AGD dużego światowego 
koncernu MIELE. 
9. Ww. tereny znajdują się w doskonałej lokalizacji dla potencjalnych inwestorów, z punktu 
widzenia logistyki działania -przy obwodnicy S14, z dobrym, szerokim wjazdem do Łodzi, 
jednocześnie blisko drogi S-8, wschodniej obwodnicy, z dojazdem do autostrady A l i A2 – 
a wkrótce przy zachodniej obwodnicy Łodzi, z dojazdem do Zgierza”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwagi uwzględnione w zakresie możliwości realizacji funkcji przemysłowej na części 
obszaru wskazanego w uwadze, położonego w odległości do około 470 m od granic jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”, 
wyznaczonej wzdłuż ul. Chocianowickiej. Po przeprowadzeniu ponownych analiz, 
w projekcie Studium wskazano możliwy, maksymalny zasięg rozwoju terenów aktywności 
gospodarczej w tym rejonie miasta - wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „AG1 
– Tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości” oraz wskazano strefy 
kształtowania zieleni izolacyjnej na styku z terenami mieszkaniowymi. 
Uwagi nieuwzględnione w zakresie możliwości realizacji funkcji przemysłowej na pozostałej 
części obszaru wskazanego w uwadze oraz określenia minimalnego poziomu zatrudnienia dla 
realizacji zamierzeń inwestycyjnych.  
Pozostała część przedmiotowego terenu nie została wskazana do zainwestowania pod tereny 
aktywności gospodarczej, z uwagi na wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe 
przedmiotowych nieruchomości i ich otoczenia – tereny te łączą się z szerszym obszarem, 
który stanowi istotny element systemu przyrodniczego miasta.  
W projekcie Studium nie określa się minimalnego poziomu zatrudnienia dla realizacji 
zamierzeń inwestycyjnych – ta część uwagi wykracza poza szczegółowość ustaleń projektu 
Studium. 
 
Uwaga nr 109 
 

- wpłynęła 7 września 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 85/6, 85/7, 85/8, 85/9, 85/10, 85/4 i 85/2, w obrębie W-46, 

położonych przy ul. Brzezińskiej 326. 
 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
utrzymania dla ww. działek dotychczasowej funkcji wyznaczonej dla tego obszaru (tereny 
przemysłowo-usługowe) zawartej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego z 2010 r. i rozszerzenia jej o przeznaczenie logistyczne, magazynowe 
i usługowe z dopuszczalną funkcją mieszkaniową jako uzupełniającą lub oznaczenie 
ww. działek jako tereny aktywności gospodarczej (AG1, AG2). 
Składająca uwagę informuje m.in., że ww. działki charakteryzuje „niska bonitacja gleb, brak 
możliwości rozwinięcia działalności rolniczej, w kierunku uzyskania ekonomicznej renty 
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gruntowej z ww. działki”. Dodaje, że „rozstrzygnięcia dla terenu zawarte w Studium z 2010 
roku, stały się (…) bodźcem do podjęcia działań zmierzających w porozumieniu z sąsiadami 
ww. nieruchomości, do realizacji założeń o charakterze logistycznym. Tereny te zorientowane 
i predysponowane są do tego typu zamierzeń głównym aspektem jest korzystny układ 
komunikacyjny 100 m od węzła drogowego Autostrady A1-DK-72, obwodnicy Nowosolnej 
połączonej z ul. Aleksandra Puszkina w realizacji oraz realizowanego połączenia w kierunku 
północnym z drogą powiatową 1150E Nowosolna-Niesułków”. Zdaniem Składającej uwagę 
„tereny te mogą stać się zapleczem dla inwestycji oraz usług wielkopowierzchniowych 
realizowanych do tej pory w niewydolnym komunikacyjnie centrum Nowosolnej. 
Przeniesienie tych inwestycji w wymieniony obszar wpłynie korzystnie na rozwój osiedla 
oraz gminy Nowosolna” Dodatkowo Składająca uwagę informuje, że uczestniczy w bardzo 
zaawansowanym procesie sprzedaży ww. gruntów pod procesy inwestycyjne. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Teren nie został wskazany do zainwestowania pod tereny aktywności gospodarczej, z uwagi 
na potrzebę zachowania zasad ładu przestrzennego i utrzymania mieszkaniowego charakteru 
osiedla Nowosolna, w części na północ od ul. Brzezińskiej. Wprowadzanie nowych obszarów 
inwestycyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie terenów mieszkaniowych, prowadzi 
w perspektywie do generowania konfliktów przestrzennych oraz społecznych. W projekcie 
Studium oferta terenów aktywności gospodarczej w tym rejonie miasta została dostosowana 
do potrzeb i możliwości jego rozwoju. 
 
Uwaga nr 110 
 

- wpłynęła 7 września 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 85/3, 85/4 i 85/5, w obrębie W-46, położonych przy 

ul. Brzezińskiej 326, w rejonie węzła autostrady A1. 
 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
utrzymania dla ww. działek dotychczasowej funkcji wyznaczonej dla tego obszaru (tereny 
przemysłowo-usługowe) zawartej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego z 2010 r. lub oznaczenie ww. działek jako tereny aktywności gospodarczej 
(AG1, AG2). 
Składający uwagę informuje m.in., że: ww. działki charakteryzuje „niska klasa gruntu, 
o słabej wydajności”, która „nie daje możliwości rozwinięcia działalności rolniczej (nie 
rokuje obfitości płodów rolnych)”. Dodaje, że „rozstrzygnięcie dla terenu, zawarte w Studium 
z 2010 roku, stały się (…) impulsem do podjęcia działań zmierzających w kierunku nadania 
tym terenom charakteru przemysłowo-usługowego lub magazynowego. Obszary 
te predysponują do tego typu zamierzeń, a głównym ich atutem jest korzystny układ 
komunikacyjny 100 m od węzła drogowego – Autostrady A1-DK-72 obwodnicy 
Nowosolnej”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
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Wyjaśnienie: 
Teren nie został wskazany do zainwestowania pod tereny aktywności gospodarczej, z uwagi 
na potrzebę zachowania zasad ładu przestrzennego i utrzymania mieszkaniowego charakteru 
osiedla Nowosolna, w części na północ od ul. Brzezińskiej. Wprowadzanie nowych obszarów 
inwestycyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie terenów mieszkaniowych, prowadzi 
w perspektywie do generowania konfliktów przestrzennych oraz społecznych. W projekcie 
Studium oferta terenów aktywności gospodarczej w tym rejonie miasta została dostosowana 
do potrzeb i możliwości jego rozwoju. 
 
Uwaga nr 112 
 

- wpłynęła 4 września 2017 r., 
- dotyczy działek nr: 258/2, 258/3, 258/4, 258/5, 258/6 i 258/7, w obrębie W-1, 

położonych przy ul. Koniakowskiej 33. 
 
Pan  i 2 osoby popierające uwagę składają uwagę dotyczącą: 
braku racjonalnych podstaw do zróżnicowania przeznaczenia działek na: „przeznaczone pod 
zabudowę” (działki o numerach ewidencyjnych: 258/2 i 258/3) oraz na „nieprzeznaczone do 
zabudowy budynkami mieszkalnymi” (działki o numerach ewidencyjnych: 258/4, 258/5, 
258/6 i 258/7). 
Składający uwagę informują m.in., że: „działki nr 258/4 – 258/7 będą nieruchomością 
prywatną z czterech stron otoczoną działkami zabudowanymi domami mieszkalnymi (…)”. 
Dodają, że poniesione zostały „duże koszty związane z podziałem działki 258/1 na mniejsze 
(…) z myślą o ich zabudowie budynkami mieszkalnymi” oraz opłacono opłatę adiacencką. 
Informują, że podjęte zostaną „działania w kierunku uzyskania odpowiedniej rekompensaty 
od Prezydenta Miasta Łodzi za (…) straty materialne”. 
Do uwagi dołączono:  

- wnioski o zwrot podatku akcyzowego, 
- zestawienia złożonych faktur o zwrot podatku akcyzowego. 

 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na terenach istniejącej zabudowy 
wzdłuż ul. Koniakowskiej wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „PM – Tereny 
zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”. Obejmują one pas działek wskazanych 
w uwadze zlokalizowanych w odległości do około 150 m od ulicy. Obecna struktura 
funkcjonalno-przestrzenna pozostałej części obszaru wskazanego w uwadze (przewaga 
terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej 
o szerszym zasięgu. Obszar ten został więc włączony w granice jednostki funkcjonalno-
przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Zgodnie 
z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej jednostce, na których obecnie 
istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli 
zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się 
wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
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Uwagi o numerach 113, 127, 128, 131 i 141 posiadają taki sam zakres merytoryczny 
i zostały rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły w dniach: 7 września 2017 r. – uwaga o numerze 113; 12 września 2017 r. – 
uwagi o numerach 127 i 128; 13 września 2017 r. – uwaga o numerze 131; 
14 września 2017 r. – uwaga o numerze 141, 

- dotyczą działek w obrębie W-45, położonych przy ul. Grabińskiej 28. 
 
Państwo  – uwaga nr 113, Pani  i Pan 

 – uwaga nr 127, Pani  – uwaga nr 128, Pan  
i Pani  – uwaga nr 131 oraz Pan  i Pani 

 – uwaga nr 141 składają uwagi dotyczące: 
wskazania ww. terenu jako terenu o rozpoczętych procesach urbanizacji z udziałem 
zabudowy w układach ulicowych. 
Składający uwagi informują m.in., że: „na terenie tym zostało wydzielonych 19 działek 
budowlanych o powierzchniach 900-1200 m2 z wydanymi Warunkami Zabudowy na budowę 
domów jednorodzinnych (…), trzy domy w budowie, kilka kolejnych na etapie pozwoleń na 
budowę, wytyczone zostały geodezyjnie ulice szerokości 8 m, została utwardzona 
nawierzchnia szerokości 4,5 m, rozprowadzone zostało okablowanie energetyczne średniego 
i niskiego napięcia wraz z nową stacją transformatorową”, a także na ukończeniu jest 
„budowa sieci wodociągowej rozprowadzającej wodę do działek”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
Przedmiotowe działki położone są w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem 
zieleni w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju 
nowych struktur zabudowy. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów 
w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili 
opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych 
decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu).  
 
Uwaga nr 114 
 

- wpłynęła 8 września 2017 r.,  
- dotyczy ul. Kwiatowej 42. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
zmiany przeznaczenia ww. terenu z RW (rekreacyjno-wypoczynkowego) na działki 
budowlane (mieszkania, usługi). 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
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Wyjaśnienie: 
W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na wrysowaniu przebiegu 
projektowanej Trasy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Szczecińskiej do al. Włókniarzy. 
Trasa ta została uznana za istotny element sieci ulic miasta w obowiązującym Studium oraz 
Aktualizacji Studium Systemu Transportowego dla Miasta Łodzi. Będzie stanowiła dojazd 
do węzła drogi ekspresowej S14, a także pełniła ważną rolę połączenia rejonów Teofilowa 
i Złotna z obszarem śródmiejskim miasta. W przypadku niedrożności ul. Bolesława 
Limanowskiego, Trasa Wojska Polskiego będzie stanowiła jedyną alternatywę 
dla mieszkańców tych rejonów miasta. Faktyczny zasięg pasa drogowego i potrzeby 
w zakresie wykupu poszczególnych działek będą podlegały doprecyzowaniu na etapie 
sporządzania projektów realizacyjnych dróg. Przedmiotowa nieruchomość leży w zasięgu 
wyznaczonego w projekcie Studium korytarza drogowego projektowanego przedłużenia 
ul. Wojska Polskiego – ulicy klasy głównej ruchu przyspieszonego – GP, która będzie 
potencjalnym źródłem uciążliwości akustycznej spowodowanej dużym obciążeniem ruchem 
samochodowym. W związku z powyższym również lokalizacja zabudowy w bezpośrednim 
sąsiedztwie projektowanej ulicy jest nieuzasadniona. 
 
Uwaga nr 115 
 

- wpłynęła 8 września 2017 r., 
- dotyczy działek nr: 158, 281/3 i 282/11, w obrębie G-53, położonych przy 

ul. Łaskowice. 
 
Pani , Pan  i Pani  składają uwagę 
dotyczącą: 
zachowania terenów przemysłowych, przeznaczonych pod zamierzenie inwestycyjne 
o zatrudnieniu minimum 3000 osób, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. wraz z możliwością lokalizacji terenów 
logistycznych oraz ujęcia tego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Składający uwagę informują m.in., że:  
„1. Wniosek dotyczy obszaru ziemi, obręb geodezyjny G-53, przylegających do obwodnicy 
S14 - zaraz za terenami przemysłowymi IKEA z jednej strony, do węzła Łódź Lublinek czyli 
do ulicy Nad Dobrzynką, a z drugiej strony w bliskiej odległości ulic Chocianowicka 
i Łaskowice. 
2. Tereny były sprawdzane archeologicznie podczas budowy obwodnicy S14, nie znaleziono 
wówczas znalezisk o wartościach archeologicznych. 
3. Tereny proponowane pod inwestycje przemysłowe nie leżą w bezpośrednim sąsiedztwie 
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Międzyrzecze Neru i Dobrzynki” – a więc nie 
zagrażają tym terenom i dalszemu rozwojowy rekreacji (…). 
4. Tereny zielone obejmują zaś obszar w stronę wsi Gorzew/Górka Pabianicka w stronę torów 
kolejowych i znajdują się po drugiej stronie ulicy nad Dobrzynką, w dolinie rzeki Dobrzynki. 
5. Obszar, który jest przedmiotem naszego wniosku był od początku przewidziany pod 
inwestycje, w Studium z 2010 roku te tereny również przewidziane są jako tereny 
przemysłowe przeznaczone pod zamierzenie inwestycyjne o zatrudnieniu minimum 3000 
osób. 
6. Ziemie które wchodzą w skład ww. obszaru to ziemie klas V i VI więc są to ziemie bardzo 
niskiej jakości. Obecnie prowadzona działalność rolnicza na części tych terenów polega 
bardziej na ochronie tych terenów przed kompletną degradacją, niż na uprawach rolniczych 
przynoszących dochód ich właścicielom (…). 
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7. Zachowanie i ujęcie tych terenów w planie zagospodarowania przestrzennego Łodzi jako 
tereny przemysłowe/logistyczne zwiększa bardzo szanse ściągnięcia do Łodzi poważnych 
inwestorów (…). 
8. Duże znaczenie dla potencjalnych inwestorów ma obecna infrastruktura drogowa w obrębie 
ww. działek. Ww. tereny znajdują się w doskonałej lokalizacji dla potencjalnych inwestorów, 
z punktu widzenia logistyki działania – przy obwodnicy S14, z dobrym, szerokim wjazdem do 
Łodzi, jednocześnie blisko drogi S8, wschodniej obwodnicy, z dojazdem do autostrad Al i A2 
– a wkrótce przy zachodniej obwodnicy Łodzi, z dojazdem do Zgierza. Wcześniej brak drogi 
S8, S14, brak wschodniej obwodnicy Łodzi i planów rozpoczęcia budowy zachodniej był 
dużą przeszkodą dla potencjalnych nabywców. 
9. Obecnie po drugiej stronie obwodnicy S14 – vis a vis przedmiotowego obszaru – 
w obszarze należącym do gminy Ksawerów tworzona jest strefa ekonomiczna 
i w najbliższym czasie planowana jest inwestycja dotycząca budowy fabryki AGD dużego 
światowego koncernu MIELE. Zatem naturalnym wydaje się możliwość utworzenia 
po dwóch stronach S14 strefy przemysłowej, zwłaszcza, że byłaby już na obrzeżach miasta, 
a nie jak planowane jest to w Studium 2017 w przypadku innych stref, w jego centrum”. 
Do uwagi dołączono załączniki graficzne: mapy: Kierunki zagospodarowania – tereny 
strategiczne i obszary problemowe (Studium z 2010 r.). 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie możliwości realizacji funkcji przemysłowej na części 
obszaru wskazanego w uwadze, położonego w odległości do około 400 m od granic jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”, 
wyznaczonej wzdłuż ul. Chocianowickiej. Po przeprowadzeniu ponownych analiz, 
w projekcie Studium wskazano możliwy, maksymalny zasięg rozwoju terenów aktywności 
gospodarczej w tym rejonie miasta - wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „AG1 
– Tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości” oraz wskazano strefy 
kształtowania zieleni izolacyjnej na styku z terenami mieszkaniowymi. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie możliwości realizacji funkcji przemysłowej na pozostałej 
części obszaru wskazanego w uwadze, określenia minimalnego poziomu zatrudnienia dla 
realizacji zamierzeń inwestycyjnych oraz ujęcia tych rozwiązań w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego.  
Pozostała część przedmiotowego terenu nie została wskazana do zainwestowania pod tereny 
aktywności gospodarczej, z uwagi na wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe 
przedmiotowych nieruchomości i ich otoczenia. Na potrzebę ochrony walorów 
przyrodniczych tego obszaru wskazują ustalenia innych dokumentów kształtujących politykę 
przestrzenną – obowiązujący Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Łódzkiego wskazuje przedmiotowy rejon miasta do objęcia ochroną prawną jako obszar 
chronionego krajobrazu.  
W projekcie Studium nie określa się minimalnego poziomu zatrudnienia dla realizacji 
zamierzeń inwestycyjnych – ta część uwagi wykracza poza szczegółowość ustaleń projektu 
Studium. 
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego sporządza się zgodnie z zapisami studium oraz 
przepisami odrębnymi. Podjęcie działań zmierzających do rozpoczęcia prac nad planem 
miejscowym wykracza poza zakres ustaleń studium. Teren określony w uwadze nie został 
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ujęty w zarządzeniu Nr 3156/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2016 roku 
w sprawie ustalenia harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla miasta Łodzi na lata 2016-2020, zmienionym zarzędzeniami 
Nr 4295/VII/16 z dnia 11 sierpnia 2016 r. i Nr 6969/VII/17 z dnia 28 września 2017 r. 
 
Uwaga nr 116 
 

- wpłynęła 8 września 2017 r., 
- dotyczy działek nr 153/2 i 276/1, w obrębie G-53, położonych przy ul. Łaskowice 28. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
zachowania terenów przemysłowych, przeznaczonych pod zamierzenie inwestycyjne 
o zatrudnieniu minimum 3000 osób, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. wraz z możliwością lokalizacji terenów 
logistycznych oraz ujęcia tego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Składający uwagę informuje m.in., że:  
„1. Wniosek dotyczy obszaru ziemi, obręb geodezyjny G-53, przylegających do obwodnicy 
S14 - zaraz za terenami przemysłowymi IKEA z jednej strony, do węzła Łódź Lublinek czyli 
do ulicy Nad Dobrzynką, a z drugiej strony w bliskiej odległości ulic Chocianowicka 
i Łaskowice. 
2. Tereny były sprawdzane archeologicznie podczas budowy obwodnicy S14, nie znaleziono 
wówczas znalezisk o wartościach archeologicznych. 
3. Tereny proponowane pod inwestycje przemysłowe nie leżą w bezpośrednim sąsiedztwie 
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Międzyrzecze Neru i Dobrzynki” – a więc nie 
zagrażają tym terenom i dalszemu rozwojowy rekreacji (…). 
4. Tereny zielone obejmują zaś obszar w stronę wsi Gorzew/Górka Pabianicka w stronę torów 
kolejowych i znajdują się po drugiej stronie ulicy nad Dobrzynką, w dolinie rzeki Dobrzynki. 
5. Obszar, który jest przedmiotem naszego wniosku był od początku przewidziany pod 
inwestycje, w Studium z 2010 roku te tereny również przewidziane są jako tereny 
przemysłowe przeznaczone pod zamierzenie inwestycyjne o zatrudnieniu minimum 3000 
osób. 
6. Ziemie które wchodzą w skład ww. obszaru to ziemie klas V i VI więc są to ziemie bardzo 
niskiej jakości. Obecnie prowadzona działalność rolnicza na części tych terenów polega 
bardziej na ochronie tych terenów przed kompletną degradacją, niż na uprawach rolniczych 
przynoszących dochód ich właścicielom (…). 
7. Zachowanie i ujęcie tych terenów w planie zagospodarowania przestrzennego Łodzi jako 
tereny przemysłowe/logistyczne zwiększa bardzo szanse ściągnięcia do Łodzi poważnych 
inwestorów (…). 
8. Duże znaczenie dla potencjalnych inwestorów ma obecna infrastruktura drogowa w obrębie 
ww. działek. Ww. tereny znajdują się w doskonałej lokalizacji dla potencjalnych inwestorów, 
z punktu widzenia logistyki działania – przy obwodnicy S14, z dobrym, szerokim wjazdem do 
Łodzi, jednocześnie blisko drogi S8, wschodniej obwodnicy, z dojazdem do autostrad Al i A2 
– a wkrótce przy zachodniej obwodnicy Łodzi, z dojazdem do Zgierza. Wcześniej brak drogi 
S8, S14, brak wschodniej obwodnicy Łodzi i planów rozpoczęcia budowy zachodniej był 
dużą przeszkodą dla potencjalnych nabywców. 
9. Obecnie po drugiej stronie obwodnicy S14 – vis a vis przedmiotowego obszaru – 
w obszarze należącym do gminy Ksawerów tworzona jest strefa ekonomiczna 
i w najbliższym czasie planowana jest inwestycja dotycząca budowy fabryki AGD dużego 
światowego koncernu MIELE. Zatem naturalnym wydaje się możliwość utworzenia 
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po dwóch stronach S14 strefy przemysłowej, zwłaszcza, że byłaby już na obrzeżach miasta, 
a nie jak planowane jest to w Studium 2017 w przypadku innych stref, w jego centrum”. 
Do uwagi dołączono załączniki graficzne: mapy: Kierunki zagospodarowania – tereny 
strategiczne i obszary problemowe (Studium z 2010 r.). 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie możliwości realizacji funkcji przemysłowej na części 
obszaru wskazanego w uwadze, położonego w odległości do około 400 m od granic jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”, 
wyznaczonej wzdłuż ul. Chocianowickiej. Po przeprowadzeniu ponownych analiz, 
w projekcie Studium wskazano możliwy, maksymalny zasięg rozwoju terenów aktywności 
gospodarczej w tym rejonie miasta - wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „AG1 
– Tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości” oraz wskazano strefy 
kształtowania zieleni izolacyjnej na styku z terenami mieszkaniowymi. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie możliwości realizacji funkcji przemysłowej na pozostałej 
części obszaru wskazanego w uwadze, określenia minimalnego poziomu zatrudnienia dla 
realizacji zamierzeń inwestycyjnych oraz ujęcia tych rozwiązań w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego.  
Pozostała część przedmiotowego terenu nie została wskazana do zainwestowania pod tereny 
aktywności gospodarczej, z uwagi na wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe 
przedmiotowych nieruchomości i ich otoczenia. Na potrzebę ochrony walorów 
przyrodniczych tego obszaru wskazują ustalenia innych dokumentów kształtujących politykę 
przestrzenną – obowiązujący Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Łódzkiego wskazuje przedmiotowy rejon miasta do objęcia ochroną prawną jako obszar 
chronionego krajobrazu.  
W projekcie Studium nie określa się minimalnego poziomu zatrudnienia dla realizacji 
zamierzeń inwestycyjnych – ta część uwagi wykracza poza szczegółowość ustaleń projektu 
Studium. 
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego sporządza się zgodnie z zapisami studium oraz 
przepisami odrębnymi. Podjęcie działań zmierzających do rozpoczęcia prac nad planem 
miejscowym wykracza poza zakres ustaleń studium. Teren określony w uwadze nie został 
ujęty w zarządzeniu Nr 3156/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2016 roku 
w sprawie ustalenia harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla miasta Łodzi na lata 2016-2020, zmienionym zarzędzeniami 
Nr 4295/VII/16 z dnia 11 sierpnia 2016 r. i Nr 6969/VII/17 z dnia 28 września 2017 r. 
 
Uwaga nr 117 
 

- wpłynęła 8 września 2017 r., 
- dotyczy działek nr: 255/1, 449/1 i 133/3, w obrębie G-53, położonych przy 

ul. Łaskowice 66a. 
 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
zachowania terenów przemysłowych, przeznaczonych pod zamierzenie inwestycyjne 
o zatrudnieniu minimum 3000 osób, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 
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zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. wraz z możliwością lokalizacji terenów 
logistycznych oraz ujęcia tego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Składający uwagę informuje m.in., że:  
„1. Wniosek dotyczy obszaru ziemi, obręb geodezyjny G-53, przylegających do obwodnicy 
S14 - zaraz za terenami przemysłowymi IKEA z jednej strony, do węzła Łódź Lublinek czyli 
do ulicy Nad Dobrzynką, a z drugiej strony w bliskiej odległości ulic Chocianowicka 
i Łaskowice. 
2. Tereny były sprawdzane archeologicznie podczas budowy obwodnicy S14, nie znaleziono 
wówczas znalezisk o wartościach archeologicznych. 
3. Tereny proponowane pod inwestycje przemysłowe nie leżą w bezpośrednim sąsiedztwie 
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Międzyrzecze Neru i Dobrzynki” – a więc nie 
zagrażają tym terenom i dalszemu rozwojowy rekreacji (…). 
4. Tereny zielone obejmują zaś obszar w stronę wsi Gorzew/Górka Pabianicka w stronę torów 
kolejowych i znajdują się po drugiej stronie ulicy nad Dobrzynką, w dolinie rzeki Dobrzynki. 
5. Obszar, który jest przedmiotem naszego wniosku był od początku przewidziany pod 
inwestycje, w Studium z 2010 roku te tereny również przewidziane są jako tereny 
przemysłowe przeznaczone pod zamierzenie inwestycyjne o zatrudnieniu minimum 3000 
osób. 
6. Ziemie które wchodzą w skład ww. obszaru to ziemie klas V i VI więc są to ziemie bardzo 
niskiej jakości. Obecnie prowadzona działalność rolnicza na części tych terenów polega 
bardziej na ochronie tych terenów przed kompletną degradacją, niż na uprawach rolniczych 
przynoszących dochód ich właścicielom (…). 
7. Zachowanie i ujęcie tych terenów w planie zagospodarowania przestrzennego Łodzi jako 
tereny przemysłowe/logistyczne zwiększa bardzo szanse ściągnięcia do Łodzi poważnych 
inwestorów (…). 
8. Duże znaczenie dla potencjalnych inwestorów ma obecna infrastruktura drogowa w obrębie 
ww. działek. Ww. tereny znajdują się w doskonałej lokalizacji dla potencjalnych inwestorów, 
z punktu widzenia logistyki działania – przy obwodnicy S14, z dobrym, szerokim wjazdem 
do Łodzi, jednocześnie blisko drogi S8, wschodniej obwodnicy, z dojazdem do autostrad Al 
i A2 – a wkrótce przy zachodniej obwodnicy Łodzi, z dojazdem do Zgierza. Wcześniej brak 
drogi S8, S14, brak wschodniej obwodnicy Łodzi i planów rozpoczęcia budowy zachodniej 
był dużą przeszkodą dla potencjalnych nabywców. 
9. Obecnie po drugiej stronie obwodnicy S14 – vis a vis przedmiotowego obszaru – 
w obszarze należącym do gminy Ksawerów tworzona jest strefa ekonomiczna 
i w najbliższym czasie planowana jest inwestycja dotycząca budowy fabryki AGD dużego 
światowego koncernu MIELE. Zatem naturalnym wydaje się możliwość utworzenia 
po dwóch stronach S14 strefy przemysłowej, zwłaszcza, że byłaby już na obrzeżach miasta, 
a nie jak planowane jest to w Studium 2017 w przypadku innych stref, w jego centrum”. 
Do uwagi dołączono załączniki graficzne: mapy: Kierunki zagospodarowania – tereny 
strategiczne i obszary problemowe (Studium z 2010 r.). 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie możliwości realizacji funkcji przemysłowej na części 
obszaru wskazanego w uwadze, położonego w odległości do około 400 m od granic jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”, 
wyznaczonej wzdłuż ul. Chocianowickiej. Po przeprowadzeniu ponownych analiz, 
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w projekcie Studium wskazano możliwy, maksymalny zasięg rozwoju terenów aktywności 
gospodarczej w tym rejonie miasta - wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „AG1 
– Tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości” oraz wskazano strefy 
kształtowania zieleni izolacyjnej na styku z terenami mieszkaniowymi. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie możliwości realizacji funkcji przemysłowej na pozostałej 
części obszaru wskazanego w uwadze, określenia minimalnego poziomu zatrudnienia dla 
realizacji zamierzeń inwestycyjnych oraz ujęcia tych rozwiązań w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego.  
Pozostała część przedmiotowego terenu nie została wskazana do zainwestowania pod tereny 
aktywności gospodarczej, z uwagi na wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe 
przedmiotowych nieruchomości i ich otoczenia. Na potrzebę ochrony walorów 
przyrodniczych tego obszaru wskazują ustalenia innych dokumentów kształtujących politykę 
przestrzenną – obowiązujący Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Łódzkiego wskazuje przedmiotowy rejon miasta do objęcia ochroną prawną jako obszar 
chronionego krajobrazu.  
W projekcie Studium nie określa się minimalnego poziomu zatrudnienia dla realizacji 
zamierzeń inwestycyjnych – ta część uwagi wykracza poza szczegółowość ustaleń projektu 
Studium. 
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego sporządza się zgodnie z zapisami studium oraz 
przepisami odrębnymi. Podjęcie działań zmierzających do rozpoczęcia prac nad planem 
miejscowym wykracza poza zakres ustaleń studium. Teren określony w uwadze nie został 
ujęty w zarządzeniu Nr 3156/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2016 roku 
w sprawie ustalenia harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla miasta Łodzi na lata 2016-2020, zmienionym zarzędzeniami 
Nr 4295/VII/16 z dnia 11 sierpnia 2016 r. i Nr 6969/VII/17 z dnia 28 września 2017 r. 
 
Uwaga nr 118 
 

- wpłynęła 8 września 2017 r., 
- dotyczy działek nr 137/3 i 260, w obrębie G-53, położonych przy ul. Łaskowice 58. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
zachowania terenów przemysłowych, przeznaczonych pod zamierzenie inwestycyjne 
o zatrudnieniu minimum 3000 osób, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. wraz z możliwością lokalizacji terenów 
logistycznych oraz ujęcia tego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Składający uwagę informuje m.in., że:  
„1. Wniosek dotyczy obszaru ziemi, obręb geodezyjny G-53, przylegających do obwodnicy 
S14 - zaraz za terenami przemysłowymi IKEA z jednej strony, do węzła Łódź Lublinek czyli 
do ulicy Nad Dobrzynką, a z drugiej strony w bliskiej odległości ulic Chocianowicka 
i Łaskowice. 
2. Tereny były sprawdzane archeologicznie podczas budowy obwodnicy S14, nie znaleziono 
wówczas znalezisk o wartościach archeologicznych. 
3. Tereny proponowane pod inwestycje przemysłowe nie leżą w bezpośrednim sąsiedztwie 
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Międzyrzecze Neru i Dobrzynki” – a więc nie 
zagrażają tym terenom i dalszemu rozwojowy rekreacji (…). 
4. Tereny zielone obejmują zaś obszar w stronę wsi Gorzew/Górka Pabianicka w stronę torów 
kolejowych i znajdują się po drugiej stronie ulicy nad Dobrzynką, w dolinie rzeki Dobrzynki. 



85 

5. Obszar, który jest przedmiotem naszego wniosku był od początku przewidziany pod 
inwestycje, w Studium z 2010 roku te tereny również przewidziane są jako tereny 
przemysłowe przeznaczone pod zamierzenie inwestycyjne o zatrudnieniu minimum 3000 
osób. 
6. Ziemie które wchodzą w skład ww. obszaru to ziemie klas V i VI więc są to ziemie bardzo 
niskiej jakości. Obecnie prowadzona działalność rolnicza na części tych terenów polega 
bardziej na ochronie tych terenów przed kompletną degradacją, niż na uprawach rolniczych 
przynoszących dochód ich właścicielom (…). 
7. Zachowanie i ujęcie tych terenów w planie zagospodarowania przestrzennego Łodzi jako 
tereny przemysłowe/logistyczne zwiększa bardzo szanse ściągnięcia do Łodzi poważnych 
inwestorów (…). 
8. Duże znaczenie dla potencjalnych inwestorów ma obecna infrastruktura drogowa w obrębie 
ww. działek. Ww. tereny znajdują się w doskonałej lokalizacji dla potencjalnych inwestorów, 
z punktu widzenia logistyki działania – przy obwodnicy S14, z dobrym, szerokim wjazdem 
do Łodzi, jednocześnie blisko drogi S8, wschodniej obwodnicy, z dojazdem do autostrad Al 
i A2 – a wkrótce przy zachodniej obwodnicy Łodzi, z dojazdem do Zgierza. Wcześniej brak 
drogi S8, S14, brak wschodniej obwodnicy Łodzi i planów rozpoczęcia budowy zachodniej 
był dużą przeszkodą dla potencjalnych nabywców. 
9. Obecnie po drugiej stronie obwodnicy S14 – vis a vis przedmiotowego obszaru – 
w obszarze należącym do gminy Ksawerów tworzona jest strefa ekonomiczna 
i w najbliższym czasie planowana jest inwestycja dotycząca budowy fabryki AGD dużego 
światowego koncernu MIELE. Zatem naturalnym wydaje się możliwość utworzenia 
po dwóch stronach S14 strefy przemysłowej, zwłaszcza, że byłaby już na obrzeżach miasta, 
a nie jak planowane jest to w Studium 2017 w przypadku innych stref, w jego centrum”. 
Do uwagi dołączono załączniki graficzne: mapy: Kierunki zagospodarowania – tereny 
strategiczne i obszary problemowe (Studium z 2010 r.). 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie możliwości realizacji funkcji przemysłowej na części 
obszaru wskazanego w uwadze, położonego w odległości do około 400 m od granic jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”, 
wyznaczonej wzdłuż ul. Chocianowickiej. Po przeprowadzeniu ponownych analiz, 
w projekcie Studium wskazano możliwy, maksymalny zasięg rozwoju terenów aktywności 
gospodarczej w tym rejonie miasta - wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „AG1 
– Tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości” oraz wskazano strefy 
kształtowania zieleni izolacyjnej na styku z terenami mieszkaniowymi. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie możliwości realizacji funkcji przemysłowej na pozostałej 
części obszaru wskazanego w uwadze, określenia minimalnego poziomu zatrudnienia dla 
realizacji zamierzeń inwestycyjnych oraz ujęcia tych rozwiązań w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego.  
Pozostała część przedmiotowego terenu nie została wskazana do zainwestowania pod tereny 
aktywności gospodarczej, z uwagi na wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe 
przedmiotowych nieruchomości i ich otoczenia. Na potrzebę ochrony walorów 
przyrodniczych tego obszaru wskazują ustalenia innych dokumentów kształtujących politykę 
przestrzenną – obowiązujący Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
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Łódzkiego wskazuje przedmiotowy rejon miasta do objęcia ochroną prawną jako obszar 
chronionego krajobrazu.  
W projekcie Studium nie określa się minimalnego poziomu zatrudnienia dla realizacji 
zamierzeń inwestycyjnych – ta część uwagi wykracza poza szczegółowość ustaleń projektu 
Studium. 
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego sporządza się zgodnie z zapisami studium oraz 
przepisami odrębnymi. Podjęcie działań zmierzających do rozpoczęcia prac nad planem 
miejscowym wykracza poza zakres ustaleń studium. Teren określony w uwadze nie został 
ujęty w zarządzeniu Nr 3156/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2016 roku w 
sprawie ustalenia harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla miasta Łodzi na lata 2016-2020, zmienionym zarzędzeniami 
Nr 4295/VII/16 z dnia 11 sierpnia 2016 r. i Nr 6969/VII/17 z dnia 28 września 2017 r. 
 
Uwaga nr 119 
 

- wpłynęła 8 września 2017 r., 
- dotyczy działki nr 284/3, w obrębie G-53, położonej przy ul. Łaskowice 21. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
zachowania terenów przemysłowych, przeznaczonych pod zamierzenie inwestycyjne 
o zatrudnieniu minimum 3000 osób, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. wraz z możliwością lokalizacji terenów 
logistycznych oraz ujęcia tego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Składająca uwagę informuje m.in., że:  
„1. Wniosek dotyczy obszaru ziemi, obręb geodezyjny G-53, przylegających do obwodnicy 
S14 - zaraz za terenami przemysłowymi IKEA z jednej strony, do węzła Łódź Lublinek czyli 
do ulicy Nad Dobrzynką, a z drugiej strony w bliskiej odległości ulic Chocianowicka 
i Łaskowice. 
2. Tereny były sprawdzane archeologicznie podczas budowy obwodnicy S14, nie znaleziono 
wówczas znalezisk o wartościach archeologicznych. 
3. Tereny proponowane pod inwestycje przemysłowe nie leżą w bezpośrednim sąsiedztwie 
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Międzyrzecze Neru i Dobrzynki” – a więc nie 
zagrażają tym terenom i dalszemu rozwojowy rekreacji (…). 
4. Tereny zielone obejmują zaś obszar w stronę wsi Gorzew/Górka Pabianicka w stronę torów 
kolejowych i znajdują się po drugiej stronie ulicy nad Dobrzynką, w dolinie rzeki Dobrzynki. 
5. Obszar, który jest przedmiotem naszego wniosku był od początku przewidziany pod 
inwestycje, w Studium z 2010 roku te tereny również przewidziane są jako tereny 
przemysłowe przeznaczone pod zamierzenie inwestycyjne o zatrudnieniu minimum 3000 
osób. 
6. Ziemie które wchodzą w skład ww. obszaru to ziemie klas V i VI więc są to ziemie bardzo 
niskiej jakości. Obecnie prowadzona działalność rolnicza na części tych terenów polega 
bardziej na ochronie tych terenów przed kompletną degradacją, niż na uprawach rolniczych 
przynoszących dochód ich właścicielom (…). 
7. Zachowanie i ujęcie tych terenów w planie zagospodarowania przestrzennego Łodzi jako 
tereny przemysłowe/logistyczne zwiększa bardzo szanse ściągnięcia do Łodzi poważnych 
inwestorów (…). 
8. Duże znaczenie dla potencjalnych inwestorów ma obecna infrastruktura drogowa w obrębie 
ww. działek. Ww. tereny znajdują się w doskonałej lokalizacji dla potencjalnych inwestorów, 
z punktu widzenia logistyki działania – przy obwodnicy S14, z dobrym, szerokim wjazdem do 
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Łodzi, jednocześnie blisko drogi S8, wschodniej obwodnicy, z dojazdem do autostrad Al i A2 
– a wkrótce przy zachodniej obwodnicy Łodzi, z dojazdem do Zgierza. Wcześniej brak drogi 
S8, S14, brak wschodniej obwodnicy Łodzi i planów rozpoczęcia budowy zachodniej był 
dużą przeszkodą dla potencjalnych nabywców. 
9. Obecnie po drugiej stronie obwodnicy S14 – vis a vis przedmiotowego obszaru – 
w obszarze należącym do gminy Ksawerów tworzona jest strefa ekonomiczna 
i w najbliższym czasie planowana jest inwestycja dotycząca budowy fabryki AGD dużego 
światowego koncernu MIELE. Zatem naturalnym wydaje się możliwość utworzenia 
po dwóch stronach S14 strefy przemysłowej, zwłaszcza, że byłaby już na obrzeżach miasta, 
a nie jak planowane jest to w Studium 2017 w przypadku innych stref, w jego centrum”. 
Do uwagi dołączono załączniki graficzne: mapy: Kierunki zagospodarowania – tereny 
strategiczne i obszary problemowe (Studium z 2010 r.). 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie możliwości realizacji funkcji przemysłowej na części 
obszaru wskazanego w uwadze, położonego w odległości do około 435 m od granic jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”, 
wyznaczonej wzdłuż ul. Chocianowickiej. Po przeprowadzeniu ponownych analiz, 
w projekcie Studium wskazano możliwy, maksymalny zasięg rozwoju terenów aktywności 
gospodarczej w tym rejonie miasta - wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „AG1 
– Tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości” oraz wskazano strefy 
kształtowania zieleni izolacyjnej na styku z terenami mieszkaniowymi. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie możliwości realizacji funkcji przemysłowej na pozostałej 
części obszaru wskazanego w uwadze, określenia minimalnego poziomu zatrudnienia dla 
realizacji zamierzeń inwestycyjnych oraz ujęcia tych rozwiązań w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego.  
Pozostała część przedmiotowego terenu nie została wskazana do zainwestowania pod tereny 
aktywności gospodarczej, z uwagi na wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe 
przedmiotowych nieruchomości i ich otoczenia. Na potrzebę ochrony walorów 
przyrodniczych tego obszaru wskazują ustalenia innych dokumentów kształtujących politykę 
przestrzenną – obowiązujący Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Łódzkiego wskazuje przedmiotowy rejon miasta do objęcia ochroną prawną jako obszar 
chronionego krajobrazu.  
W projekcie Studium nie określa się minimalnego poziomu zatrudnienia dla realizacji 
zamierzeń inwestycyjnych – ta część uwagi wykracza poza szczegółowość ustaleń projektu 
Studium. 
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego sporządza się zgodnie z zapisami studium oraz 
przepisami odrębnymi. Podjęcie działań zmierzających do rozpoczęcia prac nad planem 
miejscowym wykracza poza zakres ustaleń studium. Teren określony w uwadze nie został 
ujęty w zarządzeniu Nr 3156/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2016 roku 
w sprawie ustalenia harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla miasta Łodzi na lata 2016-2020, zmienionym zarzędzeniami 
Nr 4295/VII/16 z dnia 11 sierpnia 2016 r. i Nr 6969/VII/17 z dnia 28 września 2017 r. 
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Uwaga nr 120 
 

- wpłynęła 8 września 2017 r., 
- dotyczy działek nr 64/5 i 63/7, w obrębie W-46, położonych przy ul. Byszewskiej 19 

oraz terenu położonego pomiędzy węzłem autostrady A1 „Brzeziny”, autostradą, 
ulicami: Brzezińską, Byszewską i Natolinem. 

 
Pan  i Pan  składają uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. terenów pod inwestycje magazynowo-logistyczne, i następnie ujęcia tego 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Składający uwagę informują m.in., że: „koncepcja zagospodarowania tych terenów jako 
zielonych byłaby próbą pozbawienia korzyści właścicieli gruntów - co wywoła 
nieprzewidywalne konsekwencje mające na celu uniknięcie utraty wartości. Argument 
o możliwości zasadzenia lasu i pobierania dopłat jest niemożliwy do zrealizowania: 
1. merytorycznie (tereny nie spełniają wymogów formalnych do takich dopłat). 
2. ekonomicznie (formuła do przyjęcia tylko na nieużytkach bezwartościowych, stopy zwrotu 
nieadekwatne do tej lokalizacji). 
W przypadku umożliwienia na tych gruntach inwestycji nastąpiłoby też przekierowanie ruchu 
lokalnego z terenów na północ od osiedla Nowosolna (Stare Skoszewy, Boginia, Grabina, 
Byszewy) z pominięciem przeciążonego skrzyżowania w rynku w Nowosolnej na wjazd A1 
lub w przyszłości na łącznik do Centrum”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Teren nie został wskazany do zainwestowania pod tereny aktywności gospodarczej, z uwagi 
na potrzebę zachowania zasad ładu przestrzennego i utrzymania mieszkaniowego charakteru 
osiedla Nowosolna, w części na północ od ul. Brzezińskiej. Wprowadzanie nowych obszarów 
inwestycyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie terenów mieszkaniowych, prowadzi 
w perspektywie do generowania konfliktów przestrzennych oraz społecznych. W projekcie 
Studium oferta terenów aktywności gospodarczej w tym rejonie miasta została dostosowana 
do potrzeb i możliwości jego rozwoju. 
 
Uwaga nr 121 
 

- wpłynęła 8 września 2017 r., 
- dotyczy działek nr: 86/2, 86/3, 86/4, 86/5, 86/6, 86/7, 86/8, 86/9, 86/10 i 86/11, 

w obrębie B-60, położonych przy ul. Jana i Cecylii (ul. Bursztynowej). 
 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składający uwagę informuje m.in., że dla ww. działek, wydane zostały „prawomocne decyzje 
WZ, pozwolenia na budowę i aktualnie trwającą budowę domów jednorodzinnych”. Dodaje, 
że ww. teren posiada funkcję mieszkaniową jednorodzinną i powinien posiadać w Studium 
oznaczenie i zapisy „jednoznacznie kwalifikujące ten teren jako jednorodzinny”, nie zaś 
jedynie jako dopuszczenie, że będzie on możliwy do wyznaczenia w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
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Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Przedmiotowa działka znajduje się na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich, będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. Działka ta wraz 
z otaczającymi ją terenami została w planie ochrony Parku zaliczona do „Strefy N – 
obejmującej obszary o dominującej funkcji rolnej, w przewadze niezabudowane lub 
z rozproszoną zabudową”, która stanowi podstawową strefę, decydującą o ochronie walorów 
krajobrazowych Parku. W strefie tej zakłada się utrzymanie dotychczasowego użytkowania 
i zagospodarowania. Powyższe względy, obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru 
(przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przedmiotowe 
działki położone są w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne 
przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla 
wszystkich terenów w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała 
w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie 
stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu).  
Zapis projektu Studium celowo stanowi o dopuszczeniu wyznaczenia w planie miejscowym 
tego typu stref/terenów zabudowy, a nie o nakazie ich wyznaczenia, jak wnioskuje Składający 
uwagę. Na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy 
przeprowadzić szczegółową analizę wszystkich uwarunkowań, w szczególności 
przyrodniczych, i wówczas zdecydować, czy zasadne jest wprowadzenie terenu budowlanego.  
 
Uwaga nr 122 
 

- wpłynęła 8 września 2017 r., 
- dotyczy ul. Rzgowskiej na odcinku od ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 

do ul. Władysława Broniewskiego, ul. Ignacego Paderewskiego, terenów w rejonie 
ul. Tomaszowskiej oraz działki nr 3/35, w obrębie G-28 położonej przy ul. Króla 
Władysława Warneńczyka. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 

1) sprzeciwu wobec wydzielania torowiska w ul. Rzgowskiej na odcinku od ul. gen. 
Jarosława Dąbrowskiego do ul. Władysława Broniewskiego; 

2) sprzeciwu wobec wydzielania pasa tramwajowo-autobusowego w ul. Ignacego 
Paderewskiego; 

3) zachowania pasa zieleni o szerokości minimum 50 m od zabudowy mieszkaniowej 
w terenach przeznaczonych pod zabudowę przemysłową, na obszarze objętym 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą 
Nr XXXVI/939/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 października 2016 r. 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi 
położonej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Małego Rycerza, Tomaszowskiej do terenów 
kolejowych (numer na mapie 88); 

4) przeznaczenia działki nr 3/35, w obrębie G-28 przy ul. Króla Władysława 
Warneńczyka na tereny rekreacyjno-wypoczynkowe lub zielone. 

Składający uwagę informuje m.in., że poszerzanie ulicy Rzgowskiej, „likwidacja miejsc 
parkingowych, zwężenie chodników nie wpłynie korzystnie na komfort życia i prowadzenia 
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działalności w rejonie, (…) znacznie podwyższy koszty inwestycji, nie przełoży się realnie na 
szybszy przejazd tramwajów. Problemy z korkowaniem się ulicy Rzgowskiej występują 
sporadycznie, najczęściej koło godziny 16-17 na krótkim odcinku” (…). Zauważa, że nie jest 
możliwe poszerzenie ulicy Rzgowskiej „w kilku newralgicznych miejscach, np. numer 72, 
gdzie kamienica usytuowana jest bardzo blisko obecnej jezdni. Podobnie sytuacja ma się po 
zachodniej stronie. Bez przełożenia torów poszerzenie jezdni by zmieścił się np. autobus 
będzie skutkowało zawężeniem chodnika w niektórych miejscach do 1-1,2m. Opcjonalnie 
sensowne wydaje się jedynie wyniesienie i poszerzenie jezdni w obrębie przystanków 
tramwajowych, z ewentualną korektą ich umiejscowienia. Podobne problemy może napotkać 
planowana inwestycja na ul. Ignacego Paderewskiego, (…) gdzie już teraz przy budowie 
ścieżek rowerowych przebiegają one miejscami wspólnie z chodnikiem. Zwłaszcza przy 
ul. Tuszyńskiej i przy ul. Ignacego Paderewskiego 85”. Składający uwagę zwraca się 
z pytaniem „czy ewentualna inwestycja w przebudowę i wytyczenie wspólnego pasa dla 
autobusów i tramwajów (…) nie będzie skutkować koniecznością wyburzeń i zniszczenia 
dopiero co wybudowanych ścieżek rowerowych, czy poszerzenie tego ciągu będzie 
następstwem wyłączenia pasa ruchu na ul. Ignacego Paderewskiego”. Składajązy uwagę 
dodaje, że widzi „taką możliwość, ale dopiero po oddaniu „nowej Śląskiej” równoległej 
do Ignacego Paderewskiego – Władysława Broniewskiego co w planach zmniejszy ruch 
na niniejszych ulicach (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Rozbudowa ul. Rzgowskiej związana z wydzieleniem 
torowiska, została naniesiona na schemat Studium zgodnie z wnioskami zarządcy dróg. 
Szczegółowy jej przebieg i zakres rozbudowy także pozostaje w zakresie kompetencji zarządu 
dróg w mieście. Problemy związane z realizacją inwestycji będą rozwiązywane na poziomie 
tworzenia koncepcji przebudowy ulicy i projektu budowlanego. Zakres studium nie obejmuje 
tak szczegółowych zagadnień jak wytyczanie krawężników czy organizacja miejsc 
parkingowych. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Zaproponowane w projekcie Studium wspólne pasy 
tramwajowo-autobusowe są jedynie sugestią wynikającą z analizy kierunków podróży 
i przebiegu linii transportu miejskiego. Ponadto jednym z założeń Studium jest budowa 
nowych odcinków ulic w ten sposób, aby odciążały istniejące ulice w zakresie ruchu 
kołowego, wówczas zaistnieje możliwość poszerzania chodników i inna przebudowa. 
Określenie szczegółowego zakresu przebudowy ulicy i ewentualnej budowy pasów 
tramwajowo-autobusowych wykraczają poza zakres przedmiotowy Studium. 
Ad. 3) Uwaga uwzględniona częściowo. W projekcie Studium wprowadzono zmianę 
polegającą na wrysowaniu stref zieleni izolacyjnej pomiędzy terenami aktywności 
gospodarczej a terenami mieszkaniowymi. Dokładne ustalenie szerokości i przebiegu stref 
wykracza poza zakres ustaleń studium. 
Ad. 4) Uwaga uwzględniona częściowo. Działka przy ul. Króla Władysława Warneńczyka 
stanowi teren poprzemysłowy zurbanizowany, obecnie niezabudowany, otoczony zabudową 
oraz terenami układu komunikacyjnego miasta o dużej uciążliwości (tereny kolejowe, ulica 
prowadząca ruch ponadlokalny). Z powyższego względu, przedmiotowy obszar został 
zaliczony do jednostki funkcjonalno-przestrzennej „WZ3 – Tereny zabudowy 
wielofunkcyjnej”. Dopuszczalnym podstawowym przeznaczeniem terenów w tej jednostce 
mogą być usługi, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna. Zgodnie 
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z ustaleniami ogólnymi projektu Studium, w każdej z jednostek funkcjonalno-przestrzennych 
dopuszcza się, oprócz przeznaczenia podstawowego określonego w kartach jednostek, 
przeznaczenie terenów m.in. pod zieleń. Na etapie sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, istnieje zatem możliwość przeznaczenia części 
nieruchomości wskazanej przez wnioskodawcę na cele zieleni. Decyzja ta powinna być 
podjęta w oparciu o szczegółowe analizy zasobów i możliwości zagospodarowania tego 
obszaru wykraczające poza zakres przedmiotowy Studium. 
 
Uwaga nr 123 
 

- wpłynęła 12 września 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 150/2, w obrębie G-53, położonej przy ul. Łaskowice 32. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
zachowania terenów przemysłowych, przeznaczonych pod zamierzenie inwestycyjne 
o zatrudnieniu minimum 3000 osób, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. wraz z możliwością lokalizacji terenów 
logistycznych oraz ujęcia tego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Składający uwagę informuje m.in., że:  
„1. Wniosek dotyczy obszaru ziemi, obręb geodezyjny G-53, przylegających do obwodnicy 
S14 - zaraz za terenami przemysłowymi IKEA z jednej strony, do węzła Łódź Lublinek czyli 
do ulicy Nad Dobrzynką, a z drugiej strony w bliskiej odległości ulic Chocianowicka 
i Łaskowice. 
2. Tereny były sprawdzane archeologicznie podczas budowy obwodnicy S14, nie znaleziono 
wówczas znalezisk o wartościach archeologicznych. 
3. Tereny proponowane pod inwestycje przemysłowe nie leżą w bezpośrednim sąsiedztwie 
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Międzyrzecze Neru i Dobrzynki” – a więc nie 
zagrażają tym terenom i dalszemu rozwojowy rekreacji (…). 
4. Tereny zielone obejmują zaś obszar w stronę wsi Gorzew/Górka Pabianicka w stronę torów 
kolejowych i znajdują się po drugiej stronie ulicy nad Dobrzynką, w dolinie rzeki Dobrzynki. 
5. Obszar, który jest przedmiotem naszego wniosku był od początku przewidziany pod 
inwestycje, w Studium z 2010 roku te tereny również przewidziane są jako tereny 
przemysłowe przeznaczone pod zamierzenie inwestycyjne o zatrudnieniu minimum 3000 
osób. 
6. Ziemie które wchodzą w skład ww. obszaru to ziemie klas V i VI więc są to ziemie bardzo 
niskiej jakości. Obecnie prowadzona działalność rolnicza na części tych terenów polega 
bardziej na ochronie tych terenów przed kompletną degradacją, niż na uprawach rolniczych 
przynoszących dochód ich właścicielom (…). 
7. Zachowanie i ujęcie tych terenów w planie zagospodarowania przestrzennego Łodzi jako 
tereny przemysłowe/logistyczne zwiększa bardzo szanse ściągnięcia do Łodzi poważnych 
inwestorów (…). 
8. Duże znaczenie dla potencjalnych inwestorów ma obecna infrastruktura drogowa w obrębie 
ww. działek. Ww. tereny znajdują się w doskonałej lokalizacji dla potencjalnych inwestorów, 
z punktu widzenia logistyki działania – przy obwodnicy S14, z dobrym, szerokim wjazdem do 
Łodzi, jednocześnie blisko drogi S8, wschodniej obwodnicy, z dojazdem do autostrad Al i A2 
– a wkrótce przy zachodniej obwodnicy Łodzi, z dojazdem do Zgierza. Wcześniej brak drogi 
S8, S14, brak wschodniej obwodnicy Łodzi i planów rozpoczęcia budowy zachodniej był 
dużą przeszkodą dla potencjalnych nabywców. 
9. Obecnie po drugiej stronie obwodnicy S14 – vis a vis przedmiotowego obszaru – 
w obszarze należącym do gminy Ksawerów tworzona jest strefa ekonomiczna 
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i w najbliższym czasie planowana jest inwestycja dotycząca budowy fabryki AGD dużego 
światowego koncernu MIELE. Zatem naturalnym wydaje się możliwość utworzenia po 
dwóch stronach S14 strefy przemysłowej, zwłaszcza, że byłaby już na obrzeżach miasta, a nie 
jak planowane jest to w Studium 2017 w przypadku innych stref, w jego centrum”. 
Do uwagi dołączono załączniki graficzne: mapy: Kierunki zagospodarowania – tereny 
strategiczne i obszary problemowe (Studium z 2010 r.). 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Teren nie został wskazany do zainwestowania pod tereny aktywności gospodarczej, z uwagi 
na wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe przedmiotowego obszaru i jego otoczenia. 
Na potrzebę ochrony walorów przyrodniczych tego obszaru wskazują także ustalenia innych 
dokumentów kształtujących politykę przestrzenną – obowiązujący Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Łódzkiego wskazuje przedmiotowy rejon miasta do objęcia 
ochroną prawną jako obszar chronionego krajobrazu.  
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego sporządza się zgodnie z zapisami studium oraz 
przepisami odrębnymi. Podjęcie działań zmierzających do rozpoczęcia prac nad planem 
miejscowym wykracza poza zakres ustaleń studium. Teren określony w uwadze nie został 
ujęty w zarządzeniu Nr 3156/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2016 roku 
w sprawie ustalenia harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla miasta Łodzi na lata 2016-2020, zmienionym zarzędzeniami 
Nr 4295/VII/16 z dnia 11 sierpnia 2016 r. i Nr 6969/VII/17 z dnia 28 września 2017 r. 
 
Uwaga nr 124 
 

- wpłynęła 12 września 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 156, 160/2, 277 i 278/1, w obrębie G-53, położonych przy 

ul. Łaskowice 31. 
 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
zachowania terenów przemysłowych, przeznaczonych pod zamierzenie inwestycyjne 
o zatrudnieniu minimum 3000 osób, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. wraz z możliwością lokalizacji terenów 
logistycznych oraz ujęcia tego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Składający uwagę informuje m.in., że:  
„1. Wniosek dotyczy obszaru ziemi, obręb geodezyjny G-53, przylegających do obwodnicy 
S14 - zaraz za terenami przemysłowymi IKEA z jednej strony, do węzła Łódź Lublinek czyli 
do ulicy Nad Dobrzynką, a z drugiej strony w bliskiej odległości ulic Chocianowicka 
i Łaskowice. 
2. Tereny były sprawdzane archeologicznie podczas budowy obwodnicy S14, nie znaleziono 
wówczas znalezisk o wartościach archeologicznych. 
3. Tereny proponowane pod inwestycje przemysłowe nie leżą w bezpośrednim sąsiedztwie 
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Międzyrzecze Neru i Dobrzynki” – a więc nie 
zagrażają tym terenom i dalszemu rozwojowy rekreacji (…). 
4. Tereny zielone obejmują zaś obszar w stronę wsi Gorzew/Górka Pabianicka w stronę torów 
kolejowych i znajdują się po drugiej stronie ulicy nad Dobrzynką, w dolinie rzeki Dobrzynki. 
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5. Obszar, który jest przedmiotem naszego wniosku był od początku przewidziany pod 
inwestycje, w Studium z 2010 roku te tereny również przewidziane są jako tereny 
przemysłowe przeznaczone pod zamierzenie inwestycyjne o zatrudnieniu minimum 3000 
osób. 
6. Ziemie które wchodzą w skład ww. obszaru to ziemie klas V i VI więc są to ziemie bardzo 
niskiej jakości. Obecnie prowadzona działalność rolnicza na części tych terenów polega 
bardziej na ochronie tych terenów przed kompletną degradacją, niż na uprawach rolniczych 
przynoszących dochód ich właścicielom (…). 
7. Zachowanie i ujęcie tych terenów w planie zagospodarowania przestrzennego Łodzi jako 
tereny przemysłowe/logistyczne zwiększa bardzo szanse ściągnięcia do Łodzi poważnych 
inwestorów (…). 
8. Duże znaczenie dla potencjalnych inwestorów ma obecna infrastruktura drogowa w obrębie 
ww. działek. Ww. tereny znajdują się w doskonałej lokalizacji dla potencjalnych inwestorów, 
z punktu widzenia logistyki działania – przy obwodnicy S14, z dobrym, szerokim wjazdem do 
Łodzi, jednocześnie blisko drogi S8, wschodniej obwodnicy, z dojazdem do autostrad Al i A2 
– a wkrótce przy zachodniej obwodnicy Łodzi, z dojazdem do Zgierza. Wcześniej brak drogi 
S8, S14, brak wschodniej obwodnicy Łodzi i planów rozpoczęcia budowy zachodniej był 
dużą przeszkodą dla potencjalnych nabywców. 
9. Obecnie po drugiej stronie obwodnicy S14 – vis a vis przedmiotowego obszaru – 
w obszarze należącym do gminy Ksawerów tworzona jest strefa ekonomiczna 
i w najbliższym czasie planowana jest inwestycja dotycząca budowy fabryki AGD dużego 
światowego koncernu MIELE. Zatem naturalnym wydaje się możliwość utworzenia po 
dwóch stronach S14 strefy przemysłowej, zwłaszcza, że byłaby już na obrzeżach miasta, a nie 
jak planowane jest to w Studium 2017 w przypadku innych stref, w jego centrum”. 
Do uwagi dołączono załączniki graficzne: mapy: Kierunki zagospodarowania – tereny 
strategiczne i obszary problemowe (Studium z 2010 r.). 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie możliwości realizacji funkcji przemysłowej na części 
obszaru wskazanego w uwadze, położonego w odległości do około 400 m od granic jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”, 
wyznaczonej wzdłuż ul. Chocianowickiej. Po przeprowadzeniu ponownych analiz, 
w projekcie Studium wskazano możliwy, maksymalny zasięg rozwoju terenów aktywności 
gospodarczej w tym rejonie miasta - wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „AG1 
– Tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości” oraz wskazano strefy 
kształtowania zieleni izolacyjnej na styku z terenami mieszkaniowymi. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie możliwości realizacji funkcji przemysłowej na pozostałej 
części obszaru wskazanego w uwadze, określenia minimalnego poziomu zatrudnienia dla 
realizacji zamierzeń inwestycyjnych oraz ujęcia tych rozwiązań w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego.  
Pozostała część przedmiotowego terenu nie została wskazana do zainwestowania pod tereny 
aktywności gospodarczej, z uwagi na wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe 
przedmiotowych nieruchomości i ich otoczenia. Na potrzebę ochrony walorów 
przyrodniczych tego obszaru wskazują ustalenia innych dokumentów kształtujących politykę 
przestrzenną – obowiązujący Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
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Łódzkiego wskazuje przedmiotowy rejon miasta do objęcia ochroną prawną jako obszar 
chronionego krajobrazu.  
W projekcie Studium nie określa się minimalnego poziomu zatrudnienia dla realizacji 
zamierzeń inwestycyjnych – ta część uwagi wykracza poza szczegółowość ustaleń projektu 
Studium. 
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego sporządza się zgodnie z zapisami studium oraz 
przepisami odrębnymi. Podjęcie działań zmierzających do rozpoczęcia prac nad planem 
miejscowym wykracza poza zakres ustaleń studium. Teren określony w uwadze nie został 
ujęty w zarządzeniu Nr 3156/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2016 roku 
w sprawie ustalenia harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla miasta Łodzi na lata 2016-2020, zmienionym zarzędzeniami 
Nr 4295/VII/16 z dnia 11 sierpnia 2016 r. i Nr 6969/VII/17 z dnia 28 września 2017 r. 
 
Uwaga nr 125 
 

- wpłynęła 12 września 2017 r.,  
- dotyczy działek nr 262/3 i 139/3, w obrębie G-53, położonych przy ul. Łaskowice 54. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
zachowania terenów przemysłowych, przeznaczonych pod zamierzenie inwestycyjne 
o zatrudnieniu minimum 3000 osób, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. wraz z możliwością lokalizacji terenów 
logistycznych oraz ujęcia tego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Składający uwagę informuje m.in., że:  
„1. Wniosek dotyczy obszaru ziemi, obręb geodezyjny G-53, przylegających do obwodnicy 
S14 - zaraz za terenami przemysłowymi IKEA z jednej strony, do węzła Łódź Lublinek czyli 
do ulicy Nad Dobrzynką, a z drugiej strony w bliskiej odległości ulic Chocianowicka 
i Łaskowice. 
2. Tereny były sprawdzane archeologicznie podczas budowy obwodnicy S14, nie znaleziono 
wówczas znalezisk o wartościach archeologicznych. 
3. Tereny proponowane pod inwestycje przemysłowe nie leżą w bezpośrednim sąsiedztwie 
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Międzyrzecze Neru i Dobrzynki” – a więc nie 
zagrażają tym terenom i dalszemu rozwojowy rekreacji (…). 
4. Tereny zielone obejmują zaś obszar w stronę wsi Gorzew/Górka Pabianicka w stronę torów 
kolejowych i znajdują się po drugiej stronie ulicy nad Dobrzynką, w dolinie rzeki Dobrzynki; 
5. Obszar, który jest przedmiotem naszego wniosku był od początku przewidziany pod 
inwestycje, w Studium z 2010 roku te tereny również przewidziane są jako tereny 
przemysłowe przeznaczone pod zamierzenie inwestycyjne o zatrudnieniu minimum 3000 
osób. 
6. Ziemie które wchodzą w skład ww. obszaru to ziemie klas V i VI więc są to ziemie bardzo 
niskiej jakości. Obecnie prowadzona działalność rolnicza na części tych terenów polega 
bardziej na ochronie tych terenów przed kompletną degradacją, niż na uprawach rolniczych 
przynoszących dochód ich właścicielom (…). 
7. Zachowanie i ujęcie tych terenów w planie zagospodarowania przestrzennego Łodzi jako 
tereny przemysłowe/logistyczne zwiększa bardzo szanse ściągnięcia do Łodzi poważnych 
inwestorów (…). 
8. Duże znaczenie dla potencjalnych inwestorów ma obecna infrastruktura drogowa w obrębie 
ww. działek. Ww. tereny znajdują się w doskonałej lokalizacji dla potencjalnych inwestorów, 
z punktu widzenia logistyki działania – przy obwodnicy S14, z dobrym, szerokim wjazdem do 
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Łodzi, jednocześnie blisko drogi S8, wschodniej obwodnicy, z dojazdem do autostrad Al i A2 
– a wkrótce przy zachodniej obwodnicy Łodzi, z dojazdem do Zgierza. Wcześniej brak drogi 
S8, S14, brak wschodniej obwodnicy Łodzi i planów rozpoczęcia budowy zachodniej był 
dużą przeszkodą dla potencjalnych nabywców. 
9. Obecnie po drugiej stronie obwodnicy S14 – vis a vis przedmiotowego obszaru – 
w obszarze należącym do gminy Ksawerów tworzona jest strefa ekonomiczna 
i w najbliższym czasie planowana jest inwestycja dotycząca budowy fabryki AGD dużego 
światowego koncernu MIELE. Zatem naturalnym wydaje się możliwość utworzenia 
po dwóch stronach S14 strefy przemysłowej, zwłaszcza, że byłaby już na obrzeżach miasta, 
a nie jak planowane jest to w Studium 2017 w przypadku innych stref, w jego centrum”. 
Do uwagi dołączono załączniki graficzne: mapy: Kierunki zagospodarowania – tereny 
strategiczne i obszary problemowe (Studium z 2010 r.). 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie możliwości realizacji funkcji przemysłowej na części 
obszaru wskazanego w uwadze, położonej w odległości do około 400 m od granic jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”, 
wyznaczonej wzdłuż ul. Chocianowickiej. Po przeprowadzeniu ponownych analiz, 
w projekcie Studium wskazano możliwy, maksymalny zasięg rozwoju terenów aktywności 
gospodarczej w tym rejonie miasta - wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „AG1 
– Tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości” oraz wskazano strefy 
kształtowania zieleni izolacyjnej na styku z terenami mieszkaniowymi. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie możliwości realizacji funkcji przemysłowej na pozostałej 
części obszaru wskazanego w uwadze, określenia minimalnego poziomu zatrudnienia dla 
realizacji zamierzeń inwestycyjnych oraz ujęcia tych rozwiązań w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego.  
Pozostała część przedmiotowego terenu nie została wskazana do zainwestowania pod tereny 
aktywności gospodarczej, z uwagi na wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe 
przedmiotowych nieruchomości i ich otoczenia. Na potrzebę ochrony walorów 
przyrodniczych tego obszaru wskazują ustalenia innych dokumentów kształtujących politykę 
przestrzenną – obowiązujący Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Łódzkiego wskazuje przedmiotowy rejon miasta do objęcia ochroną prawną jako obszar 
chronionego krajobrazu.  
W projekcie Studium nie określa się minimalnego poziomu zatrudnienia dla realizacji 
zamierzeń inwestycyjnych – ta część uwagi wykracza poza szczegółowość ustaleń projektu 
Studium. 
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego sporządza się zgodnie z zapisami studium oraz 
przepisami odrębnymi. Podjęcie działań zmierzających do rozpoczęcia prac nad planem 
miejscowym wykracza poza zakres ustaleń studium. Teren określony w uwadze nie został 
ujęty w zarządzeniu Nr 3156/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2016 roku 
w sprawie ustalenia harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla miasta Łodzi na lata 2016-2020, zmienionym zarzędzeniami 
Nr 4295/VII/16 z dnia 11 sierpnia 2016 r. i Nr 6969/VII/17 z dnia 28 września 2017 r. 
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Uwaga nr 130 
 

- wpłynęła 12 września 2017 r.,  
- dotyczy obszaru pomiędzy ulicami: Gdańską, 6-go Sierpnia, Zieloną i Wólczańską 

oraz układu komunikacyjnego miasta. 
 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 

1) przeznaczenia terenu dawnej fabryki Polleny Ewy na park (obszar między ulicami: 
Gdańską, 6-go Sierpnia, Zieloną i Wólczańską).  

Składający uwagę informuje m.in., że „najbliższe parki (Staromiejski, Sienkiewicza, 
Poniatowskiego) znajdują się w odległości 5 przecznic. Nieruchomość dawnej Polleny Ewy 
jest na sprzedaż, rozebrano już większość budynków. W okolicy nie ma podobnie dużych 
nieruchomości we własności miasta, dlatego Łódź powinna kupić ten teren w całości lub 
dokonać wywłaszczenia. Inwestycja ta wpisze się w program rewitalizacji centrum i zwiększy 
atrakcyjność przyległych kwartałów (…)”; 

2) uwzględnienia w większym stopniu w Studium istniejących i planowanych stacji 
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (np. „Janów" przy ul. Hetmańskiej, „Uniwersytet" 
przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego, „Zdrowie" przy ul. Konstantynowskiej) oraz 
projektowania nowych terenów pod zabudowę w sąsiedztwie stacji (np. osiedla 
mieszkaniowego na północ od stacji Widzew i terenów biurowych na wschód od stacji 
Łódź Kaliska) – „po to, żeby ŁKA miała większe obłożenie pasażerami”.  

Składający uwagę informuje m.in., że „ŁKA to najbardziej pożądany środek transportu 
publicznego na terenie Łodzi i aglomeracji łódzkiej (nie obciąża budżetu miasta – 
infrastruktura należy do kolei, a tabor do samorządu województwa). Nowe tereny pod 
zabudowę należy projektować w sąsiedztwie stacji (np. osiedle mieszkaniowe na północ od 
stacji Widzew i tereny biurowe na wschód od stacji Łódź Kaliska) (…) Ta zmiana 
w planowaniu i funkcjonowaniu miasta jest niezbędna z uwagi na wysokie miejsce Łodzi 
w rankingach najbardziej zakorkowanych miast świata i z uwagi wady transportu 
tramwajowego i autobusowego (…)”; 

3) uwzględnienia w kwartałach ulic sąsiadujących ze stacją Centrum i stacją przy 
Manufakturze (w odległości dwóch przecznic od stacji lub kilku minut marszu ze 
stacji) wyższej zabudowy (7-8 kondygnacji); 

4) zaprojektowania wsparcia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w postaci miejskiej 
infrastruktury drogowej, ścieżek rowerowych i transportu publicznego w otoczeniu 
stacji obecnych i projektowanych.  

Składajacy uwagę zauważę, że „konieczne jest dobre zintegrowanie stacji z przystankami 
MPK (przykłady braku takiej integracji to stacje Łódź-Chojny i Łódź-Niciarniana, gdzie na 
nowej inwestycji drogowej brak przystanku dla autobusów pod peronami kolei)”; 

5) powrotu do poprowadzenia nowych linii kolejowych na terenie miasta i aglomeracji; 
6) stworzenia większego sztucznego zbiornika wodnego w dobrej lokalizacji (dostęp 

z ŁKA); 
7) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
8) poparcia powstania trasy dojazdowej do S14 przy ul. Liściastej; 
9) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
10) takiego projektowania nowej zabudowy, aby „nowe budynki były bardziej odsunięte 

od ulicy, a przy ulicach powinno być więcej drzew” (negatywne przykłady to Centrum 
Sportu przy Al. Politechniki, czy biurowiec przy rogu Zachodniej i Ogrodowej). 
 

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
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Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga wykracza poza szczegółowość ustaleń Studium. 
W projekcie Studium nie wyznacza się lasów i terenów zieleni urządzonej, o powierzchni 
mniejszej niż 3 ha, nie będących w Zarządzie Zieleni Miejskiej. Projekt Studium uzupełniono 
o zapis umożliwiający funkcjonowanie istniejących oraz tworzenie nowych terenów zieleni 
urządzonej w ramach wszystkich wyznaczonych jednostek funkcjonalno-przestrzennych. 
Doprecyzowanie zasięgu terenów zieleni nastąpi w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. 
Ad. 2) Uwaga uwzględniona częściowo. Stacje „Janów” i „Zdrowie” nie zyskały aprobaty 
instytucji opiniujących projekt stacji Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej ze względu na niewielki 
przewidywany ruch pasażerski oraz trudności techniczne. Nie rozważano w projekcie 
Studium lokalizacji stacji „Uniwersytet” przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego, gdyż nie została 
ona przewidziana w obecnie zrealizowanym projekcie budowlanym linii kolejowej. 
Uwzględniając częściowo postulat zawarty w uwadze, w projekcie Studium wprowadzono 
zmianę polegającą na dodaniu zapisu umożliwiającego zmianę lokalizacji stacji/przystanków 
kolejowych, w stosunku do zaznaczonych na schematach, w oparciu o specjalistyczne 
analizy. 
Większość stacji Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej otoczona jest terenami mieszkaniowymi, 
usługowymi lub aktywności gospodarczej. 
Tereny na północ od stacji Łódź Widzew nie zostały wskazane do urbanizacji z uwagi na ich 
położenie poza zwartą strefą zurbanizowaną miasta. 
Tereny po wschodniej i południowej stronie stacji Łódź Kaliska zostały wskazane jako 
jednostka „U – Tereny zabudowy usługowej”. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. W przypadku obu terenów, w wyłożonym do publicznego 
wglądu projekcie Studium, zaleca się, aby wysokość zabudowy nawiązywała do wysokości 
zabudowy historycznej (maksymalnie 21 m), dopuszcza się jednak przewyższenia do 
maksymalnie 25 m w rejonie stacji Centrum (teren jednostki funkcjonalno-przestrzennej 
„W1a – Wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie I”) lub 35 m w rejonie stacji Manufaktura 
(teren jednostki funkcjonalno-przestrzennej „W3b – Wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie 
III”), czyli zgodnie z wysokością zaproponowaną w uwadze. 
Ad. 4) Uwaga uwzględniona częściowo. Na schematach projektu Studium poszczególne 
stacje i przystanki kolejowe zostały zaznaczone jako węzły przesiadkowe, integrujące 
systemy transportu miejskiego, kolejowego i pozostałych. Dodatkowo, uwzględniając 
częściowo postulat zawarty w uwadze, w projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą 
na opracowaniu schematu docelowego systemu połączeń rowerowych uwzględniając dojazdy 
do stacji/przystanków kolei.  
Szczegółowe koncepcje i projekty węzłów transportu wykraczają poza zakres przedmiotowy 
Studium. 
Ad. 5) Uwaga nieuwzględniona. Ta część uwagi nie zawiera sformułowania zarzutu do 
ustaleń projektu Studium, którego uwzględnienie wiązałoby się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w projekcie. Projekt Studium zawiera przebiegi nowych linii 
kolejowych: oprócz kolejowego tunelu średnicowego, zostały naniesione brakujące łącznice 
kolejowe, zgodnie z rozwiązaniami zawartymi w obowiązującym Studium, oraz łącznice 
wynikające z wniosków zarządzającego terenami kolejowymi. 
Ad. 6) Uwaga nieuwzględniona. Projekt Studium wskazuje orientacyjną lokalizację 
projektowanych zbiorników retencyjnych wynikającą z ustaleń opracowań specjalistycznych: 
„Wojewódzkiego Programu Małej Retencji dla województwa łódzkiego” oraz „Projektów 
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Generalnych Rzek”. Projekt Studium nie wprowadza ograniczeń w zakresie możliwości 
budowy zbiorników retencyjnych na innych terenach. 
Ad. 8) Uwaga nieuwzględniona. Ta część uwagi nie zawiera sformułowania zarzutu do 
ustaleń projektu Studium, którego uwzględnienie wiązałoby się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w projekcie. 
Trasa główna ruchu przyspieszonego o roboczej nazwie „przedłużenie al. Włókniarzy” jest 
wrysowana w projekcie Studium. 
Ad. 10) Uwaga nieuwzględniona. Ta część uwagi zawiera postulat, którego realizacja 
wykracza poza zakres ustaleń studium. 
 
Uwaga nr 132 
 

- wpłynęła 13 września 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 964, 965, 

966, 967, 968, 969, 970, 971, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981 i 982, w obrębie 
W-47, położonych przy ul. Jugosłowiańskiej 21a. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. terenu na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „działki nr 961, 964, 965, 966, 967, 968 zostały 
wyłączone spod produkcji rolnej” posiadają wydane pozwolenia budowlane. „Na całym tym 
terenie doprowadzona jest instalacja elektryczna (sfinansowana ze środków własnych i PGE). 
Do działki nr 961, która jest drogą dojazdową, doprowadzona jest kanalizacja 
od ul. Sardyńskiej, a cały ten obszar jest ogrodzony. Założony jest również wodociąg, który” 
został przekazany aktem notarialnym Urzędowi Miasta Łodzi, który współfinansował 
tę inwestycję (…). Dodatkowo Składający uwagę zaznacza, że podpisał „umowę na dostawę 
prądu (…) oraz podłączenie instalacji gazowej na tym obszarze. Firma Technitel 
zaprojektowała projekt światłowodu i przygotowuje się do jego wykonania, gdyż ma na 
to niezbędne pozwolenia”. 
Do uwagi dołączono:  

- zdjęcia ww. obszaru,  
- mapę z naniesionymi instalacjami,  
- umowy podpisane z instytucjami, z którymi Składający uwagę współpracował 

odnośnie uzbrojenia terenu. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie działek: nr 961, od nr 964 do nr 971, od nr 974 do nr 982. 
Tereny włączono do jednostki funkcjonalno-przestrzennej „M3 – Tereny zabudowy 
mieszkaniowej”.  
Uwaga nieuwzględniona w zakresie działek od nr 951 do nr 960. Przedmiotowe działki nie 
stanowią uzupełnienia projektowanego układu przestrzennego osiedla, tym samym 
przeznaczenie ich pod zabudowę przeczyłoby przyjętej w projekcie Studium zasadzie 
wypełniania i kształtowania zwartych struktur przestrzennych. Ponadto wprowadzanie 
nadmiernej ilości nowych terenów mieszkaniowych w sąsiedztwie już istniejących rezerw 
terenów inwestycyjnych nie jest racjonalne – sprzyja nieuzasadnionemu rozpraszaniu 
zabudowy. 
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Uwaga nr 133 
 

- wpłynęła 13 września 2017 r.,  
- dotyczy tzw. obwodnicy Nowosolnej. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
zmiany przebiegu obwodnicy lub zaniechania jej realizacji w zaproponowanym przebiegu 
oraz zmiany organizacji ruchu na osiedlu Nowosolna. 
Składający uwagę informuje m.in., że w wyniku obecnego projektu obwodnicy Nowosolnej, 
„natężenie ruchu na całym osiedlu zwiększy się, gdyż połączenie z Widzewem-Wschód 
odciąży węzeł w rejonie Rokicińskiej kosztem węzła Brzeziny i osiedla Nowosolna. 
Tworzenie małej obwodnicy rynku przez ul. Peoniową i nowoprojektowane ulice niczego nie 
zmienia na osiedlu Nowosolna. Natężenie ruchu nie zmniejszy się, a przez „obwodnicę 
Nowosolnej" tylko się zwiększy (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Zawarty w projekcie Studium przebieg obwodnicy Nowosolnej jest zgodny z koncepcją 
przygotowaną do przetargu na realizację drogi. 
Zgodnie z zapisami projektu Studium dopuszcza się możliwość zmiany przebiegu elementów 
liniowych takich jak drogi, pod warunkiem utrzymania ciągłości systemu.  
Uwzględniając częściowo postulat zawarty w uwadze, w projekcie Studium wprowadzono 
zmianę polegającą na rezygnacji ze wskazywania ringu wewnętrznego na terenie osiedla 
Nowosolna jako ciągu ulic zbiorczych i przywrócono przebieg ul. Brzezińskiej jako drogi 
klasy zbiorczej (Z) na całej długości przebiegu przez osiedle. Podejmowanie rozstrzygnięć 
w zakresie organizacji ruchu drogowego wykracza poza zakres przedmiotowy Studium 
i należy do obowiązków zarządcy dróg. 
 
Uwaga nr 135 
 

- wpłynęła 13 września 2017 r.,  
- dotyczy działek nr 131/3 i 132/3, w obrębie G-53, położonych przy ul. Łaskowice 68. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
zachowania terenów przemysłowych, przeznaczonych pod zamierzenie inwestycyjne 
o zatrudnieniu minimum 3000 osób, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. wraz z możliwością lokalizacji terenów 
logistycznych oraz ujęcia tego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Składający uwagę informuje m.in., że: 
„1. Wniosek dotyczy obszaru ziemi, obręb geodezyjny G-53, przylegających do obwodnicy 
S14 - zaraz za terenami przemysłowymi IKEA z jednej strony, do węzła Łódź Lublinek czyli 
do ulicy Nad Dobrzynką, a z drugiej strony w bliskiej odległości ulic Chocianowicka 
i Łaskowice. 
2. Tereny były sprawdzane archeologicznie podczas budowy obwodnicy S14, nie znaleziono 
wówczas znalezisk o wartościach archeologicznych. 
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3. Tereny proponowane pod inwestycje przemysłowe nie leżą w bezpośrednim sąsiedztwie 
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Międzyrzecze Neru i Dobrzynki” – a więc nie 
zagrażają tym terenom i dalszemu rozwojowy rekreacji (…). 
4. Tereny zielone obejmują zaś obszar w stronę wsi Gorzew/Górka Pabianicka w stronę torów 
kolejowych i znajdują się po drugiej stronie ulicy nad Dobrzynką, w dolinie rzeki Dobrzynki. 
5. Obszar, który jest przedmiotem naszego wniosku był od początku przewidziany pod 
inwestycje, w Studium z 2010 roku te tereny również przewidziane są jako tereny 
przemysłowe przeznaczone pod zamierzenie inwestycyjne o zatrudnieniu minimum 3000 
osób. 
6. Ziemie które wchodzą w skład ww. obszaru to ziemie klas V i VI więc są to ziemie bardzo 
niskiej jakości. Obecnie prowadzona działalność rolnicza na części tych terenów polega 
bardziej na ochronie tych terenów przed kompletną degradacją, niż na uprawach rolniczych 
przynoszących dochód ich właścicielom (…). 
7. Zachowanie i ujęcie tych terenów w planie zagospodarowania przestrzennego Łodzi jako 
tereny przemysłowe/logistyczne zwiększa bardzo szanse ściągnięcia do Łodzi poważnych 
inwestorów (…). 
8. Duże znaczenie dla potencjalnych inwestorów ma obecna infrastruktura drogowa w obrębie 
ww. działek. Ww. tereny znajdują się w doskonałej lokalizacji dla potencjalnych inwestorów, 
z punktu widzenia logistyki działania – przy obwodnicy S14, z dobrym, szerokim wjazdem do 
Łodzi, jednocześnie blisko drogi S8, wschodniej obwodnicy, z dojazdem do autostrad Al i A2 
– a wkrótce przy zachodniej obwodnicy Łodzi, z dojazdem do Zgierza. Wcześniej brak drogi 
S8, S14, brak wschodniej obwodnicy Łodzi i planów rozpoczęcia budowy zachodniej był 
dużą przeszkodą dla potencjalnych nabywców. 
9. Obecnie po drugiej stronie obwodnicy S14 – vis a vis przedmiotowego obszaru – 
w obszarze należącym do gminy Ksawerów tworzona jest strefa ekonomiczna 
i w najbliższym czasie planowana jest inwestycja dotycząca budowy fabryki AGD dużego 
światowego koncernu MIELE. Zatem naturalnym wydaje się możliwość utworzenia 
po dwóch stronach S14 strefy przemysłowej, zwłaszcza, że byłaby już na obrzeżach miasta, 
a nie jak planowane jest to w Studium 2017 w przypadku innych stref, w jego centrum”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Teren nie został wskazany do zainwestowania pod tereny aktywności gospodarczej, z uwagi 
na wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe przedmiotowego obszaru i jego otoczenia. 
Na potrzebę ochrony walorów przyrodniczych tego obszaru wskazują także ustalenia innych 
dokumentów kształtujących politykę przestrzenną – obowiązujący Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Łódzkiego wskazuje przedmiotowy rejon miasta do objęcia 
ochroną prawną jako obszar chronionego krajobrazu.  
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego sporządza się zgodnie z zapisami studium oraz 
przepisami odrębnymi. Podjęcie działań zmierzających do rozpoczęcia prac nad planem 
miejscowym wykracza poza zakres ustaleń studium. Teren określony w uwadze nie został 
ujęty w zarządzeniu Nr 3156/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2016 roku 
w sprawie ustalenia harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla miasta Łodzi na lata 2016-2020, zmienionym zarzędzeniami 
Nr 4295/VII/16 z dnia 11 sierpnia 2016 r. i Nr 6969/VII/17 z dnia 28 września 2017 r. 
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Uwaga nr 136 
 

- wpłynęła 14 września 2017 r. oraz 3 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 28/2, w obrębie B-31, położonej przy ul. Ornej 27. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składająca uwagę informuje m.in., że w 1999 r. został opracowany miejscowy plan 
zagospodarowania przestzrennego, zgodnie z którym ww. działka przeznaczona była pod 
zabudowę jednorodzinną. W 2015 r. został opracowany kolejny miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, obejmujący ww. nieruchomość, zgodnie z którym „stała 
się ona Lasem Komunalnym. Zgodnie z nowo opracowanym Studium działka przestaje być 
lasem komunalnym, jest działką oznaczoną” symbolem „U”. Składajaca uwagę zauważa, że 
zgodnie z opisem projektu Studium nie jest jednak możliwa jej zabudowa. 
Do uwagi dołączono:  

- załącznik do uchwały Nr XIX/335/99 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 lipca 1999 r. 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejon ulic Ornej i Brukowej. 

 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Wskazana w uwadze działka przy ul. Ornej znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów 
komunikacyjnych i przemysłowych o znacznej uciążliwości (tereny kolejowe, zakłady 
przemysłowe, w których znajdują się substancje niebezpieczne). Z tego względu, wyklucza 
się wyznaczenie w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej o charakterze 
mieszkaniowym. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium, wskazaną 
w uwadze działkę włączono do jednostki funkcjonalno-przestrzennej „U – Tereny zabudowy 
usługowej”. Zgodnie z zapisami projektu Studium dla tej jednostki, dopuszcza się w jej 
granicach zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w zakresie obiektów istniejących 
i uzupełnienia ich układu (tj. dopuszcza się kontynuację funkcji mieszkaniowej). 
 
Uwaga nr 137 
 

- wpłynęła 14 września 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 126/27, 126/32, 126/26, 126/22, 126/31, 126/25, 126/30, 126/24, 

126/29, 127, 128/1, 128/2, 129/2 i 130/11, w obrębie W-11, położonych w rejonie 
ul. Hyrnej i ul. Listopadowej. 

 
 składa uwagę 

dotyczącą: 
wydzielenia w planowanej jednostce M2 obszaru obejmującego ww. nieruchomości 
i włączenia go do jednostki M1. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „w sąsiedztwie wskazanego obszaru istnieje już 
zabudowa o parametrach wskazanych dla strefy M1 i wnioskowana (…) zmiana umożliwi 
kontynuację urbanistyczną osiedla przy ulicach: Zbocze, Skalna, Potokowa”. Dodatkowo 
zauważa, że „w dniu 9 marca 2016 r. Rada Miejska w Łodzi uchwałą nr XXVI/655/16 
postanowiła przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Hyrnej, 
Listopadowej i Jana Dębowskiego – obejmującego wnioskowane nieruchomości”. 
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Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Wskazany w uwadze obszar pozostawiono w jednostce funkcjonalno-przestrzennej „M2 – 
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej”. Obszar ten 
obecnie w niewielkim stopniu zainwestowany jest zabudową wielorodzinną, a wyznaczenie 
nowych terenów zabudowy wielorodzinnej o parametrach wskazanych w karcie dla jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „M1 – Tereny wielkich zespołów mieszkaniowych” jest 
sprzeczne z założeniami Strategii Przestrzennego Rozwoju Łodzi 2020+. 
 
Uwaga nr 138 
 

- wpłynęła 14 września 2017 r.,  
- dotyczy działek nr 86/8 i 86/9, w obrębie P-18, położonych przy al. Adama 

Mickiewicza 4. 
 

 składa uwagę 
dotyczącą: 
włączenia ww. nieruchomości do jednostki W3a tj. zespołu zabudowy usługowej wzdłuż trasy 
W-Z. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „zespół zabudowy usługowej wzdłuż trasy W-Z 
po stronie północnej został zakończony na wysokości ul. Żeromskiego, natomiast obecna 
architektura występująca od ul. Żeromskiego w stronę al. Włókniarzy przekracza parametry 
wskazane dla strefy W3b (obiekty tj. Double Tree czy osiedle Łąkowa firmy mLokoum). 
Ponadto  posiada prawomocną decyzję o warunkach zabudowy na budowę 
na przedmiotowej nieruchomości budynku wielofunkcyjnego o parametrach przekraczających 
wskaźniki dla strefy W3b (...)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na przedmiotowych działkach 
przyległych do trasy W-Z wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „W3b – 
wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie III”. Obejmuje ona obszary mające pełnić rolę 
śródmiejskiej dzielnicy mieszkalno-usługowej, w której struktura przestrzenna kształtowana 
jest poprzez uzupełnianie istniejących pierzei ulic, a w zespołach zabudowy innych niż 
w układzie pierzejowym np. mieszkalnych, istniejących na działkach sąsiednich, zgodnie 
z zasadami zespołu, z zachowaniem historycznej wysokości kształtującej sylwetę miasta. 
Ponadto obszar lokalizacji zabudowy wysokościowej na terenie Łodzi ograniczono 
do minimum – w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „W3a – zespoły zabudowy 
usługowej wzdłuż trasy W-Z” obejmującej wyłącznie tereny wzdłuż trasy W-Z między 
al. Politechniki a ul. płk. Jana Kilińskiego oraz w terenach Nowego Centrum Łodzi, z uwagi 
na brak przestrzennego i ekonomicznego uzasadnienia dla rozwoju tego typu zabudowy 
na pozostałym obszarze miasta. 
 
Uwaga nr 139 
 

- wpłynęła 14 września 2017 r.,  
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- dotyczy działek nr: 162/2, 162/1, 160 i 158, w obrębie W-2, położonych przy 
ul. Opolskiej. 

 
 składa uwagę 

dotyczącą: 
zmiany przeznaczenia ww. działek z terenów oznaczonych symbolem O (aktywnych 
przyrodniczo, w tym użytkowanych rolniczo) na tereny przeznaczone pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną niską oznaczoną symbolem M3. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Ponadto 
rozprzestrzenianie zabudowy na te tereny nie jest wskazane zarówno ze względów 
krajobrazowych, jak i ekologicznych. Tereny te, położone częściowo w dolinie cieku 
z Moskulików, łączą się z szerszym obszarem, który stanowi istotny element systemu 
przyrodniczego miasta. 
 
Uwaga nr 140 
 

- wpłynęła 14 września 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 331/3, 329/1 i 327/3, w obrębie W-44, położonych przy 

ul. Goryczkowej. 
 

 składa uwagę 
dotyczącą: 
zmiany przeznaczenia ww. działek z terenów oznaczonych symbolem O (aktywnych 
przyrodniczo, w tym użytkowanych rolniczo) na tereny przeznaczone pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną niską oznaczoną symbolem M3. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „w sąsiedztwie wskazanego obszaru istnieje już 
zabudowa jednorodzinna niska, która wciąż się rozwija, ze względu na bardzo dobrze 
rozwiniętą infrastrukturę techniczną: wodociągi, gaz oraz kanalizacja sanitarna. Wiele 
nieruchomości rolnych zostało podzielonych na mniejsze działki budowlane (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru wskazanego w uwadze (przewaga 
terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej 
o szerszym zasięgu. 
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Uwaga nr 142 
 

- wpłynęła 14 września 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 80/2, 6/49, 6/55, 6/53, 6/52, 20/7 i 20/8, w obrębie W-35, 

położonych przy ul. Zakładowej 18 i ul. Zakładowej 21. 
 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ww. terenu. 
Składający uwagę informuje m.in, że składał wnioski w 2011 i 2014 r. o przystąpienie 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ww. 
nieruchomości Dodaje, że wymieniona nieruchomość, została podzielona na kilka działek, 
„planowano inwestycje drogowe których nie zrealizowano, wybudowano infrastrukturę 
(kolektor Olechów, magistrale 400 wodociągową oraz gaz 200)”. Dokonując podziału 
ww. nieruchomości „nie zapewniono dostępu do drogi publicznej” dla wymienionych 
nieruchomości. Zdaniem Składającego uwagę „dokonany podział jest niezgodny z prawem 
geodezyjnym oraz ustawie o gospodarce nieruchomościami z 1997 r. art. 93 pt. 3. Władze 
miasta Łodzi zapomniały, iż posiadają niezagospodarowane tereny od lat 80-tych i 90-tych, 
są to tereny od ul. Książąt Polskich – Zakładowa do ul. Olechowska – Zakładowa w obrębie 
W-35 (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga zawiera postulat, którego realizacja wykracza poza zakres ustaleń studium. 
 
Uwaga nr 144 
 

- wpłynęła 14 września 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 33/3, 33/4, 34/2 i 35/2, w obrębie W-27, położonych w rejonie 

al. Marszałka Józefa Piłsudskiego i ul. Sobolowej. 
 

 składa uwagę dotyczącą: 
1) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
2) błędnie określonego kierunku rozwoju przestrzennego dla ww. obszaru – 

na przedmiotowym obszarze dominuje funkcja mieszkaniowa, nie usługowa; 
3) rezygnacji z korytarza ekologicznego przechodzącego przez teren ww. działek; 
4) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi). 

Składający uwagę informuje m.in., że projekt Studium posiada „brak zgodności z art. 10 ust. 
1 pkt 1 ustawy poprzez błędne ustalenia obecnego sposobu zagospodarowania nieruchomości 
stanowiącej działki 33/3, 33/4, 34/2 oraz 35/2 obręb W-27 i uznanie jej za teren 
nieużytkowany zurbanizowany, wolny od zabudowy, mimo że dla przedmiotowej 
nieruchomości Spółka uzyskała ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Łodzi (…) 
o pozwoleniu na budowę zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
z lokalami usługowymi i garażami podziemnymi, budowę układu drogowego wraz 
z miejscami postojowymi, budowę infrastruktury technicznej w zakresie doziemnych 
wewnętrznych instalacji, w tym: kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, wody 
ciepłej, centralnego ogrzewania, elektroenergetycznej, oświetlenia terenu, studni kablowych 
z kanalizacją teletechniczną (…). Ponadto na mocy Decyzji Spółka jest w trakcie realizacji 
przedmiotowej inwestycji (…) W dalszej kolejności wskazać należy, że kierunki 
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zagospodarowania Studium dla obszaru nieruchomości stanowiącej działki 33/3, 33/4, 34/2 
oraz 35/2 obręb W-27, oraz nieruchomości sąsiadujących również nie pozostają w spójności 
z istniejącym sposobem zagospodarowania przedmiotowego obszaru. Jak wskazano powyżej 
Spółka uzyskała Decyzję, która przewiduje budowę zespołu dwóch budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych z lokalami usługowymi, przy czym funkcją przeważającą jest funkcja 
mieszkalna. Budowa jest w trakcie. W sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji przeważa 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Tym samym wskazanie kierunku rozwoju tego 
obszaru jako terenu zabudowy usługowej pozostaje w oczywistej sprzeczności z istniejącym 
sposobem zagospodarowania, co w konsekwencji stanowi o niezgodności Studium z art. 10 
ust. 2 pkt 1lit. a w zw. z art. 10 ust. 1pkt 7 lit. d ustawy, bowiem przy ustalaniu bilansu terenu, 
na którym przewidywanym kierunkiem zabudowy będzie funkcja usługowa, wzięto pod 
uwagę tereny zabudowane bądź w trakcie zabudowy”. Zdaniem Składającej uwagę „błędem 
jest również wskazywanie na terenie nieruchomości stanowiącej działki 33/3, 33/4, 34/2 oraz 
35/2 obręb W-27 korytarza ekologicznego (korytarz ów przecina działki w poprzek), 
co w praktyce oznacza m.in. zakaz lokalizacji nowej zabudowy. Jak wskazano powyżej, 
przedmiotowy teren obecnie znajduje się w trakcie realizacji nowej zabudowy, a zatem nie 
można uznać aby na tym obszarze istniał korytarz ekologiczny bądź aby mógł on zostać 
zachowany. (…)”. 
Do uwagi dołączono: 

- dwie fotografie obrazujące obecny stan zagospodarowania nieruchomości, 
- pełnomocnictwo. 

 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 2) Uwaga uwzględniona częściowo. Uwzględniając częściowo postulat zawarty 
w uwadze, w projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na włączeniu 
nieruchomości w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „WZ3 – Tereny zabudowy 
wielofunkcyjnej”. 
Zgodnie z zapisami projektu Studium, są to tereny wymagające przekształceń, możliwe 
do zagospodarowania zarówno na cele mieszkaniowe jaki i usługowe. Przeznaczenie terenu 
na cele wyłącznie mieszkaniowe nie jest uzasadnione ze względu na obecne 
zagospodarowanie części terenów w jednostce na cele usługowe oraz jego położenie w strefie 
uciążliwego oddziaływania akustycznego al. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz 
w przyszłości projektowanej łącznicy kolejowej. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Teren nieruchomości wskazanej w uwadze stanowi fragment 
przekształconej doliny rzeki Jasień. Na planszy 1k „Kierunki – jednostki funkcjonalno-
przestrzenne” w miejscu przebiegu dawnego koryta rzecznego wskazano „kierunek powiązań 
przyrodniczych” – oznaczenie sygnalizujące potrzebę zaakcentowaniu przebiegu doliny 
w przestrzeni miasta (np. poprzez realizację ciągu spacerowego z towarzyszącą zielenią). 
 
Uwaga nr 145 
 

- wpłynęła 14 września 2017 r.,  
- dotyczy obszaru w rejonie ul. Łaskowice i ul. Chocianowickiej. 
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 składa uwagę dotyczącą: 
1) uwzględnienia w projekcie Studium istniejącego, wokół wysypiska od strony 

północno-wschodniej, około 8 letniego lasu (3 ha); 
2) uwzględnienia w projekcie Studium istniejącego, na działkach od strony wschodniej 

poczynając od Dobrzynki, około 10 letniego lasu (10 ha); 
3) uwzględnienia istniejącego kanału ścieków sanitarnych z gminy i miasta Pabianic, 

przebiegającego przez tereny Parku Osiedlowego i zespołu przyrodniczo-
krajobrazowego; 

4) wskazania obszaru w rejonie ul. Łaskowice i ul. Chocianowickiej, stanowiących 
zespół przyrodniczo-krajobrazowy oraz terenów rolnych jako obszarów naturalnego 
przewietrzania miasta; 

Składający uwagę dodają m.in., że „wysypisko śmieci, (…) na mocy wyroku Naczelnego 
Sądu Administracyjnego Sygn.akt IV SA 1022/97 z dnia 08.11.99r. i wyroku Sygn. akt II 
OSK 304/05 z dnia 19 grudnia 2005r. jest nielegalne”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Wskazany w uwadze obszar nie stanowi użytku leśnego 
(oznaczonego w ewidencji gruntów symbolem Ls), tworzącego kompleks leśny o powierzchni 
minimum 3 ha. W związku z powyższym pozostawiono przedmiotowy obszar w granicach 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane 
rolniczo”. Zgodnie z zapisami dla tej jednostki dopuszcza się przeznaczanie terenów na cele 
leśne. 
Ad. 2) Uwaga uwzględniona częściowo. Uwzględniając częściowo postulat zawarty w tej 
części uwagi, w projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na wyznaczeniu 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej „L – Tereny lasów o powierzchni minimum 3 ha” 
w granicach istniejącego użytku leśnego i na terenach obecnie użytkowanych jako las. 
Pozostałe tereny pozostawiono w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Zgodnie z zapisami dla tej 
jednostki dopuszcza się przeznaczanie terenów na cele leśne. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Ta część uwagi nie zawiera sformułowania zarzutu do 
ustaleń projektu Studium, którego uwzględnienie wiązałoby się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w projekcie. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium, 
na mapie 6u – System wodociągowo-kanalizacyjny (uwarunkowania) oraz na schemacie 10k 
– System wodociągowo-kanalizacyjny (kierunki), wskazano istniejący kolektor 
ogólnospławny – Kolektor Pabianice (GOŚ). 
Ad. 4) Uwaga nieuwzględniona. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium, 
wskazany w uwadze obszar, częściowo stanowi naturalny korytarz wymiany mas powietrza 
(w rejonie dolin rzecznych) i został włączony w system obszarów mających istotne znaczenie 
dla prawidłowego przewietrzania miasta. Teren na południe od ul. Chocianowickiej, 
w wyniku uwzględnienia pozostałych uwag, został włączony w granice jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „AG1 – Tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej 
uciążliwości”. W związku z powyższym, nie jest możliwe poszerzenie obszaru stanowiącego 
naturalny korytarz przewietrzający. 
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Uwaga nr 146 
 

- wpłynęła 15 września 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 259/3, 259/4, 259/5, 259/6, 259/7, 259/8, 259/9 i 259/10, 

w obrębie W-1, położonych w rejonie ulic: Koniakowskiej i Okólnej. 
 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
poszerzenia strefy pod zabudowę mieszkaniową do ul. Okólnej. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „nieruchomość na mocy warunków zabudowy została 
podzielona”. Dodaje, że w trakcie realizacji jest utwardzanie drogi i wycinka drzew. 
W ubiegłym roku podpisane zostały umowy na przyłącze gazu i energii do działek. Ponadto 
Składający uwagę informuje, że poniósł koszty podziału i opłaty adiacenckiej (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na terenach istniejącej zabudowy 
wzdłuż ul. Koniakowskiej wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „PM – Tereny 
zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”. Obejmują one pas działek wskazanych 
w uwadze zlokalizowanych w odległości do 135 m od ulicy. Obecna struktura funkcjonalno-
przestrzenna pozostałej części obszaru wskazanego w uwadze (przewaga terenów 
niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej o szerszym 
zasięgu. Obszar ten został więc włączony w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej 
„O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Zgodnie z zapisami 
projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej jednostce, na których obecnie istnieje 
zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje 
się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie 
stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 147 
 

- wpłynęła 15 września 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 896/1, w obrębie P-23, położonej w rejonie ulic: Kolarskiej 

i Żużlowej. 
 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
odzyskania ww. nieruchomości z uwagi na fakt, iż droga, która miała przez nią przebiegać, 
nie jest realizowana. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Projekt Studium określa podstawowy układ komunikacyjny miasta (system dróg 
zapewniających powiązania ponadlokalne), nie odnosi się do kształtowania obsługi 
komunikacyjnej w skali lokalnej – takie rozwiązania są przedmiotem ustaleń miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami projektu Studium 
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przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w ramach jednostki przestrzennej „M2 – 
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej”. Ostateczny sposób 
przeznaczenia działki może zostać określony na podstawie ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego lub wydanej decyzji o warunkach zabudowy. 
 
Uwaga nr 148 
 

- wpłynęła 22 września 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 215/30, w obrębie W-45, położonej przy ul. Grabińskiej oraz 

działek sąsiednich. 
 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki oraz działek przyległych na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 
Składający uwagę informuje m.in., że: na ww. działkę „oraz sąsiednie działki zostały wydane 
warunki zabudowy na budowę domów jednorodzinnych”. Ponadto Składający uwagę dodaje, 
że jest na etapie realizacji projektu budowlanego domu i zamierza jeszcze w 2017 r. uzyskać 
pozwolenie na budowę. Zaznacza, że poniósł koszty związane z zakupem działki, obsługą 
geodezyjną, doprowadzeniem energii elektrycznej (prąd doprowadzony do działki), wraz 
z właścicielami sąsiednich działek podpisana została umowa „z Łódzką Spółką 
Infrastrukturalną na wybudowanie wodociągu zasilającego (…) działki, dokumentacja 
projektowa jest już zatwierdzona, wodociąg ma zostać wybudowany na przełomie 
września/października 2017 r. (…)”. Ponadto informuje, że podpisano umowę „z Polską 
Spółką Gazownictwa na doprowadzenie do (…) działek gazociągu wraz z przyłączami 
gazowymi, inwestycja ma zostać zakończona na początku 2018 r.”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W granicach osiedla wyznaczono nowe tereny dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej, 
w dostosowaniu do aktualnych potrzeb rozwojowych miasta, uwzględniając zasadę dążenia 
do kształtowania zwartych struktur przestrzennych. Obecna struktura funkcjonalno-
przestrzenna obszaru wskazanego w uwadze (przewaga terenów niezabudowanych) wyklucza 
wyznaczenie w tym rejonie, jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej o szerszym zasięgu. Wprowadzanie nadmiernej ilości nowych 
terenów mieszkaniowych w sąsiedztwie już istniejących rezerw terenów inwestycyjnych nie 
jest racjonalne – sprzyja nieuzasadnionemu rozpraszaniu zabudowy. 
 
Uwaga nr 149 
 

- wpłynęła 15 września 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 1/8, w obrębie B-60, położonej przy ul. Okólnej 65. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „na działkach sąsiednich występuje zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
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Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Przedmiotowa działka znajduje się na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich, będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. Działka ta wraz 
z otaczającymi ją terenami została zaliczona do „Strefy N – obejmującej obszary 
o dominującej funkcji rolnej, w przewadze niezabudowane lub z rozproszoną zabudową”, 
która stanowi podstawową strefę, decydującą o ochronie walorów krajobrazowych Parku. 
W strefie tej zakłada się utrzymanie dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania. 
Ponadto przedmiotowa działka położona jest na terenach, które ze względu na walory 
przyrodniczo-krajobrazowe objęte zostały obszarową formą ochrony przyrody – zespół 
przyrodniczo-krajobrazowy ustanowiony uchwałą Nr XCI/1599/10 Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 7 lipca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 245, poz. 1976) w sprawie ustanowienia 
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Sucha dolina w Moskulach”, która zawiera m.in. 
zakaz zmiany sposobu użytkowania ziemi. Powyższe względy, obecna struktura 
funkcjonalno-przestrzenna działki i jej otoczenia (przewaga terenów niezabudowanych) oraz 
dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
 
Uwaga nr 150 
 

- wpłynęła 15 września 2017 r.,  
- dotyczy nieruchomości: na końcu ul. Beskidzkiej, przy ul. Brzezińskiej 162, w rejonie 

żwirowni na Nowosolnej, w rejonie ul. Hanuszkiewicza i w rejonie ul. Nad Niemnem. 
 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. obszaru na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „     (…) jest 
zainteresowana budową mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus (…)”. Składający 
uwagę zaznacza, że ww. teren jest „wyposażony w media (gaz, woda, światłowód, prąd), brak 
drzew” oraz posiada „twarde, żwirowe podłoże”, doskonałą komunikację, dobrą lokalizację 
(8 km do Placu Wolności), 2,5 km do autostrady. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na wskazanych w uwadze 
nieruchomościach wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „O – Tereny aktywne 
przyrodniczo, w tym tereny użytkowane rolniczo”, stanowiące tereny wyłączone spod 
zabudowy, oraz częściowo jednostkę „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach 
ulicowych”. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów 
niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Ponadto 
północny fragment wskazanych nieruchomości to obszar o wysokich walorach 
przyrodniczych, współtworzący system przyrodniczy miasta. 
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Uwaga nr 151 
 

- wpłynęła 14 września 2017 r.,  
- dotyczy terenów w sąsiedztwie obecnych i planowanych stacji Łódzkiej Kolei 

Aglomeracyjnej. 
 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 

1) wyznaczania nowych terenów inwestycyjnych (mieszkaniowych, usługowych) 
w sąsiedztwie stacji Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, w celu uatrakcyjnienia połączeń 
kolejowych; 

2) uwzględnienia możliwości realizacji wyższej zabudowy (do 7-8 kondygnacji) 
w sąsiedztwie stacji Łódź-Centrum i Łódź-Manufaktura. 

Składający uwagę informuje m.in., że: „należy w większym stopniu uwzględnić w Studium 
sieć i stacje Łódzkiej kolei Aglomeracyjnej. Nowe tereny pod zabudowę należy projektować 
w sąsiedztwie stacji (np. osiedle mieszkaniowe na północ od stacji Widzew i tereny biurowe 
na wschód od stacji Łódź-Kaliska) (…)” Podkreśla, że „ŁKA to najbardziej pożądany środek 
transportu publicznego w Łodzi i aglomeracji łódzkiej. Nie obciąża budżetu miasta, 
bo infrastruktura należy do kolei, a tabor do samorządu województwa (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) i Ad. 2) Większość stacji Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej otoczona jest terenami 
mieszkaniowymi, usługowymi lub aktywności gospodarczej. 
Tereny na północ od stacji Łódź Widzew nie zostały wskazane do urbanizacji z uwagi na ich 
położenie poza zwartą strefą zurbanizowaną miasta. 
Tereny po wschodniej i południowej stronie stacji Łódź Kaliska zostały wskazane jako 
jednostka „U – Tereny zabudowy usługowej”. 
Stacje „Janów” i „Zdrowie” nie zyskały aprobaty instytucji opiniujących projekt stacji 
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej ze względu na niewielki przewidywany ruch pasażerski oraz 
trudności techniczne. Nie rozważano w projekcie Studium lokalizacji stacji „Uniwersytet” 
przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego, gdyż nie została ona przewidziana w obecnie 
zrealizowanym projekcie budowlanym linii kolejowej. Uwzględniając częściowo postulat 
zawarty w uwadze, w projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na dodaniu zapisu 
umożliwiającego zmianę lokalizacji stacji/przystanków kolejowych, w stosunku 
do zaznaczonych na schematach, w oparciu o specjalistyczne analizy. 
Oprócz tego w projekcie Studium zaznacza się konieczność rozwoju kolei w kontekście 
połączeń miejskich i potrzeby wsparcia transportu miejskiego. 
 
Uwaga nr 152 
 

- wpłynęła 14 września 2017 r.,  
- dotyczy obszaru pomiędzy ulicami: Gdańską, 6-go Sierpnia, Zieloną i Wólczańską – 

obszaru dawnej fabryki Polleny Evy, położonego przy ul. Wólczańskiej 31. 
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Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. obszaru na teren zieleni urządzonej z funkcją rekreacyjno-wypoczynkową 
(teren stanowiący własność prywatną - dawna fabryka Pollena Eva położona pomiędzy 
ul. Gdańską, 6-stego sierpnia, Zieloną i Wólczańską). 
Składający uwagę dodaje m.in., że: „ten obszar powinien być nabyty przez miasto 
i przeznaczony na park – tereny zielone z funkcją sportowo-rekreacyjną. Proponuje, aby 
stworzyć „zieloną przestrzeń, okoloną drzewami, może tez odkryty basen i lodowisko. 
Szatnie i toalety mogą być na parterze starego budynku pofabrycznego – jeżeli nie jest 
on zabytkiem, to można go przeznaczyć do rozbiórki (…). Najbliższe parki (Staromiejski, 
Sienkiewicza, Poniatowskiego, Zdrowie) znajdują się w odległości 5 przecznic. 
Nieruchomość jest na sprzedaż, rozebrano już większość budynków (…). W okolicy brakuje 
przestrzeni (pl. Barlickiego jest zabudowany) i zieleni. Inwestycja wpisze się w program 
rewitalizacji centrum i zwiększy atrakcyjność sąsiednich kwartałów. Byłaby to kolejna forma 
zagospodarowania terenów pofabrycznych i drugi w Łodzi park na terenie po rozbiórce 
zabudowy (po parku Staromiejskim)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Biorąc pod uwagę zakres i stopień szczegółowości Studium nie wyznacza się w nim terenów 
zieleni urządzonej i lasów o powierzchni mniejszej niż 3 ha, jednocześnie dopuszcza się 
funkcjonowanie istniejących terenów zieleni leśnej i urządzonej w ramach jednostek 
funkcjonalno-przestrzennych. Ponadto zgodnie z ustaleniami ogólnymi Studium w każdej 
z jednostek funkcjonalno-przestrzennych dopuszcza się, oprócz przeznaczenia określonego 
w kartach terenów, wyznaczenie terenów zieleni urządzonej. Doprecyzowanie zasięgu tych 
terenów następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
 
Uwagi o numerach 154, 171 i 179 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły w dniach: 17 września 2017 r. – uwagi o numerach 154 i 171; 19 września 
2017 r. – uwaga o numerze 179,  

- dotyczą działki nr 2/4, w obrębie P-5, położonej przy ul. Kwiatowej 42. 
 
Pani  – uwaga nr 154, Pan  – uwaga 
nr 171 i Pani  – uwaga nr 179 składają uwagi dotyczące: 
utrzymania decyzji o rezygnacji z budowy trasy Wojska Polskiego oraz przeznaczenia 
ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej (M3). 
Składająca uwagę nr 154 informuje m.in., że: „od przeszło 60 lat” ww. „działki przy 
ul. Kwiatowej 42 są blokowane pod budowę trasy Wojska Polskiego”. Dodaje, że rezygnacja 
z projektowanej trasy Wojska Polskiego spotkała się z pozytywnym odbiorem, jednak 
„obecna propozycja przekształcenia działek na tereny RW, wyłączone spod budowy (…) 
blokuje możliwość realizacji (…) inwestycji (…)”. 
Składający uwagę nr 171 informuje m.in., że ww. „działka (…) od kilkudziesięciu lat 
blokowana jest pod korytarz Trasy Wojska Polskiego. Realizacja tej drogi przez miasto Łódź 
ze względów finansowych nie jest możliwa (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
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Wyjaśnienie: 
W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na wrysowaniu przebiegu 
projektowanej Trasy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Szczecińskiej do al. Włókniarzy. 
Trasa ta została uznana za istotny element sieci ulic miasta w obowiązującym Studium oraz 
Aktualizacji Studium Systemu Transportowego dla Miasta Łodzi. Będzie stanowiła dojazd 
do węzła drogi ekspresowej S14, a także pełniła ważną rolę połączenia rejonów Teofilowa 
i Złotna z obszarem śródmiejskim miasta. W przypadku niedrożności ul. Bolesława 
Limanowskiego, Trasa Wojska Polskiego będzie stanowiła jedyną alternatywę dla 
mieszkańców tych rejonów miasta. Faktyczny zasięg pasa drogowego i potrzeby w zakresie 
wykupu poszczególnych działek będą podlegały doprecyzowaniu na etapie sporządzania 
projektów realizacyjnych dróg. Przedmiotowa nieruchomość leży w zasięgu wyznaczonego 
w projekcie Studium korytarza drogowego projektowanego przedłużenia ul. Wojska 
Polskiego – ulicy klasy głównej ruchu przyspieszonego – GP, która będzie potencjalnym 
źródłem uciążliwości akustycznej spowodowanej dużym obciążeniem ruchem 
samochodowym. W związku z powyższym również lokalizacja zabudowy w bezpośrednim 
sąsiedztwie projektowanej ulicy jest nieuzasadniona. 
 
Uwagi o numerach 155, 170 i 181 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły w dniach: 17 września 2017 r. – uwagi o numerach 155 i 170; 19 września 
2017 r. – uwaga o numerze 181,  

- dotyczą działki nr 2/5, w obrębie P-5, położonej przy ul. Kwiatowej 42. 
 
Pani  – uwaga nr 155, Pan  – uwaga 
nr 170 i Pani  – uwaga nr 181 składają uwagi dotyczące: 
utrzymania decyzji o rezygnacji z budowy trasy Wojska Polskiego oraz przeznaczenia 
ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej (M3). 
Składająca uwagę nr 155 informuje m.in., że: „od przeszło 60 lat” ww. „działki przy 
ul. Kwiatowej 42 są blokowane pod budowę trasy Wojska Polskiego”. Dodaje, że rezygnacja 
z projektowanej trasy Wojska Polskiego spotkała się z pozytywnym odbiorem, jednak 
„obecna propozycja przekształcenia działek na tereny RW, wyłączone spod budowy (…) 
blokuje możliwość realizacji (…) inwestycji (…)”. 
Składający uwagę nr 170 informuje m.in., że ww. „działka (…) od kilkudziesięciu lat 
blokowana jest pod korytarz Trasy Wojska Polskiego. Realizacja tej drogi przez miasto Łódź 
ze względów finansowych nie jest możliwa (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na wrysowaniu przebiegu 
projektowanej Trasy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Szczecińskiej do al. Włókniarzy. 
Trasa ta została uznana za istotny element sieci ulic miasta w obowiązującym Studium oraz 
Aktualizacji Studium Systemu Transportowego dla Miasta Łodzi. Będzie stanowiła dojazd 
do węzła drogi ekspresowej S14, a także pełniła ważną rolę połączenia rejonów Teofilowa 
i Złotna z obszarem śródmiejskim miasta. W przypadku niedrożności ul. Bolesława 
Limanowskiego, Trasa Wojska Polskiego będzie stanowiła jedyną alternatywę dla 
mieszkańców tych rejonów miasta. Faktyczny zasięg pasa drogowego i potrzeby w zakresie 
wykupu poszczególnych działek będą podlegały doprecyzowaniu na etapie sporządzania 
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projektów realizacyjnych dróg. Przedmiotowa nieruchomość leży w zasięgu wyznaczonego 
w projekcie Studium korytarza drogowego projektowanego przedłużenia ul. Wojska 
Polskiego – ulicy klasy głównej ruchu przyspieszonego – GP, która będzie potencjalnym 
źródłem uciążliwości akustycznej spowodowanej dużym obciążeniem ruchem 
samochodowym. W związku z powyższym również lokalizacja zabudowy w bezpośrednim 
sąsiedztwie projektowanej ulicy jest nieuzasadniona. 
 
Uwagi o numerach 156, 169 i 180 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły w dniach: 17 września 2017 r. – uwagi o numerach 156 i 169; 19 września 
2017 r. – uwaga o numerze 180,  

- dotyczą działki nr 2/9, w obrębie P-5, położonej przy ul. Kwiatowej 42. 
 
Pani  – uwaga nr 156, Pan  – uwaga 
nr 169 i Pani  – uwaga nr 180 składają uwagi dotyczące: 
utrzymania decyzji o rezygnacji z budowy trasy Wojska Polskiego oraz przeznaczenia 
ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej (M3). 
Składająca uwagę nr 156 informuje m.in., że: „od przeszło 60 lat” ww. „działki przy 
ul. Kwiatowej 42 są blokowane pod budowę trasy Wojska Polskiego”. Dodaje, że rezygnacja 
z projektowanej trasy Wojska Polskiego spotkała się z pozytywnym odbiorem, jednak 
„obecna propozycja przekształcenia działek na tereny RW, wyłączone spod budowy (…) 
blokuje możliwość realizacji (…) inwestycji (…)”. 
Składający uwagę nr 169 informuje m.in., że ww. „działka (…) od kilkudziesięciu lat 
blokowana jest pod korytarz Trasy Wojska Polskiego. Realizacja tej drogi przez miasto Łódź 
ze względów finansowych nie jest możliwa (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na wrysowaniu przebiegu 
projektowanej Trasy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Szczecińskiej do al. Włókniarzy. 
Trasa ta została uznana za istotny element sieci ulic miasta w obowiązującym Studium oraz 
Aktualizacji Studium Systemu Transportowego dla Miasta Łodzi. Będzie stanowiła dojazd 
do węzła drogi ekspresowej S14, a także pełniła ważną rolę połączenia rejonów Teofilowa 
i Złotna z obszarem śródmiejskim miasta. W przypadku niedrożności ul. Bolesława 
Limanowskiego, Trasa Wojska Polskiego będzie stanowiła jedyną alternatywę dla 
mieszkańców tych rejonów miasta. Faktyczny zasięg pasa drogowego i potrzeby w zakresie 
wykupu poszczególnych działek będą podlegały doprecyzowaniu na etapie sporządzania 
projektów realizacyjnych dróg. Przedmiotowa nieruchomość leży w zasięgu wyznaczonego 
w projekcie Studium korytarza drogowego projektowanego przedłużenia ul. Wojska 
Polskiego – ulicy klasy głównej ruchu przyspieszonego – GP, która będzie potencjalnym 
źródłem uciążliwości akustycznej spowodowanej dużym obciążeniem ruchem 
samochodowym. W związku z powyższym również lokalizacja zabudowy w bezpośrednim 
sąsiedztwie projektowanej ulicy jest nieuzasadniona. 
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Uwagi o numerach 157, 168 i 184 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły w dniach: 17 września 2017 r. – uwagi o numerach 157 i 168; 19 września 
2017 r. – uwaga o numerze 184,  

- dotyczą działki nr 2/11, w obrębie P-5, położonej przy ul. Kwiatowej 42. 
 
Pani  – uwaga nr 157, Pan  – uwaga 
nr 168 i Pani  – uwaga nr 184 składają uwagi dotyczące: 
utrzymania decyzji o rezygnacji z budowy trasy Wojska Polskiego oraz przeznaczenia 
ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej (M3). 
Składająca uwagę nr 157 informuje m.in., że: „od przeszło 60 lat” ww. „działki przy 
ul. Kwiatowej 42 są blokowane pod budowę trasy Wojska Polskiego”. Dodaje, że rezygnacja 
z projektowanej trasy Wojska Polskiego spotkała się z pozytywnym odbiorem, jednak 
„obecna propozycja przekształcenia działek na tereny RW, wyłączone spod budowy (…) 
blokuje możliwość realizacji (…) inwestycji (…)”. 
Składający uwagę nr 168 informuje m.in., że ww. „działka (…) od kilkudziesięciu lat 
blokowana jest pod korytarz Trasy Wojska Polskiego. Realizacja tej drogi przez miasto Łódź 
ze względów finansowych nie jest możliwa (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na wrysowaniu przebiegu 
projektowanej Trasy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Szczecińskiej do al. Włókniarzy. 
Trasa ta została uznana za istotny element sieci ulic miasta w obowiązującym Studium oraz 
Aktualizacji Studium Systemu Transportowego dla Miasta Łodzi. Będzie stanowiła dojazd 
do węzła drogi ekspresowej S14, a także pełniła ważną rolę połączenia rejonów Teofilowa 
i Złotna z obszarem śródmiejskim miasta. W przypadku niedrożności ul. Bolesława 
Limanowskiego, Trasa Wojska Polskiego będzie stanowiła jedyną alternatywę dla 
mieszkańców tych rejonów miasta. Faktyczny zasięg pasa drogowego i potrzeby w zakresie 
wykupu poszczególnych działek będą podlegały doprecyzowaniu na etapie sporządzania 
projektów realizacyjnych dróg. Przedmiotowa nieruchomość leży w zasięgu wyznaczonego 
w projekcie Studium korytarza drogowego projektowanego przedłużenia ul. Wojska 
Polskiego – ulicy klasy głównej ruchu przyspieszonego – GP, która będzie potencjalnym 
źródłem uciążliwości akustycznej spowodowanej dużym obciążeniem ruchem 
samochodowym. W związku z powyższym również lokalizacja zabudowy w bezpośrednim 
sąsiedztwie projektowanej ulicy jest nieuzasadniona. 
 
Uwagi o numerach 158, 166 i 182 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły w dniach: 17 września 2017 r. – uwagi o numerach 158 i 166; 19 września 
2017 r. – uwaga o numerze 182,  

- dotyczą działki nr 2/17, w obrębie P-5, położonej przy ul. Kwiatowej 42. 
 
Pani  – uwaga nr 158, Pan  – uwaga 
nr 166 i Pani  – uwaga nr 182 składają uwagi dotyczące: 
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utrzymania decyzji o rezygnacji z budowy trasy Wojska Polskiego oraz przeznaczenia 
ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej (M3). 
Składająca uwagę nr 158 informuje m.in., że: „od przeszło 60 lat” ww. „działki przy 
ul. Kwiatowej 42 są blokowane pod budowę trasy Wojska Polskiego”. Dodaje, że rezygnacja 
z projektowanej trasy Wojska Polskiego spotkała się z pozytywnym odbiorem, jednak 
„obecna propozycja przekształcenia działek na tereny RW, wyłączone spod budowy (…) 
blokuje możliwość realizacji (…) inwestycji (…)”. 
Składający uwagę nr 166 informuje m.in., że ww. „działka (…) od kilkudziesięciu lat 
blokowana jest pod korytarz Trasy Wojska Polskiego. Realizacja tej drogi przez miasto Łódź 
ze względów finansowych nie jest możliwa (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na wrysowaniu przebiegu 
projektowanej Trasy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Szczecińskiej do al. Włókniarzy. 
Trasa ta została uznana za istotny element sieci ulic miasta w obowiązującym Studium oraz 
Aktualizacji Studium Systemu Transportowego dla Miasta Łodzi. Będzie stanowiła dojazd 
do węzła drogi ekspresowej S14, a także pełniła ważną rolę połączenia rejonów Teofilowa 
i Złotna z obszarem śródmiejskim miasta. W przypadku niedrożności ul. Bolesława 
Limanowskiego, Trasa Wojska Polskiego będzie stanowiła jedyną alternatywę dla 
mieszkańców tych rejonów miasta. Faktyczny zasięg pasa drogowego i potrzeby w zakresie 
wykupu poszczególnych działek będą podlegały doprecyzowaniu na etapie sporządzania 
projektów realizacyjnych dróg. Przedmiotowa nieruchomość leży w zasięgu wyznaczonego 
w projekcie Studium korytarza drogowego projektowanego przedłużenia ul. Wojska 
Polskiego – ulicy klasy głównej ruchu przyspieszonego – GP, która będzie potencjalnym 
źródłem uciążliwości akustycznej spowodowanej dużym obciążeniem ruchem 
samochodowym. W związku z powyższym również lokalizacja zabudowy w bezpośrednim 
sąsiedztwie projektowanej ulicy jest nieuzasadniona. 
 
Uwagi o numerach 159, 167 i 183 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły w dniach: 17 września 2017 r. – uwagi o numerach 159 i 167; 19 września 
2017 r. – uwaga o numerze 183,  

- dotyczą działki nr 2/13, w obrębie P-5, położonej przy ul. Kwiatowej 42. 
 
Pani  – uwaga nr 159, Pan  – uwaga 
nr 167 i Pani  – uwaga nr 183 składają uwagi dotyczące: 
utrzymania decyzji o rezygnacji z budowy trasy Wojska Polskiego oraz przeznaczenia 
ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej (M3). 
Składająca uwagę nr 159 informuje m.in., że: „od przeszło 60 lat” ww. „działki przy 
ul. Kwiatowej 42 są blokowane pod budowę trasy Wojska Polskiego”. Dodaje, że rezygnacja 
z projektowanej trasy Wojska Polskiego spotkała się z pozytywnym odbiorem, jednak 
„obecna propozycja przekształcenia działek na tereny RW, wyłączone spod budowy (…) 
blokuje możliwość realizacji (…) inwestycji (…)”. 
Składający uwagę nr 167 informuje m.in., że ww. „działka (…) od kilkudziesięciu lat 
blokowana jest pod korytarz Trasy Wojska Polskiego. Realizacja tej drogi przez miasto Łódź 
ze względów finansowych nie jest możliwa (…)”. 
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Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na wrysowaniu przebiegu 
projektowanej Trasy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Szczecińskiej do al. Włókniarzy. 
Trasa ta została uznana za istotny element sieci ulic miasta w obowiązującym Studium oraz 
Aktualizacji Studium Systemu Transportowego dla Miasta Łodzi. Będzie stanowiła dojazd 
do węzła drogi ekspresowej S14, a także pełniła ważną rolę połączenia rejonów Teofilowa 
i Złotna z obszarem śródmiejskim miasta. W przypadku niedrożności ul. Bolesława 
Limanowskiego, Trasa Wojska Polskiego będzie stanowiła jedyną alternatywę dla 
mieszkańców tych rejonów miasta. Faktyczny zasięg pasa drogowego i potrzeby w zakresie 
wykupu poszczególnych działek będą podlegały doprecyzowaniu na etapie sporządzania 
projektów realizacyjnych dróg. Przedmiotowa nieruchomość leży w zasięgu wyznaczonego 
w projekcie Studium korytarza drogowego projektowanego przedłużenia ul. Wojska 
Polskiego – ulicy klasy głównej ruchu przyspieszonego – GP, która będzie potencjalnym 
źródłem uciążliwości akustycznej spowodowanej dużym obciążeniem ruchem 
samochodowym. W związku z powyższym również lokalizacja zabudowy w bezpośrednim 
sąsiedztwie projektowanej ulicy jest nieuzasadniona. 
 
Uwagi o numerach 160, 163 i 185 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły w dniach: 17 września 2017 r. – uwagi o numerach 160 i 163; 19 września 
2017 r. – uwaga o numerze 185, 

- dotyczą działki nr 2/21, w obrębie P-5, położonej przy ul. Kwiatowej 42. 
 
Pani  – uwaga nr 160, Pan  – uwaga 
nr 163 i Pani  – uwaga nr 185 składają uwagi dotyczące: 
utrzymania decyzji o rezygnacji z budowy trasy Wojska Polskiego oraz przeznaczenia 
ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej (M3). 
Składająca uwagę nr 160 informuje m.in., że: „od przeszło 60 lat” ww. „działki przy 
ul. Kwiatowej 42 są blokowane pod budowę trasy Wojska Polskiego”. Dodaje, że rezygnacja 
z projektowanej trasy Wojska Polskiego spotkała się z pozytywnym odbiorem, jednak 
„obecna propozycja przekształcenia działek na tereny RW, wyłączone spod budowy (…) 
blokuje możliwość realizacji (…) inwestycji (…)”. 
Składający uwagę nr 163 informuje m.in., że ww. „działka (…) od kilkudziesięciu lat 
blokowana jest pod korytarz Trasy Wojska Polskiego. Realizacja tej drogi przez miasto Łódź 
ze względów finansowych nie jest możliwa (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na wrysowaniu przebiegu 
projektowanej Trasy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Szczecińskiej do al. Włókniarzy. 
Trasa ta została uznana za istotny element sieci ulic miasta w obowiązującym Studium oraz 
Aktualizacji Studium Systemu Transportowego dla Miasta Łodzi. Będzie stanowiła dojazd 
do węzła drogi ekspresowej S14, a także pełniła ważną rolę połączenia rejonów Teofilowa 
i Złotna z obszarem śródmiejskim miasta. W przypadku niedrożności ul. Bolesława 
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Limanowskiego, Trasa Wojska Polskiego będzie stanowiła jedyną alternatywę dla 
mieszkańców tych rejonów miasta. Faktyczny zasięg pasa drogowego i potrzeby w zakresie 
wykupu poszczególnych działek będą podlegały doprecyzowaniu na etapie sporządzania 
projektów realizacyjnych dróg. Przedmiotowa nieruchomość leży w zasięgu wyznaczonego 
w projekcie Studium korytarza drogowego projektowanego przedłużenia ul. Wojska 
Polskiego – ulicy klasy głównej ruchu przyspieszonego – GP, która będzie potencjalnym 
źródłem uciążliwości akustycznej spowodowanej dużym obciążeniem ruchem 
samochodowym. W związku z powyższym również lokalizacja zabudowy w bezpośrednim 
sąsiedztwie projektowanej ulicy jest nieuzasadniona. 
 
Uwagi o numerach 161, 164 i 186 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły w dniach: 17 września 2017 r. – uwagi o numerach 161 i 164; 
19 października 2017 r. – uwaga o numerze 186,  

- dotyczą działki nr 2/20, w obrębie P-5, położonej przy ul. Kwiatowej 42. 
 
Pani  – uwaga nr 161, Pan  – uwaga 
nr 164 i Pani  – uwaga nr 186 składają uwagi dotyczące: 
utrzymania decyzji o rezygnacji z budowy trasy Wojska Polskiego oraz przeznaczenia 
ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej (M3) 
Składająca uwagę nr 161 informuje m.in., że: „od przeszło 60 lat” ww. „działki przy 
ul. Kwiatowej 42 są blokowane pod budowę trasy Wojska Polskiego”. Dodaje, że rezygnacja 
z projektowanej trasy Wojska Polskiego spotkała się z pozytywnym odbiorem, jednak 
„obecna propozycja przekształcenia działek na tereny RW, wyłączone spod budowy (…) 
blokuje możliwość realizacji (…) inwestycji (…)”. 
Składający uwagę nr 164 informuje m.in., że ww. „działka (…) od kilkudziesięciu lat 
blokowana jest pod korytarz Trasy Wojska Polskiego. Realizacja tej drogi przez miasto Łódź 
ze względów finansowych nie jest możliwa (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na wrysowaniu przebiegu 
projektowanej Trasy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Szczecińskiej do al. Włókniarzy. 
Trasa ta została uznana za istotny element sieci ulic miasta w obowiązującym Studium oraz 
Aktualizacji Studium Systemu Transportowego dla Miasta Łodzi. Będzie stanowiła dojazd 
do węzła drogi ekspresowej S14, a także pełniła ważną rolę połączenia rejonów Teofilowa 
i Złotna z obszarem śródmiejskim miasta. W przypadku niedrożności ul. Bolesława 
Limanowskiego, Trasa Wojska Polskiego będzie stanowiła jedyną alternatywę dla 
mieszkańców tych rejonów miasta. Faktyczny zasięg pasa drogowego i potrzeby w zakresie 
wykupu poszczególnych działek będą podlegały doprecyzowaniu na etapie sporządzania 
projektów realizacyjnych dróg. Przedmiotowa nieruchomość leży w zasięgu wyznaczonego 
w projekcie Studium korytarza drogowego projektowanego przedłużenia ul. Wojska 
Polskiego – ulicy klasy głównej ruchu przyspieszonego – GP, która będzie potencjalnym 
źródłem uciążliwości akustycznej spowodowanej dużym obciążeniem ruchem 
samochodowym. W związku z powyższym również lokalizacja zabudowy w bezpośrednim 
sąsiedztwie projektowanej ulicy jest nieuzasadniona. 
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Uwagi o numerach 162, 165 i 187 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły w dniach: 17 września 2017 r. – uwagi o numerach 162 i 165, 19 września 
2017 r. – uwaga o numerze 187,  

- dotyczą działki nr 2/18, w obrębie P-5, położonej przy ul. Kwiatowej 42. 
 
Pani  – uwaga nr 162, Pan  – uwaga 
nr 165 i Pani  - uwaga nr 187 składają uwagi dotyczące: 
utrzymania decyzji o rezygnacji z budowy trasy Wojska Polskiego oraz przeznaczenia 
ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej (M3). 
Składająca uwagę nr 162 informuje m.in., że: „od przeszło 60 lat” ww. „działki przy 
ul. Kwiatowej 42 są blokowane pod budowę trasy Wojska Polskiego”. Dodaje, że rezygnacja 
z projektowanej trasy Wojska Polskiego spotkała się z pozytywnym odbiorem, jednak 
„obecna propozycja przekształcenia działek na tereny RW, wyłączone spod budowy (…) 
blokuje możliwość realizacji (…) inwestycji (…)”. 
Składający uwagę nr 165 informuje m.in., że ww. „działka (…) od kilkudziesięciu lat 
blokowana jest pod korytarz Trasy Wojska Polskiego. Realizacja tej drogi przez miasto Łódź 
ze względów finansowych nie jest możliwa (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na wrysowaniu przebiegu 
projektowanej Trasy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Szczecińskiej do al. Włókniarzy. 
Trasa ta została uznana za istotny element sieci ulic miasta w obowiązującym Studium oraz 
Aktualizacji Studium Systemu Transportowego dla Miasta Łodzi. Będzie stanowiła dojazd 
do węzła drogi ekspresowej S14, a także pełniła ważną rolę połączenia rejonów Teofilowa 
i Złotna z obszarem śródmiejskim miasta. W przypadku niedrożności ul. Bolesława 
Limanowskiego, Trasa Wojska Polskiego będzie stanowiła jedyną alternatywę dla 
mieszkańców tych rejonów miasta. Faktyczny zasięg pasa drogowego i potrzeby w zakresie 
wykupu poszczególnych działek będą podlegały doprecyzowaniu na etapie sporządzania 
projektów realizacyjnych dróg. Przedmiotowa nieruchomość leży w zasięgu wyznaczonego 
w projekcie Studium korytarza drogowego projektowanego przedłużenia ul. Wojska 
Polskiego – ulicy klasy głównej ruchu przyspieszonego – GP, która będzie potencjalnym 
źródłem uciążliwości akustycznej spowodowanej dużym obciążeniem ruchem 
samochodowym. W związku z powyższym również lokalizacja zabudowy w bezpośrednim 
sąsiedztwie projektowanej ulicy jest nieuzasadniona. 
 
Uwaga nr 172 
 

- wpłynęła 16 września 2017 r., 
- dotyczy działek nr: 950, 951, 952/1, 952/2 i 953, w obrębie W-45, położonych przy 

ul. Kasprowicza 23a, 23b, 23c. 
 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
zakwalifikowania ww. działek pod budownictwo jednorodzinne, z uwagi na pełną 
infrastrukturę techniczną, komunikacyjną oraz sąsiedztwo. 
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Składający uwagę informuje m.in., że: „obszar działek nr 950, 951, 952/1, 952/2, 953 
z obrębu W-45, położonych przy ul. Kasprowicza 23a/b/c posiada bezpośredni dostęp 
do pełnej infrastruktury technicznej (uzbrojenia terenu) a także komunikacji publicznej (…)”. 
Dodatkowo zaznacza, że „istnieje dogodny, bezpośredni dojazd do działek asfaltową ulicą 
Kasprowicza, teren położony jest w bezpośredniej bliskości wjazdu na autostradę A1 - 
Wschodnią Obwodnicę Łodzi (węzeł Brzeziny w Nowosolnej odległy jest o 3 km 
od przedmiotowych działek) (…), działki znajdują się w bezpośredniej bliskości terenów 
zabudowy jednorodzinnej oraz istniejących już osiedli domów jednorodzinnych (m.in. na 
ul. Witkacego, w odległości ca 50-80 metrów od przedmiotowych działek w linii prostej), 
wewnątrz obrysu ww. działek istnieje 6-metrowej szerokości droga wewnętrzna”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów, na których obecnie istnieje 
zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje 
się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie 
stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). Zostanie to szczegółowo 
określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
 
Uwaga nr 173 
 

- wpłynęła 17 września 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 2/5, w obrębie P-5, położonej przy ul. Kwiatowej 42. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
utrzymania decyzji o rezygnacji z budowy trasy Wojska Polskiego oraz oznaczenia 
ww. nieruchomości jako terenów RW – terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
i przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej (M3). 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „od ponad 60 lat (…) walczy o możliwość 
swobodnego użytkowania swojej własności (…)”. Jednocześnie nadmienia, „że ziemia 
wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia III Wydział Cywilny Sygnatura III Ns 
1767/15 z dnia 23 grudnia 2015 roku została podzielona na poszczególne działki (…). 
Na wszystkie nasze działki pod tym adresem” wydano warunki zabudowy, promesy PGE 
i ZWiK. Składająca uwagę dodaje, że jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz 
poniosła koszty finansowe związane z opracowaniem projektów architektonicznych oraz 
wycinki drzew. Zaznacza, że nie zamierza rezygnować z planów inwestycyjnych i oznajmia, 
że „jeżeli ziemia nadal będzie blokowana pod korytarz drogi lub tereny RW”, zamierza 
„dochodzić swoich praw w sądzie z uwzględnieniem dotychczas poniesionych kosztów”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
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Wyjaśnienie: 
W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na wrysowaniu przebiegu 
projektowanej Trasy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Szczecińskiej do al. Włókniarzy. 
Trasa ta została uznana za istotny element sieci ulic miasta w obowiązującym Studium oraz 
Aktualizacji Studium Systemu Transportowego dla Miasta Łodzi. Będzie stanowiła dojazd 
do węzła drogi ekspresowej S14, a także pełniła ważną rolę połączenia rejonów Teofilowa 
i Złotna z obszarem śródmiejskim miasta. W przypadku niedrożności ul. Bolesława 
Limanowskiego, Trasa Wojska Polskiego będzie stanowiła jedyną alternatywę dla 
mieszkańców tych rejonów miasta. Faktyczny zasięg pasa drogowego i potrzeby w zakresie 
wykupu poszczególnych działek będą podlegały doprecyzowaniu na etapie sporządzania 
projektów realizacyjnych dróg. Przedmiotowa nieruchomość leży w zasięgu wyznaczonego 
w projekcie Studium korytarza drogowego projektowanego przedłużenia ul. Wojska 
Polskiego – ulicy klasy głównej ruchu przyspieszonego – GP, która będzie potencjalnym 
źródłem uciążliwości akustycznej spowodowanej dużym obciążeniem ruchem 
samochodowym. W związku z powyższym również lokalizacja zabudowy w bezpośrednim 
sąsiedztwie projektowanej ulicy jest nieuzasadniona. 
 
Uwaga nr 174 
 

- wpłynęła 17 września 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 2/11, w obrębie P-5, położonej przy ul. Kwiatowej 42. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
utrzymania decyzji o rezygnacji z budowy trasy Wojska Polskiego oraz oznaczenia 
ww. nieruchomości jako terenów RW – terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
i przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej (M3). 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „od ponad 60 lat (…) walczy o możliwość 
swobodnego użytkowania swojej własności (…)”. Jednocześnie nadmienia, „że ziemia 
wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia III Wydział Cywilny Sygnatura III Ns 
1767/15 z dnia 23 grudnia 2015 roku została podzielona na poszczególne działki (…). 
Na wszystkie nasze działki pod tym adresem” wydano warunki zabudowy, promesy PGE 
i ZWiK. Składająca uwagę dodaje, że jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz 
poniosła koszty finansowe związane z opracowaniem projektów architektonicznych oraz 
wycinki drzew. Zaznacza, że nie zamierza rezygnować z planów inwestycyjnych i oznajmia, 
że „jeżeli ziemia nadal będzie blokowana pod korytarz drogi lub tereny RW”, zamierza 
„dochodzić swoich praw w sądzie z uwzględnieniem dotychczas poniesionych kosztów”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na wrysowaniu przebiegu 
projektowanej Trasy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Szczecińskiej do al. Włókniarzy. 
Trasa ta została uznana za istotny element sieci ulic miasta w obowiązującym Studium oraz 
Aktualizacji Studium Systemu Transportowego dla Miasta Łodzi. Będzie stanowiła dojazd 
do węzła drogi ekspresowej S14, a także pełniła ważną rolę połączenia rejonów Teofilowa 
i Złotna z obszarem śródmiejskim miasta. W przypadku niedrożności ul. Bolesława 
Limanowskiego, Trasa Wojska Polskiego będzie stanowiła jedyną alternatywę dla 
mieszkańców tych rejonów miasta. Faktyczny zasięg pasa drogowego i potrzeby w zakresie 
wykupu poszczególnych działek będą podlegały doprecyzowaniu na etapie sporządzania 
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projektów realizacyjnych dróg. Przedmiotowa nieruchomość leży w zasięgu wyznaczonego 
w projekcie Studium korytarza drogowego projektowanego przedłużenia ul. Wojska 
Polskiego – ulicy klasy głównej ruchu przyspieszonego – GP, która będzie potencjalnym 
źródłem uciążliwości akustycznej spowodowanej dużym obciążeniem ruchem 
samochodowym. W związku z powyższym również lokalizacja zabudowy w bezpośrednim 
sąsiedztwie projektowanej ulicy jest nieuzasadniona. 
 
Uwaga nr 175 
 

- wpłynęła 17 września 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 2/13, w obrębie P-5, położonej przy ul. Kwiatowej 42. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
utrzymania decyzji o rezygnacji z budowy trasy Wojska Polskiego oraz oznaczenia 
ww. nieruchomości jako terenów RW – terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
i przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej (M3). 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „od ponad 60 lat (…) walczy o możliwość 
swobodnego użytkowania swojej własności (…)”. Jednocześnie nadmienia, „że ziemia 
wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia III Wydział Cywilny Sygnatura III Ns 
1767/15 z dnia 23 grudnia 2015 roku została podzielona na poszczególne działki (…). 
Na wszystkie nasze działki pod tym adresem” wydano warunki zabudowy, promesy PGE 
i ZWiK. Składająca uwagę dodaje, że jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz 
poniosła koszty finansowe związane z opracowaniem projektów architektonicznych oraz 
wycinki drzew. Zaznacza, że nie zamierza rezygnować z planów inwestycyjnych i oznajmia, 
że „jeżeli ziemia nadal będzie blokowana pod korytarz drogi lub tereny RW”, zamierza 
„dochodzić swoich praw w sądzie z uwzględnieniem dotychczas poniesionych kosztów”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na wrysowaniu przebiegu 
projektowanej Trasy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Szczecińskiej do al. Włókniarzy. 
Trasa ta została uznana za istotny element sieci ulic miasta w obowiązującym Studium oraz 
Aktualizacji Studium Systemu Transportowego dla Miasta Łodzi. Będzie stanowiła dojazd 
do węzła drogi ekspresowej S14, a także pełniła ważną rolę połączenia rejonów Teofilowa 
i Złotna z obszarem śródmiejskim miasta. W przypadku niedrożności ul. Bolesława 
Limanowskiego, Trasa Wojska Polskiego będzie stanowiła jedyną alternatywę dla 
mieszkańców tych rejonów miasta. Faktyczny zasięg pasa drogowego i potrzeby w zakresie 
wykupu poszczególnych działek będą podlegały doprecyzowaniu na etapie sporządzania 
projektów realizacyjnych dróg. Przedmiotowa nieruchomość leży w zasięgu wyznaczonego 
w projekcie Studium korytarza drogowego projektowanego przedłużenia ul. Wojska 
Polskiego – ulicy klasy głównej ruchu przyspieszonego – GP, która będzie potencjalnym 
źródłem uciążliwości akustycznej spowodowanej dużym obciążeniem ruchem 
samochodowym. W związku z powyższym również lokalizacja zabudowy w bezpośrednim 
sąsiedztwie projektowanej ulicy jest nieuzasadniona. 
 
Uwaga nr 176 
 

- wpłynęła 17 września 2017 r.,  
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- dotyczy działki nr 2/18, w obrębie P-5, położonej przy ul. Kwiatowej 42. 
 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
utrzymania decyzji o rezygnacji z budowy trasy Wojska Polskiego oraz oznaczenia 
ww. nieruchomości jako terenów RW – terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
i przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej (M3). 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „od ponad 60 lat (…) walczy o możliwość 
swobodnego użytkowania swojej własności (…)”. Jednocześnie nadmienia, „że ziemia 
wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia III Wydział Cywilny Sygnatura III Ns 
1767/15 z dnia 23 grudnia 2015 roku została podzielona na poszczególne działki (…). 
Na wszystkie nasze działki pod tym adresem” wydano warunki zabudowy, promesy PGE 
i ZWiK. Składająca uwagę dodaje, że jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz 
poniosła koszty finansowe związane z opracowaniem projektów architektonicznych oraz 
wycinki drzew. Zaznacza, że nie zamierza rezygnować z planów inwestycyjnych i oznajmia, 
że „jeżeli ziemia nadal będzie blokowana pod korytarz drogi lub tereny RW”, zamierza 
„dochodzić swoich praw w sądzie z uwzględnieniem dotychczas poniesionych kosztów”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na wrysowaniu przebiegu 
projektowanej Trasy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Szczecińskiej do al. Włókniarzy. 
Trasa ta została uznana za istotny element sieci ulic miasta w obowiązującym Studium oraz 
Aktualizacji Studium Systemu Transportowego dla Miasta Łodzi. Będzie stanowiła dojazd 
do węzła drogi ekspresowej S14, a także pełniła ważną rolę połączenia rejonów Teofilowa 
i Złotna z obszarem śródmiejskim miasta. W przypadku niedrożności ul. Bolesława 
Limanowskiego, Trasa Wojska Polskiego będzie stanowiła jedyną alternatywę dla 
mieszkańców tych rejonów miasta. Faktyczny zasięg pasa drogowego i potrzeby w zakresie 
wykupu poszczególnych działek będą podlegały doprecyzowaniu na etapie sporządzania 
projektów realizacyjnych dróg. Przedmiotowa nieruchomość leży w zasięgu wyznaczonego 
w projekcie Studium korytarza drogowego projektowanego przedłużenia ul. Wojska 
Polskiego – ulicy klasy głównej ruchu przyspieszonego – GP, która będzie potencjalnym 
źródłem uciążliwości akustycznej spowodowanej dużym obciążeniem ruchem 
samochodowym. W związku z powyższym również lokalizacja zabudowy w bezpośrednim 
sąsiedztwie projektowanej ulicy jest nieuzasadniona. 
 
Uwaga nr 177 
 

- wpłynęła 17 września 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 2/21, w obrębie P-5, położonej przy ul. Kwiatowej 42. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
utrzymania decyzji o rezygnacji z budowy trasy Wojska Polskiego oraz oznaczenia 
ww. nieruchomości jako terenów RW – terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
i przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej (M3). 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „od ponad 60 lat (…) walczy o możliwość 
swobodnego użytkowania swojej własności (…)”. Jednocześnie nadmienia, „że ziemia 
wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia III Wydział Cywilny Sygnatura III Ns 
1767/15 z dnia 23 grudnia 2015 roku została podzielona na poszczególne działki (…). 
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Na wszystkie nasze działki pod tym adresem” wydano warunki zabudowy, promesy PGE 
i ZWiK. Składająca uwagę dodaje, że jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz 
poniosła koszty finansowe związane z opracowaniem projektów architektonicznych oraz 
wycinki drzew. Zaznacza, że nie zamierza rezygnować z planów inwestycyjnych i oznajmia, 
że „jeżeli ziemia nadal będzie blokowana pod korytarz drogi lub tereny RW”, zamierza 
„dochodzić swoich praw w sądzie z uwzględnieniem dotychczas poniesionych kosztów”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na wrysowaniu przebiegu 
projektowanej Trasy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Szczecińskiej do al. Włókniarzy. 
Trasa ta została uznana za istotny element sieci ulic miasta w obowiązującym Studium oraz 
Aktualizacji Studium Systemu Transportowego dla Miasta Łodzi. Będzie stanowiła dojazd 
do węzła drogi ekspresowej S14, a także pełniła ważną rolę połączenia rejonów Teofilowa 
i Złotna z obszarem śródmiejskim miasta. W przypadku niedrożności ul. Bolesława 
Limanowskiego, Trasa Wojska Polskiego będzie stanowiła jedyną alternatywę dla 
mieszkańców tych rejonów miasta. Faktyczny zasięg pasa drogowego i potrzeby w zakresie 
wykupu poszczególnych działek będą podlegały doprecyzowaniu na etapie sporządzania 
projektów realizacyjnych dróg. Przedmiotowa nieruchomość leży w zasięgu wyznaczonego 
w projekcie Studium korytarza drogowego projektowanego przedłużenia ul. Wojska 
Polskiego – ulicy klasy głównej ruchu przyspieszonego – GP, która będzie potencjalnym 
źródłem uciążliwości akustycznej spowodowanej dużym obciążeniem ruchem 
samochodowym. W związku z powyższym również lokalizacja zabudowy w bezpośrednim 
sąsiedztwie projektowanej ulicy jest nieuzasadniona. 
 
Uwaga nr 178 
 

- wpłynęła 18 września 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 121/16, w obrębie W-42, położonej przy ul. Rataja 16. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. nieruchomości na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczonej symbolem PM. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „wyżej wymieniona działka znajduje się na terenie 
nowopowstającego osiedla domów jednorodzinnych”. Dodaje, że w projekcie Studium 
ww. działka znajduje się w terenie wyłączonym spod zabudowy. Składajacy uwagę zaznacza, 
że „działka posiada aktualne warunki zabudowy (…). Ponadto zostały wydane warunki 
przyłączenia mediów takich jak gaz i prąd (…), które stanowią o przyłączeniu do sieci 
również pozostałych działek 121/10, 121/11, 121/13, 121/14, 121/15, których część wedle 
obecnego i planowanego Studium znajduje się na terenach objętych oznaczeniem O, a na 
które w obecnym momencie również wydane są warunki zabudowy. Na działce 121/16 
planowana jest inwestycja polegająca na budowie domu jednorodzinnego. Ponadto pozostałe 
działki przylegające do drogi (dz.121/17) są już zabudowane lub w najbliższym czasie będzie 
na nich realizowana inwestycja polegająca na budowie domu jednorodzinnego. Na tej samej 
wysokości znajduje się osiedle domków jednorodzinnych przy ulicy Żonkilowej. Teren 
działki 121/16 jak również wyżej wymienionych nie jest wykorzystywany w celach 
rolniczych i stanowi teren powstającego w obecnym momencie osiedla domów w zabudowie 
jednorodzinnej”.  
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Do uwagi dołączono:  
- kopię mapy z oznaczonymi granicami terenu objętego wnioskiem,  
- kopię decyzji o warunkach zabudowy,  
- kopię warunków przyłączenia mediów (sieć gazowa i elektryczna). 

 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Ponadto 
rozprzestrzenianie zabudowy na te tereny nie jest wskazane zarówno ze względów 
krajobrazowych jak i ekologicznych. Tereny te łączą się z szerszym obszarem, który stanowi 
istotny element systemu przyrodniczego miasta. Zgodnie z zapisami projektu Studium dla 
terenów, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania 
planu miejscowego (czyli zrealizuje się na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), 
dopuszcza się, po przeanalizowaniu lokalnych uwarunkowań przyrodniczych, wydzielenie 
stref zabudowy lub terenów mieszkaniowych (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu).  
 
Uwaga nr 189 
 

- wpłynęła 18 września 2017 r.,  
- dotyczy działek nr 553/4 i 559, w obrębie G-42, położonych przy ul. Przestrzennej. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 

1) przywrócenia działce nr 553/4 statusu drogi publicznej; 
2) przeznaczenia działki nr 559 na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Składający uwagę informuje m.in., że działka o numerze ewidencyjnym 553/4 „pod nazwą 
ul. Podlaska status drogi publicznej, (…) utraciła mocą Uchwały Rady Miejskiej. w Łodzi 
Nr XIX/240/03 z dnia 24 września 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 
powiatowych oraz pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych. W wykazie dróg 
w ww. Uchwale, które pozbawia się kategorii dróg gminnych pozycja nr 83 dotyczy 
ul. Podlaskiej na odcinku od ul. Swobodnej do ul. bez wylotu/Las Ruda Popioły a więc 
na całej długości. Ulica Swobodna do której dochodzi, ul. Podlaska·i ul. Wejherowska; która 
graniczy z kolei z ul. Swobodną ww. Uchwałą również zostały pozbawione statusu dróg 
gminnych, ale nadal znajdują się w wykazie dróg publicznych i stanowią drogi wewnętrzne. 
Pozbawienie ul. Podlaskiej statusu drogi publicznej skutkuje tym, że” ww. działka o numerze 
559 i „działki sąsiednie (562, 561) jako nie mające dostępu do drogi publicznej (…) tracą na 
wartości, (…) nie będzie można ich podzielić” oraz zdaniem Składającego uwagę pozbawia 
się właścicieli możliwości realizacji jakiejkolwiek inwestycji na tych działkach, „bo wydanie 
każdej decyzji o warunkach zabudowy uzależnione jest od dostępu do drogi publicznej”. 
Dodaje, że „mając ten fakt na uwadze chcieliśmy z sąsiadami (właściciele działek 562 i 561) 
z naszych działek części nieruchomości przeznaczyć na drogę, która dochodziłaby·do 
ul. Podlaskiej i byłaby naszą·współwłasnością, w której każdy właściciel miałby udział”. 
Składający uwagę zaznacza, że „historycznie na planie z 1931 roku plac b/911 obecnie 
działka 553/4 przeznaczony był pod drogę i taką rolę spełniał do września 2003 r. (…). 
Ponadto place na planie zanumerowane literami a, c, d, e, f, g, wśród których znajdują się 
ulica Swobodna i Wejherowska nadal stanowią drogi· publiczne mimo, że struktura prawna 
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jest taka sama - występuje na nich własność prywatna. Nie wiedzieć czemu w 2003 roku 
pozbawiono ulicę Podlaską statusu drogi publicznej (…)”.  
Ponadto Składający uwagę, informuje, że dla działki nr 559 „w ewidencji gruntów, budynków 
i lokali miasta Łodzi obrębu Górna grunty te stanowią użytki rolne jakby stanowiły części 
gospodarstwa rolnego (…)”, jednak „grunty te nie są użytkowane rolniczo, bo ekonomicznie 
jest to nieopłacalne”.  
Do uwagi dołączono:  

- kopię mapy ewidencji gruntów dla dz. nr 559,  
- kopię wypisu z rejestru gruntów dla dz. nr 559,  
- postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa,  
- akt poświadczenia dziedziczenia. 

 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Zagadnienie poruszone w tej części uwagi wykracza poza 
zakres ustaleń studium. Projekt Studium określa podstawowy układ komunikacyjny miasta 
(system dróg zapewniających powiązania ponadlokalne), nie odnosi się do kształtowania 
obsługi komunikacyjnej w skali lokalnej – takie rozwiązania są przedmiotem ustaleń 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Ta część uwagi nie zawiera sformułowania zarzutu 
do ustaleń projektu Studium, którego uwzględnienie wiązałoby się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w projekcie. 
Działka o numerze ewidencyjnym 559 w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie 
Studium znajduje się w jednostce funkcjonalno-przestrzennej „M3 – Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej”. 
 
Uwaga nr 190 
 

- wpłynęła 18 września 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 553/4, 560/3 i 561 w obrębie G-42. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 

1) przywrócenia działce nr 553/4 statusu drogi publicznej; 
2) przeznaczenia działek nr 560/3 i 561 na tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 
Składający uwagę informuje m.in., że działka o numerze ewidencyjnym 553/4 „pod nazwą 
ul. Podlaska status drogi publicznej, (…) utraciła mocą Uchwały Rady Miejskiej. w Łodzi 
Nr XIX/240/03 z dnia 24 września 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 
powiatowych oraz pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych. W wykazie dróg 
w ww. Uchwale, które pozbawia się kategorii dróg gminnych pozycja nr 83 dotyczy 
ul. Podlaskiej na odcinku od ul. Swobodnej do ul. bez wylotu/Las Ruda Popioły a więc 
na całej długości. Ulica Swobodna do której dochodzi, ul. Podlaska·i ul. Wejherowska; która 
graniczy z kolei z ul. Swobodną ww. Uchwałą również zostały pozbawione statusu dróg 
gminnych, ale nadal znajdują się w wykazie dróg publicznych i stanowią drogi wewnętrzne. 
Pozbawienie ul. Podlaskiej statusu drogi publicznej skutkuje tym, że” ww. działki o numerze 
560/3 i 561 oraz „działki sąsiednie (559, 562) jako nie mające dostępu do drogi publicznej 
(…) tracą na wartości, (…) nie będzie można ich podzielić” oraz zdaniem Składającego 
uwagę pozbawia się właścicieli możliwości realizacji jakiejkolwiek inwestycji na tych 
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działkach, „bo wydanie każdej decyzji o warunkach zabudowy uzależnione jest od dostępu do 
drogi publicznej”. Dodaje, że „mając ten fakt na uwadze chcieliśmy z sąsiadami (właściciele 
działek 559 i 562) z naszych działek części nieruchomości przeznaczyć na drogę, która 
dochodziłaby·do ul. Podlaskiej i byłaby naszą·współwłasnością, w której każdy właściciel 
miałby udział”. 
Składający uwagę zaznacza, że „historycznie na planie z 1931 roku plac b/911 obecnie 
działka 553/4 przeznaczony był pod drogę i taką rolę spełniał do września 2003 r. (…). 
Ponadto place na planie zanumerowane literami a, c, d, e, f, g, wśród których znajdują się 
ulica Swobodna i Wejherowska nadal stanowią drogi· publiczne mimo, że struktura prawna 
jest taka sama - występuje na nich własność prywatna. Nie wiedzieć czemu w 2003 roku 
pozbawiono ulicę Podlaską statusu drogi publicznej (…)”.  
Ponadto Składający uwagę, informuje, że dla działek o numerze ewidencyjnym 560/3 i 561 
„w ewidencji gruntów, budynków i lokali miasta Łodzi obrębu Górna grunty te stanowią 
użytki rolne i rolne zabudowane jakby stanowiły części gospodarstwa rolnego (…)”, jednak 
„grunty te nie są użytkowane rolniczo, bo ekonomicznie jest to nieopłacalne”.  
Do uwagi dołączono:  

- kopię mapy ewidencji gruntów dla dz. nr 561 i 560/3,  
- kopię wypisów z rejestru gruntów dla dz. nr 561 i 560/3,  
- kopię planu z 1931 roku. 

 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Zagadnienie poruszone w tej części uwagi wykracza poza 
zakres ustaleń studium. Projekt Studium określa podstawowy układ komunikacyjny miasta 
(system dróg zapewniających powiązania ponadlokalne), nie odnosi się do kształtowania 
obsługi komunikacyjnej w skali lokalnej – takie rozwiązania są przedmiotem ustaleń 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Ta część uwagi nie zawiera sformułowania zarzutu 
do ustaleń projektu Studium, którego uwzględnienie wiązałoby się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w projekcie. 
Działki o numerach ewidencyjnych 560/3 i 561 w wyłożonym do publicznego wglądu 
projekcie Studium znajdują się w jednostce funkcjonalno-przestrzennej „M3 – Tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”. 
 
Uwaga nr 192 
 

- wpłynęła 18 września 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 

- 17/1, 18/1, 213, 212, 20, 15/2, 15/3, 15/4, 16/8, 19/8, 12/3, 12/4, 21/2, 211/10, 
211/11, 211/15, 211/17 i 211/20, w obrębie B-9, położonych przy al. gen. 
Władysława Sikorskiego 2/6, 

- 10/21, 10/22, 34/25 i 34/26, w obrębie W-23, położonych przy ul. Wydawniczej 
13, 

- 79/3, 79/4, 84/3, 84/13, 70/14 i 70/15, w obrębie P-29, położonych przy 
ul. Walerego Wróblewskiego 31. 
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Pan  składa uwagę dotyczącą: 
1) utrzymania zaprojektowanego kierunku przeznaczenia ww. trzech obszarów, 

z utrzymaniem przypisanych do niego wskaźników dotyczących zagospodarowania 
i użytkowania terenów, jednak z zastrzeżeniem dotyczącym wskaźnika 
zapotrzebowania na miejsca parkingowe oraz dopuszczenia utrzymania obecnego 
stanu zagospodarowania ww. trzech obszarów w zakresie powierzchni biologicznie 
czynnej tj. minimum 5%; 

2) konieczności odrębnego zdefiniowania polityki parkingowej dla obszarów 
dopuszczalnej lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m2 oraz określenie dla tego typu obiektów minimum 15 miejsc parkingowych 
na każde 1000 m2 sprzedaży; 

3) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi). 
Składający uwagę informuje m.in., że: „wnoszone uwagi mają przede wszystkim na celu 
utrzymanie w nowym Studium zapisów umożliwiających dalsze funkcjonowanie obiektów 
handlowych Spółki (po uchwaleniu planów miejscowych spójnych z zapisami nowego 
Studium) z uwzględnieniem ich stanu obecnego (oraz braku możliwości jego zmiany, 
w szczególności zwiększenia tzw. powierzchni biologicznie czynnej) oraz dostosowania 
jednego z określanych w Studium wskaźników (dot. miejsc parkingowych) do specyfiki tych 
obiektów i charakteryzującego je parametru (tj. powierzchni sprzedaży)”. 
Do uwagi dołączono informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z KRS  

 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na 
działkach wskazanych w uwadze wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „U – 
Tereny zabudowy usługowej”. Zgodnie z treścią uwagi Składający uwagę popiera 
wyznaczenie jednostki funkcjonalno-przestrzennej „U” w zaproponowanych granicach. 
Jednocześnie w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń w zakresie określonych wskaźników 
istotnym jest, iż w projekcie Studium zaproponowano wskaźniki modelowe, których 
doprecyzowanie następuje na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. W projekcie Studium zaproponowano wskaźniki modelowe, 
których doprecyzowanie następuje na etapie sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
Uwaga nr 193 
 

- wpłynęła 18 września 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 

1.  14/1, 13, 12/3, 12/2, 12/1, 11/3, 11/2, 11/1, 10, 9, 137/1 i 8/1, w obrębie P-33, 
położonych w rejonie ul. Pienistej, 

2. 7/12, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 
6/10, 5/9, 5/8, 5/5, 5/6, 5/7, 5/4, 5/3, 5/2, 5/1, 4, 28/1, 28/2 i 28/7, w obrębie P-33, 
położonych w rejonie ulic Pienistej i Falistej. 
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Pan  składa uwagę dotyczącą: 
1) wyłączenia działek wskazanych w pkt 1 z możliwości zabudowy i zakwalifikowania 

ich do strefy terenów wyłączonych spod zabudowy (O, L lub Z); w przypadku nie 
zakwalifikowania działek nr 137/1 i 8/1 do terenów wyłączonych spod zabudowy – 
wprowadzenia na ich terenie funkcji M4/RW lub M4. 

Składająca uwagę dodaje m.in., że „działki stanowią kilkudziesięcioletni las mieszany 
i naturalną strefę ochronną, tj. pas zieleni izolacyjnej”; 

2) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
3) propozyzji „dokonania podziału geodezyjnego działek nr 28/1, 28/2, 28/7 

z jednoczesnym wydzieleniem nieruchomości pod pas drogowy”, dzięki któremu 
możliwe będzie wyznaczenie drogi gminnej, łączącej ul. Falistą z ul. Płocka; 

4) prośby o sporządzenie dla ww. obszaru miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

Składający uwagę informuje m.in., że: „(…) faktyczny stan zagospodarowania terenu, 
tj. wydane w 2016, 2017 r. warunki zabudowy, pozwolenia na budowę i rozpoczęte w 2017 r. 
budowy osiedla domków jednorodzinnych wyraźnie wskazują, że proponowana dla tego 
terenu funkcja M1 jest w tej części nieuzasadniona. Ponadto na znacznej części 
ww. nieruchomości – około 4,75 ha – znajduje się kilkudziesięcioletni las mieszany, 
stanowiący istniejący pas zieleni izolacyjnej i naturalną strefę ochronną pomiędzy istniejącym 
osiedlem Nowe Polesie III i IIIb, a nowobudowanym osiedlem domków jednorodzinnych 
(…). 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Ze względu na przyjętą zasadę kształtowania zwartych 
struktur mieszkaniowych i potrzebę zachowania ładu przestrzennego oraz w wyniku 
uwzględnienia postulatu zawartego w pkt 2 uwagi, w projekcie Studium wprowadzono 
zmianę polegającą na wyznaczeniu w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej „M3 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.  
Działkę nr 14/1 pozostawiono w jednostce funkcjonalno-przestrzennej „M1” – działka 
stanowi bezpośrednie otoczenie istniejącego osiedla wielorodzinnego. Zgodnie z zapisami 
projektu Studium, w każdej z jednostek funkcjonalno-przestrzennych, oprócz przeznaczenia 
podstawowego dopuszcza się funkcjonowanie istniejących lasów, a także funkcjonowanie 
istniejących i tworzenie nowych terenów zieleni urządzonej. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga wykracza poza zakres ustaleń studium. 
Ad. 4) Uwaga nieuwzględniona. Podjęcie działań zmierzających do rozpoczęcia prac nad 
planem miejscowym dla terenu wskazanego w uwadze wykracza poza zakres ustaleń studium.  
Teren określony w uwadze nie został ujęty w zarządzeniu Nr 3156/VII/16 Prezydenta Miasta 
Łodzi z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu sporządzania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Łodzi na lata 2016-2020, 
zmienionym zarzędzeniami Nr 4295/VII/16 z dnia 11 sierpnia 2016 r. i Nr 6969/VII/17 z dnia 
28 września 2017 r. 
 
Uwaga nr 195 
 

- wpłynęła 18 września 2017 r.,  
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- dotyczy działki nr 952/1, w obrębie W-45, położonej przy ul. Kasprowicza 23 a, 23b, 
23c oraz działek sąsiednich. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
zakwalifikowania ww. działki pod budownictwo jednorodzinne, z uwagi na pełną 
infrastrukturę techniczną, komunikacyjną oraz sąsiedztwo. 
Składający uwagę informuje m.in., że ww. działka posiada dostęp do infrastruktury 
technicznej – sieci: energetycznej, wodociągowej, gazowej i telekomunikacyjnej oraz dobrą 
obsługę komunikacyjną – „6-metrowa droga wewnętrzna (dz. 952/2) w głąb zespołu działek, 
bezpośredni dojazd drogą asfaltową ulicą Kasprowicza oraz bezpośredni dostęp 
do komunikacji miejskiej (…), dogodny dojazd do autostrady A1”. Ponadto „działka znajduje 
się w bezpośredniej bliskości już istniejących osiedli i terenów zabudowy jednorodzinnej 
(m.in. przy ul. Witkacego, w ogłości 50-70 m w linii prostej od działki) (…). Składający 
uwagę dodaje, że planuje zabudowę ww. działki domem jednorodzinnym. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów, na których obecnie istnieje 
zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje 
się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie 
stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). Zostanie to szczegółowo 
określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
 
Uwaga nr 196 
 

- wpłynęła 18 września 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 951, w obrębie W-45, położonej przy ul. Kasprowicza 23 a, 23b, 

23c oraz działek sąsiednich. 
 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
zakwalifikowania ww. działki pod budownictwo jednorodzinne, z uwagi na pełną 
infrastrukturę techniczną, komunikacyjną oraz sąsiedztwo. 
Składająca uwagę informuje m.in., że ww. działka posiada dostęp do infrastruktury 
technicznej – sieci: energetycznej, wodociągowej, gazowej i telekomunikacyjnej oraz dobrą 
obsługę komunikacyjną – „(…) bezpośredni dojazd do działek asfaltową ulicą Kasprowicza 
i drogą wewnętrzną (dz. 952/2), dogodne skomunikowanie z centrum miasta komunikacją 
publiczną (…), dogodny dojazd do autostrady A1 – Wschodniej Obwodnicy Łodzi (…)”. 
Ponadto „działka znajduje się w bezpośredniej bliskości terenów zabudowy jednorodzinnej 
oraz istniejących już osiedli (m.in. przy ul. Witkacego, w ogłości 80-100 m od przedmiotowej 
działki w linii) (…). Składająca uwagę dodaje, że planuje zabudowę ww. działki domem 
jednorodzinnym. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
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Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów, na których obecnie istnieje 
zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje 
się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie 
stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). Zostanie to szczegółowo 
określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
 
Uwaga nr 197 
 

- wpłynęła 19 września 2017 r.,  
- dotyczy obszaru w obrębie G-42, pomiędzy ulicami: Rozalii, Graniczną, Wazów 

i Przestrzenną. 
 

 składa uwagę dotyczącą: 
rozszerzenia obszaru, dla których gmina zamierza sporządzić plany miejscowe (schemat 12k) 
i w ramach priorytetowych przestrzeni publicznych – obszar oznaczony nr 5 (Ruda) ująć 
również obszar przyległy (zgodnie z załącznikiem graficznym dołączonym do uwagi). 
Składający uwagę informują m.in., że: „przystąpienie do realizacji miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla zakreślonego (…) obszaru pozwoli w sposób 
harmonijny rozwijać bardzo interesującą i cenną część miasta Łodzi”. Zaznaczają, 
„że zakreślony obszar jest jednolity pod względem uwarunkowań społecznych 
i urbanistycznych - stanowi samoistnie rozwijający się obszar zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w ten sposób naturalnie rozszerzając historyczne zagospodarowanie tego 
obszaru. Zabudowa jednorodzinna połączona z naturalnym korytarzem przewietrzającym (…) 
miasto winna być szczególnie chroniona przed naruszeniami ładu przestrzennego, czego 
przejawem może być sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Plan ten pozwoli na zachowanie określonej funkcji zabudowy, jej gabarytów, intensywności, 
formy architektonicznej aż po kolorystykę elewacji czy rodzaj ogrodzenia. Ponadto pozwoli 
na jednoznaczne określenie zasad podziału terenów oraz określenie linii regulacyjnych. Obok 
uwarunkowań historycznych i urbanistycznych należy zauważyć, iż wnioskowany 
do rozszerzenia obszar do objęcia miejscowym planem uzupełnia funkcjonalnie las Ruda-
Popioły oraz obszar chroniony krajobrazu stanowiąc swoistą otulinę tego obszaru 
wymagającą wzmożonej ochrony.Niezależnie od tego należy zauważyć, iż na wnioskowanym 
do rozszerzenia obszarze znajdują się obiekty o charakterze dziedzictwa archeologicznego, 
dla których, uchwalenie miejscowego planu będzie możliwością zapewnienia należytej 
ochrony (…)”. 
Do uwagi dołączono: 

- załącznik graficzny, obrazujący obszar, którego uwaga dotyczy, 
- odpis z KRS. 

 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Wskazany w uwadze obszar znajduje się w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej 
„M4” i obejmuje tereny przewidziane dla rozwoju zabudowy o charakterze mieszkaniowym. 
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Nie stanowi obszaru priorytetowych przestrzeni publicznych i tym samym nie kwalifikuje się 
do włączenia w granice obszarów obowiązkowego sporządzenia planów miejscowych. 
Niemniej jednak, w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium, przedmiotowy 
obszar został wskazany jako obszar, dla którego gmina zamierza sporządzić miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego (obszar koncentracji gruntów rolnych i leśnych 
w granicach jednostek funkcjonalno-przestrzennych w strefie terenów przeznaczonych pod 
zabudowę). 
 
Uwaga nr 198 
 

- wpłynęła 19 września 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 591, w obrębie B-49, położonej przy ul. Koszykowej 1. 

 
Pan  i Pani  składają uwagę dotyczącą: 
sprzeciwu wobec budowy drogi między ul. gen. Michała Tokarzewskiego a ulicami: 
Koszykową i Marysińską. 
Składający uwagę informują m.in., że dom, w którym mieszkają: „jest budynkiem 
przedwojennym, budowa drogi oraz wzmożony ruch ciężkiego sprzętu może doprowadzić 
do uszkodzenia budynku i jego degradacji”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Połączenie ul. Dolnej i ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego jest zgodne z rozwiązaniami 
zaproponowanymi w obowiązującym Studium i Aktualizacji Studium Systemu 
Transportowego dla Miasta Łodzi. Utworzenie w tym rejonie miasta nowego połączenia 
na kierunku wschód- zachód jest niezbędne. Obecnie ruch ten odbywa się chaotycznie, 
kilkoma odcinkami ulic i przejazdów, często o nawierzchniach w złym stanie technicznym. 
Realizacja projektowanej ulicy nie będzie się wiązała z obszerną rozbudową, lecz regulacją 
oraz budową podstawowych elementów tj. odpowiedniej nawierzchni, chodników. 
 
Uwaga nr 199 
 

- wpłynęła 19 września 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 155, 16/3, 16/4, 16/5, 152, 153/1 i 154, w obrębie G-33, 

położonych przy ul. Kolumny 252. 
 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (M3) lub 
nieuciążliwą działalność gospodarczą 
Składająca uwagę informuje m.in., że ww. teren „jest za mały, żeby utrzymać się z niego 
rolniczo, klasa ziemi jest IV i V głównie-niekorzystna pod większość upraw (…). Ponadto 
zdaniem Składającej uwagę „jako teren rekreacyjno - wypoczynkowy również się nie 
sprawdzi, gdyż jest własnością prywatną” oraz „graniczy bezpośrednio ze strefą przemysłową 
(zanieczyszczenia, hałas itp.) (…), dodatkowo hałas generują pobliskie tory kolejowe (…)”. 
Zaznacza, że „jest duże zainteresowanie tym właśnie terenem pod budownictwo 
jednorodzinne – (…) małe działki do 1000 m2. pod budownictwo jednorodzinne (…). 
Składająca uwagę dodaje, że ww. działki oraz działki sąsiednie „będą leżały odłogiem jako 
nieużytki z braku środków i możliwości (…)”. 
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Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na najintensywniej 
zagospodarowanych terenach istniejącej zabudowy wzdłuż ul. Kolumny wyznaczono 
jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach 
ulicowych”. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna pozostałej części obszaru 
wskazanego w uwadze i jego otoczenia (przewaga terenów niezabudowanych) oraz 
dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej o szerszym zasięgu. 
Dodatkowo rozprzestrzenianie zabudowy mieszkaniowej na terenach sąsiadujących 
z projektowaną strefą aktywności gospodarczej nie jest uzasadnione, ze względu na wysoką 
potencjalną uciążliwość tego typu sąsiedztwa. 
Znaczna powierzchnia rezerw terenów przeznaczonych pod rozwój aktywności gospodarczej 
w rejonie ul. Tomaszowskiej, ul. Jędrzejowskiej oraz ul. Rzgowskiej wykluczają możliwość 
wyznaczenia w tym rejonie miasta nowej jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej 
dla rozwoju aktywności gospodarczej. 
 
Uwaga nr 200 
 

- wpłynęła 19 września 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 846/10, w obrębie W-45, położonej przy ul. Grabińskiej b.n. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
wprowadzenia zmian w Studium, dających możliwość wybudowania domu, zgodnie 
z decyzją o warunkach zabudowy. 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „na działkę 846/10 została wydana decyzja 
o warunkach zabudowy” oraz że w najbliższym czasie planuje wystąpić o pozwolenie 
na budowę (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Ponadto 
rozprzestrzenianie zabudowy na te tereny nie jest wskazane zarówno ze względów 
krajobrazowych jak i ekologicznych. Tereny te łączą się z szerszym obszarem, który stanowi 
istotny element systemu przyrodniczego miasta. 
Zgodnie z zapisami projektu Studium dla terenów, na których obecnie istnieje zabudowa lub 
będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. 
na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się, po przeanalizowaniu 
lokalnych uwarunkowań przyrodniczych, wydzielenie stref zabudowy lub terenów 
mieszkaniowych (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu).  
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Uwaga nr 201 
 

- wpłynęła 19 września 2017 r.,  
- dotyczy działek nr 18/7 i 18/8, w obrębie B-60, położonych przy ul. Strykowskiej 

156a. 
 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 

1) prośby o przeznaczenie ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

2) informacji o zamiarze przeznaczenia działki przylegającej do ogrodów działkowych 
na założenie farmy fotowoltaicznej. 

Składający uwagę informuje m.in., że: w obowiązującym Studium z 2010 r. większa część 
ww. działki „miała przeznaczenie z oznaczeniem MN – pod zabudowę jednorodzinną (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Przedmiotowe działki znajdują się na terenie otuliny Parku 
Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. 
Działki te wraz z otaczającymi ją terenami zostały zaliczone do „Strefy N – obejmującej 
obszary o dominującej funkcji rolnej, w przewadze niezabudowane lub z rozproszoną 
zabudową”, która stanowi podstawową strefę, decydującą o ochronie walorów 
krajobrazowych Parku. W strefie tej zakłada się utrzymanie dotychczasowego użytkowania 
i zagospodarowania. Ponadto działka o numerze ewidencyjnym 18/7 oraz północna część 
działki o numerze ewidencyjnym 18/8 położone są na terenach, które ze względu na walory 
przyrodniczo-krajobrazowe objęte zostały obszarową formą ochrony przyrody – zespół 
przyrodniczo-krajobrazowy ustanowiony uchwałą Nr XCI/1599/10 Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 7 lipca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 245, poz. 1976) w sprawie ustanowienia 
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Sucha dolina w Moskulach”, która zawiera 
m.in. zakaz zmiany sposobu użytkowania ziemi. Powyższe względy, obecna struktura 
funkcjonalno-przestrzenna działki (zbiornik wodny, duży udział terenów aktywnych 
przyrodniczo), wykluczają możliwość włączenia przedmiotowego obszaru w granice 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Ta część uwagi nie zawiera sformułowania zarzutu 
do ustaleń projektu Studium. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium nie 
wprowadza się ograniczeń w zakresie lokalizacji mikroinstalacji, dopuszcza się możliwość 
ich wprowadzenia na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (jeśli będzie to wynikało np. z potrzeby ochrony wartości krajobrazowych). 
Na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich i jego otuliny wprowadzono natomiast 
zakaz lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 
przekraczającej 100 kW m.in. z wykorzystaniem energii słonecznej. 
 
Uwaga nr 202 
 

- wpłynęła 19 września 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 159, w obrębie B-44, położonej przy ul. Skarpowej 57. 

 
 



134 

Pan  i 4 osoby popierające uwagę składają uwagę dotyczącą: 
1) przeznaczenia części ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) uregulowania statusu ul. Skarpowej. 

Składający uwagę informują m.in., że Łódzki Ośrodek Geodezji dokonał zmiany klasyfikacji 
ww. gruntów i przekształcił działkę nr 159 o pow. 0,5609 ha w część budowlaną tj. 1317 m2, 
a pozostałą w rolną 4292 m2 (…). Ponadto zdaniem Składających uwagę nie jest możliwe, 
aby „budynek o wym. 246 m2 znajdujący się na przedmiotowej działce łączył się ścianą 
dosłownie na granicy proponowanej działki budowlanej z rolną”. Dodaja, że „od frontu 
na planie zabudowy nie ma dla” ww. „posesji dojazdu, jako że ul. Skarpowa znajduje się 
w gestii PKP. Zagospodarowując uzyskany teren, w przyszłości” Składajacy uwagę tracą 
„na wytyczeniu wjazdu do posesji dużą część działki”.  
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru 
(przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przedmiotowa 
działka położona jest w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „RW – Tereny 
rekreacyjno-wypoczynkowe”. Są to tereny z dużym udziałem zieleni w zagospodarowaniu, 
częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju nowych struktur zabudowy. 
Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej jednostce, na których 
obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego 
(czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się 
wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Zagadnienie poruszone w tej części uwagi wykracza poza 
zakres ustaleń studium. Projekt Studium określa podstawowy układ komunikacyjny miasta 
(system dróg zapewniających powiązania ponadlokalne), nie odnosi się do kształtowania 
obsługi komunikacyjnej w skali lokalnej – takie rozwiązania są przedmiotem ustaleń 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
 
Uwaga nr 203 
 

- wpłynęła 19 września 2017 r.,  
- dotyczy działki położonej przy ul. Kwiatowej 42. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy usługowej. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „po przeciwnej stronie ulicy Traktorowej powstało 
szereg nowych budynków mieszkalnych, których lokatorzy powinni mieć dostęp do różnych 
usług”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
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Wyjaśnienie: 
W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na wrysowaniu przebiegu 
projektowanej Trasy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Szczecińskiej do al. Włókniarzy. 
Przedmiotowa nieruchomość leży w zasięgu wyznaczonego w projekcie Studium korytarza 
drogowego projektowanego przedłużenia ul. Wojska Polskiego – ulicy klasy głównej ruchu 
przyspieszonego – GP. Trasa ta została uznana za istotny element sieci ulic miasta 
w obowiązującym Studium oraz Aktualizacji Studium Systemu Transportowego dla Miasta 
Łodzi. Będzie stanowiła dojazd do węzła drogi ekspresowej S14, a także pełniła ważną rolę 
połączenia rejonów Teofilowa i Złotna z obszarem śródmiejskim miasta. W przypadku 
niedrożności ul. Bolesława Limanowskiego, Trasa Wojska Polskiego będzie stanowiła jedyną 
alternatywę dla mieszkańców tych rejonów miasta. Faktyczny zasięg pasa drogowego 
i potrzeby w zakresie wykupu poszczególnych działek będą podlegały doprecyzowaniu na 
etapie sporządzania projektów realizacyjnych dróg. 
 
Uwaga nr 204 
 

- wpłynęła 19 września 2017 r.,  
- dotyczy działek położonych przy ul. Kwiatowej 42. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
zmiany przeznaczenia ww. działek z terenów rekreacyjno-wypoczynkowych (RW) na tereny 
budowlane i usługowe. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na wrysowaniu przebiegu 
projektowanej Trasy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Szczecińskiej do al. Włókniarzy. 
Przedmiotowa nieruchomość leży w zasięgu wyznaczonego w projekcie Studium korytarza 
drogowego projektowanego przedłużenia ul. Wojska Polskiego – ulicy klasy głównej ruchu 
przyspieszonego – GP. Trasa ta została uznana za istotny element sieci ulic miasta 
w obowiązującym Studium oraz Aktualizacji Studium Systemu Transportowego dla Miasta 
Łodzi. Będzie stanowiła dojazd do węzła drogi ekspresowej S14, a także pełniła ważną rolę 
połączenia rejonów Teofilowa i Złotna z obszarem śródmiejskim miasta. W przypadku 
niedrożności ul. Bolesława Limanowskiego, Trasa Wojska Polskiego będzie stanowiła jedyną 
alternatywę dla mieszkańców tych rejonów miasta. Faktyczny zasięg pasa drogowego 
i potrzeby w zakresie wykupu poszczególnych działek będą podlegały doprecyzowaniu 
na etapie sporządzania projektów realizacyjnych dróg. 
 
Uwaga nr 205 
 

- wpłynęła 19 września 2017 r.,  
- dotyczy działek położonych przy ul. Kwiatowej 42. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy usługowej i tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 



136 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na wrysowaniu przebiegu 
projektowanej Trasy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Szczecińskiej do al. Włókniarzy. 
Przedmiotowa nieruchomość leży w zasięgu wyznaczonego w projekcie Studium korytarza 
drogowego projektowanego przedłużenia ul. Wojska Polskiego – ulicy klasy głównej ruchu 
przyspieszonego – GP. Trasa ta została uznana za istotny element sieci ulic miasta 
w obowiązującym Studium oraz Aktualizacji Studium Systemu Transportowego dla Miasta 
Łodzi. Będzie stanowiła dojazd do węzła drogi ekspresowej S14, a także pełniła ważną rolę 
połączenia rejonów Teofilowa i Złotna z obszarem śródmiejskim miasta. W przypadku 
niedrożności ul. Bolesława Limanowskiego, Trasa Wojska Polskiego będzie stanowiła jedyną 
alternatywę dla mieszkańców tych rejonów miasta. Faktyczny zasięg pasa drogowego 
i potrzeby w zakresie wykupu poszczególnych działek będą podlegały doprecyzowaniu 
na etapie sporządzania projektów realizacyjnych dróg. 
 
Uwaga nr 206 
 

- wpłynęła 19 września 2017 r.,  
- dotyczy działek od nr 215/38 do nr 215/69 oraz działek nr 215/11 i 215/10, w obrębie 

W-45, położonych przy ul. Grabińskiej 24. 
 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
objęcia ww. działek planem zabudowy jednorodzinnej. 
Składająca uwagę informuje m.in., że na wszystkie ww. działki wydane zostały warunki 
zabudowy. Dodatkowo „na 12 działek są wydane pozwolenia na budowę (…)”. Ponadto 
Składająca uwagę dodaje, że wybudowany został wodociąg (na koszt właścicielki) oraz 
że stara się o przyłącza energetyczne i gazowe.  
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Ponadto 
rozprzestrzenianie zabudowy na te tereny nie jest wskazane zarówno ze względów 
krajobrazowych jak i ekologicznych. Tereny te łączą się z szerszym obszarem, który stanowi 
istotny element systemu przyrodniczego miasta. 
Zgodnie z zapisami projektu Studium dla terenów, na których obecnie istnieje zabudowa lub 
będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się 
m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się, po 
przeanalizowaniu lokalnych uwarunkowań przyrodniczych, wydzielenie stref zabudowy lub 
terenów mieszkaniowych (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu).  
 
Uwaga nr 207 
 

- wpłynęła 19 września 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 192/2, w obrębie W-48, położonej przy ul. Pomorskiej 547. 
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Pani  składa uwagę dotyczącą: 
wyłączenia „obszaru przedmiotowej działki jako terenu przewidywanego w Studium jako 
teren zieleni naturalnej (Zn)”. 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 30.10.2014 roku, sygn. II OSK 922/13, w którym NSA uznał, 
że prawo do realizacji inwestycji na podstawie pozwolenia na budowę stanowi prawo nabyte, 
a uchwalenie planu miejscowego sprzecznego z ustaleniami pozwolenia na budowę godzi 
w istotę tego prawa. Odnośnie działki o numerze ewidencyjnym 192/2, położonej w obrębie 
W-48, przy ulicy Pomorskiej 547 w Łodzi, (…) została wydana decyzja (…) o zatwierdzeniu 
projektu budowlanego z pozwoleniem na budowę zespołu 22 budynków jednorodzinnych, 
wolnostojących wraz z rozbiórką budynku wolno stojącego. Następnie w dniu 16.10.2015 
założono Dziennik Budowy (…) i w dniu 18.07.2016 dokonano pierwszego wpisu 
do dziennika budowy dokumentującego prace związane z budową (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na terenach istniejącej zabudowy 
wzdłuż ul. Pomorskiej wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „M3 – Tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”. Pozostała część działki położona jest w granicach 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane 
rolniczo”. 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna tej części działki i jej otoczenia (przewaga 
terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej 
o szerszym zasięgu. 
 
Uwaga nr 208 
 

- wpłynęła 19 września 2017 r.,  
- dotyczy linii tramwajowych na terenie miasta:  

1. Prezydenta Gabriela Narutowicza-Konstytucyjna-Pomorska i Giewont-Hyrna-
Arniki, 

2. Walerego Wróblewskiego-ślad kolei do EC-2-Elektronowa-Nowe Sady-
Waltera Janke, 

3. Obrońców Westerplatte-gen. Michała Tokarzewskiego-Dolna, 
4. Lutomierska, 
5. Krańcówka Zdrowie-Park Poniatowskiego-Jarzynowa-Srebrzyńska-

Wieczności-Siewna-Złotno, 
6. Krańcówka Chochoła-Plonowa-Safrina-Klinowska-Romanowska, 
7. Krańcówka Wycieczkowa-Kryształowa-Łupkowa-Strykowska, 
8. Krańcówka Dąbrowskiego- gen. Jarosława Dąbrowskiego-Lodowa-Park 

na Młynku-Tomaszowskiej-Kolumny. 
 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 

1) przeniesienia torowiska, znajdującego się obecnie po zachodniej stronie ulicy 
Konstytucyjnej na stronę wschodnią, tuż pod szpital CKD oraz wydłużenia linii 
od krańcówki na Stokach kierunku dworca Łódź-Widzew. 
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Składający uwagę dodaje m.in., że „połączenie ulic Prezydenta Gabriela Narutowicza 
i Pomorskiej przez torowisko po wschodniej stronie ulicy Konstytucyjnej nie wiąże się 
z koniecznością dokonywania żadnych wyburzeń. Wystarczy, by tramwaj po minięciu 
krańcówki Radiostacja przejechał prosto przez Konstytucyjną, podjechał pod szpital, 
a następnie połączył się z istniejącą siecią tramwajową na łuku ku Pomorskiej 
i ku Telefonicznej. Takie rozwiązanie spowoduje większe zapełnienie pojazdów, 
bo w kierunku wschodnim nie będą zdążać wyłącznie interesariusze szpitala CKD, ale 
i mieszkańcy Stoków. Analogicznie w drugą stronę”. Dodatkowo „wydłużenie linii 
od krańcówki na Stokach w kierunku dworca Łódź-Widzew poprawiłoby skomunikowanie 
wschodniej części miasta. Działanie takie musiałoby być skorelowane z budową północnego 
wyjścia z tunelu pod peronami dworcowymi, którego podczas przebudowy Łodzi Widzew 
zaniechano. Dodatkowo należałoby przy północnym wyjściu i krańcówce przygotować 
miejsca parkingowe dla samochodów, a być może też przystanki autobusów MPK. 
Sugerowany przebieg trasy to kontynuacja torowiska w ulicy Giewont, następnie okalając 
osiedle na Stokach z przystankami Jana Dębowskiego, Listopadowa, Stroma, Pomorska 
(w przybliżeniu po łuku, jaki wyznaczając ulice Hyrna-Arniki, ale nie wzdłuż nich), 
skierować je prostopadle do ulic Henrykowskiej i Kosodrzewiny bezpośrednio ku dworcowi 
Łódź Widzew”; 

2) przemyślenia planu budowy linii tramwajowej od skrzyżowania 
Politechniki/Walerego Wróblewskiego na zachód w ul. Walerego Wróblewskiego, 
a następnie kontynuację torowiska, choćby w śladzie kolei zaopatrującej EC-2 pod al. Jana 
Pawła II i dalej, aż do połączenia z istniejącą infrastrukturą w okolicach krańcówki 
Bratysławska. 

Składający uwagę dodaje, że dzięki tej inwestycji „Retkinia zyskałaby połączenie 
bezpośrednie na kampus PŁ, ku Piotrkowskiej, być może dalej wzdłuż ul. Stanisława 
Przybyszewskiego na południowy wschód. Dodatkowo infrastruktura dowozowa wsparłaby 
proces rewitalizacji zdegradowanych obszarów (…)”; 

3) aprobaty dla zaproponowanego wyznaczenia linii tramwajowej w ul. Marysińskiej; 
4) dobudowania niewielkiego odcinka torowiska przy Placu Kościelnym, którym 

mogłaby kursować efektywniej linia obsługująca obecną trasę nr 6. 
Składający uwagę dodaje, ze w związku z decyzją „o budowie ul. Wojska Polskiego na nowo 
od skrzyżowania z Franciszkańską na zachód, możliwe jest ograniczanie ruchu przy 
zabytkowym placu Kościelnym. Propozycja zamknięcia dla ruchu kołowego Lutomierskiej od 
Zachodniej do Zgierskiej poza wjazdami docelowymi staje się realniejsza (…). Dodatkowy 
tramwaj na placu Kościelnym wzmocniłby działania rewitalizacyjne na Starym Mieście (…)”; 

5) przeanalizowania możliwego wydłużenia tras tramwajowych na Złotno, Zielony 
Romanów, Rogi i okolice Wiskitna. 

Składający uwagę zaznacza, że „realizacja wszystkich, bądź części niniejszych propozycji 
może wpłynąć na ograniczenie zanieczyszczania miasta przez spaliny poprzez ograniczenie 
ruchu kołowego i możliwość ograniczenia obsługi komunikacyjnej obszarów na terenie 
miasta Łodzi za pomocą taboru autobusowego”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Proponowane przeniesienie torowiska na wschodnią stronę 
ul. Konstytucyjnej z pewnością korzystnie wpłynęłoby na funkcjonowanie linii 
komunikującej „Stoki” i skuteczne skomunikowanie szpitala. Jednak taka zmiana 
spowodowałaby utratę połączenia tramwajowego rejonu ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 
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z obszarem osiedla akademickiego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Tamka, które cieszy się 
dużą popularnością. Z tego względu zaproponowano w projekcie Studium skomunikowanie 
Centrum Kliniczno-Dydaktycznego w formie sięgacza, który zastąpiłby funkcjonalnie pętlę 
przy ul. Telefonicznej. Szczegółowy przebieg nowej trasy zostanie ustalony na poziomie 
koncepcji, projektu budowlanego lub planu miejscowego. 
Zaproponowane w uwadze wydłużenie trasy tramwajowej ze Stoków do dworca Łódź 
Widzew dublowałoby funkcję obsługi komunikacyjnej przypisanej linii kolejowej nr 16. 
Ponadto na obszarze przebiegu proponowanej trasy nowej linii tramwajowej panują 
niekorzystne warunki naturalne - duże różnice wysokości terenu, co znacznie utrudnia 
możliwość wykonania takiej trasy. Ponadto niewielka gęstość zabudowy i mała ilość 
mieszkańców nie wskazują na potrzebę przedłużania tras tramwajowych w tym obszarze 
miasta. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Analizy ruchu i natężeń potoków w mieście wskazują 
na duży potencjał generacji podróży we wspomnianym obszarze. W projekcie Studium 
wprowadzono zmianę polegającą na wrysowaniu odcinka trasy tramwajowej łączącej 
Al. Politechniki i ul. Piotrkowską. Nie wrysowano jednak odcinka tej trasy 
od Al. Politechniki w kierunku zachodnim. Sąsiadująca z al. Jana Pawła II linia kolejowa 
warunkuje konieczność zastosowania skomplikowanych rozwiązań technicznych. Ze względu 
na duże różnice wysokości terenów mogą wystąpić trudności nawet przy realizacji trasy 
drogowej, która w tym rejonie została wyznaczona w projekcie Studium. Z tego względu 
możliwość przeprowadzenia tam dodatkowo torowiska tramwajowego (o bardziej 
rygorystycznych wytycznych projektowych niż drogi) wydaje się być mało prawdopodobna. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Ta część uwagi nie zawiera sformułowania zarzutu 
do ustaleń projektu Studium, którego uwzględnienie wiązałoby się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w projekcie. 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium wyznaczono projektowaną linię 
tramwajową wzdłuż ul. Marysińskiej i przedłużenia ul. Obrońców Westerplatte. Proponowana 
trasa tramwajowa we wnętrzu osiedla będzie podlegała dalszym analizom i projektowaniu. Jej 
kształt może ulec zmianie. Studium nie rozstrzyga o dokładnym przebiegu proponowanych 
linii tramwajowych. 
Ad. 4) Uwaga nieuwzględniona. Ze względu na linie rozgraniczające ulic i otaczającą 
zabudowę, realizacja łuków i pełnego węzła na placu Kościelnym jest niemożliwa. 
Ad. 5) Uwaga nieuwzględniona. Wszystkie zawarte w uwadze propozycje wydłużenia tras 
tramwajowych dotyczą terenów o niskiej gęstości zabudowy i małej liczbie mieszkańców, 
budowa nowych tras tramwajowych nie jest więc tam uzasadniona. 
 
Uwaga nr 209 
 

- wpłynęła 20 września 2017 r.,  
- dotyczy rejonu ul. Przepiórczej. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 

1) potrzeby uwzględnienia uwag mieszkańców i właścicieli nieruchomości przy 
ul. Przepiórczej, w podobny sposób jak miało to miejsce w przypadku Studium 
z 2010 r., czyli pozostawienia możliwości lokalizacji zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

Składająca uwagę informuje, że w trakcie tworzenia Studium z 2010 roku, uwzględniono 
uwagi mieszkańców ul. Przepiórczej i wprowadzono na ww. terenie przeznaczenie pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dodaje, że „niezrozumiałym zatem jest obecnie 
planowany zakaz zabudowy na dokładnie tych samych terenach”. Zaznacza, że takie działania 
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podważają „zaufanie do działań samorządu i możliwości i stanowienia przezeń prawa 
miejscowego (…). Zaznacza również, że w ww. obszarze powstaje nowa zabudowa. 
„Ma w tym również udział gmina, ponieważ wydaje zarówno warunki zabudowy jak 
i pozwolenia na budowę (…); 

2) wyjaśnienia, jaki będzie faktyczny status decyzji o warunkach zabudowy oraz 
pozwoleń na budowę dla działek położonych na terenach objętych zakazem zabudowy 
po uchwaleniu studium oraz przy opracowywaniu planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz tego, co stanie się z działkami, które w ciągu ostatnich lat zostały 
przez obecnych właścicieli podzielone (wraz z wydzieleniem drogi) z nadzieją, 
że dzieci właścicieli będą mogły tam wybudować swoje domy; 

3) wyjaśnienia szczegółowo procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla 
realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na terenach sąsiadujących 
z budynkami jednorodzinnymi; 

4) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
5) wyjaśnienia „dlaczego tereny, na których nie ma obecnie nic (od Marczyńskich 

w stronę torów)” zostały wskazane „jako tereny przeznaczone pod zabudowę a tereny, 
od Przepiórczej do Marczyńskich, na których już stoją domy, są wydane decyzje 
umożliwiające zabudowę, chcecie Państwo z tej zabudowy jednorodzinnej 
wykluczyć? Czy przyczyną jest może fakt, że gmina posiada tam działki, które planuje 
sprzedać (od Marczyńskich w stronę torów)?”; 

6) wyjaśnienia „w jaki sposób domy jednorodzinne (których wysokość maksymalna nie 
przekracza 9 m) w układzie rozproszonym mają zaburzać kanały przewietrzania 
miasta. Utrzymanie takich kanałów m.in. wzdłuż rzeki Bzury było jednym 
z argumentów przeciwko nowej zabudowie w tym rejonie. Rejon pomiędzy 
ul. Przepiórczą, Porzeczkową (Zgierz) oraz Marczyńskich jest objęty klasyfikacją OZ 
a rejon wzdłuż rzeki Bzury nie jest i jest to w mojej opinii sprzeczne ze sobą”; 

7) potrzeby uzupełnienia projektu Studium o informacje „o zapewnieniu ciągłości sieci 
wodociągowej na ul. Przepiórczej (fragment ulicy od ul. Łagiewnickiej do Łabędziej 
nie ma dostępu do sieci)”;  

8) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi). 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „przyjęcie Studium może się (…) stać argumentem 
przeciwko budowie systemu odwodnienia i poprawie jakości i stanu dróg osiedlowych, 
o które mieszkańcy stale proszą a obecnie prowadzone są rozmowy. Problem zgłaszano 
radnym z komisji gospodarki komunalnej oraz ZIM jako jeden z kluczowych i powiązanych 
z planowaną budową kanalizacji sanitarnej na ulicach osiedla. Proponowane ograniczenia 
zabudowy utrudnią lub uniemożliwią poprawę infrastruktury elektroenergetycznej na ulicy 
Przepiórczej (…). Podobna sytuacja dotyczy budowy sieci gazowej”. Składająca uwagę 
zwraca „też uwagę na plany budowy sieci światłowodowej w ul. Przepiórczej (i na osiedlu 
Łagiewniki) przez firmę Toya w ramach programu cyfryzacji (…)”. 
Składająca uwagę dodaje, że „że tereny pokazane jako OZ przy ul. Przepiórczej (i innych 
ulicach) stanowić będą naturalną rezerwę rekreacyjną dla mieszkańców Zgierza. Kosztem 
mieszkańców i właścicieli nieruchomości ul. Przepiórczej. Ulicą Porzeczkową biegnie granica 
ze Zgierzem, dzielnica Chełmy. Chełmy są gęsto zabudowane zabudową jednorodzinną 
(w tym głównie szeregową) i to dla nich będzie atrakcyjne. Mieszkańcy Łodzi będą jeździć 
do Lasu Łagiewnickiego (…). Tworzenie rezerw na granicach miast, gdzie po drugiej stronie 
jest gęsta zabudowa pozbawia obie strony możliwości uzyskania synergii w różnich 
działaniach, np. w budowie kanalizacji, utrzymaniu kanałów napowietrzających miasta (…)”.  
Składająca uwagę zaznacza dodatkowo, że „czytelnym dla wielu mieszkańców Łodzi wydaje 
się, że gmina zamierza zabronić zabudowy w wielu miejscach Łodzi np. na Złotnie, w okolicy 
ul. Rąbieńskiej, Teofilowie, które od dawna uważane były za rezerwę budowlaną (…) aby 
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zmniejszyć podaż działek budowlanych na rynku w związku z planowaną zmianą 
zagospodarowania ponad 120 ha lasu na Brusie. To jest dawny poligon wojskowy z ukrytymi 
niewybuchami (…), dawne miejsce kaźni, w końcu las o wielkim areale z użytkami 
ekologicznymi. Studium zawiera wiele nieścisłości traktując ten teren raz jako cenny 
przyrodniczo a raz jako przyrodniczo bezwartościowy (…)”. Dodaje, że „na stronie 28, 
myślnik 4, Prognozy oddziaływania na środowisko z roku 2014, załącznika do Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie: 
ul. Łagiewnickiej, do terenu kolejowego i granicy Lasu Łagiewnickiego stwierdzono, 
że: przekształcenie gruntów rolnych (a raczej otwartych gruntów niezagospodarowanych 
z naturalnie rozwijająca się nieuporządkowaną roślinnością) w działki budowlane nie wpłynie 
negatywnie na krajobraz obszaru, ani na funkcjonowanie ekosystemów leśnych, 
co zapewniają ustalenia Planu z zakresu m.in.: minimalnej powierzchni biologicznie czynnej 
i maksymalnej powierzchni zabudowy wymaganych do zachowania, zachowania strefy 
buforowej pomiędzy linią Lasu Łagiewnickiego, a terenami przewidzianymi 
do zainwestowania, zaopatrzenia w media infrastruktury technicznej”. Takie warunki gmina, 
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania, wskazuje w warunkach zabudowy 
i one muszą być uwzględnione przez planujących budowę domów na etapie pozwolenia 
na budowę.  
Niezrozumiały jest zatem przekaz prezentowany w tym studium oraz w debacie, 
że umożliwienie zabudowy jednorodzinnej na wskazanych” wyżej „działkach w jakiś sposób 
sprzeczny z tym opracowaniem wpłynie na ten obszar”.  
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. W projekcie Studium na terenach istniejącej zabudowy 
wzdłuż ul. Przepiórczej wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „PM – Tereny 
zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”. Obecna struktura funkcjonalno-
przestrzenna pozostałej części obszaru wskazanego w uwadze (przewaga terenów 
niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej o szerszym 
zasięgu. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Ta część uwagi nie zawiera sformułowania zarzutu 
do ustaleń projektu Studium.  
Część terenu, którego dotyczy uwaga położona jest w granicach terenu „O – Tereny aktywne 
przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem zieleni 
w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju nowych 
struktur zabudowy. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej 
jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania 
planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji 
administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). Obecnie, jak wyjaśniono w punkcie 1, nie jest możliwe wyznaczenie 
w projekcie Studium jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej.  
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Ta część uwagi nie zawiera sformułowania zarzutu 
do ustaleń projektu Studium. Wyjaśnienie zasad wydawania decyzji o warunkach zabudowy 
wykracza poza zakres ustaleń studium.  
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Regulacje w zakresie wydawania decyzji zawierają przepisy odrębne. W projekcie Studium 
dokonano korekt w zakresie części jednostek funkcjonalno-przestrzennych „M2 – Tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej” – te tereny, na których 
zainwestowanie zabudową mieszkaniową wielorodzinną jest niewielkie, włączono w granice 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej „M3 – Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej”. 
Ad. 5) Uwaga nieuwzględniona. Wyjaśnienie w sprawie zaproponowanego w projekcie 
Studium podziału terenów w rejonie ul. Przepiórczej na przeznaczone pod rozwój zabudowy 
i wyłączone spod zabudowy, zostało zawarte w pkt 1. Teren między ul. Marczyńskich 
a torami kolejowymi, wskazany w projekcie Studium jako jednostka funkcjonalno-
przestrzenna „M4 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dużych działkach”, 
jest obecnie częściowo zabudowany. Teren ten, przylegając bezpośrednio do jednostek 
mieszkaniowych strefy zurbanizowanej zwartej, będzie stanowił kontynuację strefy terenów 
przeznaczonych pod zabudowę. 
Ad. 6) Uwaga nieuwzględniona. Wszystkie tereny przylegające bezpośrednio do koryta rzeki 
Bzury, na całym odcinku jej przebiegu w granicach Łodzi, zostały w projekcie Studium 
potraktowane jednorodnie – znajdują się poza zasięgiem terenów przeznaczanych pod 
zabudowę. Wspomniana w uwadze, wyznaczona równolegle do koryta rzeki Bzury jednostka 
funkcjonalno-przestrzenna „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”, 
obejmuje tereny istniejącej zabudowy wzdłuż ul. Przepiórczej. 
Ad. 7) Uwaga nieuwzględniona. Wyłożony do publicznego wglądu projekt Studium zawiera 
zapis stanowiący o potrzebie rozbudowy sieci wodociągowej w układach 
wielopierścieniowych. Ze względu na stopień szczegółowości dokumentu Studium, nie 
wskazuje się konkretnych terenów, na których taka rozbudowa jest konieczna. W działaniach 
zmierzających do realizacji ww. zapisu projektu Studium mieści się także możliwość 
realizacji sieci wodociągowej w rejonie ul. Przepiórczej.  
 
Uwaga nr 210 
 

- wpłynęła 20 września 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 338/26, 338/18 i 338/19, w obrębie W-47, położonych przy 

ul. Jugosłowiańskiej 58. 
 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
zmiany przeznaczenia z terenów zielonych oznaczonych symbolem ZN na tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „wokół ww. działek jest kilkadziesiąt ha lasów 
i zieleni jest wystarczająco, a te działki powinny być przeznaczone pod budownictwo, 
ponieważ w mieście brakuje działek i miasto się wyludnia, ponieważ ludzie muszą kupować 
działki poza Łodzią (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium działki wskazane w uwadze 
położone są w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne 
przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna 
obszaru (teren niezabudowany) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych 
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pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
 
Uwaga nr 211 
 

- wpłynęła 20 września 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 59/1, w obrębie B-40. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, „rozszerzenia 
strefy M2 do ulicy Szczecińskiej”. 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „na powyższej działce nie ma potrzeby robić wycinki 
drzew, ponieważ pusta przestrzeń między nimi jest wystarczająca pod zabudowę”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
 
Uwagi nr 212 (złożona w 2 egzemplarzach – drugi egzemplarz o nr 223) 
 

- wpłynęła 20 września 2017 r,  
- dotyczy działki nr 846/9, w obrębie W-45, położonej przy ul. Grabińskiej. 

 
Pan  i Pani  składają uwagę dotyczącą: 
aktualizacji projektu Studium w oparciu o wydaną decyzję o warunkach zabudowy 
na budowę domu. 
Składający uwagę informują m.in., że: „obecny projekt studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi zmienia dotychczasowy rodzaj działki 
na rolną bez możliwości zabudowy. Jest to całkowicie sprzeczne z wydanymi warunkami 
zabudowy dla działek 846/9 i 845/7 oraz części działki nr 375/1 (ul. Grabińska) w obrębie W-
45 (…). Zakup przedmiotowej działki był uwarunkowany wydanymi warunkami zabudowy 
pod inwestycję mieszkaniową. Na dzień obecny, w związku z planowaną inwestycją zostały 
poniesione dodatkowe nakłady finansowe związane z przygotowanie projektu domu, analizy 
gruntów, wydania niezbędnych pozwoleń dla przyłączenia niezbędnej infrastruktury 
technicznej takiej jak: instalacji gazowej, elektrycznej oraz wodnej. Dodatkowo zmiana 
rodzaju działki wpłynie negatywnie na atrakcyjność nieruchomości, znacząco obniżając jej 
wartość, w porównaniu do obecnej wartości rynkowej dla działki budowlanej”.  
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru oraz dostateczna w skali miasta ilość 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia 
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w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej. 
Przedmiotowa działka położona jest w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem 
zieleni w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju 
nowych struktur zabudowy. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów 
w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili 
opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych 
decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 213 
 

- wpłynęła 21 września 2017 r.,  
- dotyczy działek nr 50 i 48/18, w obrębie B-4, położonych przy ul. Topazowej. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
zapewnienia dojścia i dojazdu do ww. działek. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Podjęcie działań zmierzających do zapewnienia obsługi komunikacyjnej dla działek 
wskazanych w uwadze wykracza poza zakres ustaleń studium. Projekt Studium określa 
podstawowy układ komunikacyjny miasta (system dróg zapewniających powiązania 
ponadlokalne), nie odnosi się do kształtowania obsługi komunikacyjnej w skali lokalnej – 
takie rozwiązania są przedmiotem ustaleń miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 
 
Uwaga nr 214 
 

- wpłynęła 21 września 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 85/5, w obrębie B-4, położonej przy ul. Liściastej 67. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia pasa terenu o głębokości 60 m od ul. Liściastej na teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wykupienie przez miasto Łódź pozostałej części działki, 
w przypadku nie uwzględnienia uwagi wykupienia całej nieruchomości, „jak to jest zapisane 
w „Skutkach finansowych wprowadzenia tego planu”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. W przypadku tej części 
miasta strefa urbanizacji została zamknięta od południa ul. Liściastą. Ponadto 
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rozprzestrzenianie zabudowy na te tereny nie jest wskazane zarówno ze względów 
krajobrazowych jak i ekologicznych. Tereny te łączą się z szerszym obszarem, który stanowi 
istotny element systemu przyrodniczego miasta. Należy nadmienić również, że ze względu 
na szczególne walory przyrodnicze i krajobrazowe tego obszaru może on zostać wskazany 
do objęcia prawną formą ochrony przyrody. 
 
Uwaga nr 215 
 

- wpłynęła 21 września 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 152, w obrębie G-52, położonej przy ul. Wiekowej 13. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
zmiany „funkcji na terenie działki nr 152 ze strefy wyłączonej spod zabudowy i objęcie jej 
ustaleniami jak dla terenów zabudowy mieszkalnej z dopuszczeniem prowadzenia 
w istniejących obiektach usług nieuciążliwych”. 
Składająca uwagę informuje m.in., że w przypadku ww. „nieruchomości (jak i działek 
sąsiadujących z nią od północy i południa) to teren zabudowany, częściowo przed II wojną 
światową, a także w latach 80-tych XX wieku. Okoliczność tę potwierdza również wypis 
z ewidencji gruntów, określający rodzaj użytku. w tym przypadku jako działki budowlanej 
(…).  
Oznacza to, iż teren nieruchomości został już wiele lat temu przekształcony i w żadnym 
przypadku nie może być uznany za teren leśny (…)”. Składająca uwagę zaznacza, 
że w projekcie Studium zakwalifikowano ww. teren jako wyłączony spod zabudowy, (…) 
pomimo iż narożna część terenu uznanego w całości za leśny funkcji takiej już od dawna nie 
pełni. Jak wynika z mapy projektowanej struktury przestrzennej - uznano zabudowę 
mieszkalną po południowej stronie ul. Skrajnej - o podobnych. a nawet mniejszych 
parametrach powierzchni zabudowy - natomiast wskazany teren (…) działki został 
zakwalifikowany - jako teren wyłączony spod zabudowy (…). 
Składająca uwagę dodaje, że „jako wnioskodawca a również jako właściciel działki nr ewid. 
152 ma prawo oczekiwać - mając na uwadze zasadę zaufania do działań organów (w tym 
przypadku organu samorządowego) - iż gmina uchwalając Studium, a następnie na jego 
podstawie podejmując uchwały w sprawie planu miejscowego, nie stworzy swoistej pułapki 
i aby właściciele terenów objętych Studium (a potem planem) mogli układać swoje sprawy 
w zaufaniu tak, aby nie narażać się na prawne skutki, których nie można było przewidzieć 
w momencie podejmowania działań (np. w momencie nabycia działek), a na co zwracano 
wielokrotnie uwagę w ukształtowanym orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Wskazać 
wypada, iż zasada proporcjonalności, regulowana w art. 31 ust. 3 Konstytucji, wprowadza 
warunek ustawowej formy ograniczenia i nienaruszania istoty prawa. Ponadto należy 
porównać dolegliwość, którą niesie ze sobą ograniczenie w korzystaniu z prawa własności, 
z wartością, dla której ograniczenie ma być wprowadzane (…).  
Nie istnieje - wobec obecnego sposobu zagospodarowania zarówno” ww. działki, „jak 
i sąsiednich działek - żadna podstawa to tego aby uznać je jako działki pod tereny parkowe 
i rekreacyjno-wypoczynkowe (jak to wynika ze schematu 8k). Jeśli zatem nie można znaleźć 
żadnego uzasadnienia dla przyjęcia, iż kwestionowane założenie będzie służyło ochronie ładu 
przestrzennego i nie można osiągnąć tego w inny sposób, zatem to przyjąć należy, 
że omawiane ograniczenia w zabudowie nie pozostają w racjonalnej i odpowiedniej proporcji 
do celów, dla osiągnięcia których gmina zamierza je ustanowić”.  
Do uwagi dołączono:  

- 4 mapy obrazujące ww. teren w stanie istniejącym oraz w projekcie Studium,  
- wypis z rejestru gruntów,  
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- wyrys z operatu ewidencji gruntów i budynków,  
- mapę geodezyjna terenu. 

 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W projekcie Studium wskazuje się obszar Lasu Rudzkiego dla rozwoju terenów leśnych – 
jednostka funkcjonalno-przestrzenna „L – Tereny lasów o powierzchni minimum 3 ha”. 
Zgodnie z zapisami projektu Studium dla tej jednostki, możliwe będzie funkcjonowanie 
istniejących terenów zabudowy mieszkaniowej, wyłącznie w granicach obecnego 
zainwestowania. Pozwoli to na zachowanie ładu przestrzennego i utrzymanie równowagi 
między obszarami zabudowanymi a terenami zieleni. Ponadto teren Lasu Rudzkiego, 
ze względu na walory przyrodniczo-krajobrazowe został objęty obszarową formą ochrony 
przyrody – zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Ruda Willowa”, ustanowiony uchwałą 
Nr LVIII/1104/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia 
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Ruda Willowa” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2009 r. 
Nr 193, poz. 1764; zm.: Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 1548 oraz z 2016 r. poz. 
2614). Zgodnie z zapisami uchwały zabrania się m.in. niszczenia, uszkadzania lub 
przekształcania obszaru. 
 
Uwagi o numerach 216, 291, 292, 293 i 294 posiadają taki sam zakres merytoryczny 
i zostały rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły w dniach: 21 września 2017 r. – uwaga o numerze 216; 28 września 2017 r. 
– uwagi o numerach: 291, 292, 293 i 294,  

- dotyczą działek nr 124/1 i 581/6, w obrębie W-48, położonych przy ul. Brzezińskiej. 
 
Pan  – uwaga nr 216, Pan  – uwaga nr 291, Pani 

 – uwaga nr 292, Pan  – uwaga nr 293 i Pani 
 – uwaga nr 294 składają uwagi dotyczące: 

utrzymania dla ww. działek dotychczasowej funkcji wyznaczonej dla tego obszaru (tereny 
przemysłowo-usługowe) zawartej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego z 2010 r. 
Składający uwagi informują m.in., że: „działki położone są w pobliżu węzła autostrady A1. 
W związku z przeznaczeniem terenu i ich atrakcyjną lokalizacją”, Składający uwagi podjęli 
„współpracę z inwestorem zainteresowanym zakupem m.in. wspomnianych nieruchomości. 
Inwestor ma zamiar zbudować tam centrum magazynowo-produkcyjne. Ze względu 
na położenie działek przy autostradzie i planowanej obwodnicy, ich użytkowanie rolnicze 
będzie bardzo ograniczone, ponieważ oddziaływanie ww. dróg wpłynie negatywnie na jakość 
gleby i upraw”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwagi uwzględnione w zakresie działki nr 124/1. Po przeprowadzeniu ponownych analiz, 
w tym wydanych decyzji administracyjnych, w projekcie Studium wskazano możliwy, 
maksymalny zasięg rozwoju terenów aktywności gospodarczej w tym rejonie miasta – 
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wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „AG1 – Tereny aktywności gospodarczej 
o ograniczonej uciążliwości” oraz wskazano strefy kształtowania zieleni izolacyjnej na styku 
z terenami mieszkaniowymi. 
Uwagi nieuwzględnione w zakresie działki nr 581/6. W wyłożonym do publicznego wglądu 
projekcie Studium na ww. działce, z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo zabudowy 
mieszkaniowej oraz przyjętą zasadę „uzupełniania” istniejących struktur przestrzennych, 
wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „M3 – Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej”.  
 
Uwaga nr 218 
 

- wpłynęła 21 września 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 208/38, w obrębie W-11, położonej przy ul. Stromej 15 oraz 

obszaru w obrębie W-11, który został zakwalifikowany na mapie 1k jako obszar klasy 
M2, tj. „tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej”. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
zmiany klasyfikacji przeznaczenia terenu z M2 na M3. 
Składający uwagę informuje m.in., że zapoponowana kwalifikacja ww. terenów „ jest 
niezgodna z polityką przestrzenną miasta (Strategia przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+ 
(Uchwała Nr LV/1146/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2013 r.). Obręb W-11 
został zakwalifikowany do „osiedli, terenów przemysłowych i niezurbanizowanych" dla 
którego zasady kształtowania zabudowy Strategia określa w czterech punktach:  
1. Nie należy dopuszczać do rozrostu osiedli wielorodzinnych. 
2. Musi nastąpić zahamowanie zabudowywania obszarów niezurbanizowanych (należy 
przeanalizować możliwość częściowego przeznaczenia na ogrody działkowe, jako nisze 
ekologiczne między osiedlami, przeniesione po likwidacji ogrodów w centrum). 
3. Wszystkie inwestycje powinny być realizowane na terenach uzbrojonych w infrastrukturę 
techniczną.  
4. Należy podjąć próby redefinicji przestrzeni - z „wszędzie publicznej" na publiczną 
i prywatną.  
Składajacy uwagę informuje również, że „dopuszczenie nowej zabudowy wielorodzinnej 
w obrębie W-11 jest niezgodne z punktami 1, 2 oraz 3. Niezagospodarowane tereny obrębu 
W-11 nie posiadają żadnej infrastruktury technicznej (nie są nawet zelektryfikowane sieciami 
NN) i społecznej zaś infrastrukturę komunikacyjną tworzą piaszczyste dukty (kwalifikowane 
jednakże do grupy miejskich ulic) nieprzejezdne przez wiele dni w roku”. Składający uwagę 
dodaje, że w ww. terenie nie funkcjonuje dobrze komunikacja miejska (…)”. Zaznacza, 
że „obręb W-11 znajduje się (…) na granicy „zwartej strefy zurbanizowanej o charakterze 
miejskim", jednak pod względem struktury funkcjonalno-przestrzennej, zwłaszcza 
wschodnich rejonów, niczym nie różni się od sąsiadujących niezurbanizowanych terenów 
otwartych. Ponadto powstanie nowej zabudowy wielorodzinnej, nawet o bardzo niskiej 
intensywności, doprowadzi do powstania konfliktów przestrzennych, i zmieni charakter 
osiedla (…)”.  
Dodjaje, że „przekwalifikowanie obrębu W-11 z klasy M2 na M3 pozwoli na stopniowe 
zagospodarowanie terenów wyposażonych w stosowną infrastrukturę głównie poprzez 
uzupełnienia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zabieg ten pozwoli powstrzymać 
stopniowe zabudowywanie terenu Stoków budynkami wielorodzinnymi, nie pasującymi 
do otwartych przestrzeni obrębu W-11. Zabudowa wielorodzinna może uzupełniać istniejące 
osiedla znajdujące się bliżej centrum, wyposażone w odpowiednią infrastrukturę techniczną, 
komunikacyjną i społeczną, której na Stokach brakuje. Należy zwrócić uwagę także 
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na wysokie koszty, które generują proponowane w Studium zapisy (konieczność szybkiego 
zainwestowania znacznych kwot przede wszystkim w brakującą infrastrukturę techniczną 
i komunikacyjną) oraz obniżenie atrakcyjności osadniczej obrębu dla inwestorów prywatnych 
chcących pozostać w Łodzi i zamieszkać w domu jednorodzinnym a nie w bloku, nawet 
niewielkim (…). Dopuszczenie zabudowy wielorodzinnej na niezagospodarowanych 
dotychczas terenach otwartych w znaczący sposób zmniejsza jego atrakcyjność z punktu 
widzenia inwestorów zabudowy jednorodzinnej, zwiększa chaos przestrzenny i przyczynia się 
do pogłębiania niekorzystnych trendów migracyjnych Łodzi”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie północnej i południowej części obszaru wskazanego 
w uwadze. W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na włączeniu 
ww. nieruchomości w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „M3 – Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej”. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie pozostałego obszaru wskazanego w uwadze. Obszar ten 
pozostawiono w jednostce „M2 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i wielorodzinnej niskiej”. Zgodnie z zapisami projektu Studium, tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej stanowią dopuszczalne przeznaczenie terenów w tej jednostce. 
Określone w projekcie Studium wskaźniki zagospodarowania i użytkowania dla jednostki 
„M2” wskazują, że ewentualna, projektowana na tym obszarze zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna, powinna nawiązywać do charakteru otoczenia (przewaga zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej). Taki kierunek zagospodarowania tej części miasta jest 
zgodny z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym 
uchwałą nr LXVIII/1471/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 września 2013 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 
Łodzi, położonej na terenie osiedla Stoki, w rejonie ulic: Telefonicznej, Giewont, Rysy, 
Dębowskiego, Hyrnej i Pomorskiej, do terenu kolejowego. 
 
Uwaga nr 219 
 

- wpłynęła 22 września 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 45, 37 i 29, w obrębie B-10, położonych przy ul. Przepiórczej 

i ul. Porzeczkowej. 
 
Pani , Pani , Pan 

, Pani , Pan , Pani 
, Pani  i Pan  składają uwagę 

dotyczącą: 
1) przeznaczenia terenu ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) usunięcia zapisów dla terenu ww. działek dotyczących objęcia ich „Strefą K - Strefa 

ochrony konserwatorskiej”.  
Składający uwagę informują m.in, że:  
„1. Wszystkie dotychczasowe SUiKZP Miasta Łodzi określały przeznaczenie terenów, 
na których zlokalizowane są” ww. „działki jako tereny mieszkalne jednorodzinne lub 
mieszkalne rezydencjonalne. Przez wiele lat przedmiotowe tereny miały ustalone 
przeznaczenie pod zabudowę jednorodzinną, z czego do tej pory skorzystało wielu sąsiadów 
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zabudowując działki sąsiednie i tworząc tym samym zabudowę zorganizowaną. Zmiana 
dotychczasowego przeznaczenia wpłynie na zaburzenie funkcjonowania terenu pozostawiając 
go w chaotycznej, jedynie częściowej zabudowie. 
2. Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla 
terenów zabudowy mieszkaniowej rejonu Łagiewnicka - Wschód (Uchwała nr XLl/379/09), 
ustala przeznaczenie bezpośrednio sąsiadujących z ww. terenów jako tereny zabudowy 
mieszkaniowej (…). 
3. „W celu realizacji celów mieszkaniowych współwłaściciele działek wystąpili o warunki 
zabudowy, które w sposób jednoznaczny pozwalają na zabudowę ww. działek budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi (…).  
4. „Projektowane uzbrojenie działek jest wystarczające dla realizacji zamierzonego celu 
budowlanego. Podłączenia działek do instalacji ogólnych nie przekracza zwykłych kosztów 
przyłączy gdyż media przebiegają w ulicach bezpośrednio przylegających do działek lub 
w bezpośredniej bliskości. Działki w żaden sposób nie są ograniczone przez przyłącza 
mediów dla celów inwestycyjnych (…).  
5. Działki pozostają zlokalizowane na terenie,który posiada bezpośredni dostęp do drogi 
publicznej przy ul. Przepiórczej, poprzez drogę wewnętrzną dz. nr 40 (…). 
6. „W obecnej chwili działki pozostają zakwalifikowane jako użytko rolne (…). Posiadają 
klasę gruntów – RV, tj. gleby orne słabe. Zgodnie z klasyfikacją są to jedne z znajsłabszych 
terenów pod uprawę i rozówj roślin i prowadzenie działalności rolniczej (…). 
7. Sąsiednie nieruchomości przy ul. Przepiórczej 34 i 34a oraz ul. Marczyńskich 37 i 39 
pozostają zabudowane w sposób pozwalający na określenie wyamagań nowej zabudowy 
na działakach nr ewid. 45, 37, 29 zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Przepiórczej, obręb B-10 
(…)”. 
Do uwagi dołączono:  

- mapę lokalizacyjna pokazująca lokalizację przedmiotowych działek, 
- prawomocne decyzje (warunki zabudowy) na przedmiotowe działki, 
- promesy dot. możliwości podłączenia zasilania gazowego do przedmiotowych działek, 
- promesy dot. możliwości podłączenia zasilania elektrycznego (prąd) 

do przedmiotowych działek, 
- wypis i wyrys z operatu ewidencji gruntów i budynków, 
- załącznik graficzny z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Zgierz, 
- Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście – wniosek o zniesienie współwłasności, 
- Są Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście – wezwanie na rozprawę. 

 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru 
(przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Wyznaczona w projekcie Studium strefa ochrony 
konserwatorskiej „K” obejmuje obszary buforowe dla pozostałych stref ochrony 
konserwatorskiej. Teren wskazany w uwadze i jego otoczenie stanowią sąsiedztwo 
wyznaczonej w projekcie Studium strefy „C – ochrony konserwatorskiej elementów 
rozplanowania i zabytków”. Na potrzebę ochrony walorów krajobrazowych terenu między 
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ul. Przepiórczą a ul. Marczyńskich wskazują także ustalenia innych dokumentów 
kształtujących politykę przestrzenną - obowiązujący Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Łódzkiego wskazuje przedmiotowy rejon miasta do objęcia ochroną prawną 
jako obszar chronionego krajobrazu. 
 
Uwaga nr 220 
 

- wpłynęła 22 września 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 138, w obrębie P-5, położonej przy ul. Kwiatowej 39. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
bezpodstawnego, według Składającej uwagę, blokowania nieruchomości pod projektowaną 
ulicę. 
Składająca uwagę informuje m.in., że proponowane w wyłożonym Studium rozwiązania dla 
ww. działki dotyczą jej od lat 60 ubiegłego wieku, „łamiąc stosowne przepisy tamtych 
i obecnie obowiązującej Konstytucji. (…) Art. 32 ust. 1 i 2 – równość, pozostała tylko 
w Konstytucji. W terenie powstały osiedla kilkuset domów jednorodzinnych, wydawano 
zgody sąsiadom na podział działek”. Składająca uwagę informuje, że od jedenastu lat nie 
może uzyskać ww. zgody. Dodaje, że budzi to „wątpliwość co do podstawy prawnej tak 
diametralnie różnego jej rozstrzygnięcia. Nie było zmiany prawa, nie było nowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (…)”. Dodatkowo zaznacza, że zgodnie z art. 64 ust. 1, 2, 
3 KPA „tak długotrwałe ograniczenie praw własności – 50 lat nie występuje w żadnym kraju 
UE (gdzie dopuszcza się 5-letnie rezerwowanie terenu) (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie:  
W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na wrysowaniu przebiegu 
projektowanej Trasy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Szczecińskiej do al. Włókniarzy. 
Przedmiotowa nieruchomość leży w zasięgu wyznaczonego w projekcie Studium korytarza 
drogowego projektowanego przedłużenia ul. Wojska Polskiego – ulicy klasy głównej ruchu 
przyspieszonego – GP. Trasa ta została uznana za istotny element sieci ulic miasta 
w obowiązującym Studium oraz Aktualizacji Studium Systemu Transportowego dla Miasta 
Łodzi. Będzie stanowiła dojazd do węzła drogi ekspresowej S14, a także pełniła ważną rolę 
połączenia rejonów Teofilowa i Złotna z obszarem śródmiejskim miasta. W przypadku 
niedrożności ul. Bolesława Limanowskiego, Trasa Wojska Polskiego będzie stanowiła jedyną 
alternatywę dla mieszkańców tych rejonów miasta. Faktyczny zasięg pasa drogowego 
i potrzeby w zakresie wykupu poszczególnych działek będą podlegały doprecyzowaniu na 
etapie sporządzania projektów realizacyjnych dróg. 
W odniesieniu do kwestionowanego przebiegu postępowań administracyjnych związanych 
z nieruchomością, uwaga w tym zakresie jest bezpodstawna, ponieważ zgodnie z art. 11 pkt 8 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wniesione 
uwagi muszą dotyczyć projektu studium. 
 
Uwaga nr 221 
 

- wpłynęła 22 września 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 138, w obrębie P-5, położonej przy ul. Kwiatowej 39. 
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Pani  składa uwagę dotyczącą: 
1) bezpodstawnego, według Składającej uwagę, blokowania nieruchomości pod 

projektowaną ulicę; 
2) sprzeciwu wobec przeznaczenia ww. działki na tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Składająca uwagę informuje m.in., że „przez 50 lat (…) nie może decydować o swojej 
własności. (…) Konstytucja Rzeczypospolitej mówi o ochronie własności, a wywłaszczenie 
jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym 
odszkodowaniem. Przez 50 lat nie było ze strony Urzędu Miasta pieniędzy na wykup ziemi 
(…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. W odniesieniu do kwestionowanego przebiegu postępowań 
administracyjnych związanych z nieruchomością uwaga w tym zakresie jest bezpodstawna, 
ponieważ zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym wniesione uwagi muszą dotyczyć projektu studium. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą 
na wrysowaniu przebiegu projektowanej Trasy Wojska Polskiego na odcinku 
od ul. Szczecińskiej do al. Włókniarzy. Przedmiotowa nieruchomość leży w zasięgu 
wyznaczonego w projekcie Studium korytarza drogowego projektowanego przedłużenia 
ul. Wojska Polskiego – ulicy klasy głównej ruchu przyspieszonego – GP. Trasa ta została 
uznana za istotny element sieci ulic miasta w obowiązującym Studium oraz Aktualizacji 
Studium Systemu Transportowego dla Miasta Łodzi. Będzie stanowiła dojazd do węzła drogi 
ekspresowej S14, a także pełniła ważną rolę połączenia rejonów Teofilowa i Złotna 
z obszarem śródmiejskim miasta. W przypadku niedrożności ul. Bolesława Limanowskiego, 
Trasa Wojska Polskiego będzie stanowiła jedyną alternatywę dla mieszkańców tych rejonów 
miasta. Faktyczny zasięg pasa drogowego i potrzeby w zakresie wykupu poszczególnych 
działek będą podlegały doprecyzowaniu na etapie sporządzania projektów realizacyjnych 
dróg. 
 
Uwagi o numerach 224 i 225 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 22 września 2017 r.,  
- dotyczą działki nr 598/1, w obrębie W-48, położonej przy ul. Brzezińskiej. 

 
Pani  – uwaga nr 224 i Pan  
– uwaga nr 225 składają uwagi dotyczące: 
utrzymania dla ww. działki dotychczasowej funkcji wyznaczonej dla tego obszaru (tereny 
przemysłowo-usługowe) zawartej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego z 2010 r. 
Składający uwagi informują m.in., że: „działka jest położona w pobliżu węzła autostrady A1. 
W związku z przeznaczeniem terenu i jego atrakcyjną lokalizacją”, Składający uwagę 
informują, że podjęli współpracę z inwestorem zainteresowanym zakupem” 
ww. nieruchomości. Dodają, że „Inwestor ma zamiar zbudować tam centrum magazynowo - 
produkcyjne. Ze względu na położenie działki przy autostradzie i planowanej obwodnicy, jej 
użytkowanie rolnicze będzie bardzo ograniczone, ponieważ oddziaływanie ww. dróg wpłynie 
negatywnie na jakość gleby i upraw”. 
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Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwagi uwzględnione w zakresie części działki przylegającej do projektowanej obwodnicy 
osiedla Nowosolna od strony północnej. Po przeprowadzeniu ponownych analiz, w tym 
wydanych decyzji administracyjnych, w projekcie Studium wskazano możliwy, maksymalny 
zasięg rozwoju terenów aktywności gospodarczej w tym rejonie miasta – wyznaczono 
jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „AG1 – Tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej 
uciążliwości” oraz wskazano strefy kształtowania zieleni izolacyjnej na styku z terenami 
mieszkaniowymi. 
Uwagi nieuwzględnione w zakresie pozostałych części działki: 

- znajdującej się w korytarzu komunikacyjnym rezerwowanym dla projektowanej 
obwodnicy osiedla Nowosolna. Zawarty w projekcie Studium przebieg obwodnicy jest 
zgodny z koncepcją przygotowaną przez Zarząd Inwestycji Miejskich do przetargu 
na realizację drogi. Faktyczny zasięg pasa drogowego będzie podlegał 
doprecyzowaniu na etapie sporządzania projektów realizacyjnych drogi, 

- znajdującej się po drugiej stronie projektowanej obwodnicy osiedla Nowosolna. 
Obszar ten pozostawiono w jednostce funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny 
aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Za granicę zasięgu terenów 
przemysłowych przyjęto projektowaną obwodnicę osiedla Nowosolna. 

 
Uwaga nr 227 
 

- wpłynęła 22 września 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 104/6, w obrębie W-4, położonej przy ul. Beskidzkiej 158. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
zmiany planowanego przeznaczenia ww. działki z „lasów komunalnych oraz zalesień 
związanych z powiększaniem istniejących kompleksów leśnych na teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, przekształconych z osadnictwa wiejskiego”. 
Składający uwagę informuje m.in., że na ww. nieruchomości planowana jest „inwestycja 
polegająca na budowie dwudziestu budynków jednorodzinnych mieszkalnych wraz 
z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą towarzyszącą oraz planowanymi zjazdami 
na ul. Beskidzką oraz na ul. Marmurową (złożony wniosek o wydanie decyzji o warunkach 
zabudowy)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na terenach istniejącej zabudowy 
wzdłuż ul. Beskidzkiej wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „PM – Tereny 
zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”. Pozostała część działki położona jest 
w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
użytkowane rolniczo”. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna tej części działki oraz 
dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej o szerszym zasięgu. 
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Uwaga nr 228 
 

- wpłynęła 22 września 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 104/5, w obrębie W-4, położonej przy ul. Beskidzkiej 158. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
zmiany planowanego przeznaczenia ww. działki z „lasów komunalnych oraz zalesień 
związanych z powiększaniem istniejących kompleksów leśnych na teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, przekształconych z osadnictwa wiejskiego”. 
Składający uwagę informuje m.in., że na ww. nieruchomości planowana jest „inwestycja 
polegająca na budowie dwudziestu budynków jednorodzinnych mieszkalnych wraz 
z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą towarzyszącą oraz planowanymi zjazdami 
na ul. Beskidzką oraz na ul. Marmurową (złożony wniosek o wydanie decyzji o warunkach 
zabudowy)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na terenach istniejącej zabudowy 
wzdłuż ul. Beskidzkiej wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „PM – Tereny 
zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”. Pozostała część działki położona jest 
w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
użytkowane rolniczo”. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna tej części działki oraz 
dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej o szerszym zasięgu. 
 
Uwaga nr 229 
 

- wpłynęła 22 września 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 215/31, w obrębie W-45, położonej przy ul. Grabińskiej oraz 

działek sąsiednich. 
 
Państwo  składają uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki oraz działek sąsiednich na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 
Składający uwagę informuje m.in., że: ww. „działki posiadają warunki zabudowy na budowę 
domów bądź też są już zabudowane domami jednorodzinnymi (…)”. Ponadto Składający 
uwagę dodają, że posiadają „uzgodniony i zatwierdzony przez Urząd Miasta Łodzi projekt 
budowlany wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę domu oraz zarejestrowany 
dziennik budowy i w najbliższym czasie” zamierzają „rozpocząć budowę (…) domu”. 
Zaznaczają, że ponieśli „już koszty związane z zakupem działki, obsługą geodezyjną, 
doprowadzeniem energii elektrycznej (prąd doprowadzony do działki), wraz z właścicielami 
sąsiednich działek” podpisana została umowa „z Łódzką Spółką Infrastrukturalną 
na wybudowanie wodociągu zasilającego (…) działki, dokumentacja projektowa jest już 
zatwierdzona, wodociąg ma zostać wybudowany na przełomie września/października 2017 r. 
(olbrzymie koszty związane z budową wodociągu” pokrywają- właściciele działek). Ponadto 
informują, że posiadają podpisaną umowę z Polską Spółką Gazownictwa na doprowadzenie 
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do (…) działki gazociągu wraz z przyłączem gazowym, inwestycja ma zostać zakończona 
na początku 2018 r.”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W granicach osiedla wyznaczono nowe tereny dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej, 
w dostosowaniu do aktualnych potrzeb rozwojowych miasta, uwzględniając zasadę dążenia 
do kształtowania zwartych struktur przestrzennych. Obecna struktura funkcjonalno-
przestrzenna obszaru wskazanego w uwadze (przewaga terenów niezabudowanych) wyklucza 
wyznaczenie w tym rejonie, jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej o szerszym zasięgu. Wprowadzanie nadmiernej ilości nowych 
terenów mieszkaniowych w sąsiedztwie już istniejących rezerw terenów inwestycyjnych nie 
jest racjonalne – sprzyja nieuzasadnionemu rozpraszaniu zabudowy. 
 
Uwaga nr 230 
 

- wpłynęła 24 września 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 108/1, w obrębie B-4, położonej przy ul. Liściastej. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia działki wskazanej w uwadze na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „działka nr 108/1 znajduje się dokładnie w pasie 
pomiędzy obszarem ścisłej ochrony ekologicznej a przestrzenią zurbanizowaną. Dodatkowo 
w ww. pasie już istnieje zabudowa, co w przypadku braku możliwości rozbudowy 
doprowadzi do znaczącego ograniczenia możliwości zagospodarowania przestrzeni życiowej 
osób tam zamieszkujących. Najkorzystniej byłoby potraktować pas gruntu wyznaczony przez 
frontową i tylną granicą działki 108/1 jako teren z dopuszczalną lokalizacją nowej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, stanowiący strefę buforową oddzielającą i chroniącą 
przestrzeń, ekologicznie czynną od hałasu i zanieczyszczeń generowanych przez sąsiadującą 
przestrzeń już zurbanizowaną”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. W przypadku tej części 
miasta strefa urbanizacji została zamknięta od południa ul. Liściastą. Ponadto 
rozprzestrzenianie zabudowy na te tereny nie jest wskazane zarówno ze względów 
krajobrazowych jak i ekologicznych. Tereny te łączą się z szerszym obszarem, który stanowi 
istotny element systemu przyrodniczego miasta. Należy nadmienić również, że ze względu 
na szczególne walory przyrodnicze i krajobrazowe tego obszaru może on zostać wskazany 
do objęcia prawną formą ochrony przyrody. 
 



155 

Uwagi o numerach 231, 241 i 242 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły w dniach: 24 września 2017 r. – uwaga o numerze 231; 25 września 2017 r. 
– uwagi o numerach 241 i 242,  

- dotyczą działek nr: 108/1, 96/3 i 99/1, w obrębie B-4, położonych przy ul. Liściastej. 
 
Pan  – uwaga nr 231, Pani  – uwaga nr 241 i Pani 

 – uwaga nr 242 składają uwagi dotyczące: 
1) przeznaczenia działki nr 108/1 na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) zawężenia planowanego pasa drogi na wysokości działki 108/1, tak aby nie 

ingerowała w ww. działki. 
Składający uwagi informują m.in., że: „w ww. pasie już istnieje zabudowa ze ściśle 
wytyczoną linią zabudowy względnie ulicy Liściastej. Zmiana przeznaczenia przestrzeni 
wyznaczonej przez działkę 108/1 pozwoli na zachowanie zasad ładu przestrzennego 
w związku z już istniejącym stanem tej przestrzeni oraz gospodarowania nieruchomością 
(dz. 108/1). W sposób zgodny z tzw. „zasadą dobrego sąsiedztwa” (możliwość kontynuacji 
na działce 108/1, zagospodarowania obecnego na nieruchomościach sąsiednich)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwagi nieuwzględnione. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru 
(przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej. W przypadku tej części miasta strefa urbanizacji została zamknięta 
od południa ul. Liściastą. Ponadto rozprzestrzenianie zabudowy na te tereny nie jest wskazane 
zarówno ze względów krajobrazowych jak i ekologicznych. Tereny te łączą się z szerszym 
obszarem, który stanowi istotny element systemu przyrodniczego miasta. Należy nadmienić 
również, że ze względu na szczególne walory przyrodnicze i krajobrazowe tego obszaru może 
on zostać wskazany do objęcia prawną formą ochrony przyrody. 
Ad. 2) Uwagi nieuwzględnione. Uwagi wykraczają poza zakres ustaleń studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przewidziany w ustawie z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W projekcie studium 
określa się kierunki rozwoju systemów komunikacji m. in. w postaci podstawowego układu 
drogowego w mieście w tym klasy (rangi) poszczególnych ulic. W dokumencie studium nie 
określa się szerokości poszczególnych klas ulic, wynika ona z przepisów odrębnych z zakresu 
dróg publicznych i jest określana na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
 
Uwaga nr 232 
 

- wpłynęła 23 września 2017 r.,  
- dotyczy działki 622/31, w obrębie G-42, położonej przy ul. Tabelowej 29l. 
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Pan  składa uwagę dotyczącą: 
rozszerzenia obszaru, dla których gmina zamierza sporządzić plany miejscowe (schemat 12k) 
i w ramach priorytetowych przestrzeni publicznych – obszar oznaczony nr 5 (Ruda) ująć 
również obszar przyległy (ulice: Tabelowa, Rozalii, Wazów).  
Składający uwagę informuje m.in., że: „przystąpienie do realizacji miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla zakreślonego (…) obszaru pozwoli w sposób 
harmonijny rozwijać bardzo interesującą i cenną część miasta Łodzi”. Zaznacza, 
„że zakreślony obszar jest jednolity pod względem uwarunkowań społecznych 
i urbanistycznych - stanowi samoistnie rozwijający się obszar zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w ten sposób naturalnie rozszerzając historyczne zagospodarowanie tego 
obszaru. Zabudowa jednorodzinna połączona z naturalnym korytarzem przewietrzającym (…) 
miasto winna być szczególnie chroniona przed naruszeniami ładu przestrzennego, czego 
przejawem może być sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Plan ten pozwoli na zachowanie określonej funkcji zabudowy, jej gabarytów, intensywności, 
formy architektonicznej aż po kolorystykę elewacji czy rodzaj ogrodzenia. Ponadto pozwoli 
na jednoznaczne określenie zasad podziału terenów oraz określenie linii regulacyjnych. Obok 
uwarunkowań historycznych i urbanistycznych należy zauważyć, iż wnioskowany 
do rozszerzenia obszar do objęcia miejscowym planem uzupełnia funkcjonalnie las Ruda-
Popioły oraz obszar chroniony krajobrazu stanowiąc swoistą otulinę tego obszaru 
wymagającą wzmożonej ochrony.Niezależnie od tego należy zauważyć, iż na wnioskowanym 
do rozszerzenia obszarze znajdują się obiekty o charakterze dziedzictwa archeologicznego, 
dla których, uchwalenie miejscowego planu będzie możliwością zapewnienia należytej 
ochrony”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Wskazany w uwadze obszar znajduje się w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej 
„M4” i obejmuje tereny przewidziane dla rozwoju zabudowy o charakterze mieszkaniowym. 
Nie stanowi obszaru priorytetowych przestrzeni publicznych i tym samym nie kwalifikuje się 
do włączenia w granice obszarów obowiązkowego sporządzenia planów miejscowych. 
Niemniej jednak, w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium, przedmiotowy 
obszar został wskazany jako obszar, dla którego gmina zamierza sporządzić miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego (obszar koncentracji gruntów rolnych i leśnych 
w granicach jednostek funkcjonalno-przestrzennych w strefie terenów przeznaczonych pod 
zabudowę). 
 
Uwaga nr 233 
 

- wpłynęła 25 września 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 24, 34 i 51, w obrębie W-1, położonych przy ul. Balsamowej 8 i 9 

oraz ul. Zaścianek Bohatyrowicze 9c. 
 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia terenu ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych 
(PM). 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „wskazane wyżej działki położone na terenie 
sąsiadującym z ul. Strykowską - działka 34 bezpośrednio przy ul. Strykowskiej, kolejne 
działki w ciągu w kierunku ul. Zaścianek Bohatyrowicze - zostały (…) zakupione w celach 
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inwestycyjnych, z zamiarem przeznaczenia pod budownictwo jednorodzinne lub zabudowę 
usługową. Wskazany teren z uwagi na położenie przy ul. Strykowskiej, a więc przy ważnym 
ciągu komunikacyjnym miasta, a jednocześnie na terenach zielonych, użytkowanych rolniczo 
i w pewnej odległości od ścisłego centrum, stanowi idealne miejsce dla zabudowy 
jednorodzinnej. Oznaczenie większości obszaru działek jako strefa O -- tereny wyłączone 
spod zabudowy, uniemożliwi wykorzystanie potencjału tego obszaru. Działki mają 
bezpośredni dostęp do pełnej istniejącej infrastruktury technicznej (ważniejszych sieci) 
biegnącej w ul. Balsamowej - sieci wodociągowej, sieci elektrycznej, sieci gazowej, sieci 
telekomunikacyjnej (…)”. Jednocześnie wskazuje, że „na działkach sąsiednich, również 
położonych w trójkącie pomiędzy ul. Strykowską, Balsamową a Okólną zostały już dokonane 
podziały szeregu działek w celu ich przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną- przykładowo działki 37/1 - 37/5, działki 36/1 -36/6”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie umożliwienia realizacji zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej na działce o numerze 34. W projekcie Studium wprowadzono zmianę 
polegającą na włączeniu jej w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „M4 – Tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dużych działkach”. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie: 

- umożliwienia realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działce 
o numerze ewidencyjnym 51 oraz w południowej części działki nr 24 (północna część 
tej działki zlokalizowana jest w jednostce funkcjonalno-przestrzennej „PM – Tereny 
zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”), 

- wydzielenia jednostki terenów zabudowy „PM – zabudowy mieszkaniowej 
w układach ulicowych”. Obszar działki nr 34 oraz sąsiadujących z nią terenów 
obecnie jest niezabudowany, otoczony wokół zabudową w układach ulicowych. 
Kształt obszaru oraz brak zabudowy (brak istniejącej struktury przestrzennej o 
ruralistycznym rodowodzie) powodują, że nie jest uzasadnione włączenie go 
w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „PM”. Możliwość zaprojektowania 
nowej struktury przestrzennej, z wykorzystaniem w optymalny sposób przewidzianej 
do urbanizacji przestrzeni, daje włączenie obszaru w granice jednostki „M4”. 

 
Uwagi o numerach 234, 235 i 236 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 25 września 2017 r.,  
- dotyczą działek nr 183/1 i 181/1, w obrębie W-36, położonych przy ul. Olechowskiej 

56 oraz działek nr 29/33 i 31/9, w obrębie W-36, położonych przy ul. Olechowskiej 
62. 

 
Pan  – uwaga nr 234, Pani  – uwaga nr 235 i Pan 

 – uwaga nr 236 składają uwagi dotyczące: 
przeznaczenia terenu ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. 
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Składający uwagi informują m.in., że: „(…) w obecnej chwili w tym obszarze nie ma 
gospodarstw rolnych prowadzących działalność. Rejon ten stracił charakter rolny, stał się 
miastem”.  
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwagi uwzględnione. W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na włączeniu 
fragmentu działki 183/1 przy ul. Olechowskiej w granice jednostki funkcjonalno-
przestrzennej „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”.  
Uwagi nieuwzględnione w zakresie wydzielenia jednostki terenów zabudowy mieszkaniowej 
na pozostałej części działek wskazanych w uwadze. Obecna struktura funkcjonalno-
przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta 
ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość 
wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla 
rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
 
Uwaga nr 237 
 

- wpłynęła 25 września 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 334/3, 334/7, 334/8, 334/9, 334/10, 334/11, 334/12, 334/13 

i 334/14, w obrębie G-55, położonych przy ul. Gościniec 62. 
 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
wyznaczenia linii zabudowy na ww. działkach od strony drogi wewnętrznej. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „działki 334/3 sąsiaduje z działkami 326/8 i 326/23, 
które są już zabudowane (…). Działka 334/8 posiada decyzję o warunkach zabudowy (…)”. 
Do uwagi dołączono załącznik graficzny z oznaczeniem obszaru objętego uwagą. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na najintensywniej 
zagospodarowanych terenach istniejącej zabudowy wzdłuż ul. Gościniec i ul. Kalinowskiego 
wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej 
w układach ulicowych”. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru wskazanego 
w uwadze i jego otoczenia (przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali 
miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość 
wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla 
rozwoju zabudowy mieszkaniowej o szerszym zasięgu. Obszar ten został więc włączony 
w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
użytkowane rolniczo”. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej 
jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania 
planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji 
administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). 
 



159 

Uwagi o numerach 238, 239 i 240 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 25 września 2017 r.,  
- dotyczą działek nr 230 i 231/1, w obrębie G-30, położonych przy ul. Przyjacielskiej 

15. 
 
Pan  – uwaga nr 238, Pan  – uwaga nr 239 i Pani  

 składają uwagi dotyczące: 
1) rezygnacji ze zmiany przeznaczenia terenu „na teren zielony”; 
2) przeznaczenia ww. działek na tereny inwestycyjne – budowlane lub przemysłowo-

usługowe. 
Składający uwagi informują m.in., że: „działki te graniczą z terenem przemysłowo – 
usługowym oraz z pojedynczymi obiektami budowlanymi. W czasie zakupu działek była 
możliwość podzielenia tej ziemi na mniejsze działki z możliwością postawienia niskiej 
zabudowy”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) i Ad. 2) Ulica Przyjacielska stanowi przestrzenną granicę oddzielająca tereny 
przewidziane pod rozwój przemysłu od terenów aktywnych przyrodniczo, w przewadze 
niezabudowanych, doliny rzeki Olechówki. W projekcie Studium, podobnie jak 
w obowiązującym Studium, pozostawiono pas terenów po obu stronach rzeki jako 
niewskazane do rozwoju zabudowy. Pozostawienie korytarza terenów wyłączonych 
z zabudowy wzdłuż rzeki Olechówki ma na celu zabezpieczenie doliny rzecznej przed 
degradacją jej walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Tereny te włączono w granice 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane 
rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem zieleni w zagospodarowaniu, częściowo 
zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju nowych struktur zabudowy. Zgodnie 
z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej jednostce, na których obecnie 
istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli 
zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się 
wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu).  
 
Uwagi o numerach 243, 244, 245, 248 i 249 posiadają taki sam zakres merytoryczny 
i zostały rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 25 września 2017 r.,  
- dotyczą działki nr 119, w obrębie W-48, położonej przy ul. Brzezińskiej. 

 
Pan  – uwaga nr 243, Pan  – uwaga nr 244, Pani  

 – uwaga nr 245, Pani  – uwaga nr 248 i Pani  
 – uwaga nr 249 składają uwagi dotyczące: 

utrzymania dla ww. działki dotychczasowej funkcji wyznaczonej dla tego obszaru (tereny 
przemysłowo-usługowe) zawartej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego z 2010 r. 
Składający uwagi informują m.in., że: „działka jest położona w pobliżu węzła autostrady A1. 
W związku z przeznaczeniem terenu i jego atrakcyjną lokalizacją”, Składający uwagi 
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informują, że podjęli „współpracę z inwestorem zainteresowanym zakupem” 
ww. nieruchomości. „Inwestor ma zamiar zbudować tam centrum magazynowo - 
produkcyjne. Ze względu na położenie działki przy autostradzie i planowanej obwodnicy, jej 
użytkowanie rolnicze będzie bardzo ograniczone, ponieważ oddziaływanie ww. dróg wpłynie 
negatywnie na jakość gleby i upraw”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwagi uwzględnione w zakresie części działki przylegającej do projektowanej obwodnicy 
osiedla Nowosolna od strony północnej. Po przeprowadzeniu ponownych analiz, w tym 
wydanych decyzji administracyjnych, w projekcie Studium wskazano możliwy, maksymalny 
zasięg rozwoju terenów aktywności gospodarczej w tym rejonie miasta – wyznaczono 
jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „AG1 – Tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej 
uciążliwości” oraz wskazano strefy kształtowania zieleni izolacyjnej na styku z terenami 
mieszkaniowymi. 
Uwagi nieuwzględnione w zakresie pozostałej części działki. Obszar ten znajduje się 
w korytarzu komunikacyjnym rezerwowanym dla projektowanej obwodnicy osiedla 
Nowosolna. Faktyczny zasięg pasa drogowego będzie podlegał doprecyzowaniu na etapie 
sporządzania projektów realizacyjnych drogi.  
 
Uwagi o numerach 250 i 251 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 25 września 2017 r.,  
- dotyczą działki nr 581/4, w obrębie W-48, położonej przy ul. Brzezińskiej. 

 
Pani  – uwaga nr 250 i Pan  – uwaga nr 
251 składają uwagi dotyczące: 
utrzymania dla ww. działki dotychczasowej funkcji wyznaczonej dla tego obszaru (tereny 
przemysłowo-usługowe) zawartej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego z 2010 r. 
Składający uwagi informują m.in., że: „działka jest położona w pobliżu węzła autostrady A1. 
W związku z przeznaczeniem terenu i jego atrakcyjną lokalizacją”, Składający uwagi 
informują, że podjęli „współpracę z inwestorem zainteresowanym zakupem” 
ww. nieruchomości. „Inwestor ma zamiar zbudować tam centrum magazynowo - 
produkcyjne. Ze względu na położenie działki przy autostradzie i planowanej obwodnicy, jej 
użytkowanie rolnicze będzie bardzo ograniczone, ponieważ oddziaływanie ww. dróg wpłynie 
negatywnie na jakość gleby i upraw”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na ww. działce, z uwagi 
na bezpośrednie sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej oraz przyjętą zasadę „uzupełniania” 
istniejących struktur przestrzennych, wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „M3 – 
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.  
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Uwagi o numerach 252 i 253 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 25 września 2017 r.,  
- dotyczą działki nr 417/1, w obrębie W-48, położonej przy ul. Brzezińskiej. 

 
Pan  – uwaga nr 252 i Pani  – uwaga nr 253 
składają uwagi dotyczące: 
utrzymania dla ww. działki dotychczasowej funkcji wyznaczonej dla tego obszaru (tereny 
przemysłowo-usługowe) zawartej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego z 2010 r. 
Składający uwagi informują m.in., że: „działka jest położona w pobliżu węzła autostrady A1. 
W związku z przeznaczeniem terenu i jego atrakcyjną lokalizacją”, Składający uwagi 
informują, że podjęli „współpracę z inwestorem zainteresowanym zakupem” 
ww. nieruchomości. „Inwestor ma zamiar zbudować tam centrum magazynowo - 
produkcyjne. Ze względu na położenie działki przy autostradzie i planowanej obwodnicy, jej 
użytkowanie rolnicze będzie bardzo ograniczone, ponieważ oddziaływanie ww. dróg wpłynie 
negatywnie na jakość gleby i upraw”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwagi uwzględnione w zakresie części działki przylegającej do projektowanej obwodnicy 
osiedla Nowosolna od strony północnej. Po przeprowadzeniu ponownych analiz, w tym 
wydanych decyzji administracyjnych, w projekcie Studium wskazano możliwy, maksymalny 
zasięg rozwoju terenów aktywności gospodarczej w tym rejonie miasta – wyznaczono 
jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „AG1 – Tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej 
uciążliwości” oraz wskazano strefy kształtowania zieleni izolacyjnej na styku z terenami 
mieszkaniowymi. 
Uwagi nieuwzględnione w zakresie pozostałej części działki. Obszar ten znajduje się 
w korytarzu komunikacyjnym rezerwowanym dla projektowanej obwodnicy osiedla 
Nowosolna. Faktyczny zasięg pasa drogowego będzie podlegał doprecyzowaniu na etapie 
sporządzania projektów realizacyjnych drogi.  
 
Uwaga nr 256 
 

- wpłynęła 25 września 2017 r., 
- dotyczy działki nr 13/27, w obrębie W-37, położonej przy ul. Alicji Dorabialskiej b.n. 

oraz działek nr 13/28 i 13/34, w obrębie W-37, położonych przy ul. Alicji 
Dorabialskiej 14e. 

 
Pani  oraz Pan  składają uwagę dotyczącą: 

1) przeznaczenia działki nr 13/27 na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
w całości lub w części, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. 

Składający uwagę informują m.in., że: „działka ma obecnie dostęp do drogi publicznej 
o numerze 13/34” oraz że planują na ww. działce budowę domów. 
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2) uwzględnienia w projekcie Studium istniejących zabudowań – domów 
jednorodzinnych przy ul. Alicji Dorabialskiej 14E (działki nr 13/28) oraz drogi 
dojazdowej na działce nr 13/34. 

 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Działki włączono w granice jednostki funkcjonalno-
przestrzennej „L – Tereny lasów o powierzchni minimum 3 ha”, zgodnie z obecnym jej 
użytkowaniem (teren lasu). 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium 
wymienione w uwadze zabudowania oraz droga dojazdowa zostały uwzględnione na Mapie 
1u „Stan istniejący – struktura funkcjonalno-przestrzenna”.  
Projekt Studium w części obrazującej kierunki rozwoju przestrzennego miasta określa 
kierunki zmian w przestrzeni dokonując podziału miasta na jednostki funkcjonalno-
przestrzenne. Przedmiotowa działka, ze względu na położenie w otoczeniu terenów leśnych 
została włączona w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „L – Tereny lasów 
o powierzchni minimum 3 ha”, nie przewidywanej dla rozwoju nowych struktur zabudowy. 
Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej jednostce, na których 
obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego 
(czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się 
wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu).  
Zaproponowany w projekcie Studium podstawowy układ komunikacyjny miasta (system dróg 
zapewniających powiązania ponadlokalne), nie odnosi się do kształtowania obsługi 
komunikacyjnej w skali lokalnej – takie rozwiązania są przedmiotem ustaleń miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. Z tego względu droga dojazdowa, o której mowa 
w uwadze nie została uwzględniona na planszach w części stanowiącej kierunki rozwoju 
przestrzennego miasta.  
 
Uwaga nr 257 
 

- wpłynęła 26 września 2017 r.,  
- dotyczy działek nr 553/4 i 562, w obrębie G-42. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 

1) przywrócenia działce nr 553/4 statusu drogi publicznej; 
2) przeznaczenia działki nr 562 na tereny zabudowy mieszkaniowej. 

Składający uwagę informuje m.in., że działka o numerze ewidencyjnym 553/4 „pod nazwą 
ul. Podlaska status drogi publicznej, (…) utraciła mocą Uchwały Rady Miejskiej. w Łodzi 
Nr XIX/240/03 z dnia 24 września 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 
powiatowych oraz pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych. W wykazie dróg 
w ww. Uchwale, które pozbawia się kategorii dróg gminnych pozycja nr 83 dotyczy 
ul. Podlaskiej na odcinku od ul. Swobodnej do ul. bez wylotu/Las Ruda Popioły a więc 
na całej długości. Ulica Swobodna do której dochodzi, ul. Podlaska·i ul. Wejherowska; która 
graniczy z kolei z ul. Swobodną ww. uchwałą również zostały pozbawione statusu dróg 
gminnych, ale nadal znajdują się w wykazie dróg publicznych i stanowią drogi wewnętrzne. 
Pozbawienie ul. Podlaskiej statusu drogi publicznej skutkuje tym, że” ww. działka o numerze 
562 oraz „działki sąsiednie (559, 561) jako nie mające dostępu do drogi publicznej (…) tracą 
na wartości, (…) nie będzie można ich podzielić” oraz zdaniem Składającego uwagę 
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pozbawia się właścicieli możliwości realizacji jakiejkolwiek inwestycji na tych działkach, 
„bo wydanie każdej decyzji o warunkach zabudowy uzależnione jest od dostępu do drogi 
publicznej”. Dodaje, że „mając ten fakt na uwadze chcieliśmy z sąsiadami (właściciele 
działek 559 i 561) z naszych działek części nieruchomości przeznaczyć na drogę, która 
dochodziłaby·do ul. Podlaskiej i byłaby naszą·współwłasnością, w której każdy właściciel 
miałby udział”. 
Składający uwagę zaznacza, że „historycznie na planie z 1931 roku plac b/911 obecnie 
działka 553/4 przeznaczony był pod drogę i taką rolę spełniał do września 2003 r. (…). 
Ponadto place na planie zanumerowane literami a, c, d, e, f, g, wśród których znajdują się 
ulica Swobodna i Wejherowska nadal stanowią drogi· publiczne mimo, że struktura prawna 
jest taka sama - występuje na nich własność prywatna. Nie wiedzieć czemu w 2003 roku 
pozbawiono ulicę Podlaską statusu drogi publicznej (…)”.  
Ponadto Składający uwagę, informuje, że dla działki o numerze ewidencyjnym 562 
„w ewidencji gruntów, budynków i lokali miasta Łodzi obrębu Górna grunty te stanowią 
użytki rolne i rolne zabudowane jakby stanowiły części gospodarstwa rolnego (…)”, jednak 
„grunty te nie są użytkowane rolniczo, bo ekonomicznie jest to nieopłacalne”.  
Do uwagi dołączono:  

- kopię mapy ewidencji gruntów dla dz. nr 562,  
- kopię wypisów z rejestru gruntów dla dz. nr 562. 

 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga wykracza poza zakres i szczegółowość ustaleń 
Studium. Projekt Studium określa podstawowy układ komunikacyjny miasta (system dróg 
zapewniających powiązania ponadlokalne), nie odnosi się do kształtowania obsługi 
komunikacyjnej w skali lokalnej – takie rozwiązania są przedmiotem ustaleń miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Ta część uwagi nie zawiera sformułowania zarzutu 
do ustaleń projektu Studium, którego uwzględnienie wiązałoby się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w projekcie. Wskazana w uwadze działka znajduje się w granicach 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej o charakterze mieszkaniowym – „M4 – Tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dużych działkach”. 
 
Uwaga nr 258 
 

- wpłynęła 26 września 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 7/44, 3/1 i 7/24, w obrębie W-46, położonych przy ul. Byszewskiej 

37. 
 
Pani   oraz Pan   
składają uwagę dotyczącą: 
pozostawienia przeznaczenia ww. obszaru, zgodnie z treścią Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. tj. terenu zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
Składający uwagę informują m.in., że złożony został „wniosek o warunki zabudowy 
na domek jednorodzinny (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
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Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru oraz dostateczna w skali miasta ilość 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia 
w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej. 
Przedmiotowe działki położone są w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem 
zieleni w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju 
nowych struktur zabudowy. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów 
w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili 
opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych 
decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 259 
 

- wpłynęła 26 września 2017 r.,  
- dotyczy działek nr 40 i 46, w obrębie B-10, położonych przy ul. Przepiórczej b.n. 

 
Pani  oraz Pan  składają uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dużych 
działkach, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
z 2010 r. 
Składający uwagę informują m.in., że w najbliższym czasie chcieliby rozpocząć budowę 
domu jednorodzinnego na działce nr 46. Aby umożliwić do niej dojazd starają się 
o zagospodarowanie działki nr 40 w sposób pozwalający na swobodne jej wykorzystanie 
zgodnie z przeznaczeniem. Działka nr 40 stanowi drogę dojazdową do wielu działek na ulicy 
Przepiórczej. W chwili obecnej są w posiadaniu wydanych warunków zabudowy dla działki 
nr 46 (…). Jednocześnie mając na uwadze projektowany w działce nr 40 wodociąg 
prowadzony od ulicy Przepiórczej wzdłuż działki 42 (obecnie podzielona na mniejsze, dla 
których wydane są warunki zabudowy), informują, że są „w trakcie opracowania projektu 
podłączenia się do niego i doprowadzenia wody do (…) działki. Warunki przyłączenia 
do sieci elektrycznej zostały wydane przez zakład energetyczny (…)”.  
Do uwagi dołączono decyzję o ustaleniu warunków zabudowy na ww. terenie. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
Przedmiotowe działki położone są w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem 
zieleni w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju 
nowych struktur zabudowy. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów 
w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili 
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opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych 
decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 260 
 

- wpłynęła 26 września 2017 r.,  
- dotyczy działek od nr 3/5 do nr 3/15, od nr 7/2 do nr 7/65, oraz działek nr 3/1, 373/1 

i 7/24, w obrębie W-46, położonych przy ul. Byszewskiej 37. 
 
Pani , Pan , Pani  i 14 osób 
popierających uwagę składają uwagę dotyczącą: 
pozostawienia przeznaczenia ww. obszaru, zgodnie z treścią Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. tj. terenu zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej rezydencjonalnej 
Składający uwagę informują m.in., że:  
„1. dla tego terenu zostało wydanych łącznie kilkadzieścia prawomocnych decyzji o WZ i ZT 
zgodnych z zapisem aktualnie obowiązującego Studium potwierdzających tym samym 
dotychczasowa politykę przestrzenną miasta dla tego obszaru w zakresie możliwości 
realizacji zabudowy mieszkaniowej.  
2. na podstawie powyższych decyzji zostało zrealizowanych kilkadzieścia budynków 
mieszkalnych, kilka wciąż jest w trakcie realizacji a kilkanaście kolejnych inwestycji jest na 
etapie opracowań projektowych. 
3. działki stanowiące drogę dojazdową wydzieloną dla obsługi zespołu zabudowy 
mieszkaniowej, na podstawie aktu notarialnego (…), stały się drogą publiczną i aktem tym 
przeszły na własność miasta. Przedmiotowa gminna droga publiczna w całym swoim 
obszarze jest utwardzona i posiada uzbrojenie w sieć wodociągową, energetyczną i gazową 
umożliwiając tym samym realizację kolejnych inwestycji w obszarze niezabudowanych 
jeszcze działek. 
4. opisane powyżej działania inwestycyjno-budowlane mają swoje bezpośrednie przełożenie 
na poniesione dotychczas i planowane w przyszłości koszty, będąc następstwem decyzji 
wynikających z zapisów dokumentów powstałych w porozumieniu i uzgodnieniu z miastem 
Łódź, na przełomie ostatnich kilkunastu lat. 
5. teren obejmujący swym obszarem przedmiotowe działki przylega bezpośrednio 
do intensywnie rozbudowującego się obszaru zabudowy mieszkaniowej terenu gminy 
Nowosolna. W przestrzeni i otaczającym krajobrazie stanowią one jednorodny obszar 
tworzący spójną funkcjonalnie-przestrzenną całość bez zauważalnych granic i podziałów 
(…).  
6. Z jednej strony bliskość lokalnego centrum osiedla z pełnym zakresem usług z drugiej zaś 
sąsiedztwo z Parkiem Krajobrazowym pozwala w pełni wykorzystać i rozwinąć potencjał 
tego miejsca jako optymalnej lokalizacji i jednocześnie alternatywy dla zamieszkiwania 
w centrum miasta. 
7. zapisy zawarte w studium w oczywisty sposób determinują możliwości przyszłego 
wykorzystania prawa własności przedmiotowej nieruchomości. określając przeznaczenie 
tegoż terenu, tym samym powodują ograniczenia dla nieruchomości, które zgodnie 
z obowiązującym prawem dotyczącym planowania i zagospodarowania przestrzennego - 
muszą znaleźć się w zgodności w uchwalanych na ich podstawie miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego (…)”. 
Ponadto Składający uwagę dodają, że „osiedle Nowosolna na którego terenie znajdują się 
przedmiotowe działki formalnie stało się częścią miasta zaledwie 30 lat temu. Istniejąca oraz 
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projektowana zabudowa realizowana jest jako wolnostojąca na działkach o przeważającej 
pow. od 1000 do 1600 m2, tym samym jest ona zgodna z dotychczasową polityką 
przestrzenną miasta dla tego obszaru w zakresie realizacji ekstensywnej zabudowy 
rezydencjonalnej z dużym udziałem zieleni (…)”. 
Do uwagi dołączono mapę ww. terenu. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru oraz dostateczna w skali miasta ilość 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia 
w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej. 
Przedmiotowe działki położone są w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem 
zieleni w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju 
nowych struktur zabudowy. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów 
w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili 
opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych 
decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 261 
 

- wpłynęła 26 września 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 7/49, w obrębie W-46, położonej przy ul. Byszewskiej 37. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
utrzymania na ww. działce i całym terenie pierwotnych zamierzeń tj. terenu zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „(…) na całym terenie doprowadzone są linie 
energetyczne, gazowe i wodociągowe”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru oraz dostateczna w skali miasta ilość 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia 
w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej. 
Przedmiotowy obszar położony jest w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem 
zieleni w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju 
nowych struktur zabudowy. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów 
w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili 
opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych 
decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). 
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Uwaga nr 262 
 

- wpłynęła 26 września 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 3/5, w obrębie W-46, położonej przy ul. Byszewskiej 37. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
braku zgody na propozycje wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium w zakresie 
planowanej funkcji dla ww. działki i przywrócenia wcześniejszego przeznaczenia terenu 
tj. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „wydzielone są działki budowlane z zainstalowaną 
infrastrukturą techniczną (woda, światło i gaz)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru oraz dostateczna w skali miasta ilość 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia 
w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej. 
Przedmiotowa działka położona jest w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem 
zieleni w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju 
nowych struktur zabudowy. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów 
w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili 
opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych 
decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 263 
 

- wpłynęła 26 września 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 7/47, w obrębie W-46, położonej przy ul. Byszewskiej 37. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
braku zgody na „projekt (…), dotyczący zagospodarowania przestrzennego, obejmujący 
gminę Nowosolna”. 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „wdrożenie projektu spowoduje całkowite 
ubezwłasnowolnienie oraz ograniczenie praw (…) własności”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Treść uwagi nie zawiera zarzutu do ustaleń projektu Studium. Projekt Studium sporządza 
Prezydent Miasta, na mocy uchwały Rady Miejskiej o przystąpieniu do sporządzenia studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Studium uchwala Rada 
Miejska. 
Przedmiotowa działka położona jest w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem 
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zieleni w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju 
nowych struktur zabudowy. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów 
w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili 
opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych 
decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 264 
 

- wpłynęła 26 września 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 7/46, w obrębie W-46, położonej przy ul. Byszewskiej 37. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
braku zgody na zamiany „zagospodarowania przestrzennego, które mają nastąpić”, w związku 
z zamiarem budowy domu. 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „wszystkie wysiłki wobec tego gruntu tzn. podłącze 
prądu, gazu, wody, światłowodu jednoznacznie wskazują na zamiar budowy domu”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru oraz dostateczna w skali miasta ilość 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia 
w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej. 
Przedmiotowa działka położona jest w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem 
zieleni w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju 
nowych struktur zabudowy. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów 
w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili 
opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych 
decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 265 
 

- wpłynęła 26 września 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 7/45, w obrębie W-46, położonej przy ul. Byszewskiej 37. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
sprzeciwu wobec przyjęcia wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium oraz 
przekazania informacji o przygotowaniu działki pod zabudowę i zamiarze budowy. 
Składająca uwagę informuje m.in., że planuje na ww. nieruchomości budowę domu 
jednorodzinnego. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
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Wyjaśnienie: 
Treść uwagi nie zawiera zarzutu do ustaleń projektu Studium. Projekt Studium sporządza 
Prezydent Miasta, na mocy uchwały Rady Miejskiej o przystąpieniu do sporządzenia studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Studium uchwala Rada 
Miejska.  
Przedmiotowa działka położona jest w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem 
zieleni w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju 
nowych struktur zabudowy. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów 
w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili 
opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych 
decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 266 
 

- wpłynęła 26 września 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 7/59, w obrębie W-46, położonej przy ul. Byszewskiej 37. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przekazania informacji o posiadaniu decyzji o warunkach zabudowy i zamiarze budowy domu 
oraz pozostawienia dotychczasowego przeznaczenia ww. działki tj. zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej rezydencjonalnej. 
Składająca uwagę dodaje m.in., że posiada dostęp do drogi publicznej oraz infrastruktury 
technicznej.  
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru oraz dostateczna w skali miasta ilość 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia 
w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej. 
Przedmiotowa działka położona jest w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem 
zieleni w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju 
nowych struktur zabudowy. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów 
w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili 
opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych 
decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 267 
 

- wpłynęła 26 września 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 7/29, w obrębie W-46, położonej przy ul. Byszewskiej 37. 
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Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przekazania informacji o posiadaniu decyzji o warunkach zabudowy i zamiarze budowy domu 
oraz pozostawienia dotychczasowego przeznaczenia ww. działki tj. zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej rezydencjonalnej. 
Składający uwagę informuje m.in., że posiada „(…) wszystkie przyłącza woda, światło, gaz 
i utwardzoną drogę miejską (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru oraz dostateczna w skali miasta ilość 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia 
w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej. 
Przedmiotowa działka położona jest w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem 
zieleni w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju 
nowych struktur zabudowy. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów 
w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili 
opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych 
decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 268 
 

- wpłynęła 26 września 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 7/48, w obrębie W-46, położonej przy ul. Byszewskiej 37. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przekazania informacji o zamiarze budowy domów i przywrócenia dotychczasowych planów 
zagospodarowania tj. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru oraz dostateczna w skali miasta ilość 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia 
w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej. 
Przedmiotowa działka położona jest w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem 
zieleni w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju 
nowych struktur zabudowy. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów 
w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili 
opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych 
decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). 
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Uwaga nr 269 
 

- wpłynęła 26 września 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 7/22, 7/52, 3/1, 373/1 i 7/24, w obrębie W-46. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
pozostawienia przeznaczenia ww. obszaru, zgodnie z treścią Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. tj. terenu zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „na ww. osiedlu powstało lub jest w stanie realizacji 
około 25 budynków. Działki wszystkie posiadają media: woda, światło, gaz. Drogi 
są utwardzone”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru oraz dostateczna w skali miasta ilość 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia 
w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej. 
Przedmiotowe działki położone są w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem 
zieleni w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju 
nowych struktur zabudowy. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów 
w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili 
opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych 
decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 270 
 

- wpłynęła 26 września 2017 r.,  
- dotyczy działek od nr 3/5 do nr 3/15, od nr 7/2 do nr 7/65 oraz działek nr 3/1, 373/3 

i 7/24, w obrębie W-46, położonych przy ul. Byszewskiej 37. 
 

Pani , Pan  i Pani  składają uwagę 
dotyczącą: 
pozostawienia przeznaczenia ww. obszaru, zgodnie z treścią Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. tj. terenu zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej rezydencjonalnej. 
Składający uwagę informują m.in., że:  
„1. Dla tego terenu zostało wydanych łącznie kilkadzieścia prawomocnych decyzji o WZ i ZT 
zgodnych z zapisem aktualnie obowiązującego Studium potwierdzających tym samym 
dotychczasowa politykę przestrzenną miasta dla tego obszaru w zakresie możliwości 
realizacji zabudowy mieszkaniowej.  
2. Na podstawie powyższych decyzji zostało zrealizowanych kilkadzieścia budynków 
mieszkalnych, kilka wciąż jest w trakcie realizacji a kilkanaście kolejnych inwestycji jest 
na etapie opracowań projektowych. 
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3. Działki stanowiące drogę dojazdową wydzieloną dla obsługi zespołu zabudowy 
mieszkaniowej, na podstawie aktu notarialnego (…), stając się gminną drogą. W chwili 
obecnej droga jest utwardzona i posiada uzbrojenie w sieć wodociągową. Energetyczną 
i gazową umożliwiając tym samym realizację kolejnych inwestycji w obszarze 
niezabudowanych jeszcze działek. 
4. Opisane powyżej działania inwestycyjno-budowlane mają swoje bezpośrednie przełożenie 
na poniesione dotychczas i planowane w przyszłości koszty, będąc następstwem decyzji 
wynikających z zapisów dokumentów powstałych w porozumieniu i uzgodnieniu z miastem 
Łódź, na przełomie ostatnich kilkunastu lat. 
5. Teren obejmujący swym obszarem przedmiotowe działki przylega bezpośrednio 
do intensywnie rozbudowującego się obszaru zabudowy mieszkaniowej terenu gminy 
Nowosolna. W przestrzeni i otaczającym krajobrazie stanowią one jednorodny obszar 
tworzący spójną funkcjonalnie-przestrzenną całość bez zauważalnych granic i podziałów 
(…).  
6. Z jednej strony bliskość lokalnego centrum osiedla z pełnym zakresem usług z drugiej zaś 
sąsiedztwo z Parkiem Krajobrazowym pozwala w pełni wykorzystać i rozwinąć potencjał 
tego miejsca jako optymalnej lokalizacji i jednocześnie alternatywy dla zamieszkiwania 
w centrum miasta. 
7. Proponowane zapisy zawarte w studium w oczywisty sposób determinują możliwości 
przyszłego wykorzystania prawa własności przedmiotowej nieruchomości. Określając 
przeznaczenie tegoż terenu, określają również ograniczenia dla nieruchomości pozbawiając 
teren teren prawa zabudowy w przyszłości (…)”. Informują, że w przypadku 
nieuwzględnienia uwag będą dochodzili swoich praw na drodze postępowań sądowych. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru oraz dostateczna w skali miasta ilość 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia 
w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej. 
Przedmiotowe działki położone są w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem 
zieleni w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju 
nowych struktur zabudowy. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów 
w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili 
opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych 
decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 271 
 

- wpłynęła 26 września 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 7/65, 7/64, 7/42, 3/1, 373/1 i 7/24, w obrębie W-46. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
pozostawienia przeznaczenia ww. obszaru, zgodnie z treścią Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. tj. terenu zabudowy mieszkaniowej. 
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Składająca uwagę informuje m.in., że: „działki wszystkie posiadają media, wodę światło, gaz 
i drogi są utwardzone”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru oraz dostateczna w skali miasta ilość 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia 
w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej. 
Przedmiotowe działki położone są w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem 
zieleni w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju 
nowych struktur zabudowy. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów 
w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili 
opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych 
decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 272 
 

- wpłynęła 26 września 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 7/51, 3/1, 373/1 i 7/24, w obrębie W-46. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
pozostawienia przeznaczenia ww. obszaru, zgodnie z treścią Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. tj. terenu zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 
Składający uwagę informuje m.in., że: planuje „(…) w tym roku wystąpić o warunki 
zabudowy i pobudować się. Wszystkie działki są uzbrojone w gaz, prąd, wodę i drogę 
dojazdową”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru oraz dostateczna w skali miasta ilość 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia 
w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej. 
Przedmiotowe działki położone są w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem 
zieleni w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju 
nowych struktur zabudowy. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów 
w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili 
opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych 
decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). 
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Uwaga nr 273 
 

- wpłynęła 26 września 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 7/40, 3/1 i 7/24, w obrębie W-46, położonych przy ul. Byszewskiej 

37. 
 

Pan  składa uwagę dotyczącą: 
pozostawienia przeznaczenia ww. obszaru, zgodnie z treścią Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. tj. terenu zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 
Składający uwagę informuje m.in., że: posiada „pozytywne warunki zabudowy na dom 
jednorodzinny. Działki (…) na osiedlu przy ul. Byszewskiej 37, a jest ich ponad 60-siąt, 
posiadają wszystkie media i gaz, energia, woda i doprowadzone drogi, wszyscy właściciele 
działek ponieśli koszty w związku z uzbrojeniem terenu (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru oraz dostateczna w skali miasta ilość 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia 
w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej. 
Przedmiotowe działki położone są w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem 
zieleni w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju 
nowych struktur zabudowy. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów 
w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili 
opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych 
decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 274 
 

- wpłynęła 26 września 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 7/39, 3/1 i 7/24, w obrębie W-46, położonych przy ul. Byszewskiej 

37. 
 

Państwo  składają uwagę dotyczącą: 
pozostawienia przeznaczenia ww. obszaru, zgodnie z treścią Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. tj. terenu zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 
Składający uwagę informują m.in., że: teren jest „uzbrojony we wszystkie media: woda, 
energia, gaz”. Dodają, że dla ww. działki wydane są „pozytywne warunki zabudowy na dom 
jednorodzinny. Na obszarze przy ww. ulicy jest ponad 60-siąt działek, w tym połowa 
zabudowana (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
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Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru oraz dostateczna w skali miasta ilość 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia 
w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej. 
Przedmiotowe działki położone są w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem 
zieleni w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju 
nowych struktur zabudowy. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów 
w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili 
opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych 
decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 277 
 

- wpłynęła 26 września 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 215/35, 215/70 i 215/23, w obrębie W-45, położonych przy 

ul. Grabińskiej 24. 
 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składający uwagę informuje m.in., że w. działki „są usytuowane pomiędzy działkami 
budowlanymi, na których istnieje już zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, lub wkrótce 
nastąpi budowa (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W granicach osiedla wyznaczono nowe tereny dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej, 
w dostosowaniu do aktualnych potrzeb rozwojowych miasta, uwzględniając zasadę dążenia 
do kształtowania zwartych struktur przestrzennych. Obecna struktura funkcjonalno-
przestrzenna obszaru wskazanego w uwadze (przewaga terenów niezabudowanych) wyklucza 
wyznaczenie w tym rejonie, jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej o szerszym zasięgu. Wprowadzanie nadmiernej ilości nowych 
terenów mieszkaniowych w sąsiedztwie już istniejących rezerw terenów inwestycyjnych nie 
jest racjonalne – sprzyja nieuzasadnionemu rozpraszaniu zabudowy. 
 
Uwaga nr 278 
 

- wpłynęła 26 września 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 14/4, w obrębie W-43, położonej przy ul. Malowniczej 38. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na teren usługowo-produkcyjny i magazynowy. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „mała powierzchnia, kształt, usadowienie budynków 
gospodarczych jeszcze przed budową autostrady powodowało, że działka 14/4 nie była 
użytkowana rolniczo i nie były pobierane dopłaty z Enii Uuropejskiej. Budowa autostrady 
warunki te pogorszyła”. Składający uwagę dodaje, że prowadzi „działalność gospodarczą (…) 
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od 1994 r. i w związku z rozwojem firmy” chciałby mieć możliwość na budowę budynków 
produkcyjno – magazynowych na swojej działce”. 
Do uwagi dołączono: 

- załącznik graficzny obrazujący ww. teren, 
- załącznik graficzny obrazujący ww. teren w obowiązującym Studium z 2010 r., 
- opinię Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w sprawie przydatności działki do 

użytkowania rolniczego. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie możliwości realizacji funkcji usługowej na części 
przedmiotowej nieruchomości tj. w pasie terenu do około 85 m od ul. Malowniczej. 
W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na włączeniu działki wskazanej 
w uwadze w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „U – Tereny zabudowy 
usługowej”. Zgodnie z zapisami projektu Studium dla tej jednostki, dopuszcza się możliwość 
lokalizacji zabudowy produkcyjnej, bazującej jednak wyłącznie na nowych, 
wysokospecjalistycznych technologiach, z wykluczeniem przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie możliwości realizacji funkcji produkcyjnej 
(przemysłowej) i magazynowej. Struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (m.in. wielkość 
działki, istniejące sąsiedztwo zabudowy w układzie ulicowym) wyklucza możliwość rozwoju 
tego typu funkcji. 
 
Uwaga nr 279  
 

- wpłynęła 27 września 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 82/3, 82/4, 82/5 i 82/9, w obrębie W-35, położonych przy 

ul. Zakładowej 23. 
 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
potrzeby połączenia komunikacyjnego ul. Olechowskiej z ul. Książąt Polskich. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „(…) połączenie ul. Olechowskiej z ul. Książąt 
Polskich pozwoli na dogodne przyłączenie działek 82/3, 82/5, 81/2 i 80/2 do mediów 
znajdujących się przy ul. Olechowskiej z jednoczesnym połączeniem osiedla 
z ul. Transmisyjną”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga nie zawiera sformułowania zarzutu do ustaleń projektu Studium, którego 
uwzględnienie wiązałoby się z koniecznością wprowadzenia zmian w projekcie. 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium zaprojektowano nową ulicę klasy 
zbiorczej (Z) jako połączenie ul. Olechowskiej z ul. Książąt Polskich. 
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Uwaga nr 284 
 

- wpłynęła 27 września 2017 r.,  
- dotyczy działek nr 296/5 i 273/3, w obrębie W-45, położonych przy 

ul. Hanuszkiewicza. 
 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
uwzględnienia ww. działek jako działek budowlanych, ze względu na zamiar „podziału pola 
na zabudowę domów jednorodzinnych”. 
Składająca uwagę informuje, m.in., że „jest to ziemia VI klasy niekoniecznie pod uprawę”. 
Dodaje, że nie jest rolnikiem i nie czerpię zysków z ww. nieruchomości. „Najbliższe 
zabudowy są oddalone w promieniu około 150 m (Beskidzka/Hanuszkiewicza)”, a „na działce 
znajdują się wszystkie media, asfalt – drogi”. Składający uwagę zaznacza, że aktualnie jest 
w trakcie załatwiania warunków zabudowy dla działki nr 273/3. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na terenach istniejącej zabudowy 
wzdłuż ul. Hanuszkiewicza wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „PM – Tereny 
zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”. Obecna struktura funkcjonalno-
przestrzenna pozostałej części obszaru wskazanego w uwadze (przewaga terenów 
niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej o szerszym 
zasięgu. 
 
Uwaga nr 285 
 

- wpłynęła 27 września 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 211/21, 212, 211/19, 213/1, 214/4 i 216/10, w obrębie W-11 oraz 

działek nr: 216/9, 27/1, 31/6, 26/1, 25/10, 23/1, 22/1, 19/3, 18/3, 17/3, 375/4, 16/4, 
15/2, 13/3, 11/2, 10/2, 9/3, 8/4 i 48/1, w obrebie W-44, obwodnicy Nowosolnej 
na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Iglastej. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
zmiany przebiegu obwodnicy Nowosolnej na odcinku od ul. Pomorskiej 334 do ul. Iglastej 62 
zgodnie z propozycją przedstawioną na załączniku graficznym dołączonym do uwagi. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „proponowana zmiana trasy spowoduje, że nie będzie 
konieczności wyburzania budynków zlokalizowanych na posesjach” przy ul. Pomorskiej 
i ul. Iglastej. „W znacznej mierze proponowana trasa oddali się od kilkunastu budynków 
zlokalizowanych na posesjach” przy ul. Pomorskiej i ul. Iglastej. 
Do uwagi dołączono mapę z naniesioną propozycją zmiany przebiegu obwodnicy 
Nowosolnej. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
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Wyjaśnienie: 
Zawarty w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przebieg obwodnicy 
Nowosolnej, jest zgodny z koncepcją przygotowaną przez Zarząd Inwestycji Miejskich 
do przetargu na realizację drogi. Zgodnie z zapisami projektu Studium zasięg, lokalizacja 
i przebieg elementów szczególnych w zakresie systemu komunikacyjnego podlegają 
doprecyzowaniu na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego lub innych projektów realizacyjnych. Dopuszcza się możliwość zmiany 
przebiegu elementów liniowych takich jak drogi pod warunkiem utrzymania ciągłości 
systemu. 
 
Uwaga nr 286 
 

- wpłynęła 28 września 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 1/21, 1/20 i 1/17, w obrębie P-13 – obszar dawnego poligonu 

wojskowego Brus. 
 
Pani  oraz 20 osób popierających uwagę składają uwagę dotyczącą: 

1) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
2) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
3) prośby o sporządzenie dla ww. obszaru miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 
Składający uwagę informują: (…) Apelujemy także do radnych rady miejskiej o możliwie 
szybkie podjęcie uchwały w sprawie przystąpienie do planu miejscowego dla terenu lasu na 
Brusie, który zakładałby maksymalną ochronę zieleni o charakterze leśnym, tak by obszar 
lasu na Brusie nie podzielił losów części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Spadochroniarzy, Namiotowej, Krańcowej i Biegunowej. (…)” 
Do uwagi dołączono wykaz osób popierających uwagę. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Podjęcie działań zmierzających do rozpoczęcia prac nad 
planem miejscowym dla terenu wskazanego w uwadze wykracza poza zakres ustaleń studium.  
Obszar ten został ujęty w zarządzeniu Nr 3156/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 
marca 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu sporządzania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla miasta Łodzi na lata 2016-2020, zmienionym 
zarzędzeniami Nr 4295/VII/16 z dnia 11 sierpnia 2016 r. i Nr 6969/VII/17 z dnia 28 września 
2017 r. 
 
Uwagi o numerach 287, 288 i 290 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 28 września 2017 r.,  
- dotyczą działki nr 126/3, w obrębie W-48, położonej przy ul. Brzezińskiej. 
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Pani  – uwaga nr 287, Pan  – uwaga 
nr 288 i Pani  – uwaga nr 290 składają uwagi dotyczące: 
utrzymania dla ww. działek dotychczasowej funkcji wyznaczonej dla tego obszaru (tereny 
przemysłowo-usługowe) zawartej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego z 2010 r. 
Składający uwagi informują m.in., że: „działka jest położona w pobliżu węzła autostrady A1. 
W związku z przeznaczeniem terenu i jego atrakcyjną lokalizacją”, Składający uwagi 
informują, że podjęli „współpracę z inwestorem zainteresowanym zakupem” 
ww. nieruchomości. „Inwestor ma zamiar zbudować tam centrum magazynowo - 
produkcyjne. Ze względu na położenie działki przy autostradzie i planowanej obwodnicy, jej 
użytkowanie rolnicze będzie bardzo ograniczone, ponieważ oddziaływanie ww. dróg wpłynie 
negatywnie na jakość gleby i upraw”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
Teren nie został wskazany do zainwestowania pod tereny aktywności gospodarczej, z uwagi 
na potrzebę uwzględnienia zasad ładu przestrzennego. Przedmiotowe działki położone 
są w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „M3 – Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej”. Wpisują się one w mieszkaniowy charakter tej części osiedla Nowosolna 
i stanowią uzupełnienie istniejących struktur mieszkaniowych, docelowo mających stworzyć 
zwarty układ przestrzenny. 
Tereny aktywności gospodarczej wyznaczono w rejonie projektowanej obwodnicy osiedla 
Nowosolna, na terenach obecnie niezainwestowanych, z uwzględnieniem stref kształtowania 
zieleni izolacyjnej na styku z terenami mieszkaniowymi, mających na celu minimalizację 
konfliktów przestrzennych i społecznych.  
 
Uwaga nr 289 
 

- wpłynęła 28 września 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 601, w obrębie G-55, położonej przy ul. Czternastu Straconych. 

 
Pan   i Pani   składają uwagę 
dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składający uwagę informują m.in., że: „(…) zakupili powyższą nieruchomość w celu 
wybudowania na niej budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz 
z urządzeniami budowlanymi”. Zaznaczają, że „na dzień składania niniejszej uwagi 
w wydziale urbanistyki i architektury w Łodzi został już sporządzony projekt decyzji 
o warunkach zabudowy, w przyszłości zgłaszający uwagę będą występować o pozwolenie 
na budowę. Ponadto niektóre działki sąsiednie i sąsiadujące bezpośrednio mają już wydane 
ostateczne decyzje o warunkach zabudowy lub pozwolenia na budowę. Dodatkowo na tych 
terenach inwestorzy mają już podłączoną energię do działek. Obecnie trwa budowa 
wodociągu (sieć i przyłącze), aby działka 601 miała dostęp do wody. W przyszłości ma być 
podłączony gaz (została już podpisana umowa z PSG Sp. Z.o.o. o przyłączenie)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
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Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na najintensywniej 
zagospodarowanych terenach istniejącej zabudowy wzdłuż ul. Dzikich Pól wyznaczono 
jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „M4 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
na dużych działkach”. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru wskazanego 
w uwadze i jego otoczenia (przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali 
miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość 
wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla 
rozwoju zabudowy mieszkaniowej o szerszym zasięgu. Obszar ten został więc włączony 
w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
użytkowane rolniczo”. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej 
jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania 
planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji 
administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). 
 
Uwagi o numerach 295, 522, 523 i 524 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły w dniach: 28 września 2017 r. – uwaga o numerze 295, 5 października 2017 
r. – uwagi o numerach: 522, 523 i 524,  

- dotyczą obszaru od ul. Rzgowskiej do ul. Nowe Górki (do działki nr 38/1, w obrębie 
G-47), zgodnie z załącznikiem graficznym do uwagi. 

 
 – uwaga nr 295, Pani  

 – uwaga nr 522, Pani  – uwaga nr 523 i Pani  
– uwaga nr 524 składają uwagi dotyczące: 

1) przeznaczenia ww. obszaru na tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej 
uciążliwości (AG1); 

2) dopuszczenia lokalizacji obiektów handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 

na obszarze od ul. Rzgowskiej do działki nr 149/3, w obrębie G-55 włącznie. 
Składający uwagę nr 295 informują m.in., że: „  posiada wydaną decyzję 
środowiskową nr 62/U/2017 z dnia 22.09.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach 
dotyczącą realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Produkcyjno-
Logistyczno-Magazynowo-Biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Łodzi 
w okolicy Józefów i Nowe Górki. Realizacja ww. inwestycji będzie miała miejsce w zakresie 
ograniczonym od strony północnej bliżej ul. Józefów niż teren „AG1” przewidziany 
w studium (…)”.  
Składający uwagi nr 295, 522, 523 i 524 zaznaczają, że „tereny znajdujące się w rejonie ulicy 
Rzgowskiej, Józefów oraz nowoprojektowanej Trasy Górna Etap III znajdują się w miejscu, 
które do tej pory były mało aktywne gospodarczo ze względu na niską dostępność 
komunikacyjną. Dopuszczenie na tych terenach zabudowy usługowej, obiektów 
produkcyjnych, składów, magazynów, usług komercyjnych, usług handlu detalicznego 
o powierzchni sprzedaży większej niż 2000 m2 umożliwi znaczące rozwinięcie funkcji 
miastotwórczych, które do tej pory koncentrowały się w gminach ościennych, sąsiadujących 
z Łodzią (…)”. 
Do uwag dołączono mapę ww. terenu. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
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Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwagi nieuwzględnione. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium 
na terenach między ul. Rzgowską a projektowaną tzw. Trasa Górną – etap III” wyznaczono 
jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „AG1 – Tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej 
uciążliwości”. Obejmuje ona część nieruchomości wskazanych w uwadze. Przy tak dużej 
rezerwie terenów rozwojowych obecnie niezabudowanych, rozszerzenie tej strefy w kierunku 
północnym jest nieuzasadnione, a ponadto wiązałoby się z generowaniem konfliktu 
z istniejącą zabudową mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Józefów i ul. Nowe Górki. 
Ad. 2) Uwagi nieuwzględnione. Analizy w zakresie potrzeb i nasycenia miasta obiektami 
handlowymi o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wykazały brak zasadności 
wyznaczania nowych terenów pod realizację tego typu funkcji na obszarze Łodzi. 
W projekcie Studium przyjęto założenie, że tego typu funkcje mogą pojawić się jedynie 
w obrębie dwóch terenów pofabrycznych, jako istotny czynnik ich aktywizacji (dawna 
„Wifama” i posiadła wodno-fabryczne). 
 
Uwagi o numerach 297, 298, 299, 300, 301, 303 i od 310 do 357 posiadają taki sam zakres 
merytoryczny i zostały rozpatrzone wspólnie. 
 

- wpłynęły 29 września 2017 r.,  
- dotyczą działek nr: 198/14, 198/15 i 198/13, w obrębie W-30. 

 
 – uwaga nr 297, Pani 

 – uwaga nr 298, Pan  – uwaga nr 299, Pani 
 – uwaga nr 300, Pan  – uwaga nr 301, Pan  

 – uwaga nr 303, Pani  – uwaga nr 310, Pani  
– uwaga nr 311, Pani  – uwaga nr 312, Pan  – uwaga 
nr 313, Pan  – uwaga nr 314, Pani  – uwaga nr 315, 
Pan  – uwaga nr 316, Pani  – uwaga nr 317, Pan 

 – uwaga nr 318, Pani  – uwaga nr 329, 
Pani  – uwaga nr 320, Pan  – uwaga nr 321, Pan  – 
uwaga nr 322, Pani  – uwaga nr 323, Państwo  

 – uwaga nr 324, Pan  – uwaga nr 325, Pani  – 
uwaga nr 326, Państwo  – uwaga nr 327, Pani  

 – uwaga nr 328, Pani  – uwaga nr 329, Pani  
 – uwaga nr 330, Pan  – uwaga nr 331, Pani  

 – uwaga nr 332, Pani  – uwaga nr 333, Pan  – 
uwaga nr 334, Pani  – uwaga nr 335, Pan  – uwaga 
nr 336, Pani  – uwaga nr 337, Pani  – 
uwaga nr 338, Pan  – uwaga nr 339, Pani  i Pan 

 – uwaga nr 340, Pan  – uwaga nr 341, Pani 
  i Pan   – uwaga nr 342, Pani  

 i Pan  – uwaga nr 343, Pan  – uwaga 
nr 344, Pan  – uwaga nr 345, Pani  – uwaga nr 346, Pani 

 – uwaga nr 347, Pani  – uwaga nr 348, Pan 
 – uwaga nr 349, Pan  – uwaga nr 350, Pani 

 – uwaga nr 351, Pan  – uwaga nr 352, Pan  
 – uwaga nr 353, Pan  – uwaga nr 354, Pani  

 – uwaga nr 355, Pani  – uwaga nr 356 i Pani  – 
uwaga nr 357 składają uwagi dotyczące: 
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wyłączenia ww. działek spod zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz przeznaczenia ich 
na tereny zieleni publicznej oraz rekreacji. 
Składający uwagę nr 297 informuje m.in., że: „w ostatnich latach w naszej okolicy nastąpiło 
znaczne uszczuplenie obszarów zieleni, spowodowane licznymi inwestycjami 
mieszkaniowymi: domy powstające wzdłuż torów kolejowych przy ul. Stanisława 
Przybyszewskiego 231, 3 bloki przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 211, osiedle Majowe 
składające się z 6 budynków (sześcio- i siedmiokondygnacyjnych) oraz gigantyczną 
inwestycją produkcyjno-magazynową Panattoni Business Center Łódź II.  
Wymienione inwestycje spowodowały zanik kolejnych terenów zielonych, a tym samym 
pogorszenie jakości życia mieszkańców naszego osiedla. Obszary zieleni mają bowiem 
olbrzymi wpływ na człowieka, na jakość powietrza którym oddychamy, na nasze 
samopoczucie. Ma to duże znaczenie zwłaszcza w odniesieniu do dzieci, ludzi starszych 
i chorych. Biorąc pod uwagę umiejscowienie naszego osiedla w pobliżu bardzo ruchliwej 
ulicy Stanisława Przybyszewskiego z jednej strony i torów kolejowych oraz EC4 z drugiej 
strony bardzo zależy nam zachowaniu jeszcze istniejących obszarów zieleni.  
Na skutek wyżej wspomnianych inwestycji doszło do zagęszczenia zabudowy i większego 
zanieczyszczenia środowiska, z uwagi na znaczne wzmożenie ruchu samochodowego. (…) 
wspomniane wyżej inwestycje mające miejsce na naszym osiedlu w ostatnich latach, 
to odebrane kolejne miejsca do życia ptakom i zwierzętom. Położenie działek 
o nr ewidencyjnych 198/13, 198/14 oraz 198/15 w pasie oddzielonym budynkami od 
ruchliwej ul. Stanisława Przybyszewskiego i obecność na ich terenie roślinności powoduje, 
że pełnią one funkcję siedliskową dla wielu ocalałych zwierząt (jeże, łasice, wiewiórki).  
Z niepokojem obserwujemy w naszym mieście gwałtowne zanikanie powierzchni zielonych 
w dzielnicach mieszkaniowych. Z jednej strony wydaje się ogromne pieniądze na tworzenie 
parków kieszonkowych, a często niweczy się to co natura jeszcze nam pozostawiła.  
Dbajmy więc o zieleń miejską, szanujemy ją i uzupełniamy jej zasoby. (…)” 
Składająca uwagę nr 298 informuje m.in., że: „znaczne zagęszczenie zabudowy 
mieszkaniowej w najbliższej okolicy (…) oraz zajęcie dotychczasowych terenów zielonych 
przez składy magazynowe firmy Panattoni, spowodowało prawie całkowity zanik terenów 
zielonych”. 
Składający uwagę nr 299 informuje m.in., że: „gwałtowny zanik w ostatnich latach terenów 
zielonych w naszej okolicy, negatywnie wpływa na mieszkańców i zaburza ekosystem. 
Miejsce to dla wielu z nas jest jedyną ostoją ciszy i wypoczynku w otoczeniu zieleni, 
zwłaszcza osób starszych ze wszystkich okolicznych bloków, m.in. dzięki urządzonej już 
siłowni dla dorosłych”. 
Składająca uwagę nr 300 informuje m.in., że: na naszym osiedlu w ostatnich latach zostały 
zrealizowane, oraz są w trakcie, liczne inwestycje tj. przy ul. Nurta-Kaszyńskiego, ul. mjr. 
Jana Piwnika „Ponurego” oraz ul. Stanisława Przybyszewskiego (osiedle „Majowe” itp.). 
Niepokoi nas zanik terenów zielonych oraz będzie ograniczony (przez nową inwestycję) 
dostęp do skweru na działce 198/13. (…)” 
Składający uwagę nr 301 informuje m.in., że: „w ostatnich latach z uwagi na liczne 
inwestycje budowlane, dochodzi do niepokojącego kurczenia się terenów zielonych 
na osiedlu mieszkaniowym położonym przy ul. Nurta-Kaszyńskiego, ul. mjr. Jana Piwnika 
„Ponurego” i ul. Stanisława Przybyszewskiego co zdecydowanie pogarsza standard życia 
mieszkańców i zadusza ekosystem. Działania takie negatywnie wpływają również na estetykę 
osiedla, w więc i miasta”. 
Składający uwagę nr 303 informuje m.in., że: „(…) w Łodzi do budowy domów jest wiele 
terenów, które w spokojny sposób mogłyby służyć i prywatnym inwestorów i obywatelom 
Łodzi. (…)”. 
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Składający uwagi nr 310-357 informują m.in., że: „liczne inwestycje, jakie w ostatnich latach 
miały miejsce na osiedlu położonym przy ul. mjr. Nurta-Kaszyńskiego, mjr. Jana Piwnika 
„Ponurego” oraz ul. Stanisława Przybyszewskiego (osiedle „Majowe”, 3 bloki przy 
ul. Stanisława Przybyszewskiego, domy przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 231 oraz 
Panattoni Business Center Łódź II) spowodowały znaczny zanik terenów zielonych, co ma 
negatywny wpływ na mieszkańców i zaburza ekosystem. (…)” 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga wykracza poza szczegółowość ustaleń Studium. W projekcie Studium nie wyznacza 
się terenów zieleni urządzonej oraz rekreacji, o powierzchni mniejszej niż 3 ha, nie będących 
w Zarządzie Zieleni Miejskiej. Projekt Studium uzupełniono o zapis umożliwiający 
funkcjonowanie istniejących oraz tworzenie nowych terenów zieleni urządzonej w ramach 
wszystkich wyznaczonych jednostek funkcjonalno-przestrzennych. Doprecyzowanie zasięgu 
terenów zieleni nastąpi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  
 
Uwagi o numerach 302, 304, 305, 306, 307, 308 i 309 posiadają taki sam zakres 
merytoryczny i zostały rozpatrzone wspólnie. 
 

- wpłynęły 29 września 2017 r.,  
- dotyczą działek nr: 198/14, 198/15 i 198/13, w obrębie W-30. 

 
Pani  – uwaga nr 302, Pani  – uwaga nr 304, Pan 

 – uwaga nr 305, Pan  – uwaga nr 306, Pan  
 – uwaga nr 307, Pani  – uwaga nr 308 i Pani  
 – uwaga nr 309 składają uwagi dotyczące: 

wyłączenia ww. działek spod zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz przeznaczenia ich 
na tereny zieleni publicznej. 
Składająca uwagę nr 302 informuje m.in., że: „w ostatnich latach z uwagi na liczne 
inwestycje budowlane dochodzi do niepokojącego zjawiska kurczenia się terenów zielonych 
na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Nurta-Kaszyńskiego, ul. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” 
i ul. Stanisława Przybyszewskiego. Wszelkie tego typu działania mają negatywny wpływ 
na standard życia jego mieszkańców, ponadto na ww. terenach żyje wiele zwierząt tj. lisy, 
kuny, jeże. (…) Działania ww. wpłyną również negatywnie na estetykę osiedla, a więc 
i miasta”. 
Składający uwagi nr 304 i 306 informują m.in., że: „w ostatnich latach z uwagi na liczne 
inwestycje budowlane dochodzi do (…) kurczenia się terenów zielonych na osiedlu 
mieszkaniowym przy ul. Nurta-Kaszyńskiego, ul. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” 
i ul. Stanisława Przybyszewskiego, co zdecydowanie pogarsza standard życia mieszkańców 
i zaburza ekosystem. Działania takie negatywnie wpłyną na estetykę osiedla, a więc i miasta”. 
Składający uwagę nr 305 informuje m.in., że: „ww. teren jest miejscem relaksu, wypoczynku, 
zabaw dzieci i rekreacji dorosłych. Teren „z górką” od lat stanowi jeden z czołowych 
punktów naszego osiedla. Pozbawienie nas tego miejsca stanowić będzie istotną szkodę 
na naszej lokalnej społeczności”. 
Składająca uwagę nr 308 informuje m.in., że: „teren przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 
217 jest miejscem relaksu, wypoczynku dla mieszkańców całego osiedla. Stanowi miejsce 
zabaw dla dzieci i ćwiczeń dla dorosłych. Pozbawienie nas tego miejsca poprzez 
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wybudowanie kolejnego zagrodzonego bloku stanowić będzie znaczącą szkodę dla życia 
mieszkańców i relacji sąsiedzkich, utrudni dostęp komunikacji i w sposób istotny zmniejszy 
atrakcyjność naszego osiedla”. 
Składająca uwagę nr 309 informuje m.in., że na osiedlu zaczyna zmniejszać się powierzchnia 
terenów zieleni, kosztem nowych terenów budowlanych.  
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga wykracza poza szczegółowość ustaleń Studium. W projekcie Studium nie wyznacza 
się terenów zieleni urządzonej, o powierzchni mniejszej niż 3 ha, nie będących w Zarządzie 
Zieleni Miejskiej. Projekt Studium uzupełniono o zapis umożliwiający funkcjonowanie 
istniejących oraz tworzenie nowych terenów zieleni urządzonej w ramach wszystkich 
wyznaczonych jednostek funkcjonalno-przestrzennych. Doprecyzowanie zasięgu terenów 
zieleni nastąpi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  
 
Uwaga nr 358 
 

- wpłynęła 29 września 2017 r.,  
- dotyczy działek nr 137/1 i 138/3, w obrębie P-37, położonych przy ul. Biwakowej 7a. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
zmiany przeznaczenia ww. działek z terenów rekreacyjno-wypoczynkowych na tereny 
budowlane (mieszkaniowe). 
Składająca uwagę informuje m.in., że: ww. działki są „położone przy ulicy o ciągłej 
zabudowie jednorodzinnej i wszystkie działki z nią sąsiadujące są działkami zabudowanymi 
(…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Przedmiotowa nieruchomość objęta jest obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, który ustala dla niej przeznaczenie w postaci terenów 
zieleni urządzonej ZP. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga 
terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość włączenia przedmiotowej 
nieruchomości do jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej. 
 
Uwaga nr 359 
 

- wpłynęła 26 września 2017 r.,  
- dotyczy działek nr 126/9 i 126/13, w obrębie W-11, położonych przy ul. Hyrnej 11 

oraz pozostałych działek wzdłuż ul. Hyrnej (pomiędzy ul. Jana Dębowskiego 
a ul. Listopadową). 
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Pani  składa uwagę dotyczącą: 
zmiany przeznaczenia terenu z terenów wielorodzinnych na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.  
Składająca uwagę informuje m.in., że: wraz z sąsiadami z ulicy Hyrnej wybudowali domy 
„na podstawie otrzymanych warunków zabudowy i uzyskanych pozwoleń budowlanych. Nie 
było to oddalone w czasie gdyż dopiero w ubiegłym roku” została zakończona budowa domu 
i budynek zgłoszony do użytkowania. „W czasie rozpoczynania budowy dookoła były domy 
i tereny jednorodzinne, (…) sąsiedzi mieli działki budowlane po 1030 m2 i uzyskali warunki 
zabudowy na budowę domu jednorodzinnego (…)”. Składająca uwagę dodaje, 
że w międzyczasie „(…) wszedł nowy plan zagospodarowania przestrzennego i wprowadził 
zabudowę wielorodzinną, tym samym wypierając wydane warunki zabudowy na działkach 
(…)” sąsiadujących z ww. nieruchomością „ustalił on zabudowę wielorodzinną na działkach 
o powierzchni 1030 m2, gdzie nie ma wody ani kanalizacji (…)”. Składająca uwagę dodaje, że 
ww. działki „1030 m2 zostanie otoczona budynkami wielorodzinnymi i pozbawiona słońca 
(…)”.  
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie działek zlokalizowanych wzdłuż ul. Hyrnej – po północnej 
stronie na odcinku od ul. Jana Dębowskiego do ul. Listopadowej oraz po stronie południowej 
od ul. Jana Dębowskiego do działki nr 123/9. W projekcie Studium wprowadzono zmianę 
polegającą na włączeniu ww. nieruchomości w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej 
„M3 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie pozostałego obszaru wskazanego w uwadze, w tym 
działek nr 126/9 i 126/13. Obszar ten pozostawiono w jednostce „M2 – Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej”. Zgodnie z zapisami projektu 
Studium, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej stanowią dopuszczalne 
przeznaczenie terenów w tej jednostce. Określone w projekcie Studium wskaźniki 
zagospodarowania i użytkowania dla jednostki „M2” wskazują, że ewentualna, projektowana 
na tym obszarze zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, powinna nawiązywać do charakteru 
otoczenia (przewaga zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej). Taki kierunek 
zagospodarowania tej części miasta jest zgodny z obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą nr LXVIII/1471/13 Rady Miejskiej 
w Łodzi z dnia 11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie 
osiedla Stoki, w rejonie ulic: Telefonicznej, Giewont, Rysy, Jana Dębowskiego, Hyrnej 
i Pomorskiej, do terenu kolejowego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4581). 
 
Uwaga nr 360 
 

- wpłynęła 29 września 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 194/11, 194/12 i 194/13, w obrębie W-47, położonych przy 

ul. Pomorskiej 539 oraz obszaru miasta Łodzi położonego w rejonie ulic: Pomorskiej 
i Wiączyńskiej – południowej części osiedla Nowosolna. 
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Pan , Pani  i Pani  składają uwagę 
dotyczącą: 

1) sprzeciwu wobec wyznaczenia stanowisk archeologicznych na działkach nr 194/11, 
194/12, 194/13; 

2) sprzeciwu wobec przeznaczania ww. działek na tereny zielone i rolne. 
Składający uwagę informują m.in., że: „w przedmiotowej sprawie dokonane zostały 
odpowiednie badania dokumentów urzędowych” (…) na prośbę Mieszkańców dokonano 
kwerendy w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi. W dniu 22 
września 2017 roku sprawdzona została mapa z Archeologicznym Zdjęciem Polski, czyli 
ewidencją stanowisk archeologicznych. Po dokonaniu tej kwerendy w archiwum WUOZ 
w Łodzi stwierdzono, że na arkuszu AZP 66-53 na działce 194/3 oraz na działkach 
przyległych t.j. 194/11, 194/12, 194/13 nie ma stanowisk archeologicznych. W takiej sytuacji 
projekt studium zakładający istnienie stanowisk archeologicznych na przedmiotowych 
działkach 194/3, 194/11, 194/12, 194/13 nie odpowiada prawdzie i tworzy fikcyjną sytuację, 
która dla właścicieli działek może skutkować w praktyce naruszenia istotnych uprawnień 
właścicielskich, w tym między innymi spadek wartości nieruchomości, i brakiem 
swobodnego dysponowania wszystkimi uprawnieniami w sferze korzystania, posiadania 
i czerpania pożytku z nieruchomości. To z kolei, naruszałoby konstytucyjnie chronione prawo 
własności w Polsce bez uzasadnionej podstawy faktycznej i prawnej. 
Analizując projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Łodzi w rejonie ulic Pomorskiej i Wiączyńskiej - południowej części osiedla 
Nowosolna, w odniesieniu do przyszłego przeznaczenia terenów okalających (…) działki 
nr 194/11, 194/12, 194/13 (z jednej strony projekt przewiduje działki budowlane, z drugiej 
strony projekt przewiduje budowę obwodnicy)”, Składający uwagę uważają. „że taka 
lokalizacja spowoduje niemożliwość rolniczego wykorzystania (…) nieruchomości z uwagi 
na zwiększone zanieczyszczenie spowodowane spalinami z jednej strony oraz innymi 
zanieczyszczeniami komunalnymi spowodowanymi bliskością planowanego osiedla. 
W nawiązaniu do ww. argumentów produkcja rolna będzie mało wydajna i skażona 
ekologicznie (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Projekt Studium został pozytywnie zaopiniowany przez 
Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków m.in. w zakresie zagadnień dotyczących 
archeologii, w tym stanowisk archeologicznych. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na 
terenach najintensywniej zagospodarowanych wzdłuż ul. Pomorskiej wyznaczono jednostkę 
funkcjonalno-przestrzenną „M3 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”. 
Pozostała część działki położona jest w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna tej części działki i jej otoczenia (przewaga 
terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej 
o szerszym zasięgu. 
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Uwaga nr 361 
 

- wpłynęła 29 września 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 342/37, w obrębie W-44, położonej przy ul. Sołeckiej 47. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przywrócenia „w Studium, a następnie w planie zagospodarowania przestrzennego funkcji 
budowlanej”. 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „działka zlokalizowana jest przy wydzielonej drodze 
wewnętrznej 342/15. Na całej długości drogi (około 400 m) została wybudowana sieć 
kanalizacyjna. PGNiG uzyskano na całej długości drogi służebność w celu podciągnięcia 
gazu do działek. Dla ww. działki PGE podłączyło prąd. Działka ma ustalone warunki 
zabudowy (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna działki i jej otoczenia (przewaga terenów 
niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej.  
Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów, na których obecnie istnieje 
zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje 
się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie 
stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). Zostanie to szczegółowo 
określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
 
Uwaga nr 363 
 

- wpłynęła 28 września 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 322/5, 322/6, 322/8, 323, 306/8, 317/2 i 328/2, w obrębie B-11, 

położonych przy ul. Łąbędziej. 
 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
prośby oznaczenia jako „strefy ogólnomiejskiej” działek położonych wzdłuż ul. Czapli 
i ul. Łabędziej, na których już „występuje zabudowa lub wydane są warunki zabudowy i za 
chwilę ruszą nowe inwestycje”. 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „na działkach o numerach: 322/8, 323, 306/8, 317 /2, 
328/2 istnieje lub aktualnie powstaje zabudowa mieszkaniowa. Natomiast działki 322/5 
i 322/6 posiadają warunki zabudowy na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i w krótkim 
czasie mają rozpocząć się na nich nowe inwestycje. Przy wymienionych działkach dostępne 
są wszystkie media (woda, prąd, gaz)”. 
Do uwagi dołączono decyzję o warunkach zabudowy (…). 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
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Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie działki o numerze ewidencyjnym 306/8 – włączono ją 
w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „M4 – Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej na dużych działkach”. 
Uwag nieuwzględniona w zakresie pozostałych działek wskazanych w uwadze. Nalezą 
do terenów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych (dolina rzeki Bzury, 
częściowo otulina Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich). Działki przylegające do 
koryta rzeki Bzury zostały w planie ochrony Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich 
wskazane do objęcia ochroną jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Łęgi nad Bzurą”.  
Przedmiotowe działki położone są w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem 
zieleni w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju 
nowych struktur zabudowy. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów 
w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili 
opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych 
decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 365 
 

- wpłynęła 29 września 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 124/2, 125/2 i 126/2, w obrębie P-12, położonych przy ul. Stare 

Złotno 51. 
 
Państwo  składają uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia działek wskazanych w uwadze na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 
Składający uwagę informują m.in., że ww. działki posiadają grunty klasy V i VI oraz 
że „łączna powierzchnia 7514 m2 graniczy z ul. Stare Złotno od zachodu, a drogą nr 115 od 
wschodu. Po podziale powstaną 4 lub 5 działek około 1500 m2 z własnym dojazdem do 
każdej (…)”. 
Do uwagi dołączono: 

- pismo do Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 marca 2016 r., 
- pismo do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej z dnia 14 marca 2016 r., 
- mapę sytuacyjną ww. działek. 

 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
W projekcie Studium zostanie dokonana zmiana polegająca na poszerzeniu pasa terenów „PM 
- Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych” po wschodniej stronie od ul. Stare 
Złotno. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru wskazanego w uwadze i jego 
otoczenia (tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych) oraz dostateczna w skali 
miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość 
wskazania całości nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Pozostała 
część działek została więc włączona w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. 
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Uwaga nr 366 
 

- wpłynęła 29 września 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 96/2, w obrębie B-60, położonej przy ul. Bursztynowej. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej 
na dużych działkach (M4). 
Składający uwagę informuje m.in., że: „projekt studium w obecnym kształcie ogranicza (…) 
prawo własności” Składającego uwagę. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Przedmiotowa działka znajduje się na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich, będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. Działka ta wraz 
z otaczającymi ją terenami została w planie ochrony Parku zaliczona do „Strefy N – 
obejmującej obszary o dominującej funkcji rolnej, w przewadze niezabudowane lub 
z rozproszoną zabudową”, która stanowi podstawową strefę, decydującą o ochronie walorów 
krajobrazowych Parku. W strefie tej zakłada się utrzymanie dotychczasowego użytkowania 
i zagospodarowania. Powyższe względy, obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru 
(przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej.  
 
Uwaga nr 367 
 

- wpłynęła 29 września 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 194/3, w obrębieW-47, położonej przy ul. Pomorskiej 541 oraz 

obszaru miasta Łodzi położonego w rejonie ulic: Pomorskiej i Wiączyńskiej – 
południowej części osiedla Nowosolna. 

 
Państwo  składają uwagę dotyczącą: 

1) sprzeciwu wobec wyznaczenia stanowisk archeologicznych na działce nr 194/3; 
2) sprzeciwu wobec przeznaczania ww. działki na tereny zielone i rolne; 
3) sprzeciwu wobec „ścięcia rogu działki 194/3 od strony nowo projektowanej drogi 

dojazdowej do przyszłych projektowanych działek przylegających do nieruchomości”. 
Składający uwagę informują m.in., że: „w przedmiotowej sprawie dokonane zostały 
odpowiednie badania dokumentów urzędowych” (…) na prośbę Mieszkańców dokonano 
kwerendy w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi. W dniu 22 
września 2017 roku sprawdzona została mapa z Archeologicznym Zdjęciem Polski, czyli 
ewidencją stanowisk archeologicznych. Po dokonaniu tej kwerendy w archiwum WUOZ 
w Łodzi stwierdzono, że na arkuszu AZP 66-53 na działce 194/3 oraz na działkach 
przyległych t.j. 194/11, 194/12, 194/13 nie ma stanowisk archeologicznych. W takiej sytuacji 
projekt studium zakładający istnienie stanowisk archeologicznych na przedmiotowych 
działkach 194/3, 194/11, 194/12, 194/13 nie odpowiada prawdzie i tworzy fikcyjną sytuację, 
która dla właścicieli działek może skutkować w praktyce naruszenia istotnych uprawnień 
właścicielskich, w tym między innymi spadek wartości nieruchomości, i brakiem 
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swobodnego dysponowania wszystkimi uprawnieniami w sferze korzystania, posiadania 
i czerpania pożytku z nieruchomości. To z kolei, naruszałoby konstytucyjnie chronione prawo 
własności w Polsce bez uzasadnionej podstawy faktycznej i prawnej. 
Analizując projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Łodzi w rejonie ulic Pomorskiej i Wiączyńskiej - południowej części osiedla 
Nowosolna, w odniesieniu do przyszłego przeznaczenia terenów okalających (…) działkę 
nr 194/13 (z jednej strony projekt przewiduje działki budowlane, z drugiej strony projekt 
przewiduje budowę obwodnicy)” Składający uwagę uważają, „że taka lokalizacja spowoduje 
niemożliwość rolniczego wykorzystania (…) nieruchomości z uwagi na zwiększone 
zanieczyszczenie spowodowane spalinami z jednej strony oraz innymi zanieczyszczeniami 
komunalnymi spowodowanymi bliskością planowanego osiedla. W nawiązaniu do 
ww. argumentów produkcja rolna będzie mało wydajna i skażona ekologicznie (…)”. 
Składający uwagę dodają, że ww. działka „(…) posiada tylko 19 m szerokości, ścięcie 
narożnika od strony planowanej drogi spowoduje jeszcze większe jej zwężenie. Powstałaby 
sytuacja uniemożliwiająca racjonalne i funkcjonalne wykorzystanie działki (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Projekt Studium został pozytywnie zaopiniowany przez 
Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków m.in. w zakresie zagadnień dotyczących 
archeologii, w tym stanowisk archeologicznych. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na 
terenach najintensywniej zagospodarowanych wzdłuż ul. Pomorskiej wyznaczono jednostkę 
funkcjonalno-przestrzenną „M3 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”. 
Pozostała część działki położona jest w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna tej części działki i jej otoczenia (przewaga 
terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej 
o szerszym zasięgu. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Ta część uwagi nie dotyczy ustaleń projektu Studium – 
uwaga poza zakresem i szczegółowością dokumentu. 
 
Uwaga nr 368 
 

- wpłynęła 29 września 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 342/41, 342/42 i 313/1, w obrębie W-44, położonych przy 

ul. Sołeckiej 47. 
 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przywrócenia dla ww. działek „w Studium, a następnie w planie zagospodarowania 
przestrzennego funkcji budowlanej”. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „dla ww. działek została specjalnie wydzielona droga 
wewnętrzna 342/15. Na całej długości drogi (około 400 m) została wybudowana sieć 
kanalizacyjna. Koszt inwestycji był ogromny. PGNiG wykupiło w tej drodze (na całej 
długości) służebność w celu podciągnięcia przyłącza gazowego do poszczególnych działek. 
Działki mają ustalone warunki zabudowy (…)”. 
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Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej.  
Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów, na których obecnie istnieje 
zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje 
się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie 
stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). Zostanie to szczegółowo 
określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
 
Uwaga nr 370 
 

- wpłynęła 29 września 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 52/1, w obrębie W-1, położonej przy ul. Justyny Orzelskiej. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej na 
dużych działkach (M4). 
Składający uwagę informuje m.in., że: chciałby realizować na nieruchomości zabudowę 
mieszkaniową”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Przedmiotowa działka znajduje się na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich, będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. Działka ta wraz 
z otaczającymi ją terenami została w planie ochrony Parku zaliczona do „Strefy N – 
obejmującej obszary o dominującej funkcji rolnej, w przewadze niezabudowane lub 
z rozproszoną zabudową”, która stanowi podstawową strefę, decydującą o ochronie walorów 
krajobrazowych Parku. W strefie tej zakłada się utrzymanie dotychczasowego użytkowania 
i zagospodarowania. Powyższe względy, obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru 
(przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej. 
 
Uwaga nr 371 
 

- wpłynęła 29 września 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 18/3, w obrębie W-25, położonej przy ul. Targowej 53, działki 

nr 14/3, w obrębie W-25, położonej przy ul. płk. Jana Kilińskiego 136, działki nr 16, 
w obrębie W-25, położonej przy ul. płk. Jana Kilińskiego 138 oraz działki nr 132/11, 
w obrębie W-25, położonej przy ul. płk. Jana Kilińskiego. 
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 składa uwagę dotyczącą: 
dopuszczenia „wzdłuż ul. Nowej Orlej/Nowej Targowej” realizacji zabudowy pierzejowej 
do 25 m wysokości z wycofaniem dwóch ostatnich kondygnacji. 
Składający uwagę informują m.in., że: „Spółka  oraz spółka 

      czynią w chwili obecnej intensywne uzgodnienia 
w Urzędem Miasta Łódź - Biuro Architekta Miasta Łodzi oraz Biuro Miejskiego 
Konserwatora Zabytków, których wynikiem jest wypracowanie rozwiązań urbanistyczno - 
architektonicznych w zakresie kształtowania zabudowy wzdłuż planowanej ul. Nowej 
Orlej/Nowej Targowej. Efektem jest akceptacja zaproponowanych gabarytów zabudowy (…). 
Na bazie akceptacji ww. spółki podjęły działania zmierzające do dalszych szczegółowych 
uzgodnień i przygotowania dokumentacji projektowej całego zamierzenia inwestycyjnego”. 
Do uwagi dołączono:  

- mapy ww. terenu,  
- kartę z projektu Studium dla jednostki funkcjonalno-przestrzennej W3b, 
- notatkę ze spotkania z dnia 28 czerwca 2017 r., 
- wstępną koncepcję urbanistyczno-architektoniczną dla obszaru pomiędzy ulicą 

Targową i płk. Jana Kilińskiego. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na przedmiotowych działkach 
wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „W3b – wielofunkcyjne kwartały 
śródmiejskie III”. Obejmuje ona obszary istotne dla tożsamości miasta, mające pełnić rolę 
śródmiejskiej dzielnicy mieszkalno-usługowej, w której struktura przestrzenna kształtowana 
jest poprzez uzupełnianie istniejących pierzei ulic, z zachowaniem historycznej wysokości 
kształtującej sylwetę miasta.  
Dla jednostki „W3b”, w której położona jest nieruchomość wskazana w uwadze, określono 
maksymalną wysokość zabudowy w narożnikach zabudowy przy skrzyżowaniach ulic na 
25 m, jednocześnie dopuszcza się przewyższenia ze względów uzasadnionych kompozycyjnie 
– nie wyżej niż 30 m. 
Ponadto zgodnie z ustaleniami schematu 1k obszar jednostki „W3b” stanowi tereny 
zabudowy śródmiejskiej. 
 
Uwagi o numerach 372, 373, 374, 809, od 3163 do 3237 posiadają taki sam zakres 
merytoryczny i zostały rozpatrzone wspólnie. 
 

- wpłynęły w dniach: 2 października 2017 r. – uwagi o numerach: 372, 373 i 374; 
6 października 2017 r. – uwaga o numerze 809; 9 października 2017 r. – uwagi 
o numerach od 3163 do 3237, 

- dotyczą działek nr: 1/21, 1/20 i 1/17, w obrębie P-13 – obszar dawnego poligonu 
wojskowego Brus. 

 
Pani  – uwaga nr 372, Pan  – uwaga nr 373, Pani 

 – uwaga nr 374, Pani  – uwaga nr 809, Pani  
 – uwaga nr 3163, Pani  – uwaga nr 3164, Pan  

– uwaga nr 3165,Pan  – uwaga nr 3166, Pan  
 – uwaga nr 3167, Pani  – uwaga nr 3168, Pani  

 – uwaga nr 3169, Pani  – uwaga nr 3170, Pan  
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 – uwaga nr 3171, Pani  – uwaga nr 3172, Pan  
– uwaga nr 3173, Pani  – uwaga nr 3174, Pani  

 – uwaga nr 3175, Pan  – uwaga nr 3176, Pan 
 – uwaga nr 3177, Pani  – uwaga nr 3178, 

Pani  – uwaga nr 3179, Pan  – uwaga nr 3180, Pani 
 – uwaga nr 3181, Pan  – uwaga nr 3182, 

Pan  – uwaga nr 3183, Pani  – uwaga nr 3184, Pan 
 – uwaga nr 3185, Pan  – uwaga nr 3186, Pani  

 – uwaga nr 3187, Pan  - uwaga nr 3188, Pani 
 i 25 osób popierających uwagę – uwaga nr 3189, Pan  

 – uwaga nr 3190, Pan  – uwaga nr 3191, Pani  
 – uwaga nr 3192, Pani  – uwaga nr 3193, Pan 

 – uwaga nr 3194, Pan  – uwaga nr 3195, Pani  
 – uwaga nr 3196, Pani  – uwaga nr 3197, Pani  
 – uwaga nr 3198, Pan  – uwaga nr 3199, Pani  

 – uwaga nr 3200, Pan  – uwaga nr 3201, Pani  
 – uwaga nr 3202, Pan   – uwaga nr 3203, Pan  

 – uwaga nr 3204, Pan   – uwaga nr 3205, Pani  
 – uwaga nr 3206, Pan  – uwaga nr 3207, Pani  

 – uwaga nr 3208, Pani  – uwaga nr 3209, Pani  
 – uwaga nr 3210, Pani  – uwaga nr 3211, Pani  

 – uwaga nr 3212, Pan  – uwaga nr 3213, Pani 
 – uwaga nr 3214, Pani  – uwaga nr 3215, Pan 

 – uwaga nr 3216, Pani  – uwaga nr 3217, Pan  – 
uwaga nr 3218, Pani  – uwaga nr 3219, Pan  – uwaga nr 3220, 
Pani  – uwaga nr 3221,  
Pani  – uwaga nr 3222, Pan  – uwaga nr 3223, 
Pani  – uwaga nr 3224, Pani  – uwaga nr 3225, Pan  

 i 13 osób popierających uwagę – uwaga nr 3226, Pani  – uwaga 
nr 3227, Pan  – uwaga nr 3228, Pan  – uwaga 
nr 3229, Pani  – uwaga nr 3230, Pani  – uwaga 
nr 3231, Pan  – uwaga nr 3232, Pani  – 
uwaga nr 3233, Pan  – uwaga nr 3234, Pan  – uwaga 
nr 3235, Pani  – uwaga nr 3236 i Pan  – uwaga 
nr 3237 składają uwagi dotyczące: 

1) sprzeciwu wobec przeznaczania ww. obszaru na tereny zabudowy mieszkaniowej 
i przeznaczenie go na tereny lasów o powierzchni minimum 3 ha (L); 

2) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
3) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi). 

Składający uwagę informują m.in., że: „funkcja mieszkaniowa przewidziana na tym terenie 
w projekcie powinna zostać całkowicie usunięta z zapisów studium. (…) Zabudowa terenów 
Brusa jest sprzeczna z koncepcją „powrotu do miasta”, prowadzi do nadmiernego rozlewania 
się zabudowy na terenach wcześniej niezabudowanych oraz utraty obszarów cennych 
przyrodniczo i krajobrazowo. Oczekiwane korzyści materialne, związane ze sprzedażą części 
przedmiotowej nieruchomości nie rekompensują strat związanych ze zniszczeniem terenów 
przyrodniczych w tym wycinki istniejącego drzewostanu. Dodatkowo objęcie całości 
Poligonu zapisem dopuszczającym zabudowę pozwala na jego całkowitą zabudowę 
w przyszłości. Wskazanie tego terenu pod zabudowę podważa zasadę równego traktowania 
mieszkańców miasta w dostępie do środowiska przyrodniczego, które jest dobrem 
publicznym. Studium liberalizuje zasady dla zabudowy willowej, kosztem ograniczania 
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powierzchni terenów otwartych. Poligon na Brusie powinien służyć wszystkim mieszkańcom 
Łodzi jako dostępny publicznie las miejski pełniący funkcje środowiskotwórcze oraz 
rekreacyjno-wypoczynkowe”. 
Składający uwagi nr 3184, 3202 i 3237 dodają, m.in. że zabudowa terenów Brusa doprowadzi 
do nadmiernego rozlewania się miasta w sytuacji ujemnego przyrostu demograficznego 
Łodzi. 
Do uwag nr 3189 i 3226 dołączono wykazy osób popierających uwagi. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga uwzględniona w zakresie rezygnacji z przeznaczania obszaru na tereny 
zabudowy. W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na włączeniu wskazanego 
w uwadze obszaru w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „Z – Tereny zieleni 
urządzonej o powierzchni minimum 3 ha i dolin rzecznych w strefie zurbanizowanej”, dla 
których nie przewiduje się możliwości realizacji zabudowy mieszkaniowej, zakłada się 
m.in. potrzebę włączenia w system przestrzeni publicznie dostępnych. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie przeznaczenia obszaru na tereny lasów. Teren dawnego 
poligonu „Brus” w ewidencji gruntów nie jest sklasyfikowany jako grunt leśny i nie jest 
w jego obrębie prowadzona gospodarka leśna. Obszar ten oznaczony w ewidencji jako „Bz – 
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, w grupie gruntów zabudowanych i zurbanizowanych” 
jest obecnie użytkowany przez mieszkańców miasta na cele rekreacyjne. Zakwalifikowanie 
go do jednostki funkcjonalno-przestrzennej „Z – Tereny zieleni urządzonej (…)” pozwoli 
zarówno na zachowanie leśnego charakteru obszaru, ochronę jego unikalnych zasobów 
przyrodniczych (użytki ekologiczne) jak i na podejmowanie działań w zakresie wyposażenia 
obszaru w niezbędną infrastrukturę poprawiającą jego dostępność i komfort wypoczynku. 
Zgodnie z zapisami projektu Studium, na obszarze tym, dopuszcza się możliwość 
wyznaczenia na etapie sporządzania planu miejscowego terenów z przeznaczeniem na cele 
leśne. 
 
Uwaga nr 389 
 

- wpłynęła 1 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 847/2, 848/2, 848/3, 849/1, 861, 952 i 873/1, w obrębie W-46. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
sprzeciwu wobec przeznaczania ww. działek na tereny zabudowy i drogi oraz pozostawienia 
ich jako terenów zieleni ogólnodostępnej. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga wykracza poza szczegółowość ustaleń Studium. W projekcie Studium nie wyznacza 
się lasów i terenów zieleni urządzonej, o powierzchni mniejszej niż 3 ha, nie będących 
w Zarządzie Zieleni Miejskiej. Projekt Studium uzupełniono o zapis wprowadzający 
dopuszczenie funkcjonowania istniejących oraz tworzenia nowych terenów zieleni urządzonej 
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w ramach wszystkich jednostek funkcjonalno-przestrzennych. Doprecyzowanie zasięgu 
terenów zieleni nastąpi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
 
Uwagi o numerach od 391 do 401, 406, 408, 409, 410, 412, 413, 415, 416, 417, 418, 419, 
548, 550, 555, 556, 557, 559, 560, 562, 564, 565, 566, 567, od 569 do 587, 589, 592, 593, 
594, 595, 596, 597, 599, 600, 601, 603, 604, 606, 607, 608, 610, 612, 613, 615, 617, 618, 620, 
621, 622, 624, 625, 627, 628, 630, 637, 638, 639, 641, 643, 645, 648, 649, 650, 652, 654, 656, 
659, 663, 666, 669, 671, 673, 675, 676, 677, 680, 682, 686, 687, 688, 690, 691, 692, 693, 694, 
696, 697, 699, 704, 705, 707, 709, 711, 713, 714, 715, 716, 717, 719, 720, 722, 723, 724, 725, 
727, 728, 729, 730, od 732 do 740, od 743 do 753, 755, 756, 757, 759, 761, 762, 764, 766, 
769, 771, 773, 776, 778, 779, 780, 782, 784, 785, 787, 789, 790, 794, 795, 835, 836, 837, 838, 
839, 850, 851, 852, 853, od 858 do 881, 889, 891, od 893 do 900 i od 1396 do 1426 
posiadają taką samą treść 
 

- wpłynęły w dniach: 2 października 2017 r. – uwagi o numerach: od 391 do 401, 406, 
408, 409, 410, 412, 413, 415, 416, 417, 418 i 419; 6 października 2017 r. – uwagi 
o numerach: 548, 550, 555, 556, 557, 559, 560, 562, 564, 565, 566, 567, od 569 do 
587, 589, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 599, 600, 601, 603, 604, 606, 607, 608, 610, 
612, 613, 615, 617, 618, 620, 621, 622, 624, 625, 627, 628, 630, 637, 638, 639, 641, 
643, 645, 648, 649, 650, 652, 654, 656, 659, 663, 666, 669, 671, 673, 675, 676, 677, 
680, 682, 686, 687, 688, 690, 691, 692, 693, 694, 696, 697, 699, 704, 705, 707, 709, 
711, 713, 714, 715, 716, 717, 719, 720, 722, 723, 724, 725, 727, 728, 729, 730, od 732 
do 740, od 743 do 753, 755, 756, 757, 759, 761, 762, 764, 766, 769, 771, 773, 776, 
778, 779, 780, 782, 784, 785, 787, 789, 790, 794, 795, 835, 836, 837, 838, 839, 850, 
851, 852, 853, od 858 do 881, 889, 891 i od 893 do 900; 7 października 2017 r. – 
uwaga nr 1426; 9 października 2017 r. – uwagi o numerach: 1421, 1422, 1423, 1424 
i 1425; 10 października 2017 r. (data wpływu do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej), 
6 października 2017 r. (data stempla pocztowego) – uwaga o numerze 1413; 10 
października 2017 r. (data wpływu do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej), 9 
października 2017 r. (data stempla pocztowego) – uwagi o numerach od 1406 do 1412 
i od 1414 do 1420; 13 października 2017 r. (data wpływu do Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej), 9 października 2017 r. (data stempla pocztowego) – uwagi o 
numerach od 1396 do 1405, 

- dotyczą obszaru położonego w rejonie ulic: Rzgowskiej, Karpiej, płk. Jana 
Kilińskiego, Śląskiej, Kwartalnej, Kominowej, Króla Władysława Warneńczyka. 

 
Pan  uwaga nr 391, Pani  – uwaga nr 392, Pan  

 – uwaga nr 393, Pani  – uwaga nr 394, Pani  
 – uwaga nr 395, Pan  – uwaga nr 396, Pani  

 – uwaga nr 397, Pani  – uwaga nr 398, Pani  
 – uwaga nr 399, Pani  – uwaga nr 400, Pan  

 – uwaga nr 401, Pan  – uwaga nr 406, Pani  – 
uwaga nr 408, Pan  – uwaga nr 409, Pan  – uwaga 
nr 410, Pani  – uwaga nr 412, Pani  – uwaga nr 413, 
Pan  – uwaga nr 415, Pan  – uwaga nr 416, Pan  

 – uwaga nr 417, Pani  – uwaga nr 418, Pan  – 
uwaga nr 419, Pani  – uwaga nr 548, Pani  – uwaga nr 550,  
Pan  – uwaga nr 555, Pani  – uwaga nr 556, Pani 

 – uwaga nr 557, Pani  – uwaga nr 559, Pan  
 – uwaga nr 560, Pani  – uwaga nr 562, Pan  
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 – uwaga nr 564, Pani  – uwaga nr 565, Pani  
 – uwaga nr 566, Pani  – uwaga nr 567, Pani  – 

uwaga nr 569, Pani  – uwaga nr 570, Pan  – 
uwaga nr 571, Pani  – uwaga nr 572, Pani  – uwaga 
nr 573, Pani  – uwaga nr 574, Pani  – uwaga 
nr 575, Pani  – uwaga nr 576, Pani  – uwaga 
nr 577, Pan  – uwaga nr 578, Pan  – uwaga nr 579, 
Pani  – uwaga nr 580, Pani  – uwaga nr 581, Pani 

 – uwaga nr 582, Pani  – uwaga nr 583, Pani  
 – uwaga nr 584, Pan  – uwaga nr 585, Pani  

 – uwaga nr 586, Pani  – uwaga nr 587, Pani 
 – uwaga nr 589, Pani  – uwaga nr 592, Pani 
 – uwaga nr 593, Pan  – uwaga nr 594, Pani  

 – uwaga nr 595, Pan  – uwaga nr 596, Pan  
 – uwaga nr 597, Pani  – uwaga nr 599, Pani  

– uwaga nr 600, Pan  – uwaga nr 601, Pan  – 
uwaga nr 603, Pani  – uwaga nr 604, Pani  – 
uwaga nr 606, Pani  – uwaga nr 607, Pan  – uwaga 
nr 608, Pani  – uwaga nr 610, Pani  – uwaga nr 612, Pani 

 – uwaga nr 613, Pani  – uwaga nr 615, Pan  
 – uwaga nr 617, Pan  – uwaga nr 618, Pani  
 – uwaga nr 620, Pani  – uwaga nr 621, Pani  – 

uwaga nr 622, Pani  – uwaga nr 624, Pani  – 
uwaga nr 625, Pani  – uwaga nr 627, Pani  – 
uwaga nr 628, Pani  – uwaga nr 630, Pani  – 
uwaga nr 637, Pani  – uwaga nr 638, Pan  – 
uwaga nr 639, Pan  – uwaga nr 641, Pani  – uwaga 
nr 643, Pani  – uwaga nr 645, Pani  – uwaga nr 648, 
Pani  – uwaga nr 649, Pani  – uwaga nr 650, Pani 

 – uwaga nr 652, Pan  – uwaga nr 654, Pan  – uwaga 
nr 656, Pan  – uwaga nr 659, Pani  – uwaga 
nr 663, Pani  – uwaga nr 666, Pani  – uwaga nr 669, Pan 

 – uwaga nr 671, Pan  – uwaga nr 673, 
Pan  – uwaga nr 675, Pan  – uwaga nr 676, Pan  

 – uwaga nr 677, Pan  – uwaga nr 680, Pan  – 
uwaga nr 682, Pan  – uwaga nr 686, Pan  – 
uwaga nr 687, Pan  – uwaga nr 688, Pan  – uwaga nr 
690, Pan  – uwaga nr 691, Pan  – uwaga nr 692, 
Pani  – uwaga nr 693, Pan  – uwaga nr 694, 
Pan  – uwaga nr 696, Pan  – uwaga nr 697, Pani 

 – uwaga nr 699, Pani  – uwaga nr 704, Pani 
 – uwaga nr 705, Pani  – uwaga nr 707, Pani  

 – uwaga nr 709, Pan  – uwaga nr 711, Pani  
 – uwaga nr 713, Pani  – uwaga nr 714, Pani  

 – uwaga nr 715, Pani  – uwaga nr 716, Pani  
 – uwaga nr 717, Pani  – uwaga nr 719, Pani  

 – uwaga nr 720, Pani  – uwaga nr 722, Pani  
 – uwaga nr 723, Pani  – uwaga nr 724, Pani  – 

uwaga nr 725, Pan  – uwaga nr 727, Pan  – uwaga 
nr 728, Pani  – uwaga nr 729, Pani  – uwaga nr 730, Pani 
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 – uwaga nr 732, Pan  – uwaga nr 733, Pan 
 – uwaga nr 734, Pani  – uwaga nr 735, Pan  

– uwaga nr 736, Pani  – uwaga nr 737, Pan  – uwaga 
nr 738, Pani  – uwaga nr 739, Pani  – uwaga 
nr 740, Pan  – uwaga nr 743, Pan  – uwaga nr 744, 
Pani  – uwaga nr 745, Pan  – uwaga nr 746, Pani 

 – uwaga nr 747, Pani  – uwaga nr 748, Pani 
 – uwaga nr 749, Pan  – uwaga nr 750, Pani 

 – uwaga nr 751, Pani  – uwaga nr 752, Pan 
 – uwaga nr 753, Pani  – uwaga nr 755, Pan  

 – uwaga nr 756, Pani  – uwaga nr 757, Pani  
 – uwaga nr 759, Pani  – uwaga nr 761, Pani  

 – uwaga nr 762, Pan  – uwaga nr 764, Pan  – 
uwaga nr 766, Pani  – uwaga nr 769, Pani  – uwaga 
nr 771,  – uwaga nr 773, Pani  – 
uwaga nr 776, Pan  – uwaga nr 778, Pani  – 
uwaga nr 779, Pani  – uwaga nr 780, Pani  – 
uwaga nr 782, Pani  – uwaga nr 784, Pani  – uwaga nr 785, 
Pani  – uwaga nr 787, Pani  – uwaga nr 789, Pan 

 uwaga nr 790, Pani  – uwaga nr 794, Pani 
 – uwaga nr 795, Pani  – uwaga nr 835, Pan 

 – uwaga nr 836, Pani  – uwaga nr 837, Pani 
 – uwaga nr 838, Pani  – uwaga nr 839, Pani 

 – uwaga nr 850, Pani  – uwaga nr 851, Pani 
 – uwaga nr 852, Pan  – uwaga nr 853, Pan 

 – uwaga nr 858, Pani  – uwaga nr 859, Pani 
 – uwaga nr 860, Pani  – uwaga nr 861, 

Pani  – uwaga nr 862, Pani  – uwaga nr 863, Pani  
 – uwaga nr 864, Pan  – uwaga nr 865, Pan  
 – uwaga nr 866, Pan  – uwaga nr 867, Pan  

 – uwaga nr 868, Pani  – uwaga nr 869, Pani  
 – uwaga nr 870, Pani  – uwaga nr 871, Pan  

 – uwaga nr 872, Pan  – uwaga nr 873, Pan  – 
uwaga nr 874, Pani  – uwaga nr 875, Pani  – uwaga 
nr 876, Pani  – uwaga nr 877, Pani  – uwaga 
nr 878, Pani  – uwaga nr 879, Pani  – uwaga nr 880, 
Pani  – uwaga nr 881, Pani  – uwaga nr 889, Pani 

 – uwaga nr 891, Pan  – uwaga nr 893, Pan 
 – uwaga nr 894, Pani  – uwaga nr 895, Pan 

 – uwaga nr 896, Pani  – uwaga nr 897, Pani  
 – uwaga nr 898, Pan  – uwaga nr 899, Pani  – 

uwaga nr 900, Pan  – uwaga nr 1396, Pani  – uwaga 
nr 1397, Pan  – uwaga nr 1398, Pani  – uwaga nr 1399, 
Pani  – uwaga nr 1400, Pani  – uwaga nr 1401, 
Pan  – uwaga nr 1402, Pani  – uwaga nr 1403, Pani 

 – uwaga nr 1404, Pani  – uwaga nr 1405, Pan  
 – uwaga nr 1406, Pani  – uwaga nr 1407, Pani  – 

uwaga nr 1408, Pani  – uwaga nr 1409, Pani  – 
uwaga nr 1410, Pani  – uwaga nr 1411, Pani  – 
uwaga nr 1412, Pani  i Pan  – uwaga nr 1413, Pani 
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 – uwaga nr 1414, Pani  – uwaga nr 1415, Pani 
 – uwaga nr 1416, Pan  – uwaga nr 1417, Pan 

 – uwaga nr 1418, Pani  – uwaga nr 1419, Pani 
 – uwaga nr 1420, Pani  – uwaga nr 1421, Pan 

 – uwaga nr 1422, Pani  – uwaga nr 1423, Pan 
 – uwaga nr 1424, Pan  – uwaga nr 1425 i Pani 

 – uwaga nr 1426 składają uwagi dotyczące: 
1) sprzeciwu wobec „ulokowania na podanym obszarze (…) [jakiejkolwiek] działalności 

przemysłowej lub produkcyjnej”; 
2) utworzenia strefy zabudowy mieszkaniowej oraz handlowej i usługowej 

z dopuszczalną wysokością zabudowy do 10 m, oddzieloną strefą buforową od 
zabudowy mieszkaniowej; 

3) dopuszczenia utworzenia strefy zieleni urządzonej. 
Składający uwagę informują m.in., że system planowania i zagospodarowania przestrzennego 
gminy powinien racjonalnie gospodarować przestrzenią, jako dobrem publicznym 
mieszkańców. Zdaniem Składających uwagę projekt Studium na ww. obszarze wprowadza 
chaos, dewastację ładu przestrzennego. Dodatkowo zaznaczają, że ulokowanie jakiejkolwiek 
fabryki produkcyjnej wpłynie negatywnie na jakość życia mieszkańców.  
Składająca uwagę nr 1426 dodatkowo informuje, że wartość poziomu hałasu na ww. obszarze 
przekracza dopuszczalne normy, w tym na terenie zabudowy jednorodzinnej podlegającej 
ochronie akustycznej. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium, przedmiotowy obszar został 
zaliczony do jednostki „WZ3 – tereny zabudowy wielofunkcyjnej”. Zgodnie z zapisami dla 
tej jednostki jako przeznaczenie podstawowe, dopuszcza się tereny zabudowy usługowej, 
w tym handlowej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej. 
Doprecyzowanie zasięgu poszczególnych stref zabudowy nastąpi w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. Określone w projekcie Studium wskaźniki, w tym 
maksymalną wysokość nowej zabudowy, należy traktować jako wskaźniki modelowe. Po 
przeanalizowaniu możliwości ich zapewnienia na etapie sporządzania planu miejscowego, 
dopuszcza się ich skorygowanie. 
Projekt Studium uzupełniono o zapis umożliwiający funkcjonowanie istniejących oraz 
tworzenie nowych terenów zieleni urządzonej w ramach wszystkich wyznaczonych jednostek 
funkcjonalno-przestrzennych, w tym terenów „WZ3”. Na etapie sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, dopuszcza się zatem możliwość przeznaczenia 
części nieruchomości wskazanej w uwadze na cele zieleni. Decyzja ta powinna być podjęta 
w oparciu o szczegółowe analizy zasobów i możliwości zagospodarowania tego obszaru – 
analizy te wykraczają poza zakres przedmiotowy Studium. 
 
Uwagi o numerach 402, 1249 i 1250 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły w dniach: 2 października 2017 r. – uwaga nr 402; 9 października 2017 r. – 
uwagi nr 1249 i 1250,  
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- dotyczą obszaru od ul. Rzgowskiej (w obrębie G-44, G-45) do ul. Nowe Górki 
(do działki nr 38/1, w obrębie G-47) oraz działek nr: 141/5, 141/9, 141/10 i 142/2, 
w obrębie G-44 i G-45, położonych przy ul. Rzgowskiej 272 (zgodnie z załącznikiem 
do uwag nr 1249 i 1250). 

 
Pani  – uwaga nr 402, Pani  – uwaga nr 1249 i Pan 

 – uwaga nr 1250 składają uwagi dotyczące: 
1) poszerzenia terenów aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości (AG1) 

w kierunku północnym; 
2) dopuszczenia w obrębie ww. obszaru lokalizacji obiektów handlu o powierzchni 

sprzedaży powyżej 2000 m2. 
Składający uwagi informują m.in., że: „tereny znajdujące się w rejonie ulicy Rzgowskiej, 
Józefów oraz nowoprojektowanej Trasy Górna Etap III to działki rolne znajdujące się 
w miejscu, które do tej pory były mało aktywne gospodarczo ze względu na niską dostępność 
komunikacyjną.  
Dopuszczenie na tych terenach zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów, 
magazynów, usług komercyjnych, usług handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży 
większej niż 2000 m2 umożliwi znaczące rozwinięcie funkcjonalności tego obszaru. 
Skrzyżowanie głównych szlaków komunikacyjnych powinno umożliwić lokalizację wielu 
funkcji celem zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej tej części miasta względem 
przyległych gmin na rzecz których Łódź do tej pory traciła inwestycje”. 
Do uwag nr 1249 i 1250 dołączono załącznik graficzny zawierający oznaczenie obszaru. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na 
terenach między ul. Rzgowską a projektowaną tzw. Trasa Górną – etap III” wyznaczono 
jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „AG1 – Tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej 
uciążliwości”. Obejmuje ona część nieruchomości wskazanych w uwadze. Przy tak dużej 
rezerwie terenów rozwojowych obecnie niezabudowanych, rozszerzenie tej strefy jest 
nieuzasadnione, a ponadto wiązałoby się z generowaniem konfliktu z istniejącą zabudową 
mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Józefów i ul. Nowe Górki. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Analizy w zakresie potrzeb i nasycenia miasta obiektami 
handlowymi o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wykazały brak zasadności 
wyznaczania nowych terenów pod realizację tego typu funkcji na obszarze Łodzi. 
W projekcie Studium przyjęto założenie, że tego typu funkcje mogą pojawić się jedynie 
w obrębie dwóch terenów pofabrycznych, jako istotny czynnik ich aktywizacji (dawna 
„Wifama” i posiadła wodno-fabryczne). 
 
Uwaga nr 403 
 

- wpłynęła 2 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 215/70, 215/35 i 215/23, w obrębie W-45, położonych przy 

ul. Grabińskiej 24. 
 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, „w związku 
z zamiarem budowy na powyższych działkach”. 
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Składający uwagę informuje m.in., że: „działki są usytuowane pomiędzy działkami 
budowlanymi, w których istnieją już domy mieszkalne, są w trakcie budowy lub będą 
wkrótce. 
Pragnę nadmienić, że jestem osobą samotną, starszą, dla której zabezpieczenie związane 
z posiadaniem tych działek z możliwością zabudowy jednorodzinnej jest sytuacją być i móc 
egzystować (…)”.  
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
 
Uwaga nr 405 
 

- wpłynęła 2 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 96/1, w obrębie B-60, położonej przy ul. Bursztynowej. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej 
na dużych działkach (M4). 
Składający uwagę informuje m.in., że: „Jako właściciel wyżej wymienionej działki chciałbym 
realizować na nieruchomości zabudowę mieszkaniową, projekt w studium w obecnym 
kształcie ogranicza moje prawo własności w tym zakresie”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Przedmiotowa działka znajduje się na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich, będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. Działka ta wraz 
z otaczającymi ją terenami została w planie ochrony Parku zaliczona do „Strefy N – 
obejmującej obszary o dominującej funkcji rolnej, w przewadze niezabudowane lub 
z rozproszoną zabudową”, która stanowi podstawową strefę, decydującą o ochronie walorów 
krajobrazowych Parku. W strefie tej zakłada się utrzymanie dotychczasowego użytkowania 
i zagospodarowania. Powyższe względy, obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru 
(przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej. 
 
Uwaga nr 411 
 

- wpłynęła 1 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr 232/20 i 232/21, w obrębie W-45, położonych przy ul. Stanisława 

Witkacego 23/25. 
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Pani  i Pan  składają uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej 
(MN). 
Składający uwagę informują m.in., że: powyższe „nieruchomości gruntowe zakupiliśmy 
z myślą o wzniesieniu na nich zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W celu realizacji 
powyższego zamierzenia uzyskaliśmy stosowną Decyzję Nr (…) z 12.06.2007 r. o warunkach 
zabudowy, w której ustalono warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
jednorodzinnego, wolnostojącego budynku mieszkalnego z użytkowym poddaszem i garażem 
na samochód osobowy w jednej bryle, przyłącza wodociągowego, przyłącza energii 
elektrycznej, bezodpływowego zbiornika na nieczystości· lub przydomowej, biologicznej 
oczyszczalni ścieków. Tego rodzaju warunki zostały ustalone dla wszystkich pozostałych 
nieruchomości gruntowych położonych w Łodzi przy ul. Stanisława Witkacego od nr 14 do 
34 i od 11 do 27 /31, oznaczonych jako działki gruntu odpowiednio numerami od 232/3 do 
232/24.  
Dotychczas przy ul. Stanisława Witkacego wybudowane zostały cztery jednorodzinne 
całoroczne domy mieszkalne (trzy są już zamieszkałe), a dwa kolejne są w budowie. Wspólną 
inicjatywą wszystkich właścicieli ww. działek doszło do uporządkowania ul. Stanisława 
Witkacego, doprowadzono ją do stanu drogi gruntowej utwardzonej o statusie miejskim 
i włączono ją w plan zimowego utrzymania ulic Łodzi. Cała ul. Stanisława Witkacego została 
uzbrojona w media. (…)”. Składający uwagę podkreślają, że ww. nieruchomości są prywatną 
własnością i nigdy nie należały do zakładowego lub rodzinnego ogrodu działkowego. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych 
otoczonych ogrodami działkowymi) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej.  
Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów, na których obecnie istnieje 
zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje 
się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), możliwe będzie wydzielenie 
stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). Zostanie to szczegółowo 
określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
 
Uwaga nr 414 
 

- wpłynęła 30 września 2017 r.,  
- dotyczy działek nr 844/12 i 844/14, w obrębie W-45, położonych przy ul. Grabińskiej 

28. 
 
Państwo  składają uwagę dotyczącą: 
klasyfikacji ww. działek jako terenów o rozpoczętych procesach urbanizacji z udziałem 
zabudowy w układach ulicowych. 
Składający uwagę informują m.in., że: „Na terenie tym zostało wydzielonych 19 działek 
budowlanych o powierzchniach 900-1200 m2 z wydanymi Warunkami Zabudowy na budowę 
domów jednorodzinnych (decyzja nr (…) i (…); trzy domy w budowie; kilka kolejnych na 
etapie pozwoleń na budowę; wytyczone zostały geodezyjnie ulice szerokości 8 m, została 
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utwardzona nawierzchnia szerokości 4,5 m; rozprowadzone zostało okablowanie 
energetyczne średniego i niskiego napięcia wraz z nową stacją transformatorową; kończymy 
budowę sieci wodociągowej rozprowadzającej wodę do działek. Dodatkowo w trakcie jest 
proces nadawania nazwy ulicy prowadzącej do powyższych działek”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
Przedmiotowe działki położone są w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem 
zieleni w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju 
nowych struktur zabudowy. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów 
w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili 
opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych 
decyzji administracyjnych), możliwe będzie wydzielenie stref zabudowy (w oparciu 
o istniejące zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 433 
 

- wpłynęła 29 września 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 29, 30, 45, 37/4, 6/1, 5/1, 44/1, 43, 4/3, 42/1, 33/5, 36/1, 88/1, 34, 

9, 33/6, 7/8, 38, 39, 33/1, 32/2 i 3/3, w obrębie G-56, położonych przy 
ul. Ziemiańskiej. 

 
Pan  , Pani  , Pani  , 
Pan , Pan , Pani , Pan  

 Pani , Pani , Pani , 
Pan  i Pani  składają uwagę dotyczącą: 
sprzeciwu wobec wyłączenia ww. obszaru z możliwości zabudowy. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „Uważamy, że propozycje takich planów [wyłączenie 
działek z zabudowy] godzą w nasze prawa własności oraz ograniczają w bardzo znaczny 
sposób dysponowanie swoim majątkiem. W naszym mniemaniu jest to niezgodne 
z Konstytucją RP dlatego zrobimy wszystko co w naszej mocy aby chronić swoją własność 
i prawa nabyte w Konstytucji RP (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwzględniając postulat zawarty w uwadze, w projekcie Studium wprowadzono zmianę 
polegającą na wyznaczeniu w obrębie większości nieruchomości wskazanych w uwadze 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej „AG1 – Tereny aktywności gospodarczej 
o ograniczonej uciążliwości”. Nie wyznaczono strefy aktywności gospodarczej 
w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy przy ul. Ogrodniczej i ul. Kolumny. 
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Uwaga nr 436 
 

- wpłynęła 3 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 39, w obrębie P-11 oraz działki nr 1, w obrębie P-12, położonych 

przy ul. Stare Złotno. 
 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
zmiany przeznaczenia działek wymienionych w uwadze z terenów aktywnych przyrodniczo 
(O) na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układach ulicowych (PM). 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „Przeznaczenie działek na tereny aktywne 
przyrodniczo jest bezzasadne i krzywdzące dla mnie jako właściciela, gdyż są to jedne 
z nielicznych działek, które zostały pozbawione możliwości zabudowy mieszkaniowej od 
ul. Stare Złotno. Studium w obecnym kształcie jest nieaktualne i nie odzwierciedla stanu 
rzeczywistego, gdyż deweloperzy na terenach oznaczonych jako aktywne przyrodniczo 
(symbol O), wykorzystując brak planu miejscowego przed 2015 rokiem, uzyskali pozwolenia 
na budowę i teraz realizują bądź już zrealizowali na tych terenach osiedla mieszkaniowe. (…) 
przed powstaniem studium i planu miejscowego, moje działki miały przeznaczenie rolne, i tak 
jak inne nieruchomości przy ul. Stare Złotno, posiadały możliwość zabudowy mieszkaniowej 
mieszkaniowej w pasie 50 m od drogi. Na działce nr 39 stał dom mieszkalny i stodoła, które 
posiadały adres Stare Złotno 104. W chwili obecnej budynki zostały przeze mnie rozebrane, 
a teren został uporządkowany, celem postawienia na tej działce budynku mieszkalnego”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
W projekcie Studium dokonano zmian polegających na rozszerzeniu wyznaczonej wzdłuż 
ul. Stare Złotno jednostki funkcjonalno-przestrzennej „PM – Tereny zabudowy 
mieszkaniowej w układach ulicowych” o fragmenty wskazanych w uwadze działek. Obecna 
struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru wskazanego w uwadze i jego otoczenia (tereny 
zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych) oraz dostateczna w skali miasta ilość 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wskazania 
całości nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Pozostała część działek 
została więc włączona w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne 
przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. 
 
Uwaga nr 437 
 

- wpłynęła 2 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr 8/15 i 8/11, w obrębie G-19, położonych przy ul. Perkalowej. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
zmiany przebiegu planowanej drogi zbiorczej (przedłużenia ul. Aleksandra Puszkina 
na południe) tj. odsunięcia jej od ww. działek. 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „w przedstawionym Studium przebieg drogi znajduje 
się w bardzo bliskim sąsiedztwie działek przeznaczonych dla zabudowy jednorodzinnej, 
w tym mojej działki o nr 8/15. Jednocześnie plan drogi przebiega przez działkę nr 8/11, której 
jestem współwłaścicielem. Wobec tego proszę o zmianę planu przebiegi tej drogi i odsunięcie 
jej od wyżej wymienionych działek”. 
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Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Studium ma charakter dokumentu strategicznego, którego zadaniem jest wskazanie 
długoterminowych rezerw terenowych dla istotnych dla miasta inwestycji drogowych. 
Projektowana trasa stanowiąca przedłużenie ul. Aleksandra Puszkina jest jednym 
z elementów podstawowej sieci połączeń drogowych miasta. Stanowi istotne połączenie 
otaczających regionów z ulicami o wyższych klasach i odciąża ul. Tomaszowską 
z nadmiernego natężenia ruchu samochodowego. Proponowany przebieg drogi jest 
uwarunkowany ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na obszarze objętym uchwałą Nr XXXVI/939/16 Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 19 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, 
Małego Rycerza, Tomaszowskiej do terenów kolejowych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 
4570). Zgodnie z zapisami projektu Studium, dopuszcza się możliwość zmiany przebiegu 
elementów liniowych takich jak drogi, pod warunkiem utrzymania ciągłości systemu. 
Szczegółowe trasowanie przebiegu drogi nastąpi na etapie wydawania stosownej decyzji 
administracyjnej. 
 
Uwaga nr 438 
 

- wpłynęła 2 października 2017 r.,  
- dotyczy szybkiej kolei miejskiej i aglomeracyjnej (typu S-Bahn). 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
uwzględnienia w projekcie Studium nowej linii szybkiej kolei miejskiej i aglomeracyjnej 
(typu S-Bahn), łączącej Aleksandrów Łódzki, Łódź i Brzeziny, która byłaby obsługiwana 
przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną. Składający uwagę precyzuje jej przebieg na terenie 
Łodzi jako „częściowo przebiegająca tunelem pod ulicami: Rojna, Wielkopolska, 
Lutomierska, Wojska Polskiego. Trasa na terenie Łodzi: Romanów, Rojna, Łódź - Żabieniec, 
Wielkopolska, Lutomierska, Manufaktura - Stare Miasto, Wojska Polskiego, Sikawa, 
Nowosolna”.  
Składający uwagę informuje m.in., że: „Projekt nawiązuje do powstającego pod centrum 
Łodzi tunelu kolejowego (Łódź Niciarniana - Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska). Jest związany 
z planami rozwoju Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz informacjami prasowymi, 
o niewykorzystanych kilkunastu miliardach złotych z UE na projekty kolejowe (…). 
Uzasadniony jest tym, że Łódź nie jest skomunikowana linią kolejową (ani innym 
transportem szynowym) z Aleksandrowem Łódzkim ani z Brzezinami. Linię Aleksandrów - 
Łódź - Brzeziny można przedłużyć w kierunku zachodnim (do Poddębic) i wschodnim 
(do Rogowa, i dalej, poprzez zmodernizowaną linię Rogowskiej kolejki wąskotorowej - do 
Rawy Mazowieckiej i Białej Rawskiej).  
Linie kolejowe szybkiej kolei miejskiej i aglomeracyjnej (typu 5-Bahn) to najszybszy 
i najbardziej komfortowy sposób komunikacji publicznej w obrębie miasta i aglomeracji; 
w godzinach szczytu mogą z powodzeniem konkurować z samochodem pod względem czasu 
przejazdu (…).  
Przebieg linii pod ulicami: Rojna, Wielkopolska, Lutomierska, Wojska Polskiego pozwala 
zbudować tunel w większości metodą odkrywkową, która jest tańsza, niż drążenie tunelu przy 
pomocy tarczy. ŁKA ma również tę przewagę nad transportem tramwajowym, że koszty 
budowy linii, zakupu taboru i obsługi (nawet w granicy miasta) będzie spoczywał głównie 
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na samorządzie województwa (ŁKA), a nie na mieście (jak w przypadku tramwaju). 
Przy ul. Rojnej, Wielkopolskiej i Lutomierskiej nie ma linii tramwajowych, więc transport 
nie będzie tu konkurować z tramwajem. (…). Stacje przesiadkowe przy Żabieńcu 
i na Marysinie pozwolą połączyć tę linię z kolejową linią obwodową. Ta linia może znacząco 
poprawić transport publiczny w obrębie miasta i aglomeracji, ograniczyć ilość samochodów 
wjeżdżających do Łodzi i łodzian poruszających się po mieście samochodem (co ma 
niebagatelne znaczenie, biorąc pod uwagę wysoką pozycję Łodzi w rankingach najbardziej 
zakorkowanych miast Europy), przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Łodzi 
(ograniczenie smogu poprzez zmniejszenie emisji liniowej), przyczyni się do rozwoju Łodzi 
i sąsiednich miast aglomeracji łódzkiej”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Projekt Studium zawiera przebiegi nowych linii kolejowych zgodnie z rozwiązaniami 
zawartymi w obowiązującym Studium oraz zgodnie z wnioskami zarządzającego terenami 
kolejowymi. Nie przewiduje rozwoju nowych linii kolejowych w kierunku Aleksandrowa 
Łódzkiego i Brzezin. 
 
Uwaga nr 439 
 

- wpłynęła 2 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 306/8, 306/10, 306/13, 306/14, 306/15, 306/16, 306/17, 306/18 

i 306/19, w obrębie B-11, położonych przy ul. Łagiewnickiej i ul. Czapli. 
 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na działkach 
o powierzchni minimum 1000 m2 i ze „wskaźnikiem wielkości powierzchni nowej zabudowy 
w stosunku do powierzchni działki max. 0,15 w celu pozostawienia stosunkowo dużej 
powierzchni biologicznie czynnej”. 
Składający uwagę informuje m.in., że:  
„1. Teren (…) jest położony na gruntach o bardzo niskiej klasie bonitacyjnej oznaczonej jako 
RVI (…) i bardzo niskim poziomie wody gruntowej oraz nie jest wykorzystywany rolniczo od 
kilkunastu lat. 
2. Teren ten przylega bezpośrednio do ul. Łagiewnickiej lub ul. Czapli w których znajdują się 
wszystkie media - czyli jest możliwość pełnego wykorzystania uzbrojenia terenu w: sieć 
energetyczną, sieć gazową, sieć telefoniczną, sieć wodociągową, utwardzone (asfalt) drogi 
dojazdowe. 
3. Działki na tym terenie powstały w wyniku podziału, zatwierdzonego decyzją Prezydent M. 
Łodzi, oraz została ustalona, naliczona i uiszczona opłata adiacencka. 
4. Działki te uzyskały decyzje o warunkach zabudowy - budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne (…). 
Uważam również, że doskonałym zabezpieczeniem dla tego terenu jest (…) zaplanowanie 
możliwości realizacji budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w otoczeniu zieleni 
(…). Na terenie przylegającym do lasu i posiadającym infrastrukturę techniczną (media) 
najlepszym rozwiązaniem jest zabudowa jednorodzinna z dużą powierzchnią zieloną gdzie 
gospodarz dba o otoczenie domu niż pozostawienie pustej przestrzeni ale z planem nie do 
zrealizowania (działalność rolnicza). (…) Zagospodarowanie tego terenu poprzez zabudowę 
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mieszkaniową jednorodzinną w otoczeniu zieleni spowoduje: (…), wykorzystanie istniejącej 
sieci uzbrojenia terenu - droga, wodociąg, gaz, telefon czy prąd”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie przeznaczenia działek na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej – zostały włączone w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „M4 – 
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dużych działkach”. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie parametrów i wskaźników wskazanych w uwadze. 
Minimalną wielkość działki ustalono na 2000 m2 z uwagi na położenie obszaru w otulinie 
Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, intensywność zabudowy ustalono na maksimum 
0,3. Ustalenia projektu Studium zawarte w karcie dla jednostki funkcjonalno-przestrzennej 
„M4 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dużych działkach” zostały 
sformułowane dla wszystkich jednostek „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach 
ulicowych” na terenie całego miasta. Ze względu na przyjętą skalę Studium (1:15000), nie 
jest możliwe ich zróżnicowanie i dostosowanie do lokalnych uwarunkowań i potrzeb - takie 
działanie będzie możliwe na etapie sporządzania planu miejscowego. Jak zapisano 
w ustaleniach projektu Studium, podane wskaźniki dotyczące zagospodarowania 
i użytkowania terenów należy traktować jako wielkości wyjściowe, które po 
przeanalizowaniu potrzeb oraz możliwości ich zapewnienia mogą być skorygowane. 
 
Uwaga nr 440 
 

- wpłynęła 3 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7, 11/8, 11/9, 11/10, 11/11 

i 11/12, w obrębie W-17. 
 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie 
z wydaną decyzją o warunkach zabudowy. 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „(…) działki te posiadają W-Z mówiącą o zabudowie 
jednorodzinnej. (…) są po kosztownym podziale. W przyszłości chciałabym się tam 
wybudować, a także moje dzieci”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
Przedmiotowe działki położone są w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem 
zieleni w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju 
nowych struktur zabudowy. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów 
w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili 
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opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych 
decyzji administracyjnych), możliwe będzie wydzielenie stref zabudowy (w oparciu 
o istniejące zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 441 
 

- wpłynęła 3 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 44, w obrębie B-10, położonej przy ul. Przepiórczej b.n. 

 
Pani , Pan  i Pan  
składają uwagę dotyczącą: 

1) zmiany przeznaczenia ww. działki, zgodnie z otrzymanymi decyzjami, na tereny 
zabudowy jednorodzinnej; 

2) lub „odstąpienia od projektowanej w Studium zmiany sposobu zagospodarowania 
także z uwzględnieniem otrzymanych decyzji”. 

Składający uwagę informuje m.in., że: „została wydana w dniu 27.10.2015 roku decyzja 
o warunkach zabudowy nr (…). Działka została nabyta w celu podziału na dwie części 
i budowy dwóch domów jednorodzinnych. W momencie zakupu poprzedni właściciel 
nieruchomości Pan (…) przedstawił poprzednio wydane dnia 17.02.2012 warunki zabudowy 
nr (…). Okoliczność, że na przedmiotowej działce przyznane były warunki zabudowy było 
kryterium decydującym i przekonującym nas o wyborze i zakupie ww. działki, gdyż 
stanowiło to naszym zdaniem gwarancję możliwości uzyskania kolejnych warunków 
i pozwoleń potrzebnych do realizacji celu jakim miała być zabudowa działki domami 
jednorodzinnymi. Dodatkowo podkreślić należy, że warunki taki otrzymaliśmy dnia 
27.10.2015 roku nr (…) i rozpoczęliśmy proces inwestycyjny”.  
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) i Ad. 2) Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów 
niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej 
Przedmiotowe działki położone są w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O –
 Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem 
zieleni w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju 
nowych struktur zabudowy. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów 
w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili 
opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych 
decyzji administracyjnych), możliwe będzie wydzielenie stref zabudowy (w oparciu 
o istniejące zainwestowanie terenu). 
 
Uwagi o numerach 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448 i 449 posiadają taki sam zakres 
merytoryczny i zostały rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 3 października 2017 r.,  
- dotyczą działki nr 117/1, w obrębie W-48, położonej przy ul. Brzezińskiej. 
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Pani  – uwaga nr 442, Pan  – uwaga nr 443, Pani 
 – uwaga nr 444, Pani  – uwaga nr 445, 

Pani  – uwaga nr 446, Pan  – uwaga nr 447, 
Pani  – uwaga nr 448 i Pan  – 
uwaga nr 449 składają uwagi dotyczące: 
zachowania dla ww. działki dotychczasowej funkcji wyznaczonej dla tego obszaru (tereny 
przemysłowo-usługowe) zawartej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego z 2010 r. 
Składający uwagę informują m.in., że: „(…) działka jest położona w pobliżu węzła autostrady 
A1. W związku z przeznaczeniem terenu i jego atrakcyjną lokalizacją, podjęłam współpracę 
z inwestorem zainteresowanym zakupem m.in. mojej nieruchomości. Inwestor ma zamiar 
zbudować tam centrum magazynowo - produkcyjne. Ze względu na położenie działki przy 
autostradzie i planowanej obwodnicy, jej użytkowanie rolnicze będzie bardzo ograniczone, 
ponieważ oddziaływanie ww. dróg wpłynie negatywnie na jakość gleby i upraw”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwagi uwzględnione w zakresie części działki przylegającej do projektowanej obwodnicy 
osiedla Nowosolna od strony północnej. Po przeprowadzeniu ponownych analiz, w tym 
wydanych decyzji administracyjnych, w projekcie Studium wskazano możliwy, maksymalny 
zasięg rozwoju terenów aktywności gospodarczej w tym rejonie miasta – wyznaczono 
jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „AG1 – tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej 
uciążliwości” oraz wskazano strefy kształtowania zieleni izolacyjnej na styku z terenami 
mieszkaniowymi. 
Uwagi nieuwzględnione w zakresie pozostałych części działki: 
- znajdującej się w korytarzu komunikacyjnym rezerwowanym dla projektowanej 

obwodnicy osiedla Nowosolna. Zawarty w projekcie Studium przebieg obwodnicy jest 
zgodny z koncepcją przygotowaną przez Zarząd Inwestycji Miejskich do przetargu na 
realizację drogi. Faktyczny zasięg pasa drogowego będzie podlegał doprecyzowaniu na 
etapie sporządzania projektów realizacyjnych drogi, 

- znajdującej się po południowej stronie projektowanej obwodnicy osiedla Nowosolna. 
Obszar ten pozostawiono w jednostce funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne 
przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Za granicę zasięgu terenów przemysłowych 
przyjęto projektowaną obwodnicę osiedla Nowosolna. 

 
Uwaga nr 450 
 

- wpłynęła 3 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 63/2, 64/5 i 71/1, w obrębie B-43, położonych przy ul. Kwiatowej. 

 
Państwo  składają uwagę dotyczącą: 
sprzeciwu dla „objęcia ww. działek terenami zielonymi” i przeznaczenia działki wskazanej 
w uwadze na tereny „zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, bliźniaczej i szeregowej”. 
Składający uwagę informują m.in., że: „(…) teren ten ma dostęp do drogi publicznej. (…) 
Jesteśmy właścicielami tego terenu od 1995 r., działki te są niższej klasy ziemi IV i V. 
W sąsiedztwie występuje zabudowa jednorodzinna oraz szeregowa. Jesteśmy również 
właścicielami terenu po przeciwnej stronie ul. Kwiatowej, który został objęty w studium pod 
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zabudowę mieszkaniową. Wokół znajduje się wiele terenów zielonych, ogródków 
działkowych oraz parków. Poprzedni plan zagospodarowania przestrzennego przewidywał 
budowę na naszych terenach przedłużenia ul. Wojska Polskiego w związku z tym planem już 
od lat 60-tych właściciele działki nie mogli jej zagospodarować. W 2017 r. kiedy zaniechano 
budowy drogi pojawiła się możliwość skorzystania z działki i po latach uzyskać warunki 
zabudowy (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na wrysowaniu przebiegu 
projektowanej Trasy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Szczecińskiej do al. Włókniarzy. 
Przedmiotowa nieruchomość leży częściowo w zasięgu wyznaczonego w projekcie Studium 
korytarza drogowego projektowanego przedłużenia ul. Wojska Polskiego – ulicy klasy 
głównej ruchu przyspieszonego – GP. Trasa ta została uznana za istotny element sieci ulic 
miasta w obowiązującym Studium oraz Aktualizacji Studium Systemu Transportowego dla 
Miasta Łodzi. Będzie stanowiła dojazd do węzła drogi ekspresowej S14, a także pełniła 
ważną rolę połączenia rejonów Teofilowa i Złotna z obszarem śródmiejskim miasta. 
W przypadku niedrożności ul. Bolesława Bolesława Limanowskiego, Trasa Wojska Polskiego 
będzie stanowiła jedyną alternatywę dla mieszkańców tych rejonów miasta. Faktyczny zasięg 
pasa drogowego i potrzeby w zakresie wykupu poszczególnych działek będą podlegały 
doprecyzowaniu na etapie wydawania stosownej decyzji administracyjnej. 
 
Uwaga nr 452 
 

- wpłynęła 3 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 128, w obrębie W-43, położonej przy ul. Malowniczej 127/129. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia całej ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „w okolicy mojej nieruchomości, inne nieruchomości 
posiadają prawomocne decyzje o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę na 
zespoły budynków mieszkalnych - jednorodzinnych daleko od jezdni, z drogą wewnętrzną.  
Moja działka ma powierzchnię 15 800 m2, planuję na niej zrealizować drogę wewnętrzną 
w osi działki. Po obu stronach drogi zlokalizować budynki jednorodzinne wybudowane 
w systemie lekkiego budownictwa ze słomy. Marzeniem są zielone dachy.  
Działkę uporządkowałem zachowując większość samosiejek brzóz i sosen.  
Wzdłuż ul. Malowniczej po lewej stronie działki zamierzam wybudować, wykorzystując 
istniejące fundamenty (zrealizowane na podstawie pozwolenia na budowę z Gminy 
Nowosolna w 1997 r.) salę „spotkań” o wielorakim przeznaczeniu; z prawej strony działki 
zamierzam wybudować przedszkole. W roku 2016 r. uporządkowałem teren. W 2017 r. 
ogrodziłem cały teren. „Malownicza Dolina" bez pozytywnej Państwa decyzji nie powstanie, 
a proponowana powyżej zmiana pozwoli zrealizować moje plany”. 
Do uwagi dołączono: 20 zdjęć ww. terenu. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
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Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na najintensywniej 
zagospodarowanych terenach wzdłuż ul. Malowniczej wyznaczono jednostkę funkcjonalno-
przestrzenną „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”. Obecna 
struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru wskazanego w uwadze i jego otoczenia 
(przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej o szerszym zasięgu. Obszar ten został więc włączony w granice jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. 
 
Uwaga nr 460 
 

- wpłynęła 2 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 8/10, w obrębie G-19, położonej przy ul. Olechowskiej 2a. 

 
Pan , Pan , Pan  i Pani 

 składają uwagę dotyczącą: 
zmiany przebiegu projektowanej nowej drogi łączącej węzeł przy ul. gen. Jarosława 
Dąbrowskiego i projektowanej ul. Śląskiej i włączenia ww. działki do strefy terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składający uwagę informują m.in., że: „(…) przy ulicy Perkalowej wybudowany jest nowy 
budynek jednorodzinny a w trakcie realizacji będą następne (wydawane są pozwolenia 
na budowę). Ww. projektowana droga zakłuci tę zabudowę jak również zakłuci przewidziane, 
projektowane budynki mieszkalne jednorodzinne na działce 8/10”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Studium ma charakter dokumentu strategicznego, którego zadaniem jest wskazanie 
długoterminowych rezerw terenowych dla istotnych dla miasta inwestycji drogowych. 
Projektowana trasa stanowiąca przedłużenie ul. Aleksandra Puszkina jest jednym 
z elementów podstawowej sieci połączeń drogowych miasta. Stanowi istotne połączenie 
otaczających regionów z ulicami o wyższych klasach i odciąża ul. Tomaszowską 
z nadmiernego natężenia ruchu samochodowego. Proponowany przebieg drogi jest 
uwarunkowany ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na obszarze objętym uchwałą Nr XXXVI/939/16 Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 19 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, 
Małego Rycerza, Tomaszowskiej do terenów kolejowych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 
4570). Zgodnie z zapisami projektu Studium, dopuszcza się możliwość zmiany przebiegu 
elementów liniowych takich jak drogi, pod warunkiem utrzymania ciągłości systemu. 
Szczegółowe trasowanie przebiegu drogi nastąpi na etapie wydawania stosownej decyzji 
administracyjnej. Opisane powyżej warunkowania oraz obecna struktura funkcjonalno-
przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) i dostateczna w skali miasta ilość 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia 
w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej. 
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Uwaga nr 461 
 

- wpłynęła 3 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 89/4, 89/6, 89/8, 89/9, 101/1 i 101/2, w obrębie W-34, położonych 

przy ul. Janowskiej 5. 
 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 

1) ujednolicenia statusu funkcjonalnego ww. nieruchomości tj. wyrównania 
przeznaczenia terenu do granic ewidencyjnych działek; 

2) przeznaczenia ww. działek na „cele produkcyjne (w tym: składowanie 
i magazynowanie), zgodnie z obowiązującym planem miejscowym – 
z uwzględnieniem terenu zalesionego (zmiana jego przeznaczenia), bądź zmiany jego 
przeznaczenia umożliwiającej zabudowę, a w ostateczności utrzymania 
dotychczasowego statusu przeznaczenia (PS/ZL)”. 

Składający uwagę informuje m.in., że: „opisana wyżej nieruchomość położona w Łodzi przy 
ul. Janowskiej 5, (…) składa się z działek ewidencyjnych o różnym przeznaczeniu 
funkcjonalnym. Obecna ilość i zróżnicowanie funkcjonalne przeznaczenia działek wynikają 
z dokonanej interwencji Miasta i podzielenia nieruchomości na mniejsze działki, z uwagi na 
planowane poprowadzenie drogi al. Książąt Polskich od strony ul. Rokicińskiej (oznaczenie: 
2KDG) w aktualnie obowiązującym Planie zagospodarowania przestrzennego (działka nr: 
89/4, 101/2). Zgodnie z jego treścią - część nieruchomości znajdowała się na terenie objętym 
Planem jako tereny przeznaczone na cele produkcyjne i składowania, a część - na terenach 
zalesionych. 
Treść Projektu Studium (…) zakłada, że nieruchomość zostanie objęta terenami 
o przeznaczeniu rekreacyjno-wypoczynkowym a częściowo - terenem zalesionym natomiast 
planowana wcześniej droga al. Książąt Polskich nie została ujęta w planach Projektu Studium. 
Dotychczas funkcjonujące oznaczenie dawało szansę na zbycie nieruchomości 
z przeznaczeniem pod działalność produkcyjną, zaś planowana zmiana odstrasza 
potencjalnych kupców, powodując wyłączenie terenu spod możliwości zabudowy i utratę 
wartości. Z uwagi na istniejący na nieruchomości stan współwłasności (czterech 
współwłaścicieli), sprzedaż nieruchomości - jako najkorzystniejszy sposób zniesienia 
współwłasności - w tym stanie rzeczy może okazać się niewykonalna. Zagospodarowaniu 
tych terenów na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wyłącza ich przeznaczenie na działalność 
komercyjną lub odpłatną, a więc w realny sposób ogranicza ich przeznaczenie i przekłada się 
na wartość zbywczą nieruchomości”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwzględniając częściowo postulat zawarty w uwadze, w projekcie Studium wprowadzono 
zmianę polegającą na włączeniu w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „AG1 – 
Tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości” południowej części 
nieruchomości wskazanej w uwadze. Zgodnie z zapisami projektu Studium dopuszczalnym 
przeznaczeniem terenów w tej jednostce może być zabudowa przemysłowa, usługowa, 
składy, magazyny, centra logistyczne, z wykluczeniem przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko. 
Nie uwzględniono uwagi w zakresie wyłączenia wschodniej części nieruchomości z granic 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej „RW – Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe”. 
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Tereny te łączą się z szerszym obszarem, który stanowi istotny element kształtowania strefy 
rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców pobliskich zespołów zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej. 
 
Uwaga nr 463 
 

- wpłynęła 4 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 36/1, w obrębie G-56, położonej przy ul. Ziemiańskiej 41 oraz 

działki nr 88/1, w obrębie G-56, położonej przy ul. Kolumny 450. 
 
Pani  i Pan  składają uwagę dotyczącą: 
sprzeciwu dla wyłączenia z zabudowy ww. działek, prośby o przeznaczenie ich na tereny 
zabudowy mieszkaniowej w związku z zamiarem wybudowania przez dzieci domów 
mieszkalnych. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru wskazanego w uwadze i jego otoczenia 
(przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej. 
Ponadto w projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na włączeniu działki nr 36/1 
w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „AG1 – Tereny aktywności gospodarczej 
o ograniczonej uciążliwości”. 
 
Uwaga nr 464 
 

- wpłynęła 4 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 28, w obrębie G-56, położonej przy ul. Ziemiańskiej 35. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
sprzeciwu dla przeznaczenia ww. działki pod zieleń i prośby o przeznaczenie ich na tereny 
zabudowy mieszkaniowej. 
Składający uwagę informuje m.in., że: przed wojna na ww. działce stał dom. Dodaje, 
że „Powody dla których wyrażam sprzeciw wobec planów zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Łodzi: 
1. Wyrażam chęć sprzedaży nieruchomości. 
2. W sąsiedztwie są oraz powstają nowe budowy mieszkalne. 
3. Mam dwójkę dzieci i w przyszłości chciałbym tę działkę podzielić. 
4. Działka ta jest moją własnością i uważam, że powinienem mieć prawo do decydowania 
o jej użytkowaniu”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
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Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru wskazanego w uwadze i jego otoczenia 
(przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej. 
Ponadto w projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na włączeniu przedmiotowej 
działki w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „AG1 – Tereny aktywności 
gospodarczej o ograniczonej uciążliwości”. 
 
Uwaga nr 465 
 

- wpłynęła 4 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 7, 8, 38 i 39, w obrębie G-56, położonych przy ul. Ziemiańskiej. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej, w związku z zamiarem 
wybudowania domu mieszkalnego. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru wskazanego w uwadze i jego otoczenia 
(przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej. 
Ponadto w projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na włączeniu 
przedmiotowych działek w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „AG1 – Tereny 
aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości”. 
 
Uwaga nr 467 
 

- wpłynęła 4 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr 29 i 30, w obrębie G-56, położonych przy ul. Ziemiańskiej. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej z możliwością prowadzenia 
działalności gospodarczej. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „w przyszłości planuję otwarcie działalności i na 
działkach tych będę chciał budować. Ponadto nie wykluczam odsprzedania części działki pod 
cele budowlane w celu uzyskania środków na rozwinięcie działalności”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
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Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
Uwzględniając częściowo postulat zawarty w uwadze, w projekcie Studium wprowadzono 
zmianę polegającą na wyznaczeniu w obrębie nieruchomości wskazanej w uwadze jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „AG1 – Tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej 
uciążliwości”. 
 
Uwaga nr 468 
 

- wpłynęła 4 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 37/4, w obrębie G-56, położonej przy ul. Ziemiańskiej 45 oraz 

działki nr 89, w obrębie G-56, położonej przy ul. Kolumny 452. 
 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej z możliwością prowadzenia 
działalności gospodarczej. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
Uwzględniając częściowo postulat zawarty w uwadze, w projekcie Studium wprowadzono 
zmianę polegającą na włączeniu działki o numerze ewidencyjnym 37/5 w granice jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „AG1 – Tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej 
uciążliwości”. 
 
Uwaga nr 469 
 

- wpłynęła 4 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 33/5, w obrębie G-56, położonej przy ul. Ziemiańskiej 33. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej „lub użytkowej”. 
Składający uwagę informuje m.in., że nie wyraża zgody na całkowite wyłączenie z zabudowy 
spwojej działki z następujących powodów: 
„1. Planuję w przyszłości sprzedaż części działki na pozostałej planuję inwestycję budowlaną. 
2. Na sąsiednich działkach obrębu B-56 obecnie powstają nowe budynki mieszkalne. 
3. Powyższa nieruchomość jest moją własnością – prawa do niej gwarantuje Konstytucja RP 
i nie zgadzam się na plany zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
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Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
Uwzględniając częściowo postulat zawarty w uwadze, w projekcie Studium wprowadzono 
zmianę polegającą na włączeniu przedmiotowej nieruchomości w granice jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „AG1 – Tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej 
uciążliwości”. 
 
Uwaga nr 471 (złożona w 2 egzemplarzach – drugi egzemplarz o nr 1161) 
 

- wpłynęła 3 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 52, w obrębie G-52, położonej przy ul. Scaleniowej 21. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
Braku zgody na zmianę „klasyfikacji gruntów [ww. działki] na las”. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „(…) w chwili obecnej las stanowi 0,1727 ha - 
reszta działki tj. 0,1206 ha stanowią grunty rolne oraz budynki o powierzchni 139 m2 
w związku z powyższym nie zgadzam się na zmianę klasyfikacji gruntów na las i proszę 
o uwzględnienie tego faktu w studium zmian. Na terenie rolnym w chwili obecnej rosną 
krzewy owocowe oraz jabłonie, chciałbym także zmienić klasyfikację tych gruntów na 
rekreacyjne”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W projekcie Studium wskazuje się obszar Lasu Rudzkiego dla rozwoju terenów leśnych – 
jednostka funkcjonalno-przestrzenna „L – Tereny lasów o powierzchni minimum 3 ha”. 
Zgodnie z zapisami projektu Studium dla tej jednostki, możliwe będzie funkcjonowanie 
istniejących terenów zabudowy, wyłącznie w granicach obecnego zainwestowania. Pozwoli to 
na zachowanie ładu przestrzennego i utrzymanie równowagi między obszarami 
zabudowanymi a terenami zieleni. Ponadto teren Lasu Rudzkiego, ze względu na walory 
przyrodniczo-krajobrazowe został objęty obszarową formą ochrony przyrody – zespół 
przyrodniczo-krajobrazowy „Ruda Willowa”. Zgodnie z zapisami uchwały zabrania się m.in. 
niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru. 
 
Uwaga nr 472 
 

- wpłynęła 3 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr 8/16 i 8/11, w obrębie G-19, położonych przy ul. Perkalowej. 

 
Państwo  składają uwagę dotyczącą: 
sprzeciwu wobec planowanego przebiegu drogi zbiorczej z węzła ulic gen. Jarosława 
Dąbrowskiego i Aleksandra Puszkina (przedłużenie ul. Aleksandra Puszkina w kierunku 
południowym). 
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Składający uwagę informują m.in., że: „(…) posiadamy wydaną przez Prezydenta Miasta 
Łodzi decyzję o warunkach zabudowy z prawem do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i jesteśmy w trakcie procesu budowlanego, podobnie jak nasi sąsiedzi- działka 8/15. Niepokoi 
nas również bliskość planowanego przebiegu ww. drogi, jako że zakupiliśmy tą działkę 
z nadzieją na sąsiedztwo parku i zieleni a nie zgiełku i hałasu drogi, zwłaszcza, że park 
„Na Młynku” jak mówi studium ma być „terenem o najwyższych w skali miasta walorach 
przyrodniczych i krajobrazowych, wymagających podjęcia działań zabezpieczających je 
przed degradacją" a nie wpływających na jej degradację, do czego przebieg planowanej drogi 
z pewnością się przyczyni. Podczas zakupu ww. działek sprawdzaliśmy przebieg studium, 
w którym planowana droga z węzła gen. Jarosława Dąbrowskiego/ Aleksandra Puszkina 
przebiegała po stronie wschodniej od ul. Tomaszowskiej, co gwarantowało ciszę i spokój 
i niewątpliwie wpłynęło na cenę działki, która teraz po przeprowadzeniu planowanej drogi 
niewątpliwie spadnie”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Studium ma charakter dokumentu strategicznego, którego zadaniem jest wskazanie 
długoterminowych rezerw terenowych dla istotnych dla miasta inwestycji drogowych. 
Projektowana trasa stanowiąca przedłużenie ul. Aleksandra Puszkina jest jednym 
z elementów podstawowej sieci połączeń drogowych miasta. Stanowi istotne połączenie 
otaczających regionów z ulicami o wyższych klasach i odciąża ul. Tomaszowską 
z nadmiernego natężenia ruchu samochodowego. Proponowany przebieg drogi jest 
uwarunkowany ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na obszarze objętym uchwałą Nr XXXVI/939/16 Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 19 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, 
Małego Rycerza, Tomaszowskiej do terenów kolejowych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 
4570). Zgodnie z zapisami projektu Studium, dopuszcza się możliwość zmiany przebiegu 
elementów liniowych takich jak drogi, pod warunkiem utrzymania ciągłości systemu. 
Szczegółowe trasowanie przebiegu drogi nastąpi na etapie wydawania stosownej decyzji 
administracyjnej.  
 
Uwaga nr 473 
 

- wpłynęła 4 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 207/5, 207/6, 207/7, 207/8, 207/9, 207/10 i 207/11, w obrębie W-

1, między ul. Opolską a ul. Herbową 19. 
 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tak jak 
w obowiązującym Studium. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „Sąsiednie działki np. 211/16, 211/15, 211/14 itd. są 
już przeznaczone pod budowę domów jednorodzinnych (posiadają warunki zabudowy 
z pozwoleniem na budowę). Na niektórych działkach budowa jest już realizowana. Ponadto 
uważam, że tereny z działkami zabudowanymi, z dużą ilością zieleni będą bardziej atrakcyjne 
niż pole z dziko rosnącą roślinnością”. 
Do uwagi dołączono: 2 mapy z ww. terenem. 
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Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
 
Uwaga nr 474 
 

- wpłynęła 4 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr 261/4 i 261/5, w obrębie W-1. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
„zostawienia terenu ww. jako działki przeznaczone pod zabudowę rezydencjonalną, 
jednorodzinną”. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „Na sąsiednich działkach powstają domy 
jednorodzinne, uważamy, iż kontynuacja zabudowy na ww. terenach zamknie całość 
w ciekawe, w dobrym miejscu, usytuowane osiedle. Z dala od miejskiego zgiełku”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na najintensywniej 
zagospodarowanych terenach istniejącej zabudowy wzdłuż ul. Koniakowskiej (w rejonie 
skrzyżowania z ul. Barytową i ul. Herbową) wyznaczono jednostkę funkcjonalno-
przestrzenną „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”. Obecna 
struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru wskazanego w uwadze i jego otoczenia 
(przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej o szerszym zasięgu. Obszar ten został więc włączony w granice jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. 
Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej jednostce, na których 
obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego 
(czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), możliwe 
będzie wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 475 
 

- wpłynęła 4 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr 227/3 i 228/3, w obrębie W-1. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
utrzymania ww. działek jako „terenów przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną”. 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „wokół powstają piękne domy jednorodzinne, moja 
działka jest pusta, więc zagospodarowanie jej jako działkę budowlaną byłoby wskazane, tym 
bardziej, że płacę na nią podatki jak za działkę budowlaną. Na tereny zielone można 
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wykorzystać obszary już zadrzewione w sposób naturalny, wystarczy tylko zrobić porządki na 
danym terenie (jest tych działek wokół bardzo dużo) a tereny puste, pola zostawić na budowę 
jednorodzinną, z dużą ilością zieleni”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru wskazanego w uwadze i jego otoczenia 
(przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia 
w Studium w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla 
rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Obszar ten został więc włączony w granice jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. 
Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej jednostce, na których 
obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego 
(czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się 
wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 476 
 

- wpłynęła 3 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 318/1, w obrębie B-8. 

 
Rada Osiedla Radogoszcz składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na teren zieleni. 
Składający uwagę informują m.in., że: „Jest to teren naturalnej zieleni, obecnie 
niezagospodarowany, otoczony gęstą zabudową blokową. Teren ten wykorzystywany jest 
przez właścicieli psów do spacerów z pupilami (w pobliskim zieleńcu przy ul. Łososiowej psy 
można prowadzać wyłącznie na smyczy). Dzięki temu psy nie zanieczyszczają ulic, 
trawników i np. placów zabaw, mogą też swobodnie pobiegać. Teren był w ostatnich latach 
dwukrotnie zgłoszony do zadań Budżetu Obywatelskiego - projekt RADO-DOGS”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga wykracza poza szczegółowość ustaleń Studium. W projekcie Studium nie wyznacza 
się lasów i terenów zieleni urządzonej, o powierzchni mniejszej niż 3 ha, nie będących 
w Zarządzie Zieleni Miejskiej. Projekt Studium uzupełniono o zapis umożliwiający 
funkcjonowanie istniejących oraz tworzenie nowych terenów zieleni urządzonej w ramach 
wszystkich wyznaczonych jednostek funkcjonalno-przestrzennych. Doprecyzowanie zasięgu 
terenów zieleni nastąpi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
 
Uwaga nr 478 
 

- wpłynęła 4 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr 605 i 606, w obrębie G-55, położonych przy ul. Czternastu 

Straconych. 
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Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej. 
Składający uwagę informuje m.in., że powyższa nieruchomość została zakupiona w celu 
wybudowania na niej budynków mieszkalnych. Dodaje, że: „Na działkę o numerze 606 mam 
już wydane warunki zabudowy (WZ), a na działkę 605 jestem w trakcie załatwiania (WZ). 
Na moich działkach jest podłączona energia i trwa budowa wodociągów, a na przyłączenie 
gazowe została już podpisana umowa”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na najintensywniej 
zagospodarowanych terenach istniejącej zabudowy wzdłuż ul. Dzikich Pól wyznaczono 
jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „M4 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
na dużych działkach”. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru wskazanego 
w uwadze i jego otoczenia (przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali 
miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość 
wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej 
dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej o szerszym zasięgu. Obszar ten został więc włączony 
w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
użytkowane rolniczo”. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej 
jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania 
planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji 
administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 479 
 

- wpłynęła 4 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 607, w obrębie G-55, położonej przy ul. Czternastu Straconych. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „Powyższa nieruchomość, czyli działka o nr 607 
została zakupiona przeze mnie w celu wybudowania na niej budynku mieszkalnego, na który 
mam już projekt domu. Jestem w trakcie załatwiania warunków zabudowy. Na mojej działce 
jest podłączona energia i trwa budowa wodociągów, a na przyłączenie gazowe została już 
podpisana umowa z PSG Sp. Z.o.o. Proszę więc o zmianę przeznaczenia danej działki 
na budowlaną”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na najintensywniej 
zagospodarowanych terenach istniejącej zabudowy wzdłuż ul. Dzikich Pól wyznaczono 
jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „M4 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
na dużych działkach”. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru wskazanego 
w uwadze i jego otoczenia (przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali 
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miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość 
wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej 
dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej o szerszym zasięgu. Obszar ten został więc włączony 
w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
użytkowane rolniczo”. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów 
w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili 
opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych 
decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 481 
 

- wpłynęła 4 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr 64/8 i 64/9, w obrębie B-5, położonych przy ul. Liściastej 15/17. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny usługowe, zgodnie ze Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „Taka [tereny zieleni] projektowana funkcja terenu 
znacząco ogranicza możliwości inwestycyjne oraz nie koresponduje z silnie zurbanizowanym 
charakterem otoczenia nieruchomości. (…) Zgodnie z obowiązującym studium, które 
nawiązuje do aktualnego sposobu zagospodarowania terenów, przedmiotowa nieruchomość 
usytuowana jest w otoczeniu terenów przemysłowo - usługowych, obszarów o przewadze 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów zielonych (…). Taki charakter sąsiedztwa 
nieruchomości stwarza możliwość uzyskania decyzji o warunkach zabudowy zarówno 
na inwestycję o funkcji przemysłowo - usługowej, usługowej jak i mieszkaniowej. 
Tereny zielone usytuowane są natomiast w kierunku północnym i zachodnim, zaś 
szczegółowe wytyczne dotyczące ich zagospodarowania wynikają z planów miejscowych - 
Uchwała Nr VIII/146/15 i XXXVII/970/16. Wyłączanie z zabudowy kolejnych terenów, 
w otoczeniu których znajdują się rozległe obszary zielone, nie jest ekonomicznie uzasadnione 
jak również nie wynika z dotychczasowego sposobu zagospodarowania nieruchomości oraz 
jej otoczenia”. 
Do uwagi dołączono: rysunek obowiązującego Studium oraz rysunek projektu Studium, 
z zaznaczeniem ww. terenu. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie możliwości realizacji funkcji usługowej na przedmiotowych 
nieruchomościach. W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na włączeniu 
wymienionych w uwadze działek w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „M2 – 
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej”. Zgodnie 
z ustaleniami projektu Studium, tereny zabudowy usługowej stanowią dopuszczalne 
przeznaczenie terenów w tej jednostce. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie wydzielenia jednostki terenów zabudowy usługowej. 
W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowych nieruchomości istnieją osiedla zabudowy 
mieszkaniowej. Ze względu, na potrzebę kształtowania zwartych struktur przestrzennych 
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i kontynuację istniejącego zagospodarowania nie wyznaczono w tym rejonie miasta jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej wyłącznie dla rozwoju zabudowy usługowej. 
 
Uwaga nr 482 
 

- wpłynęła 4 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 227/13, 227/15, 227/16, 227/17, 227/18, 227/19, 227/20, 227/21, 

227/22, 227/23, 227/24 i 227/25, w obrębie G-54, położonych przy ul. Wiskickiej 
21/25. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „Posiadam W-Z na trzy budynki mieszkalne 
jednorodzinne, umowę z gazownią na wykonanie przyłącza gazowego w działce 227/13. 
Zakładam wodociąg w tejże działce (aktualne pozwolenia), czas realizacji 2018 marzec, 
oraz zawartą umowę z elektrownią na przyłącze elektryczne”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na najintensywniej 
zagospodarowanych terenach istniejącej zabudowy wzdłuż ul. Wiskickiej wyznaczono 
jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach 
ulicowych”. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru wskazanego w uwadze 
i jego otoczenia (przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia 
w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej o szerszym zasięgu. Obszar ten został więc włączony w granice 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane 
rolniczo”. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej jednostce, na 
których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu 
miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), 
dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 483 
 

- wpłynęła 4 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 188/3, 188/4, 188/5, 188/6, 188/7, 188/8, 189/5, 189/6, 189/7, 

189/8, 189/9, 189/10, 190/7, 190/8, 190/9, 190/10, 190/11, 190/12, 190/13, 190/14, 
190/15, 190/16, 190/17, 190/18, 190/19, 190/21, 190/22, 190/23, 190/24, 190/25 
i 190/26, w obrębie P-12, położonych przy ul. Stare Złotno. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia działek wskazanych w uwadze na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zgodnie z dokonanym podziałem geodezyjnym. 
Składający uwagę informuje że: „Teren znajduje się w pasie przylegającym do ulicy Stare 
Złotno, która wyposażona jest w pełną infrastrukturę komunalną – wodociąg, kanalizacja, 
rurociąg gazowy, sieć energetyczna, linia telefoniczna i światłowodowa. Obszar na całej swej 
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długości od strony południowej przylega do działki nr 197, na której posadowiony jest 
budynek mieszkalny. Obszar ww. działek znajduje się na gruntach rolnych VI klasy”. 
Do uwagi dołączono: mapę ww. terenu. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na poszerzeniu pasa terenów „PM - 
Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych” po wschodniej stronie od ul. Stare 
Złotno, obejmując część działek wskazanych w uwadze. Obecna struktura funkcjonalno-
przestrzenna obszaru wskazanego w uwadze i jego otoczenia (tereny zabudowy 
mieszkaniowej w układach ulicowych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wskazania pozostałej 
części nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Pozostała część działek 
została więc włączona w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne 
przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. 
 
Uwaga nr 484 
 

- wpłynęła 4 października 2017 r.,  
- dotyczy obszaru pomiędzy ul. Stare Złotno (od zachodu), działką nr 187/2 

(od północy), w obrębie P-12, projektowaną drogą Retkinia-Teofilów (od wschodu), 
granicą miasta i ul. Konstantynowską (od południa). 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. obszaru na tereny zabudowy rekreacyjno-mieszkaniowej. 
Składający uwagę informuje że: „Powyższy teren położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie 
zurbanizowanego obszaru Konstantynowa Łódzkiego, na którym realizowana jest intensywna 
zabudowa jednorodzinna. Obszar objęty wnioskiem przylega do ulicy Stare Złotno 
wyposażony jest w pełną infrastrukturę komunalną. Całość terenu zajmują grunty rolne V i VI 
klasy. Na działce nr 197 wybudowana jest rezydencja, a na działce nr 198 budynek 
rekreacyjny”. 
Do uwagi dołączono załącznik graficzny. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na poszerzeniu pasa terenów „PM -
 Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych” po wschodniej stronie od ul. Stare 
Złotno, obejmując część działek wskazanych w uwadze. Obecna struktura funkcjonalno-
przestrzenna obszaru wskazanego w uwadze i jego otoczenia (tereny zabudowy 
mieszkaniowej w układach ulicowych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wskazania pozostałej 
części nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Pozostała część działek 
została więc włączona w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne 
przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. 
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Uwagi o numerach 487, 492 i 495 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 4 października 2017 r.,  
- dotyczą obszaru Nowego Centrum Łodzi, w granicach obrębów S-2, S-6, W-24, W-

15, W-23. 
 
Pan  – uwaga nr 487, Pani  – uwaga nr 492 
i Pan  - uwaga nr 495 składają uwagi dotyczące: 
zachowania dla obszaru ustaleń z dotychczasowego Studium uchwalonego w 2010 r. 
i aktualizacji układu komunikacyjnego.  
Składający uwagę informują m.in., że: „Dotychczasowe Studium uwzględniało 
rozstrzygnięcia dyspozycji urbanistycznej Roba Kriera, która jest spójnym projektem 
scalającym ten obszar z otoczeniem i gwarantującym maksymalny zakres przestrzeni 
publicznych w zgodzie z racjami zabudowy komercyjnej”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Oba dokumenty – obowiązujące Studium i projekt Studium zawierają odpowiadające 
szczegółowości studium dyspozycje przestrzenne określające obszar Nowego Centrum Łodzi 
jako strefę terenów wielofunkcyjnych o szczególnym znaczeniu dla kreowania nowych 
wartości w centrum miasta. W projekcie Studium wskazano na potrzebę kształtowania tego 
obszaru jako współczesnego centrum usługowo-mieszkaniowego, z wykorzystaniem 
w kształtowaniu systemu przestrzeni publicznych elementów istniejących i w powiązaniu 
z osiami kompozycyjnymi miasta. W projekcie Studium dokonano częściowych zmian 
w zakresie układu komunikacyjnego: obniżono klasę techniczną ul. Zielonej i ul. Prezydenta 
Gabriela Narutowicza od ul. gen. Lucjana Żeligowskiego do ul. Henryka Sienkiewicza, 
podwyższono klasę ul. dr. Seweryna Sterlinga do zbiorczej. Dodatkowo, uwzględniając 
częściowo zawarty w uwadze postulat o potrzebie aktualizacji układu komunikacyjnego, 
wprowadzono w projekcie Studium zmianę polegającą na zrezygnowaniu z wyznaczania jako 
ulicy zbiorczej al. Rodziny Poznańskich. Zmiana ta wynika z kształtu zrealizowanych w tym 
rejonie inwestycji. Układ pozostałych rozwiązań w ramach systemu transportowego w rejonie 
Nowego Centrum Łodzi pozostaje nadal aktualny. 
 
Uwagi o numerach 488, 490, 493 i 497 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie. 
 

- wpłynęły 4 października 2017 r.,  
- dotyczą działek nr: 1/21, 1/20 i 1/17, w obrębie P-13, obszar dawnego poligonu 

wojskowego Brus. 
 
Pan  – uwaga nr 488, Pan  – uwaga nr 490, Pani 

 – uwaga nr 493 i Pani  – uwaga nr 497 składają 
uwagi dotyczące: 

1) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
2) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
3) niesporządzenia Studium na aktualnej mapie ewidencji gruntów. 
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Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Projekt studium został sporządzony na aktualnej mapie 
topograficznej pochodzącej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wymóg 
sporządzania rysunku studium na kopii mapy topograficznej wynika z rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118 
z 2004 r., poz. 8313). 
 
Uwaga nr 498 
 

- wpłynęła 4 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr 449 i 28/10, w obrębie W-38, położonych przy ul. Gminnej 34 oraz 

pozostałych działek położonych w granicach ulic: Jędrzejowskiej, Dworcowej 
i Gminnej zaliczonych do kategorii M4. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
wyłączenia ww. działek z zasięgu projektowanego korytarza ekologicznego. 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „(…) taki zapis pozostaje w sprzeczności 
z prawomocnym pozwoleniem na budowę (…)” oraz dodaje, że „(…) bezzasadne jest 
tworzenie sztucznego ograniczenia zabudowy na działkach już intensywnie zabudowanych 
i to na obszarze jedynie starego korytarza rzeki Ner, który zgodnie z wykonanymi przez 
Państwa badaniami, nie jest obciążony żadnym zagrożeniem powodziowym”. 
Do uwagi dołączono: decyzję o pozwoleniu na budowę z dnia 18.05.2016 r.  
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwzględniając częściowo postulat zawarty w uwadze, w projekcie Studium wprowadzono 
zmianę polegającą na zrezygnowaniu w obrębie jednostek funkcjonalno-przestrzennych 
przeznaczonych pod zabudowę z wyznaczania jednocześnie stref korytarzy ekologicznych. 
Z uwagi jednak na rolę tych terenów w systemie ekologicznym miasta, wskazano na rysunku 
projektu Studium tereny wymagające zachowania ciągłości powiązań przyrodniczych. 
 
Uwaga nr 499 
 

- wpłynęła 4 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 332/1, 333/2 i 354, w obrębie G-1, położonych przy 

ul. Nad Jasieniem oraz działki nr 331, w obrębie G-1, położonej przy 
ul. Obywatelskiej 38. 
 

 składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. obszaru na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i nie 
ograniczania ilości możliwych mieszkań do 8 lokali w budynku. 
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Składający uwagę informują m.in., że: „Na ww. działki wydane są decyzje o warunkach 
zabudowy na budynek wielorodzinny o prawdopodobnej liczbie mieszkań oscylującej między 
30 a 40. Prace przygotowawczo – projektowe są w toku”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na przedmiotowych działkach 
wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „M2 – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jedno- i wielorodzinnej niskiej”. Charakter tego obszaru – osiedle o przewadze zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, powoduje, że brak jest uzasadnienia dla intensyfikacji 
zabudowy poprzez dopuszczenie zabudowy wielorodzinnej. 
 
Uwagi o numerach 500, 501, 502 i 505 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 4 października 2017 r.,  
- dotyczą działki nr 312/20, w obrębie W-47, położonej przy ul. Tymiankowej 1 oraz 

działek nr: 312/21, 312/22, 312/23, 312/24 i 312/25, w obrębie W-47, położonych 
przy ul. Brzezińskiej 138. 
 

Pan  – uwaga nr 500, Pani  – uwaga nr 501, 
Pan  – uwaga nr 502 i Pani  – uwaga nr 505 składają 
uwagi dotyczące: 
przeznaczenia ww. obszaru na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dużych 
działkach. 
Składający uwagę nr 500 i 505 informują m.in., że: „Wyżej wymienione działki były 
wykorzystywane rolniczo jako pastwiska dla koni. Jest to ostatni teren wykorzystywany 
w sposób rolniczy - wokół następuje rozwój budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. 
W najbliższej przyszłości działalność rolnicza na terenie miasta będzie musiała zostać 
wygaszona”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie działek nr 312/20, 312/21 i 312/22. W projekcie Studium 
wprowadzono zmianę polegająca na włączeniu ww. nieruchomości w granice jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „M4 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
na dużych działkach”. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie pozostałych wskazanych w uwadze działek. 
Przedmiotowe nieruchomości (zlokalizowane poniżej wysokości ul. Rodzynkowej) 
pozostawiono w jednostce funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, 
w tym użytkowane rolniczo. W projekcie Studium przyjęto zasadę dążenia do kształtowania 
zwartych struktur mieszkaniowych – za granicę urbanizacji przyjęto granice działek 
ewidencyjnych na przedłużeniu ul. Rodzynkowej. 
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Uwaga nr 503 
 

- wpłynęła 4 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 338/26, 338/18, 338/19 i 338/22, w obrębie W-47, położonych 

przy ul. Jugosłowiańskiej 58. 
 

Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. obszaru na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składający uwagę informuje że: „Wokół ww. działek jest kilkadziesiąt ha lasów (części nie 
ma na mapie, bo są to samosiejki) i to zapewni dostateczną ilość zieleni i świeżego powietrza, 
a te działki nie powinny być budowlane, ponieważ ludzie poszukują działek w tym terenie, 
i jeżeli tu ich nie będzie, będą szukać poza miastem, w efekcie miasto się wyludni”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (tereny niezabudowane) oraz 
dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
 
Uwaga nr 506 
 

- wpłynęła 4 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 581/7, w obrębie W-48, położonej przy ul. Brzezińskiej. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
utrzymania dla ww. działek dotychczasowej funkcji wyznaczonej dla tego obszaru – tereny 
przemysłowo-usługowe zawartej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego z 2010 r. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „(…) działka jest położona w pobliżu węzła autostrady 
A1. W związku z przeznaczeniem terenu i jego atrakcyjną lokalizacją, podjąłem współpracę 
z inwestorem zainteresowanym zakupem m.in. mojej nieruchomości. Inwestor ma zamiar 
zbudować tam centrum magazynowo - produkcyjne. Ze względu na położenie działki przy 
autostradzie i planowanej obwodnicy, jej użytkowanie rolnicze będzie bardzo ograniczone, 
ponieważ oddziaływanie ww. dróg wpłynie negatywnie na jakość gleby i upraw”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Teren nie został wskazany do zainwestowania pod tereny aktywności gospodarczej, z uwagi 
na potrzebę uwzględnienia zasad ładu przestrzennego. Przedmiotowe działki położone są 
w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „M3 – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej”. Wpisują się one w mieszkaniowy charakter tej części osiedla Nowosolna 
i stanowią uzupełnienie istniejących struktur mieszkaniowych, docelowo mających stworzyć 
zwarty układ przestrzenny. 
Tereny aktywności gospodarczej wyznaczono w rejonie projektowanej obwodnicy osiedla 
Nowosolna, na terenach obecnie niezainwestowanych, z uwzględnieniem stref kształtowania 
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zieleni izolacyjnej na styku z terenami mieszkaniowymi, mających na celu minimalizację 
konfliktów przestrzennych i społecznych.  
 
Uwaga nr 507 (złożona w 2 egzemplarzach – drugi egzemplarz o nr 1340) 
 

- wpłynęła 4 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr 232/8 i 232/9, w obrębie W-45, położonych przy ul. Stanisława 

Witkacego 24/26. 
 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej 
(MN). 
Składający wagę informuje m.in., że: „(…) uzyskałem stosowną Decyzję Nr (…) 
o warunkach zabudowy, w której ustalono warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na 
budowie jednorodzinnego, wolnostojącego budynku mieszkalnego z użytkowym poddaszem 
i garażem (…). Tego rodzaju warunki zostały ustalone dla wszystkich pozostałych 
nieruchomości gruntowych położonych w Łodzi przy ul. Stanisława Witkacego od nr 14 do 
34 i od 11 do 27 /31, oznaczonych jako działki gruntu odpowiednio numerami od 232/3 do 
232/24. 
Dotychczas przy ul. Stanisława Witkacego wybudowane zostały cztery jednorodzinne 
całoroczne domy mieszkalne (trzy są już zamieszkałe), a dwa kolejne są w budowie. Wspólną 
inicjatywą wszystkich właścicieli ww. działek doszło do uporządkowania ul. Stanisława 
Witkacego, doprowadzono ją do stanu drogi gruntowej utwardzonej o statusie miejskim 
i włączono ją w plan zimowego utrzymania ulic Łodzi. Cała ul. Stanisława Witkacego została 
uzbrojona w media (…)” Składający uwagę podkreśla, że ww. nieruchomości nigdy nie 
należały do zakładowego lub rodzinnego ogrodu działkowego, dodaje, że „(…) sąsiednia 
działka nr 232/10 położona w Łodzi przy ul. Stanisława Witkacego 28, stanowiącą tzw. 
„dobre sąsiedztwo” w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, objęta jest w ww. studium obszarem pod zabudowę jednorodzinną 
wolnostojącą (MN)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych 
otoczonych ogrodami działkowymi) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej.  
Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów, na których obecnie istnieje 
zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje 
się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie 
stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 508 (złożona w 2 egzemplarzach – drugi egzemplarz o nr 1327) 
 

- wpłynęła 4 października 2017 r.,  
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- dotyczy działek nr: 10/1, 11/1, 14/1, 17/1, 18/1, 19/1, 20/1, 21/1, 22/1, 23/4, 24/2, 
25/2, 26/2, 28/5, 29/1, 30/2, 31/2 i 32/1, w obrębie G-46, położonych przy 
ul. Kolumny. 

 
 składa uwagę dotyczącą: 

1) przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
z usługami; 

2) zmiany przebiegu projektowanej ul. Kolumny klasy G, przechodzącej przez 
ww. działki. 

Składający uwagę informują m.in., że: „(…) zgodnie z decyzją warunkach zabudowy (…) 
[działki] zostały przeznaczone pod budowę osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego z pełną 
infrastrukturą, terenami zielonymi i rekreacyjnymi. (…) Zrealizowanie tej inwestycji, którą 
można nazwać małym miasteczkiem (tereny rekreacyjne mają zająć 8380 m2, w tym place 
zabaw i boiska 3650 m2 oraz tereny spacerowe 4730 m2), przyczyni się do rozwoju tej części 
miasta. Doprowadzenie do skutku planowanej od wielu lat inwestycji będzie niemożliwe 
z uwagi na projektowany przebieg ulicy Kolumny, która przebiega przez środek terenu 
inwestycyjnego. Podnoszę przy tym, że niemożność zagospodarowania powyższych terenów 
była spowodowana długotrwałym postępowaniem o uzyskanie warunków zabudowy, o które 
spółka ubiegała się od czerwca 2008 r., tj. w czasie, gdy projektowana ulica Kolumny klasy 
G miała całkowicie inny przebieg, poza granicami ww. działek, wyznaczony w Studium 
z 2002 r.”. 
Do uwagi dołączono załącznik graficzny w postaci rysunku planu zagospodarowania terenu. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru 
(przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej, w szczególności wielorodzinnej (wyznaczanie nowych terenów zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej poza koleją obwodową jest sprzeczne z założeniami Strategii 
Przestrzennego Rozwoju Łodzi 2020+). Ponadto rozprzestrzenianie zabudowy na tereny 
doliny rzeki Olechówki nie jest wskazane zarówno ze względów krajobrazowych jak 
i ekologicznych. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Studium ma charakter dokumentu strategicznego, którego 
zadaniem jest wskazanie długoterminowych rezerw terenowych dla istotnych dla miasta 
inwestycji drogowych. Projektowana droga jest niezbędna dla poprawy jakości obsługi 
komunikacyjnej obszaru całego miasta. Przebieg drogi jest zgodny z zawartym 
w obowiązującym Studium i Aktualizacji Studium Systemu Transportowego dla Miasta 
Łodzi. Faktyczny zasięg pasa drogowego i potrzeby w zakresie wykupu poszczególnych 
działek będą podlegały doprecyzowaniu na etapie wydawania stosownych decyzji 
administracyjnych. 
 
Uwaga nr 509 
 

- wpłynęła 5 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 844/30, 844/14 i 844/28, w obrębie W-45, położonych przy 

ul. Grabińskiej 28. 
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Pani  i Pan  składają uwagę dotyczącą: 
klasyfikacji ww. działek jako „tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną”. 
Składający uwagę informują m.in., że: „Na terenie tym zostało wydzielonych 19 działek 
budowlanych o powierzchniach 900 - 1200 mkw z wydanymi Warunkami Zabudowy na 
budowę domów jednorodzinnych (…). Trzy domy są aktualnie w budowie; kilka kolejnych na 
etapie pozwoleń na budowę. Na działkach 844/14 i 844/28 wytyczone zostały geodezyjnie 
ulice szerokości 8 m, częściowo wykonana została utwardzona nawierzchnia szerokości 4,5 
m. Rozprowadzone zostało okablowanie energetyczne średniego i niskiego napięcia wraz 
z nową stacją transformatorową. Wybudowana została pierwsza część sieci wodociągowej 
rozprowadzającej wodę do działek”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
Przedmiotowe działki położone są w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem 
zieleni w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju 
nowych struktur zabudowy. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów 
w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili 
opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych 
decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 511 (złożona w 2 egzemplarzach – drugi egzemplarz o nr 1170) 
 

- wpłynęła 4 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr 322/6 i 322/7, w obrębie B-11, położonych przy ul. Czapli. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składająca uwagę informuje m.in., że teren ww. działek „(…) jest położony na gruntach 
o bardzo niskiej klasie bonitacyjnej oznaczonej jako R VI, Lz-RV oraz RV. Teren ten nie jest 
wykorzystywany rolniczo od wielu lat. Działki przylegają bezpośrednio do ul. Czapli, 
w której znajdują się wszystkie media: sieć energetyczna, sieć gazowa, sieć wodociągowa, 
sieć telefoniczna. Droga dojazdowa do działek jest asfaltowa. Działka 322/6 na tym terenie 
powstała w wyniku podziału działki 322/3 na działki 322/6 i 322/5, zatwierdzonego decyzją 
Prezydenta Miasta Łodzi, oraz zostało przeprowadzone i zakończone postępowanie w sprawie 
ustalenia opłaty adiacenckiej. Działka 322/3 (przed podziałem) uzyskała decyzje o warunkach 
zabudowy - budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne; Dla działki 322/3 zostało wydane 
prawomocne pozwolenie na budowę. Po podziale na działki 322/5 i 322/6 - dla obydwu 
działek zostały wydane warunki zabudowy. W chwili obecnej trwają prace prowadzące do 
wydania pozwoleń na budowę”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
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Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna działek (przewaga terenów niezabudowanych), 
ich walory przyrodnicze i krajobrazowe (dolina rzeki Bzury, otulina Parku Krajobrazowego 
Wzniesień Łódzkich) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Ponadto 
działki wskazane w uwadze, przylegające do koryta rzeki Bzury, zostały w planie ochrony 
Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich wskazane do objęcia ochroną jako zespół 
przyrodniczo-krajobrazowy „Łęgi nad Bzurą”. Ustalenia planu ochrony Parku 
Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich wskazują na potrzebę ograniczenia możliwości rozwoju 
zabudowy szczególnie w obrębie dolin rzecznych. 
 
Przedmiotowe działki położone są w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O –
 Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem 
zieleni w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju 
nowych struktur zabudowy. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów 
w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili 
opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych 
decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 512 
 

- wpłynęła 5 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 592, w obrębie B-49. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
sprzeciwu wobec przebiegu projektowanego korytarza drogowego łączącego ul. Tadeusza 
Boya-Żeleńskiego z ul. Dolną. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „(…) korytarz drogowy – „ma prawdopodobnie 
„przechodzić" przez mój dom rodzinny. Mam słuszne obawy że wybudowanie przedmiotowej 
drogi wymusiłoby wyburzenie mojego domu ze względu na małą przestrzeń pomiędzy 
domem a blokiem mieszkalnym. A właśnie w owej przestrzeni miałaby powstać 
przedmiotowa inwestycja. (…) przedmiotowa inwestycja (…) nie ma ani uzasadnienia 
ekonomicznego ani nie sądzimy by ruch samochodowy w tej okolicy wymagał takiej 
inwestycji drogowej. (…) istnieje inne rozwiązanie (np. rozbudowa ul. Wojska Polskiego)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Połączenie ul. Dolnej i ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego jest zgodne z rozwiązaniami 
zaproponowanymi w obowiązującym Studium i Aktualizacji Studium Systemu 
Transportowego dla Miasta Łodzi. Utworzenie w tym rejonie miasta nowego połączenia na 
kierunku wschód- zachód jest niezbędne. Obecnie ruch ten odbywa się chaotycznie, kilkoma 
odcinkami ulic i przejazdów, często o nawierzchniach w złym stanie technicznym. Realizacja 
projektowanej ulicy nie będzie się wiązała z obszerną rozbudową, lecz regulacją oraz budową 
podstawowych elementów tj. odpowiednia nawierzchnia, chodniki. 
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Uwaga nr 513 
 

- wpłynęła 5 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 4, w obrębie B-11, położonej przy ul. Jaskółczej 39a. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej. 
Składający uwagę informuje, że: „Działka posiada dojazd do drogi publicznej, jest w pełni 
uzbrojona i ogrodzona, pragnę dodać, że jesteśmy z bratem współwłaścicielami i mamy 
w przyszłości chęć budowy domów. Niedawno w Urzędzie Miasta została podjęta uchwała 
o oddaniu nam kawałka działki nr 4 na cele budowlane który przez pomyłkę przyłączony 
został do działki nr 3 której jesteśmy właścicielami, a działka nr 3 (3971 m2) w całości została 
przez miasto określona jako tereny zielone”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie 3/4 powierzchni przedmiotowej działki – w projekcie 
Studium wprowadzono zmianę polegającą na włączeniu fragmentu działki przylegającego 
do ul. Jaskółczej w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „M4 – Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej na dużych działkach”. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie pozostałej części działki – zachodniego jej narożnika 
położonego w sąsiedztwie zbiornika wodnego w dolinie rzeki Bzury, stanowiącej istotny 
element systemu przyrodniczego miasta. 
 
Uwaga nr 514 
 

- wpłynęła 5 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 193/6, w obrębie W-48, położonej przy ul. Pomorskiej 543a. 

 
Pani  i Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz 
z niezbędną drogą do jej obsługi. 
Składający uwagę informują m.in., że: „Jedynie w obszarze między ulicami Pomorska - 
Wiączyńska, w którym znajduje się rzeczona działka, tereny zostały wyłączone spod 
zabudowy, we wszystkich innych przypadkach planowana jest zabudowa mieszkaniowa.  
Nasza działka nie znajduje się na terenach leżących w dolinie pobliskiej rzeki Miazga, 
a według opracowania ekofizjograficznego jej gleby mają klasę bonitacyjną R V- gleby orne 
słabe. (…). W bliskim sąsiedztwie znajdują się osiedla zabudowy mieszkaniowej, m. in.: 
czterokondygnacyjny zespół zabudowy wielorodzinnej przy ul. Marynarzy Polskich 31-33 
(350 m w linii prostej), osiedle dwupiętrowych domków jednorodzinnych 
przy ul. Wiączyńskiej 13 (800 m w linii prostej)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
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Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na terenach istniejącej zabudowy 
wzdłuż ul. Pomorskiej wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „M3 – tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”. Pozostała część działki położona jest w granicach 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane 
rolniczo”. 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna tej części działki i jej otoczenia (przewaga 
terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej 
o szerszym zasięgu. 
Zapewnienie dojazdu do działki wykracza poza zakres i szczegółowość ustaleń Studium. 
 
Uwaga nr 515 (złożona w 2 egzemplarzach – drugi egzemplarz o nr 1112) 
 

- wpłynęła 5 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr 215/36 i 215/37, w obrębie W-45, położonych przy ul. Grabińskiej 

b.n. 
 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
pozostawienia przeznaczenia ww. obszaru, zgodnie z treścią Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. tj. „budownictwa mieszkaniowe 
rezydencjonalne”. 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „dla terenu bezpośrednio przylegającego do 
przedmiotowych działek zostało wydane kilkanaście prawomocnych decyzji o WZ i ZT 
zgodnych z zapisem aktualnie obowiązującego Studium potwierdzających tym samym 
dotychczasową politykę przestrzenną miasta dla tego obszaru w zakresie możliwości 
realizacji zabudowy mieszkaniowej. Na podstawie powyższych decyzji w bezpośrednim 
sąsiedztwie zostało zrealizowanych kilkadziesiąt budynków mieszkalnych, kilka wciąż jest 
w trakcie realizacji a kilkanaście kolejnych inwestycji jest na etapie opracowań projektowych.  
Działka stanowiąca drogę dojazdową ozn. Nr 217/71 jest w części utwardzona i posiada 
uzbrojenie w sieć wodociągową i energetyczną (sieć gazowa w trakcie przygotowania) 
umożliwiając tym samym realizację kolejnych inwestycji w obszarze niezabudowanych 
jeszcze działek”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
Przedmiotowe działki położone są w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem 
zieleni w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju 
nowych struktur zabudowy. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów 
w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili 
opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych 
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decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 516 
 

- wpłynęła 5 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr 102/4 i 102/5, w obrębie W-1, położonych przy ul. Strykowskiej 

143c. 
 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na „budownictwo jednorodzinne ekologiczne z dojazdowymi 
drogami gminnymi, podłączeniem gazu i kanalizacji. Umożliwienie również prowadzenia 
działalności gospodarczej bezpiecznej dla środowiska np. dom seniora”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Przedmiotowe działki znajdują się na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich, będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. Działki te wraz 
z otaczającymi je terenami zostały zaliczone do „Strefy N – obejmującej obszary 
o dominującej funkcji rolnej, w przewadze niezabudowane lub z rozproszoną zabudową”, 
która stanowi podstawową strefę, decydującą o ochronie walorów krajobrazowych Parku. 
W strefie tej zakłada się utrzymanie dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania. 
Powyższe względy, obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów 
niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy. 
 
Uwaga nr 517 
 

- wpłynęła 5 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 71/64, w obrębie B-39, położonej przy ul. Plonowej. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (M3). 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „Teren ten nie jest od dawna zalesiony. Z biegiem 
czasu nastąpiła degradacja zieleni, (…) na działce sąsiedniej objętej w projekcie Studium 
jednostką funkcjonalno – przestrzenną – Z – są prowadzone budowy domów rodzinnych. Na 
kolejnych działkach, również z przeznaczeniem Z – zostały ustalone warunki zabudowy 
(…)”. 
Do uwagi dołączono: kserokopię decyzji o warunkach zabudowy z dnia 28.04.2017 r. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
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przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Ponadto 
rozprzestrzenianie zabudowy na te tereny nie jest wskazane zarówno ze względów 
krajobrazowych jak i ekologicznych. Tereny te łączą się z szerszym obszarem (dolina rzeki 
Zimna Woda), który stanowi istotny element systemu przyrodniczego miasta.\ 
 
Uwagi o numerach 518, 534, 642, 924, 1015, 1016, 1022, 1042, 1043, 1111, od 1490 do 
1535, 1537, 1539, od 1541 do 1551, od 1553 do 1622, od 1624 do 1645, od 1647 do 1691, 
1693, 1694, od 1697 do 1707, od 1709 do 1845, 1847, 1850, 1851, 1852, 1926, 1928, od 
1937 do 1946, 1967 i 3352 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały rozpatrzone 
wspólnie 
 

- wpłynęły w dniach: 5 października 2017 r. – uwagi o numerach 518 i 534; 
6 października 2017 r. – uwaga o numerze 642; 9 października 2017 r. – uwagi 
o numerach: 924, 1015, 1016, 1022, 1042, 1043, 1111, od 1490 do 1535, 1536, 1537, 
1539, od 1541 do 1551, od 1553 do 1622, od 1624 do 1645, od 1647 do 1691, 1693, 
1694, od 1698 do 1707, 1709, 1710, od 1712 do 1845, 1847, 1850, 1851, 1852, 1928, 
od 1937 do 1946, 1967 i 3352; 10 października 2017 r. (data wpływu do Miejskiej 
Pracowni Urbanistycznej), 8 października 2017 r. (data stempla pocztowego) – uwaga 
o numerze 1697; 12 października 2017 r. (data wpływu do Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej), 6 października 2017 r. (data stempla pocztowego) – uwagi 
o numerach 1711 i 1926,  

- dotyczą obszaru osiedla Mileszki w rejonie ulic: Mileszki, Gerberowej, Sołeckiej, 
Taborowej, Kosodrzewiny, Frezjowej, Goryczkowej i Henrykowskiej. 

 
Pani  – uwaga nr 518, Pan  – uwaga nr 534, 
Pani  – uwaga nr 642, Pan  – uwaga nr 924, Pan 

 – uwaga nr 1015, Pani  – uwaga nr 1016, Pan  
 – uwaga nr 1022 (złożona w 2 egzemplarzach – drugi egzemplarz o nr 1552), 

Pan   – uwaga nr 1042, Pani   – uwaga nr 1043, 
Pani  – uwaga nr 1111, Pan  – uwaga nr 1490, 
Pan  – uwaga nr 1491, Pani  – uwaga nr 1492, 
Pani  – uwaga nr 1493, Pani  – uwaga nr 1494, Pan  

 – uwaga nr 1495, Pan  – uwaga nr 1496, Pani  
 – uwaga nr 1497, Pani  – uwaga nr 1498, Pan  
 – uwaga nr 1499, Pan  – uwaga nr 1500, Pan  

– uwaga nr 1501, Pan  – uwaga nr 1502, Pani  – uwaga 
nr 1503, Pan  – uwaga nr 1504, Pani  – uwaga 
nr 1505, Pan  – uwaga nr 1506, Pani  – uwaga nr 1507, 
Pani  – uwaga nr 1508, Pan  – uwaga nr 1509, 
Pani  – uwaga nr 1510, Pan  – uwaga 
nr 1511, Pan  – uwaga nr 1512, Pan  – 
uwaga nr 1513, Pan  – uwaga nr 1514, Pan  – uwaga 
nr 1515, Pani  – uwaga nr 1516, Pani  – uwaga 
nr 1517, Pani  – uwaga nr 1518, Pan  – uwaga nr 1519, 
Pan   – uwaga nr 1520, Pani   – uwaga nr 1521, 
Pan  – uwaga nr 1522, Pani  – uwaga nr 1523, 
Pani  – uwaga nr 1524, Pani  – uwaga nr 1525, 
Pan  – uwaga nr 1526, Pani  – uwaga nr 1527, 
Pani  – uwaga nr 1528, Pan  – uwaga nr 1529, 
Pani  – uwaga nr 1530, Pan  – uwaga nr 1531, 
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Pani  – uwaga nr 1532, Pani  – uwaga nr 1533, 
Pan  – uwaga nr 1534, Pan  – uwaga nr 1535, Pani 

 – uwaga nr 1537 (złożona w 2 egzemplarzach – drugi egzemplarz 
o nr 1646), Państwo  – uwaga nr 1539, Pani  

 Pan  – uwaga nr 1541, Pan  – uwaga 
nr 1542, Pani  – uwaga nr 1543, Pani  – uwaga 1544, 
Pani  – uwaga nr 1545, Pani  – uwaga nr 
1546, Pan  – uwaga nr 1547 (złożona w 2 egzemplarzach – drugi 
egzemplarz o nr 1696), Pan   – uwaga nr 1548 (złożona 
w 2 egzemplarzach – drugi egzemplarz o nr 1708), Pan  – uwaga nr 1549, 
Pani  – uwaga nr 1550, Pan  – uwaga nr 1551, 
Pani  – uwaga nr 1553, Pan  – uwaga nr 1554, 
Pani  – uwaga nr 1555, Pani  – uwaga 
nr 1556, Pani  – uwaga nr 1557, Pan  – uwaga nr 1558, 
Pan  – uwaga nr 1559, Pan  – uwaga nr 1560, Pani 

 – uwaga nr 1561, Pan  – uwaga nr 1562, Pani  
 – uwaga nr 1563, Pani  – uwaga nr 1564, Pan  

 – uwaga nr 1565, Pani  – uwaga nr 1566, Pan  
 – uwaga nr 1567, Pani  – uwaga nr 1568, Pan  

 i Pani  – uwaga nr 1569, Pan  i Pani  
 – uwaga nr 1570, Pani  – uwaga nr 1571, Pani  

 – uwaga nr 1572, Pani  – uwaga nr 1573, Pani -
 – uwaga nr 1574, Pani  – uwaga nr 1575, Pan  – 

uwaga nr 1576, Pan  – uwaga nr 1577, Pan  – 
uwaga nr 1578, Pani  – uwaga nr 1579, Pani  – 
uwaga nr 1580, Pani  – uwaga nr 1581, Pan  – 
uwaga nr 1582, Pani  – uwaga nr 1583, Pani  – uwaga 
nr 1584, Pan  – uwaga nr 1585, Pani  – uwaga 
nr 1586, Pan  – uwaga nr 1587, Pan  – uwaga nr 
1588, Pani  – uwaga nr 1589, Pani  – uwaga nr 1590, 
Pan  – uwaga nr 1591, Pan  – uwaga nr 1592, Pani 

 – uwaga nr 1593, Pan  – uwaga nr 1594, Pani  
 – uwaga nr 1595, Pani  – uwaga nr 1596, Pani 

 – uwaga nr 1597, Pani  – uwaga nr 1598, 
Pan  – uwaga nr 1599, Pani  – uwaga nr 1600, 
Pan  – uwaga nr 1601, Pani  – uwaga nr 1602, 
Pan  – uwaga nr 1603, Pan  – uwaga nr 1604, Pani  

 – uwaga nr 1605, Pan  – uwaga nr 1606, Pani  
 – uwaga nr 1607, Pan  – uwaga nr 1608, Pan  

 – uwaga nr 1609, Pani  – uwaga nr 1610, Pani  
 – uwaga nr 1611, Pan  – uwaga nr 1612, Pani  

 – uwaga nr 1613, Pan  – uwaga nr 1614, Pani  
 – uwaga nr 1615, Pan  – uwaga nr 1616, Pani  

 – uwaga nr 1617, Pani , Pan  – uwaga nr 1618, 
Pani  – uwaga nr 1619, Pani  i Pan  – 
uwaga nr 1620, Pani  – uwaga nr 1621, Pan  – 
uwaga nr 1622, Pani  – uwaga nr 1624, Pani  – 
uwaga nr 1625, Pani  – uwaga nr 1626, Pan  – uwaga nr 
1627, Pani  – uwaga nr 1628, Pani  – uwaga nr 1629, 
Pan  – uwaga nr 1630, Pan  – uwaga nr 1631, Pan 
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 – uwaga nr 1632, Pani  – uwaga nr 1633 
(złożona w 2 egzemplarzach – drugi egzemplarz o nr 1692), Pan  – 
uwaga nr 1634, Pan  – uwaga nr 1635, Pan  – uwaga nr 
1636, Pani  – uwaga nr 1637, Pani  – uwaga nr 1638, 
Pan  – uwaga nr 1639, Pan  – uwaga nr 1640, Pani 

 – uwaga nr 1641, Pani  – uwaga nr 1642, Pan 
 – uwaga nr 1643, Pani  – uwaga nr 1644, Pani 

 – uwaga nr 1645, Pani  – uwaga 
nr 1647, Pani  – uwaga nr 1648, Pan  – uwaga 
nr 1649, Pan  – uwaga nr 1650, Pani  – uwaga nr 1651, Pani 

 – uwaga nr 1652, Pani  – uwaga nr 1653, Pan  
 – uwaga nr 1654, Pani  – uwaga nr 1655, Pani 

 – uwaga nr 1656, Pan  – uwaga 
nr 1657, Pan  – uwaga nr 1658, Pani  – uwaga nr 
1659, Pani  – uwaga nr 1660, Pan  – uwaga nr 1661, Pani 

 – uwaga nr 1662, Pan  – uwaga nr 1663, Pan  
 – uwaga nr 1664, Pani  – uwaga nr 1665, Pan  

 – uwaga nr 1666, Pani  – uwaga nr 1667, Pan  
 – uwaga nr 1668, Pani  – uwaga nr 1669, Pan  – 

uwaga nr 1670, Pan  – uwaga nr 1671, Pan  – uwaga nr 
1672, Pan  – uwaga nr 1673, Pan  – uwaga nr 1674, 
Pan  – uwaga nr 1675, Państwo  – uwaga 
nr 1676, Pani  – uwaga nr 1677, Pani  – uwaga 
nr 1678, Pani  – uwaga nr 1679, Pani  – uwaga 
nr 1680, Pani  – uwaga nr 1681, Pani  – 
uwaga nr 1682, Pan  – uwaga nr 1683, Pan  – uwaga 
nr 1684, Państwo  – uwaga nr 1685, Pani  – uwaga 
nr 1686, Pan  – uwaga nr 1687, Pan  – uwaga nr 1688, 
Pani  – uwaga nr 1689, Pan  – uwaga nr 1690, Pan 

 – uwaga nr 1691, Pani  – uwaga 
nr 1693 (złożona w 2 egzemplarzach – drugi egzemplarz o nr 1695), Pani  

 – uwaga nr 1694, Pani , Pan  – uwaga 
nr 1697, Pan  – uwaga nr 1698, Pan  – uwaga 
nr 1699, Pan  – uwaga nr 1700, Pani  – uwaga nr 
1701, Pan  – uwaga nr 1702, Pani  – uwaga 
nr 1703, Pan  – uwaga nr 1704, Pan  – uwaga nr 1705, 
Pani  – uwaga nr 1706, Pani  – uwaga 
nr 1707, Pan  – uwaga nr 1709, Pani  – uwaga 
nr 1710, Pan  – uwaga nr 1711, Pan  – uwaga nr 1712, 
Pani  – uwaga nr 1713, Pan  – uwaga nr 1714, Pani  

 – uwaga nr 1715, Pani  – uwaga nr 1716, Pani  
 – uwaga nr 1717, Pan  – uwaga nr 1718, Pan  
 – uwaga nr 1719, Pani  – uwaga nr 1720, Pan  
 – uwaga nr 1721, Pan  – uwaga nr 1722, Pan  

 – uwaga nr 1723, Pani  – uwaga nr 1724, Pani  
 – uwaga nr 1725, Pan  – uwaga nr 1726, Pan  – 

uwaga nr 1727, Pan  – uwaga nr 1728, Pani  – uwaga 
nr 1729, Pan  – uwaga nr 1730, Pani  – uwaga 
nr 1731, Pan  – uwaga nr 1732, Pan  – uwaga nr 1733, Pan 

 – uwaga nr 1734, Pan  – uwaga nr 1735, Pani  
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 – uwaga nr 1736, Pan  – uwaga nr 1737, Pan  
 – uwaga nr 1738, Pani  – uwaga nr 1739, 

Pani  – uwaga nr 1740, Pani  – uwaga nr 1741, 
Pan  – uwaga nr 1742, Pan  – uwaga nr 1743, 
Pani  – uwaga nr 1744, Pani  – uwaga nr 
1745, Pan  – uwaga nr 1746, Pan  – uwaga nr 1747, 
Pan  – uwaga nr 1748, Pani  – uwaga nr 1749, 
Pan  – uwaga nr 1750, Pani  – uwaga nr 1751, 
Pan  – uwaga nr 1752, Pani  – uwaga nr 1753, 
Pani  – uwaga nr 1754, Pani  – uwaga nr 1755, 
Pani  – uwaga nr 1756, Pan  – uwaga nr 1757, 
Pan  – uwaga nr 1758, Pani  – uwaga nr 1759, Pan 

 – uwaga nr 1760, Pani  – uwaga nr 1761, 
Pani  – uwaga nr 1762, Pan  – uwaga 
nr 1763, Pani  – uwaga nr 1764, Pani  – uwaga nr 
1765, Pani  – uwaga nr 1766, Pan  – uwaga nr 
1767, Pan  – uwaga nr 1768, Pan  – uwaga nr 
1769, Pani  – uwaga nr 1770, Pan  – uwaga nr 1771, Pan 

 – uwaga nr 1772, Pani  – uwaga nr 1773, Pan 
 – uwaga nr 1774, Pani  – uwaga nr 1775, Pan 

 – uwaga nr 1776, Pan  – uwaga nr 1777, Pan  
 – uwaga nr 1778, Pan  – uwaga nr 1779, Pani  
 – uwaga nr 1780, Pani  – uwaga nr 1781, Pan  

– uwaga nr 1782, Pani  – uwaga nr 1783, Pani  – 
uwaga nr 1784, Pani  – uwaga nr 1785, Pani  – 
uwaga nr 1786, Pan  – uwaga nr 1787, Pani  – 
uwaga nr 1788, Pan  – uwaga nr 1789, Pani  – uwaga nr 1790, 
Pani  – uwaga nr 1791, Pani  – uwaga nr 1792, 
Pani  – uwaga nr 1793, Pan  – uwaga nr 1794, 
Pan  – uwaga nr 1795, Pan  – uwaga 
nr 1796, Pani  – uwaga nr 1797, Pani  – 
uwaga nr 1798, Pan  – uwaga nr 1799, Pan  – 
uwaga nr 1800, Pan  – uwaga nr 1801, Pan  – uwaga 
nr 1802, Pani , Pani  i Pan  – 
uwaga nr 1803, Państwo  – uwaga nr 1804, Pani 

 – uwaga nr 1805, Pani  – uwaga nr 1806, 
Państwo  – uwaga nr 1807, Pani  – uwaga nr 
1808, Pani  – uwaga nr 1809, Pani  – uwaga nr 1810, Pani 

 – uwaga nr 1811, Pan  – uwaga nr 1812, Pan  – 
uwaga nr 1813, Pan  – uwaga nr 1814, Pani  – uwaga nr 1815, Pan 

 – uwaga nr 1816, Pani  – uwaga nr 1817, Pan 
 – uwaga nr 1818, Pan  – uwaga nr 1819, Pani  

 – uwaga nr 1820, Pan  – uwaga nr 1821, Pani  
 – uwaga nr 1822, Pan  – uwaga nr 1823, Pani 

 – uwaga nr 1824, Pan  – uwaga nr 1825, 
Pani  – uwaga nr 1826, Państwo  – 
uwaga nr 1827, Pan  – uwaga nr 1828, Pan  – uwaga 
nr 1829, Pani  – uwaga nr 1830, Pani  – uwaga nr 
1831, Pan  – uwaga nr 1832, Pan  – uwaga nr 1833, Pani 

 – uwaga nr 1834, Pan  – uwaga nr 1835, Pan  
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– uwaga nr 1836, Pan  – uwaga nr 1837, Pan  – 
uwaga nr 1838, Pani  – uwaga nr 1839, Pani  – uwaga nr 1840, 
Pani  – uwaga nr 1841, Pan  – uwaga nr 1842, Pan 

 – uwaga nr 1843, Pani  – uwaga nr 1844, Pani  
 – uwaga nr 1845, Pan  – uwaga nr 1847, Pani  

 – uwaga nr 1850, Pani  – uwaga nr 1851, Pani  – uwaga 
nr 1852, Pani  – uwaga nr 1926, Pani  i Pan 

 – uwaga nr 1928, Pani  – uwaga nr 1937, Pan 
 – uwaga nr 1938, Pan  – uwaga nr 1939, Pan 
 – uwaga nr 1940, Pan  – uwaga nr 1941, 

Pani  – uwaga nr 1942, Pani  – uwaga nr 1943, Pani 
 – uwaga nr 1944, Pani  – uwaga nr 1945, Pan  

 – uwaga nr 1946, Pani  – uwaga nr 1967 i Pani  – 
uwaga nr 3352 składają uwagi dotyczące: 

1) zmiany projektowanego przebiegu linii kolejowej dużych prędkości, w taki sposób, 
aby nie przebiegała przez osiedle Mileszki; 

2) zaplanowania działań mających na celu usunięcie negatywnych skutków 
oddziaływania autostrady A1 na ww. obszar; 

3) wybudowania wiaduktu nad przejazdem kolejowym przecinającym ul. Transmisyjną; 
4) zmiany przeznaczenia gruntów położonych w granicach ww. obszaru pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną; 
5) doprowadzenia do wszystkich nieruchomości położonych na ww. obszarze mediów 

tj. sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej oraz utwardzenia 
ww. ulic. 

Składający uwagi nr 518, 534, 642, 924, 1015, 1016, 1022, 1111, 1490-1493, 1495-1506, 
1508-1524, 1526, 1527, 1529-1555, 1557-1579, 1582-1597, 1602-1616, 1618-1681, 1685-
1722, 1724-1852, 1926, 1928, 1937-1946 i 3352 informują m.in., że: „Na ten moment 
w obrębie Osiedla Mileszki zamieszkuje ok. 2000 osób. Przeprowadzenie budowy KDP 
w kształcie zaproponowanym w Studium spowodowałoby znaczące straty majątkowe, (…) 
pogorszenie jakości życia wynikające m.in. z konieczności wyburzenia wybudowanych 
domów mieszkalnych, a także związane ze spadkiem wartości nieruchomości (…) 
i negatywnym oddziaływaniem skutków tej inwestycji na środowisko (…), wybudowanie 
KDP pośrodku Osiedla Mileszki spowoduje, że przemieszczanie się mieszkańców mających 
swoje domy po jednej ze stron projektowanej linii na stronę przeciwną nie będzie możliwe. 
Mieszkańcy będą zamknięci poprzez otoczenie kolei i autostrady. Mieszkańcy Osiedla 
Mileszki, których domy znajdują się po południowej stronie Osiedla nie mogliby 
przemieszczać się w kierunku północnym do ulicy Pomorskiej, poruszając się drogami 
osiedlowymi (tam znajduje się np. szkoła, budynek straży pożarnej, przystanek autobusowy, 
kościół) i- na odwrót- niemożliwe byłoby poruszanie się w kierunku południowym do ulicy 
Rokicińskiej drogami osiedlowymi (przychodnie lekarskie, przystanki autobusowe 
i tramwajowe, centra usługowe). Projektowany przebieg KDP spowodowałby faktyczne 
utrudnienia w komunikacji samochodowej. Emisja hałasu i drgań, jakich można oczekiwać 
w związku z budową (…) inwestycji będzie naruszać poziom dopuszczalnych norm hałasu, co 
(…) negatywnie wpływałoby na zdrowie mieszkańców Osiedla, ale przede wszystkim 
przyczyniłoby się do powstania na ich rzecz roszczeń odszkodowawczych. Wątpliwości budzi 
także kwestia, czy wskazany w Studium przebieg KDP uwzględnia przepisy dotyczące 
ochrony przeciwpożarowej. Utrudniony dostęp do nieruchomości znajdujących się na terenie 
Osiedla wynikający z zaprojektowanego przedzielenia go na dwie części przyczyniłaby się do 
wydłużenia czasu oczekiwania na pomoc ze strony służb ratowniczych (straż pożarna, 
pogotowie, policja, itp.).(…) Jednocześnie należy podkreślić, że przebieg projektowanej linii 
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KDP został wyznaczony w oparciu o założenia budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, 
którego powstanie stoi pod znakiem zapytania zarówno ze względu na koszty inwestycji, jak 
i sens jej realizacji”. Składająca uwagę nr 518 dodaje, że „Na terenie, gdzie ma przebiegać 
linia kolejowa Mieszkańcy wybudowali nowe domy, osiedle domków jednorodzinnych się 
rozbudowuje, ponieważ mieszkanie tam jest alternatywą dla życia w miejskim zgiełku”.  
Składający uwagę zaznaczają w zakresie punktu 3 uwagi m.in., że „Wzrastające znaczenie 
komunikacji kolejowej oraz budowa połączenia między Dworcem Łódź-Fabryczna, 
a Dworcem Łódź-Kaliska spowodują wzrost liczby połączeń kolejowych, co spowoduje 
wydłużenie czasu oczekiwania na otwarcie szlabanów przy przejeździe”. 
Dodają, że „Na obszarze Osiedla Mileszki znajdują się głównie nieruchomości 
wykorzystywane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Uwzględnienie tego stanu 
rzeczy w Studium jest zatem konieczne dla uniknięcia w przyszłości skutków przeoczenia 
faktycznego przeznaczenia i wykorzystywania nieruchomości znajdujących się na tym 
obszarze przy okazji sporządzania innych aktów zagospodarowania przestrzennego”. 
Składający uwagę nr 1531 dodatkowo zauważa m.in., że „Osiedle Mileszki najprężniej 
rozwijało się w ciągu ostatnich kilku lat. W tym okresie przybyła ogromna liczba 
mieszkańców, którzy podczas załatwiania formalności związanych z pozwoleniami na 
budowę nie uzyskali informacji na temat zaplanowanej w tej okolicy inwestycji Kolei Dużych 
Prędkości. (…) Dodatkowo informuje, że na nieruchomościach oznaczonych numerami 
284/4, 284/5 oraz 339/11 prowadzona jest działalność gospodarcza. Likwidacja tej 
działalności ze względu na jej charakter będzie bardzo kosztowna, przede wszystkim 
ze względu na konieczność zachowania wymogów ochrony środowiska”. 
Składający uwagi nr 1535 i 1541 dodają m.in., że „Analiza mapy stanowiącej załącznik 
do projektu Studium (jednostki funkcjonalno-użytkowe) prowadzi do wniosku, że nie jest ona 
aktualna i nie uwzględnia już zrealizowanych obiektów budowlanych, w tym licznych 
budynków mieszkalnych, które znalazły się na terenach oznaczonych symbolem 
O w projekcie Studium, chociaż nie stanowią zabudowy zagrodowej, w żaden sposób nie są 
związane z prowadzeniem działalności rolniczej i nigdy nie były. Na mapie tej błędnie 
oznaczono część Osiedla Mileszki jako „Popielarnia” (…). W prognozie oddziaływania na 
środowisko do projektu Studium wskazano jedynie na element zagrożenia hałasem 
komunikacyjnym spowodowanym eksploatacją autostrady A1 (pkt 5.4, str. 42) w okolicy 
ul. Sołeckiej, gdzie już odnotowano przekroczenia norm hałasu. Tymczasem hałas ten jest 
odczuwalny także w innych częściach Osiedla Mileszki – ul. Mileszki i ul. Gerberowa, 
zwłaszcza w miejscu gdzie projektowany jest przebieg KDP. Realizacja KDP w planowanej 
lokalizacji niewątpliwie spowoduje nakładanie się dwóch źródeł hałasu o bardzo dużym 
natężeniu, znacznie przekraczającym dopuszczalne normy hałasu (…). Należy dodać, że 
obszar, na którym planowana jest realizacja KDP w bezpośrednim sąsiedztwie naszej 
nieruchomości, stanowi również korytarz powietrzny dla samolotów podchodzących do 
lądowania w Porcie Lotniczym im. Władysława Reymonta w Łodzi, co powoduje natężenie 
hałasu w tym rejonie (…). Należy dodać, że KDP stanowi inwestycję znacząco oddziałującą 
na środowisko. Realizacja i eksploatacja KDP spowoduje nie tylko hałas, ale również takie 
negatywne dla środowiska skutki jak: podmuch, emisję zanieczyszczeń, pyłowych, gazowych 
i do wód, generuje odpady, promieniowanie elektromagnetyczne, powoduje fragmentaryzację 
siedlisk oraz efekt barierowy dla zwierząt, wibracje odczuwalne w znacznej odległości od 
torowiska i wyznaczonej strefy kolejowej. (…) Należy dodać, że na terenie Osiedla Mileszki 
jest zlokalizowana Szkoła Podstawowa stanowiąca tzw. obiekt wrażliwy. Na tym terenie 
w odległości nie przekraczającej 1000 m od projektowanej KDP znajdują się obiekty 
zabytkowe mające według założeń projektu Studium znaleźć się w strefie ochrony 
konserwatorskiej (…). Nie jest jasne, w jaki sposób ma być zapewniona w tym rejonie 
ochrona akustyczna przed hałasem, który będzie generować linia KDP, skoro projekt Studium 
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w pkt 3 Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody 
i uzdrowisk (…) przewiduje zakaz lokalizacji ekranów akustycznych, wskazuje na 
konieczność budowy przejść dla zwierząt, umożliwienie migracji roślin, zwierząt i grzybów, 
zakaz przegradzania, wprowadzania zabudowy i innych elementów utrudniających lub 
uniemożliwiających przepływ wód. Dodatkowo w zakresie ochrony naturalnych korytarzy 
wymiany mas powietrza przewidziano zakaz lokalizacji nowej zabudowy (budynków) 
i realizacji barier utrudniających lub uniemożliwiających swobodny przepływ mas powietrza. 
(…)” 
Składający uwagi nr 1547, 1548, 1633 i 1693 dodatkowo informują m.in., że w 2015 roku 
otrzymali pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego, a „od tamtej pory do dnia 
dzisiejszego nikt z (…) mieszkańców osiedla nie był informowany o planowanej budowie 
linii kolejowej. Linia ta według projektu ma przebiegać ok. 70 m od naszego domu, a zatem 
biorąc pod uwagę ogromną wartość nieruchomości będziemy zmuszeni do wystąpienia 
o odszkodowanie do Skarbu Państwa. (…)” 
Składająca uwagę nr 1655 zaznacza m.in., że „kolejnym czynnikiem, który świadczy 
negatywnie o budowie kolei w tym miejscu jest naruszenie rezerwatów oraz przyrody 
występującej w tych rejonach. Między ulicą Goryczkową a Sołecką występuje obszar 
chroniony NATURA 2000 a także dalej Rezerwat Wiączyń (…)”. 
Składający uwagę nr 1674, 1680 i 1681 dodatkowo zaznaczają, że zabudowania osiedla 
Mileszki powstały przy założeniach uprzednich planistycznych z 2005 roku, a „(…) brak sieci 
wodociągowej narusza obowiązujące przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
z dnia 24 lipca 2009 r. (…)” 
Składający uwagę nr 1697 dodatkowo zaznaczają, że Mileszki, „dawniejsza osada z okresu 
późnego średniowiecza staropolskiego” zostały przyłączone do Łodzi w 1990 r. Zatem, 
Osiedle Mileszki powinno mieć zachowany charakter wiejski w graniach miasta i stanowić 
tereny chronione przyrodniczo. Na przykład Stawy w Mileszkach Uchwałą Rady Miejskiej 
Nr LVIII/1101/09 z dnia 2009 ustanowiono jako użytek ekologiczny o powierzchni 6,77 ha. 
Są to śródpolne zbiorniki wodne z towarzyszącą im roślinnością wodną i mokradłową. 
W kolejnej Uchwale Rady Miejskiej Nr XCIX/1826/10 z dnia 27 października 2010 r., 
w załączniku Nr 1 w Tabeli: Obszary wymagające szczególnej ochrony konserwatorskiej, 
w poz. 48 wpisano Mileszki, wskazując, między innymi, iż jest to układ wiejski 
o średniowiecznej genezie. Fragment cennego układu ruralistycznego uzupełniający zespół 
wsi. Dodają, że (…) decyzja (…) ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na 
budowie ul. Sołeckiej w Łodzi na odcinku od Kosodrzewiny do Gerberowej do chwili 
obecnej jest prawomocna, ale przez kolejne władze niezrealizowana. (…) Przebieg trasy KDP 
winien być wyznaczony na istniejącej infrastrukturze kolejowej, którą można zmodernizować 
i dostosować do pociągów szybkiej prędkości”. 
Składający uwagę nr 1804 dodatkowo proponują jako zmniejszenie negatywnych skutków 
oddziaływania autostrady A1 na okolicę – „(…) wyznaczenie obszarów pod nasypy ziemne 
lub nasadzenia celem ograniczenia emisji hałasu”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem Studium. Projektowany przebieg linii 
Kolei Dużych Prędkości nie jest ustaleniem Studium – stanowi element informacyjny. 
Zamieszczony w projekcie Studium przebieg KDP jest zgodny ze Studium wykonalności 
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budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław (październik 
2013 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.). 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem Studium. Szczegółowe ustalenia 
wykonawcze związane z realizacją działań obejmujących ograniczanie lub zapobieganie 
negatywnym skutkom oddziaływania inwestycji drogowych wykraczają poza zakres Studium. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem Studium. W projekcie Studium 
zakłada się możliwość realizacji wiaduktów drogowych nad liniami kolejowymi, w tym także 
w przypadku realizacji drogi w rejonie przejazdu przy ul. Transmisyjnej. Szczegółowe 
rozwiązania projektowe oraz proces realizacji poszczególnych inwestycji drogowych 
wykraczają jednak poza zakres Studium. 
Ad. 4) Uwaga nieuwzględniona. Podstawę wyznaczenia terenów wskazanych dla rozwoju 
zabudowy, stanowi przyjęty model przestrzenny, wynikający z przeprowadzonych analiz 
ekonomicznych i przestrzennych, zawartych m.in. w bilansie istniejących i planowanych 
terenów rozwojowych miasta. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru osiedla 
(przewaga terenów niezabudowanych – obszar osiedla Mileszki obejmuje układ ruralistyczny 
dawnej wsi Mileszki) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Zgodnie 
z zapisami projektu Studium, dla terenów, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie 
istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie 
stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
Ad. 5) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem Studium. Proces realizacji 
poszczególnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej wykracza poza 
zakres Studium. 
 
Uwaga nr 519 
 

- wpłynęła 5 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 63/16, w obrębie B-5, położonej przy ul. Liściastej. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „Dla sąsiadującego terenu (działka 63/13) w 2012 roku 
zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Dodatkowo wymieniony wyżej obszar 
znajduje się od strony wschodniej w sąsiedztwie ogródków działkowych, a od strony 
północnej w sąsiedztwie terenów zieleni, po drugiej stronie ulicy Liściastej zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej. (…) W niedalekiej przyszłości obecni właściciele 
znajdującego się na terenie zakładu „Prima" planują zakończenie swojej działalności 
i sprzedaż terenu. Z tego też powodu wystąpili i uzyskali 4 decyzje o warunkach zabudowy 
dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (…). Dodatkowo chciałbym wyjasnić, że 
z obecnym użytkownikiem wieczystym tej nieruchomości podpisałem przedwstępną umowę 
nabycia praw a użytkowania wieczystego (…) zamierzam ją nabyć i zagospodarować jeżeli 
będzie możliwość zlokalizowania tam osiedla mieszkaniowego”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
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Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie możliwości realizacji zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej na przedmiotowej nieruchomości. W projekcie Studium wprowadzono zmianę 
polegającą na włączeniu wymienionej w uwadze działki, w granice jednostki funkcjonalno-
przestrzennej „WZ3 – tereny zabudowy wielofunkcyjnej” (wymagające zmian strukturalnych 
i funkcjonalnych). Zgodnie z ustaleniami projektu Studium, tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, stanowią dopuszczalne przeznaczenie terenów w tej jednostce. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie wydzielenia jednostki funkcjonalno-przestrzennej 
przewidzianej wyłącznie dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Ze względu 
na obecną strukturę funkcjonalną otoczenia przedmiotowej nieruchomości (teren 
przemysłowy), nie został wskazany jako możliwy wyłącznie dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej (obszar ten wymaga przekształceń przestrzennych). 
 
Uwaga nr 520 
 

- wpłynęła 5 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 602, w obrębie G-55, położonej przy ul. Czternastu Straconych. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „(…) została wydana na tę nieruchomość decyzja 
o warunkach zabudowy w 2016 r. Na działce inwestor założył już przyłącze elektryczne 
oraz wodne. Podpisana została także umowa o przyłącze gazu”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na najintensywniej 
zagospodarowanych terenach istniejącej zabudowy wzdłuż ul. Dzikich Pól wyznaczono 
jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „M4 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
na dużych działkach”. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru wskazanego 
w uwadze i jego otoczenia (przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali 
miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość 
wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej 
dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej o szerszym zasięgu. Obszar ten został więc włączony 
w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
użytkowane rolniczo”. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej 
jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania 
planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji 
administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 521 
 

- wpłynęła 5 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 155, 16/3, 16/4, 16/5, 152, 153/1 i 154, w obrębie G-33, 

położonych przy ul. Kolumny 252. 
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Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (M3) 
lub nieuciążliwą działalność gospodarczą. 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „Fizycznie nie jestem w stanie użytkować tej ziemi 
jako gospodarstwo rolne. (…) Zmiana Studium byłaby sprzeczna z oczekiwaniami 
mieszkańców, potencjalnych chętnych do nabycia ww. gruntów”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na najintensywniej 
zagospodarowanych terenach istniejącej zabudowy wzdłuż ul. Kolumny wyznaczono 
jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach 
ulicowych”. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna pozostałej części obszaru 
wskazanego w uwadze i jego otoczenia (przewaga terenów niezabudowanych) oraz 
dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej o szerszym zasięgu. 
Dodatkowo rozprzestrzenianie zabudowy mieszkaniowej na terenach sąsiadujących 
z projektowaną strefą aktywności gospodarczej nie jest uzasadnione, ze względu na wysoką 
potencjalną uciążliwość tego typu sąsiedztwa. 
Znaczna powierzchnia rezerw terenów przeznaczonych pod rozwój aktywności gospodarczej 
w rejonie ul. Tomaszowskiej, ul. Jędrzejowskiej oraz ul. Rzgowskiej wykluczają możliwość 
wyznaczenia w tym rejonie miasta nowej jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej 
dla rozwoju aktywności gospodarczej. 
 
Uwaga nr 525 
 

- wpłynęła 5 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 154/4, 157 i 166, w obrębie B-10, położonych przy ul. Kreciej. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na „obszar w ramach indywidualnych form działań 
inwestycyjnych, bez ograniczeń, z możliwością różnorodnej zabudowy mieszkaniowej”. 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „Istniejąca w bliskim sąsiedztwie od tych działek 
infrastruktura (liczne sklepy oraz komunikacja miejska) przemawiają za przeznaczeniem 
powyższych działek na obszar w ramach indywidualnych form działań inwestycyjnych, 
bez ograniczeń, z możliwością różnorodnej zabudowy mieszkaniowej. Tym bardziej, 
że działki te znajdują się w bliskim sąsiedztwie wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego, 
jak i budownictwa indywidualnego. Zgodnie z obecnym Studium, z roku 2010, na tych 
terenach możliwa jest zabudowa”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
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wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
 
Uwaga nr 528 
 

- wpłynęła 5 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 45/21, w obrębie G-34, położonej przy ul. Chocianowickiej 178. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia południowej części ww. działki na tereny zabudowy przemysłowej. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie możliwości realizacji funkcji przemysłowej na części 
obszaru wskazanego w uwadze, położonej w odległości do około 470 m od granic jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”, 
wyznaczonej wzdłuż ul. Chocianowickiej. Po przeprowadzeniu ponownych analiz, 
w projekcie Studium wskazano możliwy, maksymalny zasięg rozwoju terenów aktywności 
gospodarczej w tym rejonie miasta - wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „AG1 
– tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości” oraz wskazano strefy 
kształtowania zieleni izolacyjnej na styku z terenami mieszkaniowymi. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie możliwości realizacji funkcji przemysłowej na pozostałej 
części obszaru wskazanego w uwadze. Nie została ona wskazana do zainwestowania pod 
tereny aktywności gospodarczej, z uwagi na wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe 
przedmiotowej nieruchomości i jej otoczenia – tereny te łączą się z szerszym obszarem, który 
stanowi istotny element systemu przyrodniczego miasta.  
 
Uwaga nr 529 
 

- wpłynęła 5 października 2017 r.,  
- dotyczy obszaru dolin rzecznych Olechówki, Jasienia i Neru w rejonie ulic: 

Stanisława Dubois, Retmańskiej, Noteckiej i Zatokowej. 
 
Pani  i 157 osób popierających uwagę składają uwagę dotyczącą: 
poparcia dla rozwiązań przyjętych w Studium dla ww. obszaru i prośby o sporządzenie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Składający uwagę informują że: „Rozwiązania te chronią tereny cenne przyrodniczo przed 
degradacją i zniszczeniem, które nastąpią w wyniku inwestycji budowlanych. Załączam 
podpisy mieszkańców popierających niezwłoczne przystąpienie do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego zgodnego z obowiązującym Studium. Ponieważ 
projekt wzmacnia ochronę terenów, poparcie dotyczy również przedstawionego projektu 
Studium”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
 



245 

Wyjaśnienie: 
Ta część uwagi nie zawiera sformułowania zarzutu do ustaleń projektu Studium, którego 
uwzględnienie wiązałoby się z koniecznością wprowadzenia zmian w projekcie. 
Obszar wskazany w uwadze znajduje się w obrębie jednostki funkcjonalno-przestrzennej 
nie przewidzianej dla rozwoju zabudowy. Kwestia sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla wskazanego w uwadze obszaru wykracza poza zakres 
przedmiotowy studium i wymaga przeprowadzenia odrębnej procedury planistycznej. 
 
Uwaga nr 530 
 

- wpłynęła 5 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 126/9, 126/13, 12/10 i 12/14, w obrębie W-11, położonych przy 

ul. Hyrnej 11 oraz pozostałych działek wzdłuż ul. Hyrnej (pomiędzy 
ul. Jana Dębowskiego a ul. Listopadową). 

 
Pani  oraz Państwo  składają uwagę dotyczącą: 
zmiany przeznaczenia terenów znajdujących się „w pierwszej linii wzdłuż ul. Hyrnej” 
z terenów wielorodzinnych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składający uwagę informują m.in., że: „Ja  oraz małżonkowie  i inni 
sąsiedzi z ulicy Hyrnej wybudowaliśmy domy na podstawie otrzymanych warunków 
zabudowy i uzyskanych pozwoleń budowlanych. Nie było to oddalone w czasie gdyż dopiero 
w ubiegłym roku zakończyłam budowę domu i zgłosiłam budynek do użytkowania. W czasie 
rozpoczynania budowy dookoła były domy i tereny jednorodzinne, po mojej lewej i prawej 
stronie sąsiedzi mieli działki budowlane po 1030 m2 i uzyskali warunki zabudowy na budowę 
domu jednorodzinnego. Z uwagi na fakt, iż budowa domu to duży wydatek Państwo  
postanowili ten proces rozłożyć w czasie. Wówczas (…) wszedł [w życie] nowy plan 
zagospodarowania przestrzennego i wprowadził zabudowę wielorodzinną, tym samym 
wypierając wydane warunki zabudowy na działkach znajdujących się po lewe i prawej stronie 
mojej nieruchomości; ustalił on zabudowę wielorodzinną na działkach o powierzchni 1030 
m2, gdzie nie ma wody ani kanalizacji. Obecnie małżonkowie  nie 
mogą wybudować domu jednorodzinnego. (…). Dookoła naszych działek będą bloki. Moja 
działka 1030 m2 i działka m2 Państwa  zostanie otoczona budynkami wielorodzinnymi 
i pozbawiona słońca. Plany ludzi legły w gruzach. My sąsiedzi którzy zdążyliśmy się 
wybudować zostaliśmy otoczeni zabudową (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie działek zlokalizowanych wzdłuż ul. Hyrnej – po północnej 
stronie na odcinku od ul. Jana Dębowskiego do ul. Listopadowej oraz po stronie południowej 
od ul. Jana Dębowskiego do działki nr 123/9. W projekcie Studium wprowadzono zmianę 
polegającą na włączeniu ww. nieruchomości w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej 
„M3 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.  
Uwaga nieuwzględniona w zakresie pozostałego obszaru wskazanego w uwadze, w tym 
działek nr 126/9 i 126/13. Obszar ten pozostawiono w jednostce „M2 – Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej”. Zgodnie z zapisami projektu 
Studium, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej stanowią dopuszczalne 
przeznaczenie terenów w tej jednostce. Określone w projekcie Studium wskaźniki 
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zagospodarowania i użytkowania dla jednostki „M2” wskazują, że ewentualna, projektowana 
na tym obszarze zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, powinna nawiązywać do charakteru 
otoczenia (przewaga zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej). Taki kierunek 
zagospodarowania tej części miasta jest zgodny z obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą nr LXVIII/1471/13 Rady Miejskiej 
w Łodzi z dnia 11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie 
osiedla Stoki, w rejonie ulic: Telefonicznej, Giewont, Rysy, Jana Dębowskiego, Hyrnej 
i Pomorskiej, do terenu kolejowego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4581). 
 
Uwaga nr 535 
 

- wpłynęła 5 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 42/17, 42/18, 42/19, 42/20, 42/21, 42/23, 42/24, 42/25, 42/26, 

42/27 i 42/28, w obrębie W-44, położonych przy ul. Iglastej 10. 
 

Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. obszaru na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układach 
ulicowych (PM). 
Składający uwagę informuje m.in., że: „w dniu 10/04/2012 decyzją Prezydenta Miasta Łodzi 
otrzymałem warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie maks. 12 budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących z garażami, przyłączy energetycznych 
i gazowych, przyłącza wodociągowego wraz z instalacją zewnętrzną przewidzianej 
do realizacji na działce nr 42/15 (obręb W-44) w Łodzi przy ul. Iglastej 10 (…) Na podstawie 
tej decyzji następną decyzją Prezydenta Miasta Łodzi (…) nastąpił podział nieruchomości 
tj. dz. 42/15 na działki 42/17, 42/18, 42/19, 42/20, 42/21, 42/22, 42/23, 42/24, 42/25, 42/26, 
42/27, 42/28 jako działki pod zabudowę jednorodzinną, dz. 42/29, która miała być dołączona 
do sąsiedniej dz. 42/14 oraz działka 42/30 jako działka drogowa (…). W dniu 19 maja 2014 r. 
Prezydent Miasta Łodzi wydał Decyzję (…) w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej 
spowodowanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej podziałem dz. 42/15 
na dz. 42/17-42/30. Dla zasilania w energię elektryczną 12 budynków mieszkalnych 
na działkach 42/17-42/28 zostały podpisane z PGE Dystrybucja umowy przyłączeniowe. 
Inwestycja polegająca na budowie sieci energetycznej została zakończona w maju 2017 r. 
i przy każdej działce znajdują się złącza kablowe wraz z układami pomiarowymi dla zasilenia 
budynków mieszkalnych na każdej z działek (…). Również zgodnie z technicznymi 
wymaganiami dla budowy wodociągu wraz z przyłączami wodociągowymi dla działek 42/17-
2/28 został wybudowany na dz. 42/30 wodociąg, który został przekazany na majątek Łódzkiej 
Spółki Infrastrukturalnej i ma służyć zasilaniu w wodę 12 budynków mieszkalnych 
zlokalizowanych na działkach 42/17-42/28 (…). W listopadzie 2015 r. z Polską Spółką 
Gazowniczą zostały podpisane umowy przyłączeniowe dla celów ogrzewczych 12 budynków 
mieszkalnych zlokalizowanych na działkach 42/17-42/28 z terminem realizacji listopad 
2018 r. (…) W obecnej chwili został wykonany projekt budowy sieci gazowej na dz. 42/30 
(…). W kwietniu 2017 r. ponownie wystąpiłem o wydanie warunków zabudowy dla 
projektowanych budynków mieszkalnych na działkach 42/17-42/28. W obecnej chwili 
przygotowanych jest 12 projektów warunków zabudowy i zostały wysłane zawiadomienia, że 
zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia wz dla 12 inwestycji polegających na 
budowie budynków mieszkalnych na działkach 42/17-42/28 (…). Niebawem takie warunki 
zabudowy zostaną wydane.  
Zgodnie z art. 10 pkt. 1 Ustawy z 27 marca 2017 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) „Art. 10. 1. W studium uwzględnia się 
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uwarunkowania wynikające w szczególności z: 1) dotychczasowego przeznaczenia, 
zagospodarowania i uzbrojenia terenu”. 
W związku z powyższym proszę o uwzględnienie w studium uwarunkowań wynikających 
z następujących faktów: 
1. Teren na dz. 42/30 jest uzbrojony w wodociąg i kabel energetyczny, a będzie uzbrojony 
w gazociąg. Uzbrojenie to ma służyć do zasilenia 12 projektowanych budynków 
mieszkalnych zlokalizowanych na działkach 42/17-42/28. 
2. Zostały wydane warunki zabudowy dla budowy 12 budynków mieszkalnych, czyli studium 
powinno uwzględnić przeznaczenie 12 działek 42/17-42/28 pod zabudowę zgodną 
w wydanymi warunkami zabudowy, 
3. Nieruchomości mogą zostać uznane za wykorzystywane na cele rolne i leśne, 
tylko wówczas, gdy nie ustalono dla nich warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. 
Innymi słowy, jeżeli dla danej nieruchomości wydana została decyzja o warunkach zabudowy 
lub decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego (art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), to nieruchomość taka nie może 
być uznana za wykorzystywaną na cele rolne lub leśne, nawet wówczas gdy w ewidencji 
gruntów została zakwalifikowana jako użytki rolne albo grunty leśne oraz zadrzewione 
i zakrzewione. W konsekwencji, do takiej nieruchomości znajdą zastosowanie przepisy u.g.n. 
o podziale nieruchomości, w tym te dotyczące opłaty adiacenckiej. 
4. 12 działek 42/17-42/28 jest zakwalifikowanych w rejestrze gruntów jako zurbanizowane 
tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, oznaczone symbolem - Bp; 
(Dz.U.2016.0.1034 t.j. - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków) i od tych działek płacę 
podatek od działek budowlanych a nie rolnych (…)”. 
Do uwagi dołączono: decyzję o warunkach zabudowy z dnia 10.04.2012 r., decyzję 
o warunkach zabudowy z dnia 12.08.2013 r., 12 umów o przyłączeniu do sieci dystrybucyjnej 
z dnia 10.10.2013 r., 2 wnioski do PGE Dystrybucja S.A. na inwestycje sieciowe 
(przyłączeniowe) z dnia 18.09.2013 r., mapa terenu, opinia Wydziału Przyłączenia i Rozwoju 
w Pabianicach z dnia 17.09.2013 r., Protokół nr 10/2017/W z dnia 03.07.2017 przekazania - 
przyjęcia na majątek Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. i do eksploatacji Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., 11 umów o przyłączenie do sieci gazowej Polskiej 
Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z dnia 10.11.2015 r., decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego z dnia 30.03.2017 r., 12 zawiadomień w sprawie zebrania dowodów 
i materiałów w sprawie ustalenia warunków zabudowy z dnia 05.09.2017 r., wypis z rejestru 
gruntów z dnia 14.09.2017 r. oraz wyrys z mapy ewidencyjnej. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na najintensywniej 
zagospodarowanych terenach wzdłuż ul. Iglastej i ul. Pomorskiej wyznaczono jednostkę 
funkcjonalno-przestrzenną „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych” – 
w jej obrebie znajdują się wskazane przez Składającego uwagę działki nr: 42/21, (fragment), 
42/28 i 42/22. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna pozostałej części obszaru 
wskazanego w uwadze i jego otoczenia (przewaga terenów niezabudowanych) oraz 
dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej o szerszym zasięgu. 
Obszar ten został więc włączony w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny 
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aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Zgodnie z zapisami projektu Studium, 
dla wszystkich terenów w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie 
istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie 
stosownych decyzji administracyjnych), możliwe będzie wydzielenie stref zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 536 
 

- wpłynęła 5 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 42, w obrębie B-18, położonej przy ul. Łodzianka. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
„możliwości wzniesienia budynku mieszkalnego jednorodzinnego (2) z usługą medyczno-
rekreacyjną (1)”. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 
został równoległe złożony w Urzędzie Miasta Łodzi. Wskazana działka cechuje się bardzo 
dobrą lokalizacją w strefie ciszy, w obrębie niej nie występuje oddziaływanie przemysłu, 
hałasu czy miejscowych zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody, co czyni tę lokalizację 
dogodną do umieszczenia obiektu oferującego usługi rekreacyjno-medyczne. Taki obiekt 
byłby unikatowy w danym obszarze i mógłby stanowić wsparcie dla działań prozdrowotnych 
pobliskiego Centrum Leczenia Chorób Płuc oferując komplementarne usługi. W przeszłości 
była wydana decyzja o warunkach zabudowy na dom mieszkalny jednorodzinny o wielkości 
500 m2”. 
Do uwagi dołączono: 
- opinię „Centrum Zrównoważonego Rozwoju” dotyczącą lokalizacji nieruchomości z dnia 

25.07.2012 r., 
- pismo z Urzędu Miasta Łodzi Delegatury Łódź – Bałuty Referatu Urbanistyki i Nadzoru 

Budowlanego z dnia 19 października 1992 r., 
- postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 2 kwietnia 

2009 r. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Przedmiotowa działka znajduje się na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich, będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. W planie ochrony Parku 
wskazano obszar ww. działki oraz jej sąsiedztwa jako teren „Strefy L – obejmującej obszary 
o dominującej funkcji leśnej”. W strefie tej wskazano na potrzebę wprowadzenia zakazu 
lokalizacji nowego budownictwa, z wyłączeniem niewielkich obiektów związanych 
wyłącznie z obsługą ruchu turystycznego. Powyższe względy wykluczają możliwość 
wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla 
rozwoju zabudowy o funkcji usługowej lub mieszkaniowej. 
 
Uwaga nr 537 
 

- wpłynęła 5 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 81/5, w obrębie W-1, położonej przy ul. Łodzianka. 
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Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki pod „zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą”, 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „ww. działka uzyskała prawomocną decyzję 
o warunkach zabudowy (…), jestem w trakcie opracowania dokumentacji wymaganej 
do uzyskania pozwolenia na budowę”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Przedmiotowa działka znajduje się na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich, będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. Działka ta wraz 
z otaczającymi ją terenami, została zaliczona do „Strefy N – obejmującej obszary 
o dominującej funkcji rolnej, w przewadze niezabudowane lub z rozproszoną zabudową”, 
która stanowi podstawową strefę decydującą o ochronie walorów krajobrazowych Parku. 
W strefie tej zakłada się utrzymanie dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania. 
Powyższe względy, obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów 
niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przedmiotowa działka położona jest 
w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
użytkowane rolniczo”. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej 
jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania 
planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji 
administracyjnych), możliwe będzie wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 538 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy: 

- działek nr: 1/17, 1/20 i 1/21, w obrębie P-13, obszaru dawnego poligonu 
wojskowego Brus; 

- przedłużenia ul. Wojska Polskiego. 
 

Rada Osiedla Złotno składa uwagę dotyczącą: 
1) weryfikacji klasyfikacji geodezyjnej obszaru dawnego poligonu wojskowego Brus, 

zgodnie ze stanem faktycznym i przeznaczenia go na tereny zieleni leśnej; 
2) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi). 

Składający uwagę informuje m.in., że: „(…).Projekt studium, zamieszczony na stronie 
internetowej MPU nie zawiera kopii pisemnych zawiadomień instytucji i organów 
właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu studium o przystąpieniu do jego 
sporządzenia, których wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia, wraz z dowodami ich 
doręczenia, dowodów przekazaniu projektu studium do zaopiniowania i uzgodnień, o których 
mowa w art. 11 pkt 5 - ustawy, uzgodnień projektu studium z zarządem województwa 
i z wojewodą, o których mowa w art. 11 pkt 6 i 7 ustawy, wykazu opinii do projektu studium, 
którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.  
Projekt studium nie jest sporządzony na aktualnej mapie ewidencji gruntów. 
Mapa niewątpliwie należy do materiałów planistycznych i zgodnie z zapisem § 3 
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rozporządzenia powinna być aktualna. Tymczasem w części Uwarunkowania mapa „Stan 
istniejący - struktura funkcjonalno - przestrzenna” teren jest oznaczony jako Lz - grunty 
zadrzewione i zakrzewione w dziale gruntów leśnych, natomiast w ewidencji gruntów teren 
oznaczony jako Bz - tereny rekreacyjno - wypoczynkowe na gruntach zabudowanych 
i zurbanizowanych (…). Rodzaj użytku tego terenu nosi wszelkie cechy gruntu leśnego. 
W studium nie zostały uwzględnione uwarunkowania wynikające w szczególności 
z: dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu; stanu środowiska, 
w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych 
oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego 
(art. 10 ustawy), a wszelkie zapisy dot. środowiska i jego ochrony są niespójne i wewnętrznie 
sprzeczne. Na mapie UWARUNKOWANIA „środowisko przyrodnicze” jest oznaczenie 
„obszary o wysokich walorach przyrodniczych, atrakcyjne krajobrazowo, częściowo 
wymagające ochrony prawnej”.  
Na mapach Kierunki „obszary, dla których gmina sporządza lub zamierza sporządzać plany 
miejscowe” teren Brusa znalazł się poza strefą rekreacyjno - wypoczynkową Łódź-Zachód, na 
mapie „obszary priorytetowych działań miejskich” oznaczony jest jako „obszar działań 
miejskich o charakterze ochronnym” (ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych) 
a na mapie „środowisko przyrodnicze” teren oznaczony kolorem białym, tzn. że znajduje się 
w strefie zurbanizowanej zwartej, bez jakiegokolwiek oznaczenia dot. ochrony przyrody, 
nie jest przewidziany nawet jako teren aktywny przyrodniczo. (…) Studium narusza 
ustawowy zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych w użytkach ekologicznych - ten 
aspekt został całkowicie pominięty w opracowaniu. W przypadku zabudowy mieszkaniowej 
konieczne będzie utwardzenie przynajmniej części terenu, co z całą pewnością spowoduje 
zmniejszenie ilości wód wsiąkających w grunt, zmniejszając w ten sposób ilość wody 
w użytku „Majerowskie Błota”, który jest zasilany zarówno powierzchniowo jak i napływem 
wód podziemnych.  
Brak uzasadnienia demograficznego dla przeznaczania terenów leśnych pod zabudowę. (…) 
Tereny przewidziane do zabudowy w istniejących planach zagospodarowania przestrzennego 
nie zostały jeszcze w pełni zagospodarowane zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie. 
(…) Teren Brusa od zawsze przewidziany był jako zielony, w związku z czym istniejące 
w jego najbliższym sąsiedztwie sieci uzbrojenia (…) nie przewidują włączenia dodatkowych 
terenów przewidzianych do obsługi. W przypadku zabudowy koniecznym byłoby 
doprowadzenie nowych sieci, co jest kosztowne. Dodatkowo, w przypadku przeznaczenia 
terenu pod zabudowę mieszkaniową Miasto musiałoby zwrócić bonifikatę jaka została 
udzielona przy zakupie pod warunkiem przeznaczenia całości dawnego poligonu na tereny 
rekreacyjne. (…) Przewidywana w Studium zabudowa narusza zapisy uchwał Rady Miejskiej 
dot. Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ oraz Strategii przestrzennego rozwoju 
Łodzi 2020+, które zakładają realizację założenia „zielone, uporządkowane miasto”. (…) 
W projekcie studium brak wymaganego ustawą określenia obszarów wymagających zmiany 
przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. Teren Brusa jest w rzeczywistości gruntem 
leśnym, co zostało uwidocznione na mapie Uwarunkowania „Struktura funkcjonalno-
przestrzenna” oznaczenie kolorem zielonym i literowym Lz. Omawiany teren jest też strefą 
konserwatorskiej ochrony archeologicznej i, co powszechnie wiadomo, w wyniku badań 
archeologicznych przeprowadzono ekshumacje ofiar zbrodni stalinowskich i hitlerowskich, 
a także stwierdzono obecność niewypałów i niewybuchów. Z tego też względu nie nadaje się 
do zabudowy”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
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Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga uwzględniona częściowo. W projekcie Studium wprowadzono zmianę 
polegającą na włączeniu wskazanego w uwadze obszaru w granice jednostki funkcjonalno-
przestrzennej „Z – Tereny zieleni urządzonej o powierzchni minimum 3 ha i dolin rzecznych 
w strefie zurbanizowanej”, dla których nie przewiduje się możliwości realizacji zabudowy 
mieszkaniowej, zakłada się m.in. potrzebę włączenia w system przestrzeni publicznie 
dostępnych. Konsekwencją tej zmiany są korekty wprowadzone na poszczególnych 
rysunkach i schematach dokumentu, zarówno w części dotyczącej uwarunkowań jak 
i kierunków rozwoju, odnoszących się m.in. do roli tego obszaru w strukturze terenów 
aktywnych przyrodniczo i współtworzących system przestrzeni publicznych miasta. Podjęcie 
działań zmierzających do zmiany geodezyjnej klasyfikacji gruntu wykracza poza zakres 
ustaleń studium. Teren dawnego poligonu wojskowego Brus w ewidencji gruntów nie jest 
sklasyfikowany jako grunt leśny i nie jest w jego obrębie prowadzona gospodarka leśna. 
Obszar ten oznaczony w ewidencji jako „Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, w grupie 
gruntów zabudowanych i zurbanizowanych” jest obecnie użytkowany przez mieszkańców 
miasta na cele rekreacyjne. Zakwalifikowanie go do jednostki funkcjonalno-przestrzennej 
„Z – Tereny zieleni urządzonej (…)” pozwoli zarówno na zachowanie leśnego charakteru 
obszaru, ochronę jego unikalnych zasobów przyrodniczych (użytki ekologiczne) jak i na 
podejmowanie działań w zakresie wyposażenia obszaru w niezbędną infrastrukturę 
poprawiającą jego dostępność i komfort wypoczynku. Zgodnie z zapisami projektu Studium, 
na obszarze tym dopuszcza się możliwość wyznaczenia na etapie sporządzania planu 
miejscowego terenów z przeznaczeniem na cele leśne.  
Należy ponadto wyjaśnić, że „kopie pisemnych zawiadomień instytucji i organów właściwych 
do uzgadniania i opiniowania projektu studium” oraz pozostałe dokumenty wymienione przez 
składającego uwagę, nie stanowią elementów uwzględnianych i określanych w studium, 
z tego względu nie zostały opublikowane w trakcie wyłożenia projektu Studium do 
publicznego wglądu. Projekt Studium został sporządzony na aktualnej mapie topograficznej 
pochodzącej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wymóg sporządzania 
rysunku studium na kopii mapy topograficznej wynika z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118 z 2004 r., poz. 8313). 
Poruszone w uwadze zagadnienie przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne zostało 
zawarte w rozdziale 12 „Obszary, dla których sporządzenie planu jest obowiązkowe na 
podstawie przepisów odrębnych oraz obszary, dla których gmina zamierza sporządzić plany 
miejscowe” projektu Studium. 
 
Uwaga nr 539 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 27/4, w obrębie G-52, położonej przy ul. Rudzkiej 106/108. 

 
Państwo  składają uwagę dotyczącą: 

1) sprzeciwu wobec przeznaczenia ww. działki na teren lasu; 
2) możliwości realizacji parkingu dla ww. działki. 

Składający uwagę informują m.in., że: „(…). Działka jest zabudowana, na działce rosną 
drzewa, ale nie jest to las. Dodatkowo działka nie przylega bezpośrednio do żadnego 
kompleksu leśnego. Wokół działki są ulice i zabudowania. (…) na terenie posesji znajduje się 
lokal apteki, apteka funkcjonuje od 24 lat. W wyniku modernizacji ulicy Rudzkiej 
pozbawiono pacjentów możliwości zatrzymania się pojazdami przy aptece, a tym samym 
funkcjonalności placówki. Brak miejsc postojowych na ulicy w wyniku błędów w jej 
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modernizacji chcę naprawić stwarzając parking na swojej posesji. (…) Na planach, które 
posiadam z 2000 r. ewentualna linia podziału między działką budowlaną a użytkiem zielonym 
przebiegała zupełnie w innym miejscu umożliwiającym wykonanie parkingu. Podczas 
modernizacji ulicy Rudzkiej inwestor zwrócił się do mnie z potrzebą zajęcia i wykupienia 
części mojej działki by usprawnić funkcjonowanie skrzyżowania. Ja w obliczu prośby od razu 
odniosłem się ze zrozumieniem i udostępniłem działkę. (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. W projekcie Studium wskazuje się obszar Lasu Rudzkiego 
dla rozwoju terenów leśnych – jednostka funkcjonalno-przestrzenna „L – Tereny lasów 
o powierzchni minimum 3 ha”. Zgodnie z zapisami projektu Studium dla tej jednostki, 
możliwe będzie funkcjonowanie istniejących terenów zabudowy, wyłącznie w granicach 
obecnego zainwestowania. Pozwoli to na zachowanie ładu przestrzennego i utrzymanie 
równowagi między obszarami zabudowanymi a terenami zieleni. Ponadto teren Lasu 
Rudzkiego, ze względu na walory przyrodniczo-krajobrazowe został objęty obszarową formą 
ochrony przyrody – zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Ruda Willowa”, ustanowiony 
uchwałą Nr LVIII/1104/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie 
ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Ruda Willowa” (ze zm.). Zgodnie 
z zapisami uchwały zabrania się m.in. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem i szczegółowością Studium. Zgodnie 
z ustaleniami ogólnymi projektu Studium, w każdej z jednostek funkcjonalno-przestrzennych 
dopuszcza się, oprócz przeznaczenia podstawowego określonego w kartach jednostek, 
przeznaczenie terenów m.in. pod tereny komunikacji i jej obsługi. Umożliwienie realizacji 
inwestycji z zakresu obsługi komunikacji wykracza poza zakres ustaleń Studium.  
 
Uwaga nr 540 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 541, w obrębie G-42, położonej przy ul. Scaleniowej 20/22. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 

1) sprzeciwu wobec przeznaczenia ww. działki na teren lasu; 
2) utrzymania rolniczego charakteru działki z możliwością rozbudowy i budowy 

budynków gospodarczych. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „(…). Lasu na swojej działce posiadam max. 0,0404 
ha pozostała część to gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniami.(…). Praca na roli jest moim 
zajęciem i z niej nie zrezygnuję”. Podkreśla, że myśli perspektywicznie o potrzebie 
rozbudowy gospodarstwa o dodatkowe budynki – magazyn, przechowalnię lub inny obiekt 
potrzebny do funkcjonowania gospodarstwa rolnego. 
Do uwagi dołączono: mapę gospodarstwa składającego uwagę. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
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Wyjaśnienie: 
Ad. 1) i Ad. 2) Uwaga uwzględniona w zakresie wyłączenia wskazanej w uwadze działki 
z jednostki funkcjonalno-przestrzennej „L – Tereny lasów o powierzchni minimum 3 ha”. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie utrzymania rolniczego charakteru wskazanej w uwadze 
działki. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna otoczenia przedmiotowej nieruchomości 
oraz stopień szczegółowości dokumentu Studium wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej wyłącznie dla rozwoju 
terenów użytkowanych rolniczo. Z tego względu, przedmiotowa działka w projekcie Studium 
została włączona w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „M4 – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej na dużych działkach”. Szczegółowe warunki zabudowy 
i zagospodarowania nieruchomości, w tym możliwość rozbudowy istniejących budynków, 
zostaną określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
 
Uwaga nr 541 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 49/3, w obrębie B-4, położonej przy ul. Topazowej. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
zmiany ustaleń w „Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla tego obszaru” i zapewnienia 
dojścia oraz dojazdu do ww. działki (jak i działek sąsiednich). 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Zapewnienie obsługi komunikacyjnej dla działek wskazanych w uwadze wykracza poza 
zakres ustaleń studium. Projekt Studium określa podstawowy układ komunikacyjny miasta 
(system dróg zapewniających powiązania ponadlokalne), nie odnosi się do kształtowania 
obsługi komunikacyjnej w skali lokalnej. Kwestia wprowadzenia zmian w obowiązującym 
planie zagospodarowania przestrzennego dla wskazanego w uwadze obszaru wykracza poza 
zakres przedmiotowy studium i wymaga podjęcia odrębnej procedury planistycznej.  
 
Uwaga nr 542 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 84/1, w obrębie B-4, położonej przy ul. Liściastej. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia działki wskazanej w uwadze w pasie o szerokości 60 m od ul. Liściastej na 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wykupienia pozostałej części działki 
oznaczonej w obowiązującym planie miejscowym symbolem 66ZLK i 6KDZ1/2 na rzecz 
miasta.  
Składająca uwagę informuje m.in., że: „(…) w przypadku nie wydzielenia pasa pod zabudowę 
proszę o niezwłoczne wykupienie całej działki, jak to jest zapisane w „skutkach finansowych 
wprowadzenia tego Planu [obowiązującego dla tego obszaru miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego]”.  
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
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Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. W przypadku tej części 
miasta strefa urbanizacji została zamknięta od południa ul. Liściastą. 
Ponadto rozprzestrzenianie zabudowy na te tereny nie jest wskazane zarówno ze względów 
krajobrazowych jak i ekologicznych. Tereny te łączą się z szerszym obszarem, który stanowi 
istotny element systemu przyrodniczego miasta. Należy nadmienić również, że ze względu na 
szczególne walory przyrodnicze i krajobrazowe tego obszaru może on zostać wskazany 
do objęcia prawną formą ochrony przyrody. 
 
Uwagi nr 544 (złożona w 2 egzemplarzach – drugi egzemplarz o nr 1048) 
 

- wpłynęła 5 października 2017 r.,  
- dotyczy obszaru po północnej stronie ul. Brzezińskiej, w obrębie W-46, w rejonie 

węzła A1. 
 
Pan  reprezentujący mieszkańców ul. Brzezińskiej – strona północna przy 
węźle A1 składa uwagę dotyczącą: 
utrzymania dla ww. obszaru dotychczasowej funkcji wyznaczonej dla tego obszaru 
(tereny przemysłowo-usługowe) zawartej w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. i rozszerzenia jej o przeznaczenie logistyczne, 
magazynowe i usługowe z dopuszczalną funkcją mieszkaniową jako uzupełniającą 
lub oznaczenie ww. działek jako tereny aktywności gospodarczej (AG1, AG2). 
Składający uwagę informują m.in., że za przeznaczeniem obszaru pod zabudowę 
przemawiają: „uwarunkowania środowiskowe, niska bonitacja gleb brak możliwości 
rozwinięcia działalności rolniczej, w kierunku uzyskania ekonomicznej renty gruntowej 
z ww. działki. Rozstrzygnięcia dla terenu zawarte w studium z 2010 roku, stały się dla 
właścicieli tego terenu bodźcem do podjęcia działań zmierzających w porozumieniu 
z sąsiadami ww. nieruchomości, do realizacji na naszym obszarze terenów aktywnych 
gospodarczo. Tereny te zorientowane i predysponowane są do tego typu zamierzeń, głównym 
aspektem jest korzystny układ komunikacyjny 100 m od węzła drogowego Autostrady A1-
DK-72, obwodnicy Nowosolnej połączonej z ul. Aleksandra Puszkina w realizacji oraz 
realizowanego połączenia w kierunku północnym z droga powiatową 1150E Nowosolna -
Niesułków. Tereny te mogą również stać się zapleczem dla inwestycji oraz usług 
wielkopowierzchniowych realizowanych do tej pory w niewydolnym komunikacyjnie 
centrum Nowosolnej. Wszelkie uwarunkowania wskazują ten teren jako najkorzystniejszy dla 
tego typu przedsięwzięć, wprowadzając na styku Osiedla oraz Gminy Nowosolna 
uporządkowane relacje: funkcjonalne, przestrzenne i komunikacyjne Jako właściciele 
uczestniczymy w bardzo zaawansowanym procesie sprzedaży gruntów pod procesy 
inwestycyjne”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Teren nie został wskazany do zainwestowania pod tereny aktywności gospodarczej, z uwagi 
na potrzebę zachowania zasad ładu przestrzennego i utrzymania mieszkaniowego charakteru 
osiedla Nowosolna, w części na północ od ul. Brzezińskiej. Wprowadzanie nowych obszarów 
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inwestycyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie terenów mieszkaniowych, prowadzi 
w perspektywie do generowania konfliktów przestrzennych oraz społecznych. W projekcie 
Studium oferta terenów aktywności gospodarczej w tym rejonie miasta została dostosowana 
do potrzeb i możliwości jego rozwoju. 
 
Uwaga nr 545 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr 82/5 i 83/1, w obrębie W-46, położonych przy ul. Brzezińskiej 330. 

 
Pani  i Pan  składają uwagę dotyczącą: 
utrzymania dla ww. działek dotychczasowej funkcji wyznaczonej dla tego obszaru 
(tereny przemysłowo-usługowe) zawartej w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. i rozszerzenia jej o przeznaczenie logistyczne, 
magazynowe i usługowe z dopuszczalną funkcją mieszkaniową jako uzupełniającą 
lub oznaczenie ww. działek jako tereny aktywności gospodarczej (AG1, AG2). 
Składający uwagę informują m.in., że za przeznaczeniem działek pod zabudowę przemawiają: 
„uwarunkowania środowiskowe, niska bonitacja gleb brak możliwości rozwinięcia 
działalności rolniczej, w kierunku uzyskania ekonomicznej renty gruntowej z ww. działki. 
Rozstrzygnięcia dla terenu zawarte w studium z 2010 roku, stały się dla właścicieli tego 
terenu bodźcem do podjęcia działań zmierzających w porozumieniu z sąsiadami 
ww. nieruchomości, do realizacji na naszym obszarze terenów aktywnych gospodarczo. 
Tereny te zorientowane i predysponowane są do tego typu zamierzeń, głównym aspektem jest 
korzystny układ komunikacyjny 100 m od węzła drogowego Autostrady A1-DK-72, 
obwodnicy Nowosolnej połączonej z ul. Aleksandra Puszkina w realizacji oraz realizowanego 
połączenia w kierunku północnym z droga powiatową 1150E Nowosolna -Niesułków. Tereny 
te mogą również stać się zapleczem dla inwestycji oraz usług wielkopowierzchniowych 
realizowanych do tej pory w niewydolnym komunikacyjnie centrum Nowosolnej. Wszelkie 
uwarunkowania wskazują ten teren jako najkorzystniejszy dla tego typu przedsięwzięć, 
wprowadzając na styku Osiedla oraz Gminy Nowosolna uporządkowane relacje: 
funkcjonalne, przestrzenne i komunikacyjne. Jako właściciele uczestniczymy w bardzo 
zaawansowanym procesie sprzedaży gruntów pod procesy inwestycyjne”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Teren nie został wskazany do zainwestowania pod tereny aktywności gospodarczej, z uwagi 
na potrzebę zachowania zasad ładu przestrzennego i utrzymania mieszkaniowego charakteru 
osiedla Nowosolna, w części na północ od ul. Brzezińskiej. Wprowadzanie nowych obszarów 
inwestycyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie terenów mieszkaniowych, prowadzi 
w perspektywie do generowania konfliktów przestrzennych oraz społecznych. W projekcie 
Studium oferta terenów aktywności gospodarczej w tym rejonie miasta została dostosowana 
do potrzeb i możliwości jego rozwoju. 
 
Uwaga nr 546 (złożona w 2 egzemplarzach – drugi egzemplarz o nr 1076) 
 

- wpłynęła 5 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 84/2, w obrębie W-46, położonej przy ul. Brzezińskiej 328a. 
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Pan  i Pan  składają uwagę dotyczącą: 
utrzymania dla ww. działki dotychczasowej funkcji wyznaczonej dla tego obszaru 
(tereny przemysłowo-usługowe) zawartej w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. i rozszerzenia jej o przeznaczenie logistyczne, 
magazynowe i usługowe z dopuszczalną funkcją mieszkaniową jako uzupełniającą 
lub oznaczenie ww. działek jako tereny aktywności gospodarczej (AG1, AG2). 
Składający uwagę informują m.in., że za przeznaczeniem działki pod zabudowę przemawiają: 
„uwarunkowania środowiskowe, niska bonitacja gleb brak możliwości rozwinięcia 
działalności rolniczej, w kierunku uzyskania ekonomicznej renty gruntowej z ww. działki. 
Rozstrzygnięcia dla terenu zawarte w studium z 2010 roku, stały się dla właścicieli tego 
terenu bodźcem do podjęcia działań zmierzających w porozumieniu z sąsiadami 
ww. nieruchomości, do realizacji na naszym obszarze terenów aktywnych gospodarczo. 
Tereny te zorientowane i predysponowane są do tego typu zamierzeń, głównym aspektem jest 
korzystny układ komunikacyjny 100 m od węzła drogowego Autostrady A1-DK-72, 
obwodnicy Nowosolnej połączonej z ul. Aleksandra Puszkina w realizacji oraz realizowanego 
połączenia w kierunku północnym z droga powiatową 1150E Nowosolna -Niesułków. Tereny 
te mogą również stać się zapleczem dla inwestycji oraz usług wielkopowierzchniowych 
realizowanych do tej pory w niewydolnym komunikacyjnie centrum Nowosolnej. Wszelkie 
uwarunkowania wskazują ten teren jako najkorzystniejszy dla tego typu przedsięwzięć, 
wprowadzając na styku Osiedla oraz Gminy Nowosolna uporządkowane relacje: 
funkcjonalne, przestrzenne i komunikacyjne. Jako właściciele uczestniczymy w bardzo 
zaawansowanym procesie sprzedaży gruntów pod procesy inwestycyjne”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Teren nie został wskazany do zainwestowania pod tereny aktywności gospodarczej, z uwagi 
na potrzebę zachowania zasad ładu przestrzennego i utrzymania mieszkaniowego charakteru 
osiedla Nowosolna, w części na północ od ul. Brzezińskiej. Wprowadzanie nowych obszarów 
inwestycyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie terenów mieszkaniowych, prowadzi 
w perspektywie do generowania konfliktów przestrzennych oraz społecznych. W projekcie 
Studium oferta terenów aktywności gospodarczej w tym rejonie miasta została dostosowana 
do potrzeb i możliwości jego rozwoju. 
 
Uwaga nr 547 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 84/5, w obrębie W-46, położonej przy ul. Brzezińskiej 328. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
utrzymania dla ww. działki dotychczasowej funkcji wyznaczonej dla tego obszaru 
(tereny przemysłowo-usługowe) zawartej w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. i rozszerzenia jej o przeznaczenie logistyczne, 
magazynowe i usługowe z dopuszczalną funkcją mieszkaniową jako uzupełniającą 
lub oznaczenie ww. działek jako tereny aktywności gospodarczej (AG1, AG2). 
Składający uwagę informuje m.in., że za przeznaczeniem działki pod zabudowę przemawiają: 
„uwarunkowania środowiskowe, niska bonitacja gleb brak możliwości rozwinięcia 
działalności rolniczej, w kierunku uzyskania ekonomicznej renty gruntowej z ww. działki. 
Rozstrzygnięcia dla terenu zawarte w studium z 2010 roku, stały się dla właścicieli tego 
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terenu bodźcem do podjęcia działań zmierzających w porozumieniu z sąsiadami 
ww. nieruchomości, do realizacji na naszym obszarze terenów aktywnych gospodarczo. 
Tereny te zorientowane i predysponowane są do tego typu zamierzeń, głównym aspektem jest 
korzystny układ komunikacyjny 100 m od węzła drogowego Autostrady A1-DK-72, 
obwodnicy Nowosolnej połączonej z ul. Aleksandra Puszkina w realizacji oraz realizowanego 
połączenia w kierunku północnym z droga powiatową 1150E Nowosolna -Niesułków. Tereny 
te mogą również stać się zapleczem dla inwestycji oraz usług wielkopowierzchniowych 
realizowanych do tej pory w niewydolnym komunikacyjnie centrum Nowosolnej. Wszelkie 
uwarunkowania wskazują ten teren jako najkorzystniejszy dla tego typu przedsięwzięć, 
wprowadzając na styku Osiedla oraz Gminy Nowosolna uporządkowane relacje: 
funkcjonalne, przestrzenne i komunikacyjne Jako właściciele uczestniczymy w bardzo 
zaawansowanym procesie sprzedaży gruntów pod procesy inwestycyjne”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Teren nie został wskazany do zainwestowania pod tereny aktywności gospodarczej, z uwagi 
na potrzebę zachowania zasad ładu przestrzennego i utrzymania mieszkaniowego charakteru 
osiedla Nowosolna, w części na północ od ul. Brzezińskiej. Wprowadzanie nowych obszarów 
inwestycyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie terenów mieszkaniowych, prowadzi 
w perspektywie do generowania konfliktów przestrzennych oraz społecznych. W projekcie 
Studium oferta terenów aktywności gospodarczej w tym rejonie miasta została dostosowana 
do potrzeb i możliwości jego rozwoju. 
 
Uwaga nr 549  
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 84/3, w obrębie W-46, położonej przy ul. Brzezińskiej 328. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
utrzymania dla ww. działki dotychczasowej funkcji wyznaczonej dla tego obszaru 
(tereny przemysłowo-usługowe) zawartej w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. i rozszerzenia jej o przeznaczenie logistyczne, 
magazynowe i usługowe z dopuszczalną funkcją mieszkaniową jako uzupełniającą 
lub oznaczenie ww. działek jako tereny aktywności gospodarczej (AG1, AG2). 
Składający uwagę informują m.in., że za przeznaczeniem działki pod zabudowę przemawiają: 
„uwarunkowania środowiskowe, niska bonitacja gleb brak możliwości rozwinięcia 
działalności rolniczej, w kierunku uzyskania ekonomicznej renty gruntowej z ww. działki. 
Rozstrzygnięcia dla terenu zawarte w studium z 2010 roku, stały się dla właścicieli tego 
terenu bodźcem do podjęcia działań zmierzających w porozumieniu z sąsiadami 
ww. nieruchomości, do realizacji na naszym obszarze terenów aktywnych gospodarczo. 
Tereny te zorientowane i predysponowane są do tego typu zamierzeń, głównym aspektem jest 
korzystny układ komunikacyjny 100 m od węzła drogowego Autostrady A1-DK-72, 
obwodnicy Nowosolnej połączonej z ul. Aleksandra Puszkina w realizacji oraz realizowanego 
połączenia w kierunku północnym z droga powiatową 1150E Nowosolna -Niesułków. Tereny 
te mogą również stać się zapleczem dla inwestycji oraz usług wielkopowierzchniowych 
realizowanych do tej pory w niewydolnym komunikacyjnie centrum Nowosolnej. Wszelkie 
uwarunkowania wskazują ten teren jako najkorzystniejszy dla tego typu przedsięwzięć, 
wprowadzając na styku Osiedla oraz Gminy Nowosolna uporządkowane relacje: 
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funkcjonalne, przestrzenne i komunikacyjne. Jako właściciele uczestniczymy w bardzo 
zaawansowanym procesie sprzedaży gruntów pod procesy inwestycyjne”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Teren nie został wskazany do zainwestowania pod tereny aktywności gospodarczej, z uwagi 
na potrzebę zachowania zasad ładu przestrzennego i utrzymania mieszkaniowego charakteru 
osiedla Nowosolna, w części na północ od ul. Brzezińskiej. Wprowadzanie nowych obszarów 
inwestycyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie terenów mieszkaniowych, prowadzi 
w perspektywie do generowania konfliktów przestrzennych oraz społecznych. W projekcie 
Studium oferta terenów aktywności gospodarczej w tym rejonie miasta została dostosowana 
do potrzeb i możliwości jego rozwoju. 
 
Uwaga nr 551 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 84/6, w obrębie W-46, położonej przy ul. Brzezińskiej 328. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
utrzymania dla ww. działki dotychczasowej funkcji wyznaczonej dla tego obszaru (tereny 
przemysłowo-usługowe) zawartej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego z 2010 r. i rozszerzenia jej o przeznaczenie logistyczne, magazynowe 
i usługowe z dopuszczalną funkcją mieszkaniową jako uzupełniającą lub oznaczenie 
ww. działek jako tereny aktywności gospodarczej (AG1, AG2). 
Składający uwagę informuje m.in., że za przeznaczeniem działki pod zabudowę przemawiają: 
„uwarunkowania środowiskowe, niska bonitacja gleb brak możliwości rozwinięcia 
działalności rolniczej, w kierunku uzyskania ekonomicznej renty gruntowej z ww. działki. 
Rozstrzygnięcia dla terenu zawarte w studium z 2010 roku, stały się dla właścicieli tego 
terenu bodźcem do podjęcia działań zmierzających w porozumieniu z sąsiadami 
ww. nieruchomości, do realizacji na naszym obszarze terenów aktywnych gospodarczo. 
Tereny te zorientowane i predysponowane są do tego typu zamierzeń, głównym aspektem jest 
korzystny układ komunikacyjny 100 m od węzła drogowego Autostrady A1-DK-72, 
obwodnicy Nowosolnej połączonej z ul. Aleksandra Puszkina w realizacji oraz realizowanego 
połączenia w kierunku północnym z droga powiatową 1150E Nowosolna -Niesułków. Tereny 
te mogą również stać się zapleczem dla inwestycji oraz usług wielkopowierzchniowych 
realizowanych do tej pory w niewydolnym komunikacyjnie centrum Nowosolnej. Wszelkie 
uwarunkowania wskazują ten teren jako najkorzystniejszy dla tego typu przedsięwzięć, 
wprowadzając na styku Osiedla oraz Gminy Nowosolna uporządkowane relacje: 
funkcjonalne, przestrzenne i komunikacyjne Jako właściciele uczestniczymy w bardzo 
zaawansowanym procesie sprzedaży gruntów pod procesy inwestycyjne”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Teren nie został wskazany do zainwestowania pod tereny aktywności gospodarczej, z uwagi 
na potrzebę zachowania zasad ładu przestrzennego i utrzymania mieszkaniowego charakteru 
osiedla Nowosolna, w części na północ od ul. Brzezińskiej. Wprowadzanie nowych obszarów 



259 

inwestycyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie terenów mieszkaniowych, prowadzi 
w perspektywie do generowania konfliktów przestrzennych oraz społecznych. 
W projekcie Studium oferta terenów aktywności gospodarczej w tym rejonie miasta została 
dostosowana do potrzeb i możliwości jego rozwoju. 
 
Uwaga nr 552 (złożona w 2 egzemplarzach – drugi egzemplarz o nr 1001) 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr 842/3 i 843/17, w obrębie W-46, położonych przy ul. Brzezińskiej 

334. 
Pani  i Pani  składają uwagę dotyczącą: 
utrzymania dla ww. działek dotychczasowej funkcji wyznaczonej dla tego obszaru 
(tereny przemysłowo-usługowe) zawartej w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. i rozszerzenia jej o przeznaczenie logistyczne, 
magazynowe i usługowe z dopuszczalną funkcją mieszkaniową jako uzupełniającą 
lub oznaczenie ww. działek jako tereny aktywności gospodarczej (AG1, AG2). 
Składający uwagę informują m.in., że za przeznaczeniem działek pod zabudowę przemawiają: 
„uwarunkowania środowiskowe, niska bonitacja gleb brak możliwości rozwinięcia 
działalności rolniczej, w kierunku uzyskania ekonomicznej renty gruntowej z ww. działki. 
Rozstrzygnięcia dla terenu zawarte w studium z 2010 roku, stały się dla właścicieli tego 
terenu bodźcem do podjęcia działań zmierzających w porozumieniu z sąsiadami 
ww. nieruchomości, do realizacji na naszym obszarze terenów aktywnych gospodarczo. 
Tereny te zorientowane i predysponowane są do tego typu zamierzeń, głównym aspektem jest 
korzystny układ komunikacyjny 100 m od węzła drogowego Autostrady A1-DK-72, 
obwodnicy Nowosolnej połączonej z ul. Aleksandra Puszkina w realizacji oraz realizowanego 
połączenia w kierunku północnym z droga powiatową 1150E Nowosolna -Niesułków. Tereny 
te mogą również stać się zapleczem dla inwestycji oraz usług wielkopowierzchniowych 
realizowanych do tej pory w niewydolnym komunikacyjnie centrum Nowosolnej. Wszelkie 
uwarunkowania wskazują ten teren jako najkorzystniejszy dla tego typu przedsięwzięć, 
wprowadzając na styku Osiedla oraz Gminy Nowosolna uporządkowane relacje: 
funkcjonalne, przestrzenne i komunikacyjne. Jako właściciele uczestniczymy w bardzo 
zaawansowanym procesie sprzedaży gruntów pod procesy inwestycyjne”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Teren nie został wskazany do zainwestowania pod tereny aktywności gospodarczej, z uwagi 
na potrzebę zachowania zasad ładu przestrzennego i utrzymania mieszkaniowego charakteru 
osiedla Nowosolna, w części na północ od ul. Brzezińskiej. Wprowadzanie nowych obszarów 
inwestycyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie terenów mieszkaniowych, prowadzi 
w perspektywie do generowania konfliktów przestrzennych oraz społecznych. W projekcie 
Studium oferta terenów aktywności gospodarczej w tym rejonie miasta została dostosowana 
do potrzeb i możliwości jego rozwoju. 
 
Uwaga nr 553 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
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- dotyczy obszaru położonego w rejonie ulic: Rzgowskiej, Karpiej, płk. Jana 
Kilińskiego, Śląskiej, Kwartalnej, Kominowej, Króla Władysława Warneńczyka – 
tereny po byłej „FAKORZE”. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 

1) sprzeciwu wobec lokowania „na danym obszarze (…) [jakiejkolwiek] działalności 
przemysłowej lub produkcyjnej”; 

2) utworzenia strefy zabudowy mieszkaniowej z dopuszczalną wysokością zabudowy 
do 10 m; 

3) dopuszczenia utworzenia strefy zieleni urządzonej. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium, przedmiotowy obszar został 
zaliczony do jednostki „WZ3 – tereny zabudowy wielofunkcyjnej”. Zgodnie z zapisami dla 
tej jednostki jako przeznaczenie podstawowe, dopuszcza się tereny zabudowy usługowej, 
w tym handlowej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej. 
Doprecyzowanie zasięgu poszczególnych stref zabudowy nastąpi w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. Określone w projekcie Studium wskaźniki, w tym 
maksymalną wysokość nowej zabudowy, należy traktować jako wskaźniki modelowe. Po 
przeanalizowaniu możliwości ich zapewnienia na etapie sporządzania planu miejscowego, 
dopuszcza się ich skorygowanie. 
Projekt Studium uzupełniono o zapis umożliwiający funkcjonowanie istniejących oraz 
tworzenie nowych terenów zieleni urządzonej w ramach wszystkich wyznaczonych jednostek 
funkcjonalno-przestrzennych, w tym terenów „WZ3”. Na etapie sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, dopuszcza się zatem możliwość przeznaczenia 
części nieruchomości wskazanej w uwadze na cele zieleni. Decyzja ta powinna być podjęta 
w oparciu o szczegółowe analizy zasobów i możliwości zagospodarowania tego obszaru – 
analizy te wykraczają poza zakres przedmiotowy Studium. 
 
Uwaga nr 554 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy obszaru położonego w rejonie ulic: Rzgowskiej, Karpiej, płk. Jana 

Kilińskiego, Śląskiej, Kwartalnej, Kominowej, Króla Władysława Warneńczyka – 
tereny po byłej „FAKORZE”. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
sprzeciwu wobec lokowania „na podanym obszarze (…) działalności przemysłowej 
lub produkcyjnej”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium, przedmiotowy obszar został 
zaliczony do jednostki „WZ3 – tereny zabudowy wielofunkcyjnej”. Zgodnie z zapisami dla 
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tej jednostki jako przeznaczenie podstawowe, dopuszcza się tereny zabudowy usługowej, 
w tym handlowej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej. 
Doprecyzowanie zasięgu poszczególnych stref zabudowy nastąpi w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. Określone w projekcie Studium wskaźniki, w tym 
maksymalną wysokość nowej zabudowy, należy traktować jako wskaźniki modelowe. Po 
przeanalizowaniu możliwości ich zapewnienia na etapie sporządzania planu miejscowego, 
dopuszcza się ich skorygowanie. 
 
Uwagi o numerach 558, 563, 568 i 588 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 6 października 2017 r.,  
- dotyczą obszaru położonego w rejonie ulic: Rzgowskiej, Karpiej, płk. Jana 

Kilińskiego, Śląskiej, Kwartalnej, Kominowej, Króla Władysława Warneńczyka – 
tereny po byłej „FAKORZE”. 

 
Pani  – uwaga nr 558, Pani  – uwaga nr 563, 
Pan  – uwaga nr 568 i Pan  – uwaga nr 588 składają 
uwagi dotyczące: 
sprzeciwu wobec dopuszczenia na ww. obszarze działalności przemysłowej. 
Składający uwagę nr 558 i 568 informują m.in., że przemysł jest uciążliwy dla mieszkańców 
w okolicznym terenie. Jest przyczyną zwiększonej zachorowalności, powoduje hałas 
i zanieczyszczenia. Przemysł powinien rozwijać się poza centrum miasta w specjalnych 
strefach – ŁSSE. 
Składający uwagę nr 588 informuje m.in., że na sąsiednim obszarze osiedla mieszkaniowego 
spada komfort życia i wzrasta zachorowalność mieszkańców. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium, przedmiotowy obszar został 
zaliczony do jednostki „WZ3 – tereny zabudowy wielofunkcyjnej”. Zgodnie z zapisami dla 
tej jednostki jako przeznaczenie podstawowe, dopuszcza się tereny zabudowy usługowej, 
w tym handlowej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej. 
Doprecyzowanie zasięgu poszczególnych stref zabudowy nastąpi w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. Określone w projekcie Studium wskaźniki, w tym 
maksymalną wysokość nowej zabudowy, należy traktować jako wskaźniki modelowe. Po 
przeanalizowaniu możliwości ich zapewnienia na etapie sporządzania planu miejscowego, 
dopuszcza się ich skorygowanie. 
 
Uwaga nr 561 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy obszaru dawnych zakładów Fakora. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
sprzeciwu wobec powstania „kolejnego zakładu uciążliwego dla mieszkańców”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
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Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium, przedmiotowy obszar został 
zaliczony do jednostki „WZ3 – tereny zabudowy wielofunkcyjnej”. Zgodnie z zapisami dla 
tej jednostki jako przeznaczenie podstawowe, dopuszcza się tereny zabudowy usługowej, 
w tym handlowej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej. 
Doprecyzowanie zasięgu poszczególnych stref zabudowy nastąpi w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. Określone w projekcie Studium wskaźniki, w tym 
maksymalną wysokość nowej zabudowy, należy traktować jako wskaźniki modelowe. Po 
przeanalizowaniu możliwości ich zapewnienia na etapie sporządzania planu miejscowego, 
dopuszcza się ich skorygowanie. 
 
Uwaga nr 590 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy obszaru położonego między ulicami: Byszewską, Brzezińską i Wiączyńską. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 

1) poparcia dla „zmiany terenów inwestycyjnych (stare Studium) na tereny zielone 
w nowym projekcie Studium”; 

2) poparcia dla proponowanego przebiegu obwodnicy po południowej stronie osiedla 
Nowosolna. 

 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga nie zawiera sformułowania zarzutu do ustaleń 
projektu Studium, jednakże w wyniku uwzględnienia innych uwag złożonych do wyłożonego 
do publicznego wglądu projektu Studium, wyznaczono teren aktywności gospodarczej 
w rejonie projektowanej obwodnicy osiedla Nowosolna (na terenach obecnie 
niezainwestowanych, zlokalizowanych na południe od ul. Brzezińskiej). Mając na celu 
minimalizację konfliktów przestrzennych i społecznych, na styku z terenami mieszkaniowymi 
wskazano strefy kształtowania zieleni izolacyjnej. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga nie zawiera sformułowania zarzutu do ustaleń 
projektu Studium. Zawarty w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przebieg 
obwodnicy Nowosolnej, jest zgodny z koncepcją przygotowaną przez ZiM do przetargu 
na realizację drogi. 
 
Uwaga nr 591 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr 844/23 i 846/8, w obrębie W-45, położonych przy ul. Grabińskiej 

26/28. 
 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
pozostawienia statusu działek jako budowlanych z przeznaczeniem na zabudowę 
jednorodzinną, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy. 
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Składająca uwagę informuje m.in., że: „podjęłam wiele działań w kierunku budowy domu 
z zapleczem gospodarczym m. in. utwardzenie drogi na działce 845/7, wykonanie projektu 
i wykończeniu przejazdu przez rów, uzyskanie WZ, doprowadzenie przyłącza prądu 
i w trakcie projekt przyłącza wody”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Ponadto 
rozprzestrzenianie zabudowy na te tereny nie jest wskazane zarówno ze względów 
krajobrazowych jak i ekologicznych. Tereny te łączą się z szerszym obszarem, który stanowi 
istotny element systemu przyrodniczego miasta. 
Zgodnie z zapisami projektu Studium dla terenów, na których obecnie istnieje zabudowa 
lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na 
podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się, po przeanalizowaniu 
lokalnych uwarunkowań przyrodniczych, wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu).  
 
Uwaga nr 598 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 3, 35, 36 i 37/1, w obrębie W-6, położonych przy ul. Strykowskiej 

oraz działki nr 37/2, w obrębie W-6, położonej przy ul. Jarowej. 
 

 składa uwagę 
dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy usługowej. 
Składający uwagę informują m.in., że: „na tych terenach działalność prowadzona jest od 
wielu lat, zakład znajduje się w pierwszej linii granicznej z ulicą Strykowską – stanowi 
barierę ochronną dla działek mieszkalnych. Dodatkowo aktualna rozbudowa zakładu 
gwarantuje zwiększenie zatrudnienia i podatki lokalne dla miasta Łodzi”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie wydzielenia jednostki terenów zabudowy usługowej. 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna otoczenia przedmiotowej nieruchomości oraz 
stopień szczegółowości dokumentu Studium wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej wyłącznie dla rozwoju 
zabudowy usługowej.  
Uwaga uwzględniona w zakresie umożliwienia realizacji funkcji usługowej na przedmiotowej 
nieruchomości. W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na włączeniu 
wymienionych w uwadze działek w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „M3 – 
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Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”. Zgodnie z ustaleniami projektu Studium, 
tereny zabudowy usługowej stanowią dopuszczalne przeznaczenie terenów w tej jednostce. 
 
Uwaga nr 602 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 462/4, w obrębie S-1, położonej przy ul. Stefana Jaracza 16a, 

działek nr: 461/3, 461/4 i 460/12, w obrębie S-1, położonych przy ul. Stefana Jaracza 
18 oraz działki nr 460/14, w obrębie S-1, położonej przy ul. Stefana Stefana Jaracza 
20. 

 
Pan , Pan ,  składają 
uwagę dotyczącą: 

1) uściślenia pojęcia „zabudowa wielofunkcyjna” oraz rozszerzenia katalogu 
dopuszczalnych funkcji o usługi publiczne, hotelarskie, zamieszkania zbiorowego, 
sportu i rekreacji, handlu; 

2) dopuszczenia lokalizacji usług i handlu na całej powierzchni działek, na 
kondygnacjach parterów, przy wskaźniku powierzchni zabudowy w poziomie 
parterów budynków 100%; 

3) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
4) określenia maksymalnej wysokości zabudowy w jednostce W2a na poziomie 25 m 

(dla całości zabudowy). 
Składający uwagę informują m.in., że: „z katalogu dopuszczalnych funkcji na terenach 
jednostki [W2a] nie wynika jednoznacznie możliwość lokalizacji funkcji typowych 
dla obszarów wielkomiejskich, innych niż funkcja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i funkcji usług (…). W zapisach w projekcie Studium brak jakiejkolwiek wzmianki 
o możliwości lokalizacji handlu na ww. terenie. Wnioskujemy o wniesienie zapisu 
w projekcie Studium dotyczącego handlu – w dopuszczalnym przeznaczeniu terenów 
w jednostkach: dopuszczenie lokalizacji funkcji usług i handlu na całej powierzchni działek, 
na kondygnacjach parterów budynków, przy wskaźniku powierzchni zabudowy w poziomie 
parterów budynków – 100 %. Dla jednostki funkcjonalno-przestrzennej o symbolu W2a, jako 
dopuszczalne przeznaczenie terenów, nie przewidziano i nie zapisano funkcji handlu (…). 
W zapisach dotyczących terenu o symbolu SZ, w obowiązującym Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi – dopuszczono maksymalną 
wysokość zabudowy: 55 m. Uważamy, że nie ma uzasadnienia do ograniczania o połowę 
wysokości zabudowy na terenach o symbolu W2a – (odpowiadających terenom o symbolu 
SZ, zgodnie z oznaczeniami w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi) – w obecnie procedowanym projekcie 
Studium”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na 
przedmiotowych działkach wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „W2a – 
wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie II”, w której jako przeznaczenie terenów wskazano 
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej. Jednocześnie w kartach 
dla poszczególnych terenów „wielofunkcyjnych” określone jest przeznaczenie terenów 



265 

w danej jednostce z podziałem na dopuszczalne i dopuszczalne z ograniczeniami; wszystkie 
wymienione w uwadze usługi są możliwe do realizacji w terenach wielofunkcyjnych. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. W jednostce funkcjonalno-przestrzennej „W2a” jako 
przeznaczenie terenów wskazano, oprócz terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
tereny zabudowy usługowej umożliwiające realizację wymienionych w uwadze funkcji. 
Ponadto część uwagi dotycząca wskaźnika powierzchni zabudowy w poziomie parteru 
wykracza poza zakres i szczegółowość Studium. Doprecyzowanie tych ustaleń następuje 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Ad. 4) Uwaga nieuwzględniona. W jednostce funkcjonalno-przestrzennej „W2a” obejmującej 
istotny dla tożsamości miasta obszar, ustalono, iż zabudowa musi nawiązywać do zabudowy 
historycznej, nie powinna jednak przekraczać 21 m, dopuszcza się odstępstwa 
np. w przypadkach uzasadnionych kompozycyjnie lub dla szerokich ulic minimum klasy Z – 
ustalając maksymalną wysokość do 25 m. 
 
Uwagi o numerach 605, 882, 883, 1029, 2500-2636, od 2639 do 2799, od 2801 do 3065, od 
3068 do 3075, 3077, 3078, 3079, 3081 i 3082 posiadają taki sam zakres merytoryczny 
i zostały rozpatrzone wspólnie. 
 

- wpłynęły w dniach: 6 października 2017 r. – uwagi o numerach: 605, 882 i 883; 
9 października 2017 r. – uwagi o numerach: 1029, 2502, od 2506 do 2636, od 2639 do 
2799, od 2801 do 3065, od 3068 do 3075, 3078, 3079, 3081 i 3082, 13 października 
2017 r. (data wpływu do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej), 9 października 2017 r. 
(data stempla pocztowego) – uwagi o numerach: 2500, 2501, 2503, 2504, 2505 i 3077, 

- dotyczą obszaru w obrębie G-30, w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Zygmunta, 
Bałtyckiej, Lotnej, Sąsiedzkiej do torów kolejowych. 

 
Pani  – uwaga nr 605, Pan  – uwaga nr 882, Pani  

– uwaga nr 883, Pani  – uwaga nr 1029, Pan 
 – uwaga nr 2500, Pani  – uwaga nr 2501, Pani 

 – uwaga nr 2502, Pan  – uwaga nr 2503, Pani 
 – uwaga nr 2504, Pan  – uwaga nr 2505, Pani 

 – uwaga nr 2506, Pani  – uwaga nr 2507, Pani  
 – uwaga nr 2508, Pani   – uwaga nr 2509, Pani  

 – uwaga nr 2510, Pani  – uwaga nr 2511, Pan 
 – uwaga nr 2512, Pani  – uwaga nr 2513, Pan 

 – uwaga nr 2514, Pani  – uwaga nr 2515, Pani  
 – uwaga nr 2516, Pan  – uwaga nr 2517, Pan  – 

uwaga nr 2518, Pani  – uwaga nr 2519, Pani  – 
uwaga nr 2520, Pan  – uwaga nr 2521, Pani  – 
uwaga nr 2522, Pan  – uwaga nr 2523, Pan  – uwaga 
nr 2524, Pani  – uwaga nr 2525, Pan  – uwaga 
nr 2526, Pani  – uwaga nr 2527, Pani  – uwaga 
nr 2528, Pani  – uwaga nr 2529, Pani  – uwaga 
nr 2530, Pan , Pani  – uwaga nr 2531, Pani  

 – uwaga nr 2532, Pani  – uwaga nr 2533, Pani  
 – uwaga nr 2534, Pani  – uwaga nr 2535, Pani  

 – uwaga nr 2536, Pan  – uwaga nr 2537, Pani  
 – uwaga nr 2538, Pani  – uwaga nr 2539, Pani  

 – uwaga nr 2540, Pani  – uwaga nr 2541, Pani  
 – uwaga nr 2542, Pani  – uwaga nr 2543, Pan  
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 – uwaga nr 2544, Pan  – uwaga nr 2545, Pani  
 – uwaga nr 2546, Pan  – uwaga nr 2547, Pan  – uwaga 

nr 2548, Pani  – uwaga nr 2549, Pani  – uwaga 
nr 2550, Pan  – uwaga nr 2551, Pan  – uwaga 
nr 2552, Pan  – uwaga nr 2553, Pani  – uwaga 
nr 2554, Pani  – uwaga nr 2555, Pan  – uwaga 
nr 2556, Pan – uwaga nr 2557, Pan  – uwaga nr 2558, 
Pan  – uwaga nr 2559, Pan  – uwaga nr 2560, Pani 

 – uwaga nr 2561, Pan  – uwaga nr 2562, Pani  
 – uwaga nr 2563, Pani  – uwaga nr 2564, Pani  

 – uwaga nr 2565, Pani  – uwaga nr 2566, Pan  
 – uwaga nr 2567, Pan  – uwaga nr 2568, Pani  

 – uwaga nr 2569, Pani  – uwaga nr 2570, Pani  
 – uwaga nr 2571, Pani  – uwaga nr 2572, Pani  

 – uwaga nr 2573, Pani  – uwaga nr 2574, Pan  – 
uwaga nr 2575, Pan  – uwaga nr 2576, Pan  – uwaga 
nr 2577, Pani  – uwaga nr 2578, Pani  – uwaga nr 2579, Pan 

 – uwaga nr 2580, Pani  – uwaga 
nr 2581, Pani  – uwaga nr 2582, Pani  – uwaga 
nr 2583, Pani  – uwaga nr 2584, Pani  – uwaga 
nr 2585, Pan  – uwaga nr 2586, Pan  – uwaga nr 2587, 
Pani  – uwaga nr 2588, Pani  – uwaga nr 2589, Pan 

 – uwaga nr 2590, Pani  – uwaga nr 2591, Pan  
 – uwaga nr 2592, Pani  – uwaga nr 2593, Pani 

 – uwaga nr 2594, Pani  – uwaga nr 2595, Pani  
 – uwaga nr 2596, Pani  – uwaga nr 2597, Pan  

 – uwaga nr 2598, Pan  – uwaga nr 2599, Pani  – 
uwaga nr 2600, Pani  – uwaga nr 2601, Pan  – uwaga 
nr 2602, Pani  – uwaga nr 2603, Pan  – uwaga nr 2604, 
Pan  – uwaga nr 2605, Pani  – uwaga nr 2606, 
Pani  – uwaga nr 2607, Pani  – uwaga nr 2608, Pani 

 – uwaga nr 2609, Pan  – uwaga nr 2610, Pani  
 – uwaga nr 2611, Pan  – uwaga nr 2612, Pani  – 

uwaga nr 2613, Pan  – uwaga nr 2614, Pan  – uwaga 
nr 2615, Pan  – uwaga nr 2616, Pan  – uwaga nr 2617, Pani 

 – uwaga nr 2618, Pan  – uwaga nr 2619, Pani  
 – uwaga nr 2620, Pani  – uwaga nr 2621, Pan 

 – uwaga nr 2622, Pani  – uwaga nr 2623, Pan 
 – uwaga nr 2624, Pan  – uwaga nr 2625, Pani 

 – uwaga nr 2626, Pan  – uwaga nr 2627, Pan 
 – uwaga nr 2628, Pani  – uwaga nr 2629, Pani  

 – uwaga nr 2630, Pan  – uwaga nr 2631, Pani  – 
uwaga nr 2632, Pan  – uwaga nr 2633, Pani  – 
uwaga nr 2634, Pani  – uwaga nr 2635, Pani  – uwaga 
nr 2636, Pani  – uwaga nr 2639, Pani  – uwaga nr 2640, 
Pan  – uwaga nr 2641, Pan  – uwaga nr 2642, 
Pani  – uwaga nr 2643, Pan  – uwaga nr 2644, Pan 

 – uwaga nr 2645, Pan  – uwaga nr 2646, Pani 
 – uwaga nr 2647, Pani  – uwaga nr 2648, Pan  
 – uwaga nr 2649, Pan  – uwaga nr 2650, Pani  
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 – uwaga nr 2651, Pani  – uwaga nr 2652, Pani  
 – uwaga nr 2653, Pan  – uwaga nr 2654, Pan  

– uwaga nr 2655, Pani  – uwaga nr 2656, Pani  – 
uwaga nr 2657, Pan  - uwaga nr 2658, Pan  – uwaga 
nr 2659, Pan  – uwaga nr 2660, Pan  – uwaga nr 2661, 
Pan  – uwaga nr 2662, Pani  – uwaga nr 2663, Pan  

 – uwaga nr 2664, Pani  – uwaga nr 2665, Pani  – 
uwaga nr 2666, Pan  – uwaga nr 2667, Pani  – 
uwaga nr 2668, Pani  – uwaga nr 2669, Pani  – 
uwaga nr 2670, Pani  – uwaga nr 2671, Pan  – 
uwaga nr 2672, Pani  - uwaga nr 2673, Pani  – uwaga 
nr 2674, Pan  – uwaga nr 2675, Pani  – uwaga 
nr 2676, Pani  – uwaga nr 2677, Pani  – uwaga 
nr 2678, Pani  – uwaga nr 2679, Pani  – uwaga 
nr 2680, Pan  – uwaga nr 2681, Pan  – uwaga 
nr 2682, Pani  – uwaga nr 2683, Pan  – uwaga 
nr 2684, Pani  – uwaga nr 2685, Pani  – uwaga nr 2686, 
Pan  – uwaga nr 2687, Pani  – uwaga nr 2688, Pan 

 – uwaga nr 2689, Pan  – uwaga nr 2690, Pani 
 – uwaga nr 2691, Pani  – uwaga nr 2692, Pan  

 – uwaga nr 2693, Pan  – uwaga nr 2694, Pani  
 – uwaga nr 2695, Pan  – uwaga nr 2696, Pani  
 – uwaga nr 2697, Pani  – uwaga nr 2698, Pani  

 – uwaga nr 2699, Pani  – uwaga nr 2700, Pani  
– uwaga nr 2701, Pani  – uwaga nr 2702, Pan  – uwaga 
nr 2703, Pan  – uwaga nr 2704, Pani  – uwaga nr 2705, 
Pan  – uwaga nr 2706, Pan  – uwaga nr 2707,  

 – uwaga nr 2708, Pani  – uwaga nr 2709, Pan  – 
uwaga nr 2710, Pani  – uwaga nr 2711, Pani  

 – uwaga nr 2712, Pani  – uwaga nr 2713, Pan  
 – uwaga nr 2714, Pan  – uwaga nr 2715, Pani  

 – uwaga nr 2716, Pan  – uwaga nr 2717, Pan  
 – uwaga nr 2718, Pani  – uwaga nr 2719, Pan  – 

uwaga nr 2720, Pan  – uwaga nr 2721, Pani  – uwaga 
nr 2722, Pani  – uwaga nr 2723, Pani  – uwaga 
nr 2724, Pani  – uwaga nr 2725, Pani  – 
uwaga nr 2726, Pani  – uwaga nr 2727, Pani  – 
uwaga nr 2728, Pan  – uwaga nr 2729, Pani  – uwaga 
nr 2730, Pani  – uwaga nr 2731, Pan  – uwaga nr 2732, 
Pan  – uwaga nr 2733, Pani  – uwaga nr 2734, Pani 

 – uwaga nr 2735, Pani  – uwaga nr 2736, Pani  
 – uwaga nr 2737, Państwo  – uwaga nr 2738, 

Pan  – uwaga nr 2739, Pan  – uwaga nr 2740, Pan 
 – uwaga nr 2741, Pani  – uwaga nr 2742, Pani  

 – uwaga nr 2743, Pani  – uwaga nr 2744, Pani  – 
uwaga nr 2745, Pan  – uwaga nr 2746, Pani  – uwaga 
nr 2747, Pan  – uwaga nr 2748, Pan  – uwaga nr 
2749, Pan  – uwaga nr 2750, Pan  – uwaga nr 2751, Pan 

 – uwaga nr 2752, Pani  – uwaga nr 2753, Pani 
 – uwaga nr 2754, Pan  – uwaga nr 2755, Pan  
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 – uwaga nr 2756, Pan  – uwaga nr 2757, Pani  
 – uwaga nr 2758, Pan  – uwaga nr 2759, Pani  
 – uwaga nr 2760, Pan  – uwaga nr 2761, Pan  

 – uwaga nr 2762, Pan  – uwaga nr 2763, Pani  
 – uwaga nr 2764, Pan  – uwaga nr 2765, Pan  

 – uwaga nr 2766, Pan  – uwaga nr 2767, Pani  
 – uwaga nr 2768, Pan  – uwaga nr 2769, Pani  

 – uwaga nr 2770, Pani  – uwaga nr 2771, Pan  
 – uwaga nr 2772, Pani  – uwaga nr 2773, Pani  

 – uwaga nr 2774, Pan  – uwaga nr 2775, Pani 
 – uwaga nr 2776, Pan  – uwaga nr 2777, Pan 

 – uwaga nr 2778, Pan  – uwaga nr 2779, Pani 
 – uwaga nr 2780, Pan  – uwaga nr 2781, Pani 

 – uwaga nr 2782, Pani  – uwaga nr 2783, Pani 
 – uwaga nr 2784, Pani  – uwaga nr 2785, Pan 

 – uwaga nr 2786, Pan  – uwaga nr 2787, Pani 
 – uwaga nr 2788, Pani  – uwaga nr 2789, Pan 

 – uwaga nr 2790, Pan  – uwaga nr 2791, Pan  
 – uwaga nr 2792, Pan  – uwaga nr 2793, Pan  – 

uwaga nr 2794, Pan  – uwaga nr 2795, Pani  – 
uwaga nr 2796, Pan  – uwaga nr 2797, Pan  – uwaga 
nr 2798, Pan  – uwaga nr 2799 (złożona w 2 egzemplarzach – drugi 
egzemplarz o nr 2800), Pani  – uwaga nr 2801, Pan  – 
uwaga nr 2802, Pani  – uwaga nr 2803, Pani  

– uwaga nr 2804, Pan  – uwaga nr 2805, Pan 
 – uwaga nr 2806, Pani  – uwaga nr 2807, Pan  

 – uwaga nr 2808, Pani  – uwaga nr 2809, Pani 
 – uwaga nr 2810, Pani  – uwaga nr 2811, Pani  
– uwaga nr 2812, Pani  – uwaga nr 2813, Pani 
 – uwaga nr 2814, Pan  – uwaga nr 2815, Pani 

 – uwaga nr 2816, Pani  – uwaga nr 2817, Pani  
 – uwaga nr 2818, Pani  – uwaga nr 2819, Pani  

 – uwaga nr 2820, Pan  – uwaga nr 2821, Pan  
 – uwaga nr 2822, Pani  – uwaga nr 2823, Pani  

– uwaga nr 2824, Pan  – uwaga nr 2825, Pan  – uwaga 
nr 2826, Pan  – uwaga nr 2827, Pan  – uwaga nr 2828, 
Pan  – uwaga nr 2829, Pan  – uwaga nr 2830, Pan  

 – uwaga nr 2831, Pani  – uwaga nr 2832, Pani 
 – uwaga nr 2833, Pan  – uwaga nr 2834, Pani 

 – uwaga nr 2835, Pani  – uwaga nr 2836, Pani 
 – uwaga nr 2837, Pan  – uwaga nr 2838, 

Pan  – uwaga nr 2839, Pani  – uwaga nr 2840, Pan 
 – uwaga nr 2841, Pan  – uwaga nr 2842, Pani  

 – uwaga nr 2843, Pani  – uwaga nr 2844, Pani  
 – uwaga nr 2845, Pani  – uwaga nr 2846, Pani  – 

uwaga nr 2847, Pan  – uwaga nr 2848, Pan – uwaga 
nr 2849, Pani  – uwaga nr 2850, Pani  – uwaga 
nr 2851, Pani  – 2852, Pan  – uwaga nr 2853, Pani 

 – uwaga nr 2854, Pani  – uwaga nr 2855, Pan  
 – uwaga nr 2856, Pani  – uwaga nr 2857, Pan  – 
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uwaga nr 2858, Pani  – uwaga nr 2859, Pani  – 
uwaga nr 2860, Pan  – uwaga nr 2861, Pan  – uwaga 
nr 2862, Pani  – uwaga nr 2863, Pan  – 
uwaga nr 2864, Pani  – uwaga nr 2865, Pan  – 
uwaga nr 2866, Pan  – uwaga nr 2867, Pani  – 
uwaga nr 2868, Pani  – uwaga nr 2869, Pani  – uwaga 
nr 2870, Pani  – uwaga nr 2871, Pani  – uwaga 
nr 2872, Pani  – uwaga nr 2873, Pan  – uwaga 
nr 2874, Pani  – uwaga nr 2875, Pani  – uwaga 
nr 2876, Pani  – uwaga nr 2877, Pani  – uwaga 
nr 2878, Pan  – uwaga nr 2879, Pani  – uwaga 
nr 2880, Pan  – uwaga nr 2881, Pani  – uwaga 
nr 2882, Pani  – uwaga nr 2883, Pan  – uwaga nr 2884, 
Pani  – uwaga nr 2885, Pani  – uwaga nr 2886, 
Pan  – uwaga nr 2887, Pan  – uwaga nr 2888, Pan  

 – uwaga nr 2889, Pani  – uwaga nr 2890, Pan  
 – uwaga nr 2891, Pan  – uwaga nr 2892, Pan  

 – uwaga nr 2893, Pan  – uwaga nr 2894, Pani 
 – uwaga nr 2895, Pani  – uwaga nr 2896, Pani 

 – uwaga nr 2897, Pani  – uwaga nr 2898, Pani 
 – uwaga nr 2899, Pani  – uwaga nr 2900, Pani 

 – uwaga nr 2901, Pani  – uwaga nr 2902, 
Pan  – uwaga nr 2903, Pani  – uwaga nr 2904, Pan 

 – uwaga nr 2905, Pan  – uwaga nr 2906, Pani  
 – uwaga nr 2907, Pani  – uwaga nr 2908, 

Pan  – uwaga nr 2909, Pan  – uwaga nr 2910, Pan 
 – uwaga nr 2911, Pani  – uwaga nr 2912, Pani  

 – uwaga nr 2913, Pani  – uwaga nr 2914, Pan  – 
uwaga nr 2915, Pani  – uwaga nr 2916, Pani  – uwaga 
nr 2917, Pani  – uwaga nr 2918, Pani  – uwaga 
nr 2919, Pan  – uwaga nr 2920, Pan  – uwaga nr 2921, 
Pan  – uwaga nr 2922, Pani  – uwaga nr 2923, 
Pani  – uwaga nr 2924, Pani  – uwaga nr 2925, 
Pan  – uwaga nr 2926, Pani  – uwaga nr 2927, Pan 

 – uwaga nr 2928, Pani  – uwaga nr 2929, Pani  
 – uwaga nr 2930, Pani  – uwaga nr 2931, Pani  

 – uwaga nr 2932, Pani  – uwaga nr 2933, Pan  
– uwaga nr 2934, Pani  – uwaga nr 2935, Pan  – 
uwaga nr 2936, Pan  – uwaga nr 2937, Pani -

 – uwaga nr 2938, Pani  – uwaga nr 2939, Pan  
 – uwaga nr 2940, Pan  – uwaga nr 2941, Pan  

 – uwaga nr 2942, Pani  – uwaga nr 2943, Pani  
 – uwaga nr 2944, Pani  – uwaga nr 2945, Pan  – uwaga 

nr 2946, Pani  – uwaga nr 2947, Pan  – uwaga nr 2948, 
Pani  – uwaga nr 2949, Pan  – uwaga nr 2950, Pani 

 – uwaga nr 2951, Pan  – uwaga nr 2952, Pan 
 – uwaga nr 2953, Pani  – uwaga nr 2954, Pan 

 – uwaga nr 2955, Pani  – uwaga nr 2956, Pan 
 – uwaga nr 2957, Pan  – uwaga nr 2958, Pani  

 – uwaga nr 2959, Pani  – uwaga nr 2960, Pan 
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 – uwaga nr 2961, Pani  – uwaga nr 2962, Pani  
 – uwaga nr 2963, Pan  – uwaga nr 2964, Pan  

 – uwaga nr 2965, Pani  – uwaga nr 2966, Pan  
 – uwaga nr 2967, Pan  – uwaga nr 2968, Pani  

 – uwaga nr 2969, Pan  – uwaga nr 2970, Pani  – 
uwaga nr 2971, Pan  – uwaga nr 2972, Pan  – 
uwaga nr 2973, Pani  – uwaga nr 2974, Pani  – uwaga 
nr 2975, Pan  – uwaga nr 2976, Pani  – uwaga nr 2977, Pan 

 – uwaga nr 2978, Pani  – uwaga nr 2979, Pan 
 – uwaga nr 2980, Pan  – uwaga nr 2981, Pan 

 – uwaga nr 2982, Pan  – uwaga nr 2983, Pani  
 – uwaga nr 2984, Pani  – uwaga nr 2985, Pan  – 

uwaga nr 2986, Pani  – uwaga nr 2987, Pan  – uwaga 
nr 2988, Pani  – uwaga nr 2989, Pani  – uwaga 
nr 2990, Pani  – uwaga nr 2991, Pan  – uwaga nr 2992, 
Pani  – uwaga nr 2993, Pan  – uwaga nr 2994, Pan 

 – uwaga nr 2995, Pani  – uwaga nr 2996, Pan 
 – uwaga nr 2997, Pani  – uwaga nr 2998, Pani  

 – uwaga nr 2999, Pani  – uwaga nr 3000, Pan  
 – uwaga nr 3001, Pani  – uwaga nr 3002, Pani  – 

uwaga nr 3003, Pani  – uwaga nr 3004, Pan  – uwaga 
nr 3005, Pan  – uwaga nr 3006, Pani  – uwaga 
nr 3007, Pani  – uwaga nr 3008, Pan  – uwaga nr 3009, Pan 

 – uwaga nr 3010, Pan  – uwaga nr 3011, Pani  
 – uwaga nr 3012, Pan  – uwaga nr 3013, Pani  – 

uwaga nr 3014, Pan  – uwaga nr 3015, Pan  – uwaga 
nr 3016, Pani  – uwaga nr 3017, Pan  – uwaga 
nr 3018, Pan  – uwaga nr 3019, Pani  – uwaga 
nr 3020, Pan  – uwaga nr 3021, Pan  – uwaga nr 3022, 
Pani  – uwaga nr 3023, Pan  – uwaga nr 3024, Pani 

 – uwaga nr 3025, Pani  – uwaga nr 3026, Pan  
 – uwaga nr 3027, Pan  – uwaga nr 3028, Pan  

 – uwaga nr 3029, Pan  – uwaga nr 3030, Pani  
 – uwaga nr 3031, Pani  – uwaga nr 3032, Pani  

 – uwaga nr 3033, Pani  – uwaga nr 3034, Pani  
 – uwaga nr 3035, Pani  – uwaga nr 3036, Pani  

 – uwaga nr 3037, Pani  – uwaga nr 3038, Pan  
 – uwaga nr 3039, Pani  – uwaga nr 3040, Pani  

 – uwaga nr 3041, Pani  – uwaga nr 3042, Pan  
 – uwaga nr 3043, Pani  – uwaga nr 3044, Pani  
 – uwaga nr 3045, Pan  – uwaga nr 3046, Pan  
 – uwaga nr 3047, Pani  – uwaga nr 3048, Pani  

 – uwaga nr 3049, Pan  – uwaga nr 3050, Pan 
 – uwaga nr 3051, Pani  – uwaga nr 3052, Pani 
 – uwaga nr 3053, Pan  – uwaga nr 3054, Pani  

 – uwaga nr 3055, Pani  – uwaga nr 3056, Pan  
 – uwaga nr 3057, Pan  – uwaga nr 3058, Pani  

 – uwaga nr 3059, Pani  – uwaga nr 3060, Pani 
 – uwaga nr 3061, Pan  – uwaga nr 3062, Pani 

 – uwaga nr 3063, Pan  – uwaga nr 3064, Pan  
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 – uwaga nr 3065, Pani  – uwaga nr 3068, Pan  – 
uwaga nr 3069, Pani  – uwaga nr 3070, Pani  

 – uwaga nr 3071, Pani  – uwaga nr 3072, Pan  
 – uwaga nr 3073, Pan  – uwaga nr 3074, Pani  

– uwaga nr 3075, Pan  – uwaga nr 3077, Pani  
 – uwaga nr 3078, Pan  – uwaga nr 3079, Pan  – 

uwaga nr 3081 i Pani  – uwaga nr 3082 składają uwagi dotyczące: 
1) sprzeciwu wobec przeznaczenia ww. obszaru na tereny przemysłowe i pozostawienia 

go jako terenu zielonego z funkcją mieszkaniową; 
2) sprzeciwu wobec przebudowy ul. Kurczaki na odcinku od ul. Rzgowskiej do 

ul. Przyjacielskiej; 
3) sprzeciwu wobec realizacji projektowanej ul. Konstytucyjnej na odcinku od 

ul. Śląskiej do ul. Kolumny; 
4) zmiany klasyfikacji ul. Jędrzejowskiej na ciąg pieszo-jezdny. 

Składający uwagę informują, m.in. że: 
„1. Obszar ten wraz z doliną rzeki Olechówki stanowiłby (…) doskonały bufor oddzielający 
strefę przemysłową sięgającą do ulicy Przyjacielskiej od istniejącego (…) budownictwa 
mieszkaniowego jedno- i wielorodzinnego. Obecnie funkcjonujące na tym terenie zakłady 
przemysłowe produkujące akcesoria gumowe przemysłu samochodowego i dla sprzętu AGD 
oparte na m.in. wulkanizacji kauczuku generują m.in. silne uciążliwości w postaci ciągłego 
hałasu, przekraczającego narzucone przez Urząd Miasta Łodzi normy dzienne i nocne, oraz 
bardzo silnego odoru, spowodowanego emisją do atmosfery rakotwórczych i silnie 
drażniących organizmy żywe substancji chemicznych. Dalsza intensyfikacja przemysłu na 
tym terenie spotęguje jego negatywny wpływ na jakość życia i zdrowia mieszkańców tych 
terenów”. 
„2. (…) Przebudowa ulicy Kurczaki zwiększy znacząco natężenie ruchu, a co za tym idzie, 
zwiększy niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia dzieci i dorosłych codziennie 
korzystających z tej ulicy. Obecnie jest to wewnętrzna wąska ulica osiedlowa, 
nieprzystosowana do tak dużego natężenia ruchu i ciężkiego taboru typu TIR w ilości ponad 
100 dziennie. Mieszkańcy niektórych bloków stojących tuż przy ulicy już teraz odczuwają 
silne wstrząsy od ciężkiego taboru samochodowego. Planowana rozbudowa ulicy Kurczaki 
nasili jeszcze bardziej negatywne skutki jej funkcjonowania dla mieszkańców”. 
„3. Ulica o tak dużej przepustowości przebiegać będzie w bliskim sąsiedztwie istniejącej 
zabudowy jedno- i wielorodzinnej. Proponuję zorganizowanie na tym odcinku trasy 
rowerowej z towarzyszącą infrastrukturą w postaci ścieżek rowerowych i niskiej zieleni. 
Trasa wpisałby się w zamknięcie tzw. ringu rowerowego dookoła Łodzi”. 
„4. (…) ciąg pieszo-jezdny łączący się z doliną rzeki Olechówki (…) umożliwi mieszkańcom 
pobliskich osiedli korzystanie z terenów zielonych z możliwością zagospodarowania ich na 
tereny rekreacyjne. Ta część osiedla Chojny (…) nie posiada żadnych terenów rekreacyjnych, 
placów zabaw dla dzieci, boiska czy tzw. siłowni zewnętrznej”. 
Składająca uwagę nr 3068 dodaje, że „każdego roku wiele miast (w tym Łódź) w Polsce 
zmaga się ze smogiem. Budując drogi i fabryki drastycznie pogarszamy i tak zanieczyszczone 
już powietrze. Przyczyniamy się do wielu chorób spowodowanych złą jakością powietrza 
(…). Wzrasta również liczba ludzi chorych na depresję. Zieleń nie tylko oczyszcza powietrze, 
działa również kojąco na układ nerwowy. (…)”. 
Składający uwagę nr 3069 dodaje, że „(…) poza 2 istniejącymi zakładami przemysłowymi: 
HUTCHINSON i ASCO oraz 3 mniejszymi zakładami usługowymi o zerowej uciążliwości: 
BERTEX, KRESPOL, CAJDEX jest to obszar typowo mieszkaniowy a niezagospodarowane 
tereny byłyby idealnym buforem oddzielającym mieszkańców Chojen od istniejącej już strefy 
przemysłowej pomiędzy ul. Tomaszowską, ul. Jędrzejowską, ul. Przyjacielską”. 



272 

Składająca uwagę nr 3071 dodaje, że „(…) poprzez tworzenie fabryk i ulic zagrażamy 
żyjącym w Dolinie Olechówki zwierzętom (…)”. 
Składający uwagę nr 3073 dodaje, że „idealne tereny pod zabudowę 
gospodarczą/przemysłową znajdują się na terenach okalających miasto”. 
Składająca uwagę nr 3075 dodaje, że „cały ww. teren obfituje w piękną florę i faunę, co jak 
na terenach miejskich powinno być szczególnie chronione. Występuje tu liczna zwierzyna 
(…). Teren ten wg. obserwacji uczęszczają licznie rowerzyści, zwolennicy spacerów 
i nording walkingu. (…)”. Składający uwagę apeluje o: „wykorzystanie tego terenu dla dobra 
mieszkających tu ludzi i tych którzy tu szukają wytchnienia od zgiełku miejskiego”. 
Składająca uwagę nr 3078 dodaje, że „mieszkańcy terenu objętego planem zagospodarowania 
nr 104 nadal dostają pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych. (…) Analiza 
urbanistyczna (…) wykazuje te tereny jako mieszkaniowo-usługowe i mieszkaniowe. (…)”. 
Składający uwagę nr 3079 dodaje, że „(…) państwa na zachodzie Europy przemysł mają 
odsunięty od siedli mieszkaniowych”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga uwzględniona częściowo. Uwzględniając częściowo postulat zawarty 
w uwagach, w projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na zawężeniu terenów 
przewidzianych dla rozwoju aktywności gospodarczej. Wschodnia część obszaru obecnie 
niezabudowanego została włączona w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Teren istniejących obiektów 
usługowych przy ul. Zygmunta włączono w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej 
„U – Tereny zabudowy usługowej”, a obszar zlokalizowany poniżej, aż do ul. Klasowej – do 
jednostki „M3 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”. 
Nie uwzględniono uwag w zakresie terenów istniejących zakładów produkcyjnych oraz 
terenów niezbędnych dla ich rozwoju – pozostawiono je jako obszary rozwoju aktywności 
gospodarczej, z zastrzeżeniem, że na obszarze graniczącym z terenami zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wprowadza się zakaz rozwoju funkcji produkcyjnych. 
Dodatkowo wzdłuż całej granicy terenów jednostki „AG1” z terenami mieszkaniowymi 
wprowadzono w projekcie Studium strefę lokalizacji pasa zieleni izolacyjnej. 
Ad. 2) Uwaga uwzględniona częściowo. Projekt Studium nie określa szerokości 
poszczególnych ulic. Wskazuje drogi o klasach: zbiorcze (Z) i wyższych. Uwzględniając 
częściowo postulat zawarty w uwadze, w projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą 
na obniżeniu klasy ul. Kurczaki z drogi zbiorczej (Z) na ulicę lokalną (L) na odcinku od 
ul. Rzgowskiej do projektowanej ul. Konstytucyjnej. Projekt Studium nie określa przebiegu 
ani potrzeb rozbudowy ul. Kurczaki na pozostałym odcinku (w kierunku ul. Przyjacielskiej). 
Rozstrzygnięcia w tym zakresie będą podejmowane na etapie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Studium ma charakter dokumentu strategicznego, którego 
zadaniem jest wskazanie długoterminowych rezerw terenowych dla istotnych dla miasta 
inwestycji drogowych. Projektowana droga jest niezbędna dla poprawy jakości obsługi 
komunikacyjnej obszaru całego miasta. Przebieg drogi jest zgodny z zawartym 
w obowiązującym Studium i Aktualizacji Studium Systemu Transportowego dla Miasta 
Łodzi. Projekt Studium nie określa szerokości poszczególnych ulic, z tego względu określenie 
potrzeb w zakresie szerokości korytarza drogi nastąpi na etapie uzyskiwania stosownych 
decyzji administracyjnych. 
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Ad. 4) Uwaga nieuwzględniona. Zaprojektowanie połączenia pieszo-jezdnego wykracza poza 
zakres ustaleń studium. Projekt Studium określa podstawowy układ komunikacyjny miasta 
(system dróg zapewniających powiązania ponadlokalne), nie odnosi się do kształtowania 
obsługi komunikacyjnej w skali lokalnej – takie rozwiązania są przedmiotem ustaleń 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wskazany w uwadze odcinek 
ul. Jędrzejowskiej (pomiędzy ul. Tomaszowską, a doliną rzeki Olechówki) nie został 
włączony w projekcie Studium w sieć podstawowego układu komunikacyjnego miasta (nie 
ma klasy drogi zbiorczej – Z ani wyższej). 
 
Uwagi o numerach 611 i 1013 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły w dniach: 6 października 2017 r. – uwaga o numerze 611; 9 października 
2017 r. – uwaga o numerze 1013,  

- dotyczą działki nr 248, w obrębie B-57, położonej przy ul. Liściastej 271c, 271d. 
 
Pani  – uwaga nr 611 i Pan  – uwaga nr 1013 
składają uwagi dotyczące: 
przeznaczenia działki wskazanej w uwadze w pasie o szerokości 140 m od ul. Liściastej na 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „na sąsiednich działkach istnieje zabudowa 
mieszkaniowa”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na najintensywniej 
zagospodarowanych terenach istniejącej zabudowy wzdłuż ul. Sokołowskiej wyznaczono 
jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach 
ulicowych”. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru wskazanego w uwadze 
i jego otoczenia (przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia 
w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej o szerszym zasięgu. Obszar ten został więc włączony w granice 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane 
rolniczo”. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej jednostce, na 
których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu 
miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), 
dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
Przedmiotowa nieruchomość leży również na obszarze objętym prawną formą ochrony 
przyrody – zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina Sokołówki”. 
 
Uwaga nr 614 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 249, w obrębie B-57, położonej przy ul. Liściastej 271c. 
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Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia działki wskazanej w uwadze w pasie o szerokości 140 m od ul. Liściastej na 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „istnieje już zabudowa mieszkaniowa na 
przedmiotowej działce oraz na działkach sąsiednich. składając wniosek o przeznaczenie 
ww. działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną do planu zagospodarowania 
przestrzennego poinformowano mnie, że byłoby to możliwe w przypadku zgodności 
ze studium. Na tej podstawie jak również z powodu planowanej budowy trasy S14 można 
byłoby zmniejszyć granice kompleksu krajobrazowo-przyrodniczego doliny rzeki Sokołówki 
lub znieść ograniczenia z niego wynikające”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na najintensywniej 
zagospodarowanych terenach istniejącej zabudowy wzdłuż ul. Sokołowskiej wyznaczono 
jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach 
ulicowych”. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru wskazanego w uwadze 
i jego otoczenia (przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia 
w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej o szerszym zasięgu. Obszar ten został więc włączony w granice 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane 
rolniczo”. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej jednostce, na 
których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu 
miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), 
dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
Przedmiotowa nieruchomość leży również na obszarze objętym prawną formą ochrony 
przyrody – zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina Sokołówki”. 
 
Uwaga nr 616 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 250/1, w obrębie B-57, położonej przy ul. Liściastej 271c. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „istnieje już zabudowa mieszkaniowa na 
przedmiotowej działce oraz na działkach sąsiednich. składając wniosek o przeznaczenie ww. 
działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną do planu zagospodarowania 
przestrzennego poinformowano mnie, że byłoby to możliwe w przypadku zgodności ze 
studium. Na tej podstawie jak również z powodu planowanej budowy trasy S14 można 
byłoby zmniejszyć granice kompleksu krajobrazowo-przyrodniczego doliny rzeki Sokołówki 
lub znieść ograniczenia z niego wynikające”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
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Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Ponadto 
rozprzestrzenianie zabudowy na te tereny nie jest wskazane zarówno ze względów 
krajobrazowych jak i ekologicznych. Tereny te łączą się z szerszym obszarem, który stanowi 
istotny element systemu przyrodniczego miasta. Przedmiotowa nieruchomość leży również na 
obszarze objętym prawną formą ochrony przyrody – zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 
„Dolina Sokołówki”. 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przedmiotowa działka położona jest 
w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem zieleni w zagospodarowaniu, 
częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju nowych struktur zabudowy. 
Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej jednostce, na których 
obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego 
(czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się 
wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 619 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 253, w obrębie B-57, położonej przy ul. Liściastej 271b. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „istnieje już zabudowa mieszkaniowa na 
przedmiotowej działce oraz na działkach sąsiednich. składając wniosek o przeznaczenie 
ww. działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną do planu zagospodarowania 
przestrzennego poinformowano mnie, że byłoby to możliwe w przypadku zgodności ze 
studium. Na tej podstawie jak również z powodu planowanej budowy trasy S14 można 
byłoby zmniejszyć granice kompleksu krajobrazowo-przyrodniczego doliny rzeki Sokołówki 
lub znieść ograniczenia z niego wynikające”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Ponadto 
rozprzestrzenianie zabudowy na te tereny nie jest wskazane zarówno ze względów 
krajobrazowych jak i ekologicznych. Tereny te łączą się z szerszym obszarem, który stanowi 
istotny element systemu przyrodniczego miasta. Przedmiotowa nieruchomość leży również na 
obszarze objętym prawną formą ochrony przyrody – zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 
„Dolina Sokołówki”. 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przedmiotowa działka położona jest 
w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem zieleni w zagospodarowaniu, 
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częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju nowych struktur zabudowy. 
Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej jednostce, na których 
obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego 
(czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się 
wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 623 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 252, w obrębie B-57, położonej przy ul. Liściastej 271b. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „istnieje już zabudowa mieszkaniowa na 
przedmiotowej działce oraz na działkach sąsiednich. składając wniosek o przeznaczenie 
ww. działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną do planu zagospodarowania 
przestrzennego poinformowano mnie, że byłoby to możliwe w przypadku zgodności ze 
studium. Na tej podstawie jak również z powodu planowanej budowy trasy S14 można 
byłoby zmniejszyć granice kompleksu krajobrazowo-przyrodniczego doliny rzeki Sokołówki 
lub znieść ograniczenia z niego wynikające”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Ponadto 
rozprzestrzenianie zabudowy na te tereny nie jest wskazane zarówno ze względów 
krajobrazowych jak i ekologicznych. Tereny te łączą się z szerszym obszarem, który stanowi 
istotny element systemu przyrodniczego miasta. Przedmiotowa nieruchomość leży również na 
obszarze objętym prawną formą ochrony przyrody – zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 
„Dolina Sokołówki”. 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przedmiotowa działka położona jest 
w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem zieleni w zagospodarowaniu, 
częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju nowych struktur zabudowy. 
Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej jednostce, na których 
obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego 
(czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się 
wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 626 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy obszaru w obrębie W-11. 
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Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia terenów w obrębie W-11 pod „zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o 
parametrach takich jak ustalone w obowiązującym planie miejscowym dla tego terenu”. 
Skłądający uwagę informuje m.in., że „ustalenia dotyczące terenu W-11 w zakresie 
intensywności zabudowy oraz jej wysokości są niewystarczające dla planowanej inwestycji, 
zgodnie z obowiązującymi ustaleniami planu miejscowego”. Dodaje, że w związku z 
obowiązującym na dzień dzisiejszy planem zagospodarowania przestrzennego poczynił prace 
związane z przyłączem wod-kan, energetycznym i gazowym. W przypadku zmiany tego 
planu poniesie duże straty. „Zmniejszenie ilości PUM-U przyniesie diametralnie niższe zyski 
z planowanej inwestycji”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W projekcie Studium dokonano korekt w zakresie części jednostek funkcjonalno-
przestrzennych „M2 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednoorodzinnej i wielorodzinnej 
niskiej” – te tereny, na których zainwestowanie zabudową mieszkaniową wielorodzinną jest 
niewielkie, włączono w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „M3 – Tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”. Jednostkę „M2” na wskazanym w uwadze 
obszarze pozostawiono w rejonie istniejącego osiedla wielorodzinnego oraz w granicach 
terenów wskazanych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.  
Wskaźniki dotyczące zagospodarowania i użytkowania terenów określone w karcie dla 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej „M2 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i wielorodzinnej niskiej” w zakresie wysokości i intensywności zabudowy są zbliżone do tych 
ustalonych w obowiązującym planie miejscowym. Określone w projekcie Studium wskaźniki, 
należy traktować jako modelowe. Po przeanalizowaniu możliwości ich zapewnienia na etapie 
sporządzania planu miejscowego, dopuszcza się ich skorygowanie. 
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna projektowana na tym obszarze, powinna nawiązywać 
do charakteru otoczenia (przewaga zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej), stąd 
w projekcie Studium nie wprowadza się zmian mających na celu zwiększenie intensywności 
zagospodarowania tego terenu. 
 
Uwaga nr 629 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy obszaru w obrębie G-45, w rejonie ulic: Rzgowskiej, Józefów i granicy 

miasta. 
 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
zwiększenia na ww. obszarze tj. w kierunku ul. Józefów, do granicy istniejących zabudowań, 
strefy terenów aktywności gospodarczej. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „budowa przedłużenia (wylotu do A1) trasy Górna 
pozwoli zaktywizować ten rejon poprzez dostępność komunikacyjną. Pozostawienie tego 
fragmentu w użytkowaniu rolniczym (przy ziemi klasy V i VI oraz bardzo dużym 
rozdrobnieniu) jest niezasadne”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
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Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na terenach między ul. Rzgowską 
a projektowaną tzw. Trasa Górną – etap III” wyznaczono jednostkę funkcjonalno-
przestrzenną „AG1 – Tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości”. 
Obejmuje ona część nieruchomości wskazanych w uwadze. Przy tak dużej rezerwie terenów 
rozwojowych obecnie niezabudowanych, rozszerzenie tej strefy jest nieuzasadnione, 
a ponadto wiązałoby się z generowaniem konfliktu z istniejącą zabudową mieszkaniową 
jednorodzinną przy ul. Józefów i ul. Nowe Górki oraz na terenie gminy sąsiedniej. 
 
Uwagi o numerach 631, 632, 678 i 681 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 6 października 2017 r.,  
- dotyczą działki nr 87/1, w obrębie B-18, położonej przy ul. Strykowskiej 130a. 

 
Pani  – uwaga nr 631, Pani  – uwaga nr 632, 
Pani  – uwaga nr 678 i Pani  – uwaga nr 681 
składają uwagi dotyczące: 
zmiany minimalnej powierzchni działki w otulinie Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich z 2000 m2 na 1000 m2. 
Składająca uwagę nr 631 informuje m.in., że: „na obszarze otuliny są już działki 
o powierzchni 1000 m2, nie zagrażają one przyrodzie w otulinie. Istnienie działek 1000 m2 
umożliwi powstanie nowych domów jednorodzinnych w ilości większej niż w przypadku 
działek o wielkości 2000 m2. Osobiście planuję budowę domu na wydzielonej (…) działce 
około 1000 m2”. 
Składająca uwagę nr 632 informuje m.in., że „planuje budowę domu jednorodzinnego” na 
wydzielonej z ww. nieruchomości, działce o powierzchni około 1000 m2. 
Składająca uwagę nr 678 informuje m.in., że „typowa działka budowlana w Łodzi ma 
1000 m2”. Dodaje, że zamierza podzielić ww. działkę na trzy mniejsze. 
Składająca uwagę nr 681 informuje m.in., że „możliwość tworzenia na tym obszarze działek 
o wielkości 1000 m2 wpłynie na rozwój budownictwa jednorodzinnego, tym samym rozwój 
Łodzi”. Dodaje, że planuje budowę domu na części działki nr 87/1 oraz że „wprowadzenie 
konieczności tworzenia działek do 2000 m2 uniemożliwi realizację” planowanej inwestycji. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
Minimalną wielkość działki ustalono na 2000 m2 z uwagi na położenie obszaru w otulinie 
Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Ustalenia projektu Studium zawarte w karcie dla 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej „M4 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
na dużych działkach” zostały sformułowane dla wszystkich jednostek „M4” na terenie całego 
miasta. Ze względu na stopień szczegółowości Studium (podstawowa skala 1:15000), nie jest 
możliwe ich zróżnicowanie i dostosowanie do lokalnych uwarunkowań i potrzeb - takie 
działanie będzie możliwe na etapie sporządzania planu miejscowego. Jak zapisano 
w ustaleniach projektu Studium, podane parametry dotyczące wielkości działek należy 
traktować jako wielkości wyjściowe, które po przeanalizowaniu potrzeb oraz możliwości ich 
zapewnienia mogą być skorygowane. 
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Uwaga nr 633 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 143/2, w obrębie B-45, położonej przy ul. Lutomierskiej oraz 

obszaru pomiędzy wskazaną działką a jednostką funkcjonalno-przestrzenną terenu 
zamkniętego (TZ). 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. obszaru na tereny wielofunkcyjne (WZ2). 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „wskazane w uwadze tereny znajdują się na granicy 
zabudowy wielofunkcyjnej wzdłuż ul. Lutomierskiej oraz niezorganizowanych terenów 
zielonych pomiędzy ul. Lutomierską i ul. Drewnowską.  
W obecnie obowiązującym studium przedmiotowy obszar znajduje się na terenie zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami (MW). W oparciu o treść obowiązującego studium, 
podjęto już działania inwestycyjne dla przedmiotowego terenu. Obecnie teren jest 
użytkowany jako parkingi. Jednocześnie rozpoczęto prace projektowe zmierzające do 
realizacji zabudowy kubaturowej. Nie należy zatem przedmiotowego terenu traktować jako 
„istniejący element systemu przyrodniczego”, lecz jako teren zainwestowany, przeznaczony 
do zabudowy. Ponadto zgodnie z przestawionym Studium, przedmiotowy teren będzie 
graniczyć z planowaną Trasą Karskiego, stanowiąc narożnik pomiędzy planowaną Trasą 
i ul. Lutomierską. Zatem budynek (lub zespół budynków o jednorodnej, harmonijnej formie 
architektonicznej), który zaistniałby na przedmiotowej działce utworzyłyby zarówno fragment 
pierzei planowanej Trasy, jak i zamknięcie narożnika ulic Karskiego/Lutomierska, 
porządkując tym samym strukturę przestrzenną zabudowy planowanego skrzyżowania.  
Powstały w tym miejscu budynek (zespół budynków) mieszkalno- usługowy stanowiłby 
zarazem kontynuację funkcji zabudowy wzdłuż ulicy Lutomierskiej i kompozycyjny łącznik 
z atrakcyjną funkcją Manufaktury”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na przedmiotowych działkach 
wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „Z - Tereny zieleni urządzonej 
o powierzchni powyżej 3 ha i dolin rzecznych w strefie zurbanizowanej”, jednocześnie 
wymieniona w uwadze działka położona jest w strefie przeznaczonej dla realizacji 
projektowanej drogi zbiorczej – ul. Karskiego, stanowiącej element projektowanej obwodnicy 
wewnętrznej. Tereny poza korytarzem drogowym ul. Karskiego w granicach jednostki „Z” 
przeznaczone zostały dla kształtowania strefy zieleni urządzonej przyległej do doliny rzeki 
Łódki, z dopuszczeniem terenów usług wspierających funkcje dopuszczalne: handlu 
o powierzchni sprzedaży do 50 m2, gastronomii, edukacji, kultury oraz realizacji zaplecza 
parkingowego wyłącznie w sposób niekolidujący z walorami przyrodniczymi. 
 
Uwaga nr 634 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 153/1, 154/9, 207/4 i 207/6, w obrębie B-55. 
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Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny usługowe z możliwością wprowadzenia funkcji 
hotelowo-turystycznej oraz związanych z obsługą komunikacji. 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „tereny położone są w pobliżu zjazdu z drogi S14. 
Tereny graniczące bezpośrednio z tymi działkami i należące do gminy Aleksandrów mają 
przeznaczenie usługowo-mieszkalne”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych), 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy. 
 
Uwaga nr 635 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 28/2, w obrębie B-38. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
zmniejszenia strefy zieleni, wynikającej ze strefy zalewowej i zmiany przeznaczenia 
ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej i rezydencjonalnej. 
Składająca uwagę informuje m.in., że:  
„1. Utrzymywanie tak dużego obszaru zieleni nieurządzonej wnikające z zalewowego 
oddziaływania rzeki jest niezasadne. Po analizie map, które ilustrują zalewanie tego terenu  
przez ostatnie 70 lat, można przyjąć, że nie występowało zalewanie. Należy dodać, że 
zaledwie około 1/4 tego terenu może podlegać oddziaływaniu rzeki. Rzeka ta jest mała 
i uregulowana. Należy dodać, że powstała infrastruktura (np. Kopalnia Bełchatów) 
spowodowała obniżenie poziomu wód gruntowych. 
2. Teren będzie skomunikowany z S14, co predysponuje go do wykorzystania 
mieszkalno-usługowego. 
3. Przez sąsiedztwo terenów zielonych i wygodny dojazd ulicą Klinową oraz bliskość 
mediów, mógłby powstać tam teren zabudowy mieszkalno-usługowej”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Należy zwrócić uwagę, 
że nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej drogi S14, co nie 
wpływa korzystnie na lokalizację funkcji chronionych akustycznie jakimi są zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna czy rezydencjonalna. W zakresie wyznaczenia na działce 
obszaru zagrożonego zalaniem wodami powodziowymi rzek, to obszar ten został wyznaczony 
na podstawie opracowań specjalistycznych sporządzonych na potrzeby prac projektowych nad 
Studium miasta Łodzi. 
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Uwaga nr 636 
 

- wpłynęła 5 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr 170/6 i 172/1, w obrębie W-48, położonych przy ul. Wiączyńskiej 

16. 
 

Pani  składa uwagę dotyczącą: 
sprzeciwu wobec przeznaczenia ww. działek na tereny zieleni i umożliwienia przekształcenia 
ww. działek na tereny budowlane. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na terenach najintensywniej 
zagospodarowanych wzdłuż ul. Wiączyńskiej wyznaczono jednostkę funkcjonalno-
przestrzenną „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”. Pozostała 
część działki położona jest w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny 
aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Obecna struktura funkcjonalno-
przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta 
ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość 
wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla 
rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Ponadto rozprzestrzenianie zabudowy na te tereny nie jest 
wskazane zarówno ze względów krajobrazowych jak i ekologicznych. Tereny te łączą się 
z szerszym obszarem, który stanowi istotny element systemu przyrodniczego miasta (dolina 
Miazgi). 
 
Uwaga nr 644 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 114/15, 114/16, 114/17, 114/21, 114/19, 114/20 i 48, w obrębie B-

11. 
 

Pani , Pan  i 3 osoby popierające uwagę składają 
uwagę dotyczącą: 
sprzeciwu wobec przeznaczenia ww. działek na tereny aktywne przyrodniczo, położone 
w strefie korytarza ekologicznego i umożliwienia przekształcenia ww. działek na tereny 
budowlane. 
Składający uwagę informują m.in., że: „działki znajdują się w terenie otoczonym budynkami 
i ogrodzeniami. Działki 114/16 i 114/17 kończy płot działki 114/18, a działka nr 114/15+48 
uzyskała warunki zabudowy. Działki 114/19 i 114/20 zostały sprzedane, a działkę 114/21 
kończy płot sąsiada”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Przedmiotowe działki znajdują się na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich, będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. Obecna struktura 
funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna 
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w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają 
możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej 
przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej.  
Przedmiotowe działki położone są w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem 
zieleni w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju 
nowych struktur zabudowy. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów 
w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili 
opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych 
decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 647 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 26/8, 26/15, 26/14, 34/10, 34/11, 34/12 i 34/13, w obrębie B-7, 

położonych przy ul. Zgierskiej 250/252. 
 

Pan  składa uwagę dotyczącą: 
zmiany przeznaczenia ww. obszaru z terenów oznaczonych symbolem AG1 na tereny AG2 
(tereny aktywności gospodarczej o znacznej uciążliwości). 
Składający uwagę informuje m.in., że: „po drugiej stronie ul. Okulickiego jest proponowany 
obszar oznaczony jako AG2 czyli jest położony prawie w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru, 
o którego zmianę wnoszę”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Wskazany w uwadze obszar otoczony jest terenami zabudowy mieszkaniowej. Wprowadzanie 
obszarów inwestycyjnych o znacznej uciążliwości dla otoczenia, w bezpośrednim sąsiedztwie 
terenów mieszkaniowych nie sprzyja kształtowaniu poprawnych relacji przestrzennych 
między terenami sąsiednimi i w perspektywie prowadzi do generowania konfliktów. Z tego 
względu wyklucza się możliwość wprowadzenia w tym rejonie miasta jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „AG2 – Tereny aktywności gospodarczej o znacznej 
uciążliwości”. 
 
Uwaga nr 651 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 96/5, 97/2, 97/4, 97/5, 99/1, 100/2, 100/3, 101/2, 102/2, 102/3, 

104/2, 105/2, 105/3, 106/2, 106/3, 107/2 i 108/2, w obrębie G-41, położonych 
w rejonie ulic: Dzwonowej, Aleksandra i Przewodniej. 
 

Pan  składa uwagę dotyczącą: 
zmiany przeznaczenia ww. obszaru z terenów oznaczonych symbolem M3 na tereny M2 
(zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej niskiej). 
Składający uwagę informuje m.in., że: „obecnie w powyższym obszarze znajdują się budynki 
wielorodzinne. Zabudowa jest wyższa niż dopuszczone w obszarze M3 (…)”. 
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Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna otoczenia wskazanych w uwadze nieruchomości 
(stopień zainwestowania zabudową wielorodzinną jest niewielki) oraz potrzeba zachowania 
ładu przestrzennego i tym samym utrzymania charakteru osiedla jednorodzinnego, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie jednostki funkcjonalno-przestrzennej „M2 
– Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej niskiej”. 
 
Uwaga nr 653 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 478, w obrębie B-28, położonej przy ul. Urzędniczej 16. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
zmiany przeznaczenia ww. obszaru z terenów oznaczonych symbolem M1 na tereny WZ1 
(tereny zabudowy wielofunkcyjnej). 
Składający uwagę informuje m.in., że: „obszar, w którym znajduje się ww. działka z 3 stron 
granicy z obszarami oznaczonymi WZ1 i WZ2. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią 
obiekty spełniające warunki dla obszaru WZ1 i WZ2”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Teren wskazany w uwadze zlokalizowany jest wewnątrz osiedla zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, z tego względu uzasadnione jest pozostawienie go w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej „M1 – Tereny wielkich zespołów mieszkaniowych”. 
 
Uwagi o numerach 655 i 657 posiadają taką samą treść i zostały rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 6 października 2017 r.,  
- dotyczą działek nr: 51/2, 52/8, 53/2 i 86/3, w obrębie P-3, położonych przy 

ul. Podchorążych. 
 

Pan  – uwaga nr 655 i Pan  – uwaga nr 657 składają 
uwagi dotyczące: 

1) sprzeciwu wobec przeznaczenia ww. działek na tereny aktywne przyrodniczo bez 
możliwości zabudowy; 

2) umożliwienia przekształcenia ww. działek na tereny budowlane. 
Składający uwagę informuje m.in. że: „przedmiotowe działki znajdują się w rejonie 
zabudowy miejskiej o charakterze jedno- i wielorodzinnym. Sąsiadują bezpośrednio z nowo 
wybudowanymi osiedlami domów. Dla działek uzyskano prawomocne decyzje o warunkach 
zabudowy obejmujące cały teren i dające możliwość budowy zarówno zespołu budynków 
wielorodzinnych jak i segmentowych. Ulica Podchorążych, do której przylega teren objęty 
opracowaniem, posiada szerokie uzbrojenie w instalacje podziemne, które jest obecnie 
rozbudowywane. Planowane są również nowe wjazdy na wszystkie działki oraz chodniki 
i inna infrastruktura z myślą o zabezpieczeniu obsługi przyległych terenów. Pozwala to na 
potraktowanie tych działek jako tereny inwestycyjne”. 
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Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) i Ad. 2) Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów 
niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Ponadto 
rozprzestrzenianie zabudowy na te tereny nie jest wskazane zarówno ze względów 
krajobrazowych, jak i ekologicznych. Tereny te łączą się z szerszym obszarem, który stanowi 
istotny element systemu przyrodniczego miasta. 
 
Uwaga nr 658 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr 33/2 i 33/6, w obrębie B-10, położonych przy ul. Przepiórczej 33 

oraz obszaru miasta w rejonie ulic: Przepiórczej, Tajnego Nauczania, Porzeczkowej 
i granicy miasta. 
 

Pan  składa uwagę dotyczącą: 
braku zgody na propozycje wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium w zakresie 
planowanej funkcji dla obszaru położonego między ul. Przepiórczą, ul. Tajnego Nauczania 
a ul. Porzeczkową w Zgierzu, które są niezgodne z planami m.in. budowy domów i „działek 
rekreacyjnych” przez właścicieli nieruchomości. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
Przedmiotowe działki położone są w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem 
zieleni w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju 
nowych struktur zabudowy. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów 
w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili 
opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych 
decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 660 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr 33/3 i 33/6, w obrębie B-10, położonych przy ul. Przepiórczej 33 

oraz obszaru miasta w rejonie ulic: Przepiórczej, Tajnego Nauczania, Porzeczkowej 
i granicy miasta. 
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Pani  składa uwagę dotyczącą: 
braku zgody na propozycje wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium w zakresie 
planowanej funkcji dla obszaru położonego między ul. Przepiórczą, ul. Tajnego Nauczania 
a ul. Porzeczkową w Zgierzu, które są niezgodne z planami budowy domów przez właścicieli 
nieruchomości. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
Przedmiotowe działki położone są w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem 
zieleni w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju 
nowych struktur zabudowy. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów 
w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili 
opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych 
decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). 
Uwaga nr 661 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 33/4 w obrębie B-10, położonej przy ul. Przepiórczej oraz obszaru 

miasta w rejonie ulic: Przepiórczej, Tajnego Nauczania, Porzeczkowej i granicy 
miasta. 
 

Pani  składa uwagę dotyczącą: 
1) braku zgody na propozycje wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium 

w zakresie planowanej funkcji dla obszaru położonego między ul. Przepiórczą, 
ul. Tajnego Nauczania a ul. Porzeczkową w Zgierzu, które są niezgodne z planami 
budowy domów przez właścicieli nieruchomości; 

2) potrzeby poprawy stanu ul. Przepiórczej. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru 
(przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej. 
Przedmiotowe działki położone są w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem 
zieleni w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju 
nowych struktur zabudowy. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów 
w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili 
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opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych 
decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Podjęcie działań zmierzających do poprawy stanu 
ul. Przepiórczej wykracza poza zakres ustaleń studium. 
 
Uwaga nr 662 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 50/1, w obrębie B-60, położonej przy ul. Jana i Cecylii 26. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „posiadam warunki zabudowy dotyczące 
przedmiotowej działki i jestem w trakcie przygotowania dokumentów potrzebnych 
do uzyskania pozwolenia na budowę”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Przedmiotowa działka znajduje się na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich, będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. Działka ta wraz 
z otaczającymi ją terenami została w planie ochrony Parku zaliczona do „Strefy N – 
obejmującej obszary o dominującej funkcji rolnej, w przewadze niezabudowane lub 
z rozproszoną zabudową”, która stanowi podstawową strefę, decydującą o ochronie walorów 
krajobrazowych Parku. W strefie tej zakłada się utrzymanie dotychczasowego użytkowania 
i zagospodarowania. Powyższe względy, obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru 
(przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przedmiotowa 
działka położona jest w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne 
przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla 
wszystkich terenów w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała 
w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie 
stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 664 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 126, w obrębie P-36, położonej przy ul. Dolinnej 31. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 

1) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
2) zmiany przeznaczenia ww. działki z terenów oznaczonych symbolem M4 na tereny 

zabudowy usługowo-przemysłowej. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „Prezydent Miasta Łodzi ustalił warunki zabudowy na 
mojej działce decyzją z 4 marca 2009 r. Nr (…) dla inwestycji polegającej na zmianie 
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sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku i wiat 
gospodarczych z przeznaczeniem na funkcję biurowo-produkcyjno-magazynową. Aktualnie 
na działce nr 126 prowadzę działalność gospodarczą o charakterze produkcyjno-usługowym, 
prowadzę firmę produkującą m.in. ekologiczne opakowania tekturowe oraz materiały 
reklamowe. Obecne zagospodarowanie działki może potwierdzać użytek/klasa gruntu 
wskazana w wypisie z rejestru gruntów – Ba (tereny przemysłowe). (…) teren ten został 
wskazany w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Łodzi Nr 4295/VII/16 z 11 sierpnia 2016 r. jako 
teren do objęcia ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. (…) 
wnioskowana zmiana kierunku zagospodarowania terenu na dopuszczający realizację 
zabudowy produkcyjnej nie wynika jedynie z obecnego zagospodarowania mojej działki, ale 
także z aktualnego oraz planowanego zagospodarowania otoczenia m.in. bliskości dzielnicy 
przemysłowej Nowe Sady, terenu przemysłowego w rejonie ul. Obywatelskiej 
i ul. Laskowickiej oraz planowanego przedłużenia ul. Waltera-Janke w odległości około 
100 m od mojej działki. Ponadto obecnie na wszystkich działkach pomiędzy ul. Zboczową, 
a moją posesją (dz. nr 126) znajdują się zakłady usługowe bądź produkcyjne. Z pewnością 
otoczenie dużego kompleksu przemysłowego oraz drogi, która zgodnie z rysunkiem studium 
ma posiadać rangę drogi krajowej nie jest właściwym sąsiedztwem dla projektowanego terenu 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Idealnym terenem buforowym, oddzielającym 
tereny przemysłowe od mieszkaniowych mogłyby się stać doliny rzek Karolewki oraz 
Jasienia”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 2) Uwaga uwzględniona częściowo. W projekcie Studium wprowadzono zmianę 
polegającą na włączeniu wymienionego w uwadze obszaru w granice jednostki funkcjonalno-
przestrzennej „U – Tereny zabudowy usługowej”. Zgodnie z zapisami projektu Studium dla 
tej jednostki, dopuszcza się możliwość lokalizacji zabudowy produkcyjnej, bazującej jednak 
wyłącznie na nowych, wysokospecjalistycznych technologiach, z wykluczeniem 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i niekolidującej z funkcją 
mieszkaniową. 
 
Uwaga nr 665 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr 124 i 125/1, w obrębie P-36, położonych przy ul. Dolinnej 27a. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 

1) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
2) zmiany przeznaczenia ww. działki z terenów oznaczonych symbolem M4 na tereny 

zabudowy usługowo-przemysłowej. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „obecnie na obu wskazanych działkach prowadzę 
działalność gospodarczą o charakterze produkcyjno-usługowym – usługi z zakresu 
elektroenergetyki. W ewidencji gruntów dla działek 124 i 125/1 jako użytek wskazano tereny 
Bi (inne tereny zabudowane). Zmiana kierunku zagospodarowania dla terenu, na którym 
prowadzę firmę, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania może mieć 
negatywne konsekwencje dla prowadzonej przeze mnie działalności. W szczególności, że 
teren ten został wskazany w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Łodzi Nr 4295NII/16 z 11 
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sierpnia 2016 r. jako teren do objęcia ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Przeniesienie do planu miejscowego zapisów studium może uniemożliwić 
dalszy rozwój i rozbudowę mojej firmy.  
Ponadto wnioskowana zmiana kierunku zagospodarowania terenu na dopuszczający realizację 
zabudowy produkcyjnej nie wynika jedynie z obecnego zagospodarowania moich działek, ale 
także z aktualnego oraz planowanego zagospodarowania otoczenia m.in. bliskości dzielnicy 
przemysłowej Nowe Sady, terenu przemysłowego w rejonie ul. Obywatelskiej 
i ul. Laskowickiej oraz planowanego przedłużenia ul. Waltera-Janke w odległości około 100 
metrów od siedziby mojej firmy. Ponadto obecnie na wszystkich działkach pomiędzy 
ul. Zboczową, a dz. nr ewid. 126 znajdują się zakłady usługowe bądź produkcyjne. 
Z pewnością otoczenie dużego kompleksu przemysłowego oraz drogi, która zgodnie 
z rysunkiem studium ma posiadać rangę drogi krajowej nie jest właściwym sąsiedztwem dla 
projektowanego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Idealnym terenem 
buforowym, oddzielającym tereny przemysłowe od mieszkaniowych mogłyby się stać doliny 
rzek Karolewki oraz Jasienia”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 2) Uwaga uwzględniona częściowo. W projekcie Studium wprowadzono zmianę 
polegającą na włączeniu wymienionego w uwadze obszaru w granice jednostki funkcjonalno-
przestrzennej „U – Tereny zabudowy usługowej”. Zgodnie z zapisami projektu Studium dla 
tej jednostki, dopuszcza się możliwość lokalizacji zabudowy produkcyjnej, bazującej jednak 
wyłącznie na nowych, wysokospecjalistycznych technologiach, z wykluczeniem 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i niekolidującej z funkcją 
mieszkaniową. 
 
Uwaga nr 668 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 23, w obrębie B-1, położonej przy ul. Liściastej 207. 

 
Pani  i Pan  składają uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w części 
oznaczonej na załączniku graficznym. 
Składający uwagę informują m.in., że: „działka została włączona w ZN (tereny zieleni 
naturalnej i dolin rzecznych), jako korytarz łączący dwa duże obszary zielone w tym rejonie 
Łodzi. Jednocześnie niewielki fragment gruntu, na którym znajdują się dom mieszkalny 
i budynek gospodarczy zostały oznaczone w Studium jako MN (tereny o przeznaczeniu pod 
Zabudowę mieszkaniową jednorodzinną). Aktualne przeznaczenie terenu generuje problem 
podziału działki, ze względu na utrudnienia w usytuowaniu nowej zabudowy jednorodzinnej. 
Jednocześnie chcielibyśmy zauważyć, że obecny obszar działki pod zabudowę jednorodzinną 
MN, przy budowie nowego domu jest bardzo trudny do zagospodarowania ze względu na to, 
iż aktualne warunki zabudowy przewidują wjazd do posesji z planowanej (nieistniejącej) 
drogi dojazdowej. Droga ta ma powstać na działce sąsiedniej co powoduje obowiązek 
wykupu terenu pod nią przez miasto wraz zapewnieniem niezbędnej infrastruktury. (…) 
Pragniemy również podkreślić, że warunki środowiskowe zawarte w Studium na danym 
obszarze są niezgodne ze stanem faktycznym, m. in. ciek wodny widniejący na mapie od 
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wielu lat nie istnieje, zanikł on całkowicie w rezultacie budowy wielu studni głębinowych 
w tym rejonie (potwierdzić to może wizja lokalna przez osoby reprezentujące miasto)”. 
Składający uwagę dodają, że: „jest wątpliwa idea tworzenia korytarza ekologicznego 
łączącego tereny zieleni Doliny Sokołówki z Lasem Okręglik, ze względu na planowane 
przedłużenie al. Włókniarzy w kierunku trasy S14, która spowoduje całkowite odcięcie tych 
dwóch obszarów zieleni”. 
Do uwagi dołączono: mapę terenu  
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
W projekcie Studium wprowadzono zmiany polegające na rozszerzenia terenu włączonego do 
jednostki „M4 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dużych działkach”. Dla 
pozostałego obszaru działki wskazanej w uwadze podtrzymano przeznaczenie w ramach 
jednostki „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Obecna struktura 
funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna 
w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają 
możliwość zakwalifikowania całości działki do jednostki funkcjonalno-przestrzennej 
przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
 
Uwaga nr 670 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 90/3, w obrębie B-18, położonej przy ul. Okólnej 86. 

 
 

Pan  składa uwagę dotyczącą: 
zmiany minimalnej powierzchni działki z 2000 m2 na 1000 m2. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Minimalną wielkość działki ustalono na 2000 m2 z uwagi na położenie obszaru w otulinie 
Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Ustalenia projektu Studium zawarte w karcie dla 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej „M4 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
na dużych działkach” zostały sformułowane dla wszystkich jednostek „M4” na terenie całego 
miasta. Ze względu na stopień szczegółowości Studium (podstawowa skala 1:15000), nie jest 
możliwe ich zróżnicowanie i dostosowanie do lokalnych uwarunkowań i potrzeb - takie 
działanie będzie możliwe na etapie sporządzania planu miejscowego. Jak zapisano 
w ustaleniach projektu Studium, podane parametry dotyczące wielkości działek należy 
traktować jako wielkości wyjściowe, które po przeanalizowaniu potrzeb oraz możliwości ich 
zapewnienia mogą być skorygowane. 
 
Uwaga nr 672 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 89, w obrębie B-18, położonej przy ul. Strykowskiej 132. 
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Pani  składa uwagę dotyczącą: 
zmiany minimalnej powierzchni działki z 2000 m2 na 1000 m2. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Minimalną wielkość działki ustalono na 2000 m2 z uwagi na położenie obszaru w otulinie 
Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Ustalenia projektu Studium zawarte w karcie dla 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej „M4 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
na dużych działkach” zostały sformułowane dla wszystkich jednostek „M4” na terenie całego 
miasta. Ze względu na stopień szczegółowości Studium (podstawowa skala 1:15000), nie jest 
możliwe ich zróżnicowanie i dostosowanie do lokalnych uwarunkowań i potrzeb - takie 
działanie będzie możliwe na etapie sporządzania planu miejscowego. Jak zapisano 
w ustaleniach projektu Studium, podane parametry dotyczące wielkości działek należy 
traktować jako wielkości wyjściowe, które po przeanalizowaniu potrzeb oraz możliwości ich 
zapewnienia mogą być skorygowane. 
 
Uwaga nr 674 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 85/3, w obrębie B-18, położonej przy ul. Okólnej 84. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
zmiany minimalnej powierzchni działki z 2000 m2 na 1000 m2. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Minimalną wielkość działki ustalono na 2000 m2 z uwagi na położenie obszaru w otulinie 
Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Ustalenia projektu Studium zawarte w karcie dla 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej „M4 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
na dużych działkach” zostały sformułowane dla wszystkich jednostek „M4” na terenie całego 
miasta. Ze względu na stopień szczegółowości Studium (podstawowa skala 1:15000), nie jest 
możliwe ich zróżnicowanie i dostosowanie do lokalnych uwarunkowań i potrzeb - takie 
działanie będzie możliwe na etapie sporządzania planu miejscowego. Jak zapisano 
w ustaleniach projektu Studium, podane parametry dotyczące wielkości działek należy 
traktować jako wielkości wyjściowe, które po przeanalizowaniu potrzeb oraz możliwości ich 
zapewnienia mogą być skorygowane. 
 
Uwaga nr 679 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 87/2, w obrębie B-18, położonej przy ul. Okólnej 84. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
zmiany minimalnej powierzchni działki z 2000 m2 na 1000 m2. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
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Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Minimalną wielkość działki ustalono na 2000 m2 z uwagi na położenie obszaru w otulinie 
Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Ustalenia projektu Studium zawarte w karcie dla 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej „M4 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
na dużych działkach” zostały sformułowane dla wszystkich jednostek „M4” na terenie całego 
miasta. Ze względu na stopień szczegółowości Studium (podstawowa skala 1:15000), nie jest 
możliwe ich zróżnicowanie i dostosowanie do lokalnych uwarunkowań i potrzeb - takie 
działanie będzie możliwe na etapie sporządzania planu miejscowego. Jak zapisano 
w ustaleniach projektu Studium, podane parametry dotyczące wielkości działek należy 
traktować jako wielkości wyjściowe, które po przeanalizowaniu potrzeb oraz możliwości ich 
zapewnienia mogą być skorygowane. 
 
Uwaga nr 683 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 159/17, w obrębie G-3, położonej przy ul. gen. Jarosława 

Dąbrowskiego 4. 
 

 reprezentowana przez Pana  składa uwagę 
dotyczącą: 

1) uściślenia pojęcia „zabudowa wielofunkcyjna” oraz rozszerzenia katalogu 
dopuszczalnych funkcji o usługi publiczne, kultury, sportu i rekreacji, handlu; 

2) dopuszczenia na ww. działkach lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2; 

3) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
4) określenia maksymalnej wysokości zabudowy w jednostce W3b na poziomie 30 m, 

zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego z 2010 r. 

Składający uwagę informuje m.in., że:  
„1. Dla jednostki funkcjonalno-przestrzennej o symbolu W3b, o nazwie „Wielofunkcyjne 
kwartały śródmiejskie III”, określono, jako dopuszczalne przeznaczenie terenów: tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej. Projekt Studium nie zawiera definicji 
„zabudowy wielofunkcyjnej”, jak rozumiemy tożsamej z określeniem „Wielofunkcyjne 
kwartały śródmiejskie III”(…) Wnioskujemy aby dopuścić lokalizację obiektów użyteczności 
publicznej i zamieszkania zbiorowego, zgodnie z definicjami zawartymi w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi 
zmianami). Z katalogu dopuszczalnych funkcji na terenach jednostki nie wynika 
jednoznacznie możliwość lokalizacji funkcji typowych dla obszarów wielkomiejskich, innych 
niż funkcja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i funkcji usług. W zapisach w projekcie 
Studium brak jakiejkolwiek wzmianki o możliwości lokalizacji handlu na ww. terenie.(…)  
2. Dla terenu w historycznym zespole budowlanym dawnej Fabryki Wyrobów Bawełnianych 
Włodzimierza Stolarowa, zlokalizowanym w Łodzi, przy ul. Rzgowskiej 26/28, możliwość 
użytkowania na cele handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 może stanowić 
istotny czynnik aktywizacji tych terenów, podobnie jak w przypadku terenów przy 
ul. Tymienieckiego 5-57, na których mieściły się dawne zakłady przemysłowe: „Zespół 
budownictwa przemysłowego d. Karola Scheiblera i Ludwika Grohmana”. Obszary z dużym 
udziałem rezerw, wymagające rehabilitacji i przekształceń znajdują się zarówno w Strefie 



292 

Wielkomiejskiej jak i tuż przy jej granicy. Wśród wskazanych do reurbanizacji obszarów 
(rysunek 37, str. 128 w tekście projektu Studium) znajduje się teren pofabryczny, 
zlokalizowany przy ul. Rzgowskiej 26/28. Projekt Studium określa ww. tereny jako „tereny 
nieużytkowe, wskazane do całościowych przekształceń”. Dla tego rodzaju terenów 
wprowadzenie nowej funkcji w postaci handlu w obiektach wielkogabarytowych, w takim 
samym stopniu jak dla terenów przy ul. Tymienieckiego, może stanowić ważny czynnik 
w rewitalizacji tych terenów. Dla terenów położonych w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 26/28, 
uzyskano prawomocne decyzje o pozwoleniach na budowę, wydane przez Prezydenta Miasta 
Łodzi, dla realizacji budynku handlowego (I i II etap realizacji inwestycji), o łącznej 
powierzchni netto około 13380 m2. 
Ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę, wydane przez Prezydenta Miasta Łodzi, dla 
terenu przy ul. Rzgowskiej 26/28, w Łodzi, dla budynku handlowego o powierzchni 
sprzedaży przekraczającej 2000 m2: Decyzja nr (…) z dnia 03.07.2012 r., zatwierdzająca 
projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla I etapu inwestycji pod nazwą: 
„Fabryczne centrum wyprzedaży ubrań i obuwia markowych firm”; Decyzja nr (…) z dnia 
17.12.2016 r., zmieniająca Decyzję (…) z dnia 03.07.2012 r.; Decyzja nr (…) z dnia 
12.06.2013 r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla II 
etapu inwestycji pod nazwą: „Fabryczne centrum wyprzedaży ubrań i obuwia markowych 
firm”. (…) 
Dla terenów położonych w Łodzi, przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 4, uzyskano 
prawomocne decyzje o pozwoleniach na budowę, wydane przez Prezydenta Miasta Łodzi, dla 
realizacji budynku z funkcjami: biurową, mieszkaniową wielorodzinną, usługowo-handlową, 
oraz garażami wbudowanymi w parterze. 
Zaprojektowane budynki na działce nr 159/19 (przy ul. Rzgowskiej 26/28 w Łodzi) oraz na 
działce o nr 159/17 (przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 4 w Łodzi) zostały funkcjonalnie 
połączone na pozie parterów. Budynki zlokalizowane na działkach o nr 159/17 oraz 159/19 
w chwili obecnej znajdują się w realizacji. 
Ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę, wydane przez Prezydenta Miasta Łodzi, dla 
terenu przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 4, ul. Rzgowskiej 30, w Łodzi (działki o nr 
159/17, 159/2) dla budynku z funkcjami: biurową, mieszkaniową wielorodzinną, usługowo-
handlową oraz garażami wbudowanymi w parterze. Decyzja nr (…) z dnia 11.07.2014 r., 
zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla budynku 
usługowo-mieszkalnego zawierającego funkcje: biurowe, handlowe o powierzchni sprzedaży 
do 2000 m2, mieszkalne z wbudowanymi garażami wielostanowiskowymi. 
Tereny zlokalizowane w Łodzi, przy ul. Rzgowskiej 26/28, ul. Rzgowskiej 30, ul. gen. 
Jarosława Dąbrowskiego 4, stanowią funkcjonalną całość, dlatego dopuszczenie w projekcie 
Studium sytuowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, dla 
wszystkich ww. terenów, umożliwi w przyszłości funkcjonowanie całości kompleksu 
handlowo-usługowo-mieszkalnego. 
4. Ograniczenie wysokości nowej zabudowy w jednostce o symbolu W3b do 21 m i dominant 
do 25 m i do 30 m, jest niezgodne z zapisami w obowiązującym Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (dla terenu o symbolu UC1 – 
tereny obszaru funkcjonalnego ulicy Piotrkowskiej), w którym określono maksymalną 
wysokość zabudowy w części południowej ulicy Piotrkowskiej: 30 m”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
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Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na 
przedmiotowej działce wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „W3b – 
wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie III”, w której jako przeznaczenie terenów wskazano 
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej. Jednocześnie w kartach dla 
poszczególnych terenów „wielofunkcyjnych” określone jest przeznaczenie terenów w danej 
jednostce z podziałem na dopuszczalne i dopuszczalne z ograniczeniami; wszystkie 
wymienione w uwadze usługi są możliwe do realizacji w terenach wielofunkcyjnych. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Analizy w zakresie potrzeb i nasycenia miasta obiektami 
handlowymi o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wykazały brak zasadności 
wyznaczania nowych terenów pod realizację tego typu funkcji na obszarze Łodzi. 
W projekcie Studium przyjęto założenie, że mogą one pojawić się jedynie w obrębie dwóch 
terenów pofabrycznych, jako istotny czynnik ich aktywizacji (d. „Wifama” i posiadła wodno-
fabryczne – rejon ul. Tymienieckiego). 
Ad. 4) Uwaga nieuwzględniona. W jednostce W3b ustalono, iż zabudowa musi nawiązywać 
do zabudowy historycznej, nie powinna jednak przekraczać 21 m, dopuszcza się odstępstwa 
np. w przypadkach uzasadnionych kompozycyjnie do 30 m lub nawet 35 m dla szerokich ulic 
minimum klasy zbiorczej – Z (powyżej 35 m). 
 
Uwagi o numerach 684 i 1148 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 6 października 2017 r.,  
- dotyczą działek nr: 10, 11/2, 11/3, 11/6, 11/7 i 11/8, w obrębie G-3, położonych przy 

ul. Piotrkowskiej 293-305. 
 

 reprezentowana przez Pana  – uwaga nr 684 
i  reprezentowana przez 
Panią  – uwaga nr 1148 składają uwagi dotyczące: 

1) uściślenia pojęcia „zabudowa wielofunkcyjna” oraz rozszerzenia katalogu 
dopuszczalnych funkcji o usługi publiczne, kultury, sportu i rekreacji, handlu; 

2) uwzględnienia w jednostce W3b dopuszczalnego przeznaczenia w postaci usług 
handlu i określenia powierzchni sprzedaży na poziomie przyjętym w procedowanych 
planach miejscowych dla ww. obszaru; 

3) dopuszczenia na ww. działkach lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2; 

4) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
5) określenia maksymalnej wysokości zabudowy w jednostce W3b na poziomie 30 m, 

zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego z 2010 r. 

Składający uwagę informuje m.in., że:  
„1. Dla jednostki funkcjonalno-przestrzennej o symbolu W2b, o nazwie „Zespoły zabudowy 
wielofunkcyjnej w dolinie rzeki Jasień”, określono, jako dopuszczalne przeznaczenie 
terenów: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej.  
Projekt Studium nie zawiera definicji „zabudowy wielofunkcyjnej”. Z katalogu 
dopuszczalnych funkcji na terenach jednostki nie wynika jednoznacznie możliwość 
lokalizacji funkcji typowych dla obszarów wielkomiejskich, innych niż funkcja zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i funkcji usług. 
Dla jednostki funkcjonalno-przestrzennej o symbolu W2b, jako dopuszczalne przeznaczenie 
terenów, nie przewidziano i nie zapisano funkcji handlu.  
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W obecnie procedowanym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Piotrkowskiej, Sieradzkiej, 
Wólczańskiej, Czerwonej, Milionowej i Stanisława Przybyszewskiego, na terenie 
zlokalizowanym w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 293-305, dopuszcza się lokalizację obiektów 
o funkcji handlowej o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 2000 m2. 
W zapisach w projekcie Studium brak jakiejkolwiek wzmianki o możliwości lokalizacji 
handlu na ww. terenie. 
2. Zapisy dotyczące sytuowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m2 zostały zawarte w punkcie 2.3. tekstu projektu Studium p.t. „Obszary, na których 
mogą być sytuowane obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2” oraz 
zobrazowane na rysunku nr 17 w tekście projektu Studium i na mapie nr 1k (nie na rysunku 
nr 1, jak to opisano błędnie w tekście projektu Studium, na karcie opisującej jednostkę 
o symbolu W2b). 
Dla terenu w historycznym zespole budowlanym dawnej fabryki Towarzystwa Akcyjnego 
Wyrobów Bawełnianych Ludwika Geyera, zlokalizowanym w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 
293-305, możliwość użytkowania na cele handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m2 może stanowić istotny czynnik aktywizacji tych terenów, podobnie jak w przypadku 
terenów przy ul. Tymienieckiego 5-57, na których mieściły się dawne zakłady przemysłowe: 
„Zespół budownictwa przemysłowego d. Karola Scheiblera i Ludwika Grohmana”. 
Obydwa tereny zostały w znaczny sposób zdewastowane i każda możliwa forma 
zainwestowania w te tereny może przyczynić się do ich rewitalizacji i odbudowy znacznego 
fragmentu struktury miasta.  
Obszary z dużym udziałem rezerw, wymagające rehabilitacji i przekształceń znajdują się 
zarówno w Strefie Wielkomiejskiej jak i tuż przy jej granicy. Wśród wskazanych do 
reurbanizacji obszarów (rysunek 37, str. 128 w tekście projektu Studium) znajduje się teren 
pofabryczny, zlokalizowany przy ul. Piotrkowskiej 293-305. Projekt Studium określa 
ww. tereny jako „tereny nieużytkowe, wskazane do całościowych przekształceń”. Dla tego 
rodzaju terenów wprowadzenie nowej funkcji w postaci handlu w obiektach 
wielkogabarytowych, w takim samym stopniu jak dla terenów przy ul. Tymienieckiego, może 
stanowić ważny czynnik w rewitalizacji tych terenów. 
4. Ograniczenie wysokości nowej zabudowy w jednostce o symbolu W2b do 25 m i dominant 
do 30 m jest niezgodne z zapisami w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (dla terenu o symbolu UC1 – tereny obszaru 
funkcjonalnego ulicy Piotrkowskiej), w którym określono maksymalną wysokość zabudowy 
w części południowej ulicy Piotrkowskiej: 30 m”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na 
przedmiotowych działkach wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „W2b –zespoły 
zabudowy wielofunkcyjnej w dolinie rzeki Jasień”, w której jako przeznaczenie terenów 
wskazano tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej. Jednocześnie 
w kartach dla poszczególnych terenów „wielofunkcyjnych” określone jest przeznaczenie 
terenów w danej jednostce z podziałem na dopuszczalne i dopuszczalne z ograniczeniami. 
Wszystkie wymienione w uwadze usługi są możliwe do realizacji w terenach 
wielofunkcyjnych. 



295 

Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. W jednostce W2b możliwe jest przeznaczenie terenów na 
usługi handlu. Ze względu na zakres i stopień szczegółowości Studium sprecyzowanie 
szczegółowych parametrów następuje na etapie sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Analizy w zakresie potrzeb i nasycenia miasta obiektami 
handlowymi o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wykazały brak zasadności 
wyznaczania nowych terenów pod realizację tego typu funkcji na obszarze Łodzi. 
W projekcie Studium przyjęto założenie, że mogą one pojawić się jedynie w obrębie dwóch 
terenów pofabrycznych, jako istotny czynnik ich aktywizacji (d. „Wifama” i posiadła wodno-
fabryczne – rejon ul. Tymienieckiego). 
Ad. 5) Uwaga nieuwzględniona. W jednostce W2b ustalono, iż zabudowa musi nawiązywać 
do zabudowy historycznej oraz że wysokość zabudowy głównych brył budynków 
w zespołach zabudowy poprzemysłowej nie powinna przekraczać 25 m, dopuszcza się 
odstępstwa np. w przypadkach uzasadnionych kompozycyjnie do 30 m. 
 
Uwaga nr 685 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 159/2, w obrębie G-3, położonej przy ul. Rzgowskiej 30. 

 
 reprezentowana przez Pana  składa 

uwagi dotyczące: 
1) uściślenia pojęcia „zabudowa wielofunkcyjna” oraz rozszerzenia katalogu 

dopuszczalnych funkcji o usługi publiczne, kultury, sportu i rekreacji, handlu; 
2) dopuszczenia na ww. działkach lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni 

sprzedaży powyżej 2000 m2; 
3) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
4) określenia maksymalnej wysokości zabudowy w jednostce W3b na poziomie 30 m, 

zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego z 2010 r. 

Składający uwagę informuje m.in., że:  
„1. Dla jednostki funkcjonalno-przestrzennej o symbolu W3b, o nazwie „Wielofunkcyjne 
kwartały śródmiejskie III”, określono, jako dopuszczalne przeznaczenie terenów: – tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej. Projekt Studium nie zawiera definicji 
„zabudowy wielofunkcyjnej”, jak rozumiemy tożsamej z określeniem „Wielofunkcyjne 
kwartały śródmiejskie III”(…) Wnioskujemy aby dopuścić lokalizację obiektów użyteczności 
publicznej i zamieszkania zbiorowego, zgodnie z definicjami zawartymi w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi 
zmianami). Z katalogu dopuszczalnych funkcji na terenach jednostki nie wynika 
jednoznacznie możliwość lokalizacji funkcji typowych dla obszarów wielkomiejskich, innych 
niż funkcja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i funkcji usług. W zapisach w projekcie 
Studium brak jakiejkolwiek wzmianki o możliwości lokalizacji handlu na ww. terenie. (…) 
2. Dla terenu w historycznym zespole budowlanym dawnej Fabryki Wyrobów Bawełnianych 
Włodzimierza Stolarowa, zlokalizowanym w Łodzi, przy ul. Rzgowskiej 26/28, możliwość 
użytkowania na cele handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 może stanowić 
istotny czynnik aktywizacji tych terenów, podobnie jak w przypadku terenów przy 
ul. Tymienieckiego 5 – 57, na których mieściły się dawne zakłady przemysłowe: „Zespół 
budownictwa przemysłowego d. Karola Scheiblera i Ludwika Grohmana”. Obszary z dużym 
udziałem rezerw, wymagające rehabilitacji i przekształceń znajdują się zarówno w Strefie 
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Wielkomiejskiej, jak i tuż przy jej granicy. Wśród wskazanych do reurbanizacji obszarów 
(rysunek 37, str. 128 w tekście projektu Studium) znajduje się teren pofabryczny, 
zlokalizowany przy ul. Rzgowskiej 26/28. Projekt Studium określa ww. tereny jako „tereny 
nieużytkowe, wskazane do całościowych przekształceń”. Dla tego rodzaju terenów 
wprowadzenie nowej funkcji w postaci handlu w obiektach wielkogabarytowych, w takim 
samym stopniu jak dla terenów przy ul. Tymienieckiego, może stanowić ważny czynnik 
w rewitalizacji tych terenów. Dla terenów położonych w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 26/28, 
uzyskano prawomocne decyzje o pozwoleniach na budowę, wydane przez Prezydenta Miasta 
Łodzi, dla realizacji budynku handlowego (I i II etap realizacji inwestycji), o łącznej 
powierzchni netto około 13380 m2. 
Ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę, wydane przez Prezydenta Miasta Łodzi, dla 
terenu przy ul. Rzgowskiej 26/28, w Łodzi, dla budynku handlowego o powierzchni 
sprzedaży przekraczającej 2000 m2: Decyzja nr (…) z dnia 03.07.2012 r., zatwierdzająca 
projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla I etapu inwestycji pod nazwą: 
„Fabryczne centrum wyprzedaży ubrań i obuwia markowych firm”; Decyzja nr (…) z dnia 
17.12.2016 r., zmieniająca Decyzję (…) z dnia 03.07.2012 r., Decyzja nr (…) z dnia 
12.06.2013 r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla II 
etapu inwestycji pod nazwą: „Fabryczne centrum wyprzedaży ubrań i obuwia markowych 
firm”, (…) 
Dla terenów położonych w Łodzi, przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 4, uzyskano 
prawomocne decyzje o pozwoleniach na budowę, wydane przez Prezydenta Miasta Łodzi, dla 
realizacji budynku z funkcjami: biurową, mieszkaniową wielorodzinną, usługowo-handlową 
oraz garażami wbudowanymi w parterze. 
Zaprojektowane budynki na działce o nr 159/19 (przy ul. na Rzgowskiej 26/28 w Łodzi) oraz 
na działce o nr 159/17 (przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 4 w Łodzi) zostały 
funkcjonalnie połączone na poziomie parterów. 
Budynki zlokalizowane na działkach o nr 159/17 oraz 159/19 w chwili obecnej znajdują się 
w realizacji. 
Ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę, wydane przez Prezydenta Miasta Łodzi, dla 
terenu przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 4, ul. Rzgowskiej 30, w Łodzi, (działki 
o nr 159/17, 159/2) dla budynku z funkcjami: biurową, mieszkaniową wielorodzinną, 
usługowo-handlową oraz garażami wbudowanymi w parterze – Decyzja nr (…) z dnia 
11.07.2014 r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla 
budynku usługowo-mieszkalnego zawierającego funkcje: biurowe, handlowe o powierzchni 
sprzedaży do 2000 m2, mieszkalne z wbudowanymi garażami wielostanowiskowymi. 
Tereny zlokalizowane w Łodzi, przy ul. Rzgowskiej 26/28, ul. Rzgowskiej 30, ul. gen. 
Jarosława Dąbrowskiego 4, stanowią funkcjonalną całość, dlatego dopuszczenie w projekcie 
Studium sytuowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, dla 
wszystkich ww. terenów, umożliwi w przyszłości funkcjonowanie całości kompleksu 
handlowo-usługowo-mieszkalnego. 
4. Ograniczenie wysokości nowej zabudowy w jednostce o symbolu W3b do 21 m i dominant 
do 25 m i do 30 m, jest niezgodne z zapisami w obowiązującym Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (dla terenu o symbolu UC1 – 
tereny obszaru funkcjonalnego ulicy Piotrkowskiej), w którym określono maksymalną 
wysokość zabudowy w części południowej ulicy Piotrkowskiej: 30 m”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
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Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na 
przedmiotowej działce wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „W3b – 
wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie III”, w której jako przeznaczenie terenów wskazano 
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej. Jednocześnie w kartach dla 
poszczególnych terenów „wielofunkcyjnych” określone jest przeznaczenie terenów w danej 
jednostce z podziałem na dopuszczalne i dopuszczalne z ograniczeniami; wszystkie 
wymienione w uwadze usługi są możliwe do realizacji w terenach wielofunkcyjnych. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Analizy w zakresie potrzeb i nasycenia miasta obiektami 
handlowymi o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wykazały brak zasadności 
wyznaczania nowych terenów pod realizację tego typu funkcji na obszarze Łodzi. 
W projekcie Studium przyjęto założenie, że mogą one pojawić się jedynie w obrębie dwóch 
terenów pofabrycznych, jako istotny czynnik ich aktywizacji (d. „Wifama” i posiadła wodno-
fabryczne – rejon ul. Tymienieckiego). 
Ad. 4) Uwaga nieuwzględniona. W jednostce W3b ustalono, iż zabudowa musi nawiązywać 
do zabudowy historycznej, nie powinna jednak przekraczać 21 m, dopuszcza się odstępstwa 
np. w przypadkach uzasadnionych kompozycyjnie do 30 m lub nawet 35 m dla szerokich ulic 
minimum klasy – Z (powyżej 35 m). 
 
Uwaga nr 689 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 159/19, w obrębie G-3, położonej przy ul. Rzgowskiej 26/28. 

 
 reprezentowana przez Pana  składa 

uwagę dotyczącą: 
1) uściślenia pojęcia „zabudowa wielofunkcyjna” oraz rozszerzenia katalogu 

dopuszczalnych funkcji o usługi publiczne, kultury, sportu i rekreacji, handlu; 
2) dopuszczenia na ww. działkach lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni 

sprzedaży powyżej 2000 m2; 
3) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
4) określenia maksymalnej wysokości zabudowy w jednostce W3b na poziomie 30 m, 

zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego z 2010 r. 

Składający uwagę informuje m.in., że:  
„1. Z katalogu dopuszczalnych funkcji na terenach jednostki nie wynika jednoznacznie 
możliwość lokalizacji funkcji typowych dla obszarów wielkomiejskich, innych niż funkcja 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i funkcji usług.  
W zapisach w projekcie Studium brak jakiejkolwiek wzmianki o możliwości lokalizacji 
handlu na ww. terenie. 
2. Dla terenu w historycznym zespole budowlanym dawnej Fabryki Wyrobów Bawełnianych 
Włodzimierza Stolarowa, zlokalizowanym w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 26/28, możliwość 
użytkowania na cele handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 może stanowić 
istotny czynnik aktywizacji tych terenów, podobnie jak w przypadku terenów przy 
ul. Tymienieckiego 5 – 57, na których mieściły się dawne zakłady przemysłowe: „Zespół 
budownictwa przemysłowego d. Karola Scheiblera i Ludwika Grohmana”. Obydwa tereny 
zostały w znaczny sposób zdewastowane i każda możliwa forma zainwestowania w te tereny 
może przyczynić się do ich rewitalizacji i odbudowy znacznego fragmentu struktury miasta.  
Obszary z dużym udziałem rezerw, wymagające rehabilitacji i przekształceń znajdują się 
zarówno w Strefie Wielkomiejskiej, jak i tuż przy jej granicy. Wśród wskazanych do 
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reurbanizacji obszarów (rysunek 37 str. 128 w tekście projektu Studium) znajduje się teren 
pofabryczny, zlokalizowany przy ul. Rzgowskiej 26/28. Projekt Studium określa ww. tereny 
jako „tereny nieużytkowe wskazane do całościowych przekształceń”. Dla tego rodzaju 
terenów wprowadzenie nowej funkcji w postaci handlu w obiektach wielkogabarytowych, 
w takim samym stopniu jak dla terenów przy ul. Tymienieckiego, może stanowić ważny 
czynnik w rewitalizacji tych terenów.  
Dla terenów położonych w Łodzi, przy ul. Rzgowskiej 26/28 uzyskano prawomocne decyzje 
o pozwoleniach na budowę, wydane przez Prezydenta Miasta Łodzi, dla realizacji budynku 
handlowego (I i II etap realizacji inwestycji), o łącznej powierzchni netto około 13380 m2. 
Ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę, wydane przez Prezydenta Miasta Łodzi, dla 
terenu przy ul. Rzgowskiej 26/28, w Łodzi, dla budynku handlowego o powierzchni 
sprzedaży przekraczającej 2000 m2: Decyzja nr (…) z dnia 03.07.2012 r., zatwierdzająca 
projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla I etapu inwestycji pod nazwą: 
„Fabryczne centrum wyprzedaży ubrań i obuwia markowych firm”; Decyzja nr (…) z dnia 
17.12.2016 r., zmieniająca Decyzję (…) z dnia 03.07.2012 r.; Decyzja nr (…) z dnia 
12.06.2013 r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla II 
etapu inwestycji pod nazwą: „Fabryczne centrum wyprzedaży ubrań i obuwia markowych 
firm”. 
4. Ograniczenie wysokości nowej zabudowy w jednostce o symbolu W3b do 21 m i dominant 
do 25 m i do 30 m, jest niezgodne z zapisami w obowiązującym Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (dla terenu o symbolu UC1 – 
tereny obszaru funkcjonalnego ulicy Piotrkowskiej), w którym określono maksymalną 
wysokość zabudowy w części południowej ulicy Piotrkowskiej: 30 m”. 

 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na 
przedmiotowej działce wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „W3b – 
wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie III”, w której jako przeznaczenie terenów wskazano 
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej. Jednocześnie w kartach dla 
poszczególnych terenów „wielofunkcyjnych” określone jest przeznaczenie terenów w danej 
jednostce z podziałem na dopuszczalne i dopuszczalne z ograniczeniami; wszystkie 
wymienione w uwadze usługi są możliwe do realizacji w terenach wielofunkcyjnych. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Analizy w zakresie potrzeb i nasycenia miasta obiektami 
handlowymi o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wykazały brak zasadności 
wyznaczania nowych terenów pod realizację tego typu funkcji na obszarze Łodzi. 
W projekcie Studium przyjęto założenie, że mogą one pojawić się jedynie w obrębie dwóch 
terenów pofabrycznych, jako istotny czynnik ich aktywizacji (d. „Wifama” i posiadła wodno-
fabryczne – rejon ul. Tymienieckiego) 
Ad. 4) Uwaga nieuwzględniona. W jednostce W3b ustalono, iż zabudowa musi nawiązywać 
do zabudowy historycznej, nie powinna jednak przekraczać 21 m, dopuszcza się odstępstwa 
np. w przypadkach uzasadnionych kompozycyjnie do 30 m lub nawet 35 m dla szerokich ulic 
minimum klasy – Z (powyżej 35 m). 
 
Uwaga nr 742 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
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- dotyczy działki nr 197/3, w obrębie B-56, położonej przy ul. Zimna Woda 95. 
 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „za proponowanym przeznaczeniem działki 
przemawia fakt, iż jest ona położona w obrębie miasta, przy bezpośrednim dostępie z drogi 
publicznej. Ponadto uzbrojenie jest wystarczające dla potrzeb budownictwa jednorodzinnego. 
W niedalekiej odległości – około 200 m, przy tej samej drodze znajdują się zabudowania 
mieszkalne. Planujemy zabudowę o niewielkim natężeniu, jeden niewielki energooszczędny, 
ekologiczny dom bez negatywnego wpływu na środowisko. Działka nigdy nie była i nie jest 
zalesiona do dziś. Były to tereny rolne położone przy ul. Zimna Woda. Jedyna działka leśna 
położona jest w pobliżu, oznaczona numerem 197/15”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (teren niezabudowany) oraz dostateczna 
w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają 
możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej 
przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. W wyniku uwzględnienia pozostałych 
uwag oraz w związku z faktycznym użytkowaniem terenu, wskazaną w uwadze działkę 
włączono w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, 
w tym użytkowane rolniczo”. 
 
Uwaga nr 754 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 197/3, w obrębie B-56, położonej przy ul. Zimna Woda 95. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny rolne z dopuszczeniem realizacji zabudowy zagrodowej. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „informuję, że na ww. działce nie ma obecnie lasu, nie 
jest to też teren sklasyfikowany jako leśny w ewidencji gruntów, a w obecnie obowiązującym 
Studium są to tereny rolne”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie zmiany przeznaczenia przedmiotowej działki.  
W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na włączeniu wymienionych 
w uwadze działek w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne 
przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie możliwości wprowadzania nowej zabudowy na 
wskazanej w uwadze działce. Zgodnie z zapisami projektu Studium dla jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”, 
nie są to tereny przewidziane dla rozwoju nowych struktur zabudowy – dopuszcza się tereny 
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zabudowy związanej z produkcją rolną wyłącznie w zakresie obiektów istniejących 
z możliwością rozbudowy istniejących siedlisk.  
 
Uwaga nr 758 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 197/1, w obrębie B-56, położonej przy ul. Zimna Woda 95. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny rolne z dopuszczeniem realizacji zabudowy zagrodowej. 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „informuję, że na ww. działce nie ma obecnie lasu, nie 
jest to też teren sklasyfikowany jako leśny w ewidencji gruntów, a w obecnie obowiązującym 
Studium są to tereny rolne”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie zmiany przeznaczenia przedmiotowej działki.  
W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na włączeniu wymienionych 
w uwadze działek w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne 
przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie możliwości wprowadzania nowej zabudowy na 
wskazanej w uwadze działce. Zgodnie z zapisami projektu Studium dla jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”, 
nie są to tereny przewidziane dla rozwoju nowych struktur zabudowy – dopuszcza się tereny 
zabudowy związanej z produkcją rolną wyłącznie w zakresie obiektów istniejących 
z możliwością rozbudowy istniejących siedlisk.  
 
Uwaga nr 760 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 197/1, w obrębie B-56, położonej przy ul. Zimna Woda 95. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „za proponowanym przeznaczeniem działki przemawia 
fakt, iż jest ona położona w obrębie miasta, przy bezpośrednim dostępie z drogi publicznej. 
Ponadto uzbrojenie jest wystarczające dla potrzeb budownictwa jednorodzinnego. 
W niedalekiej odległości – około 200 m, przy tej samej drodze znajdują się zabudowania 
mieszkalne. Planujemy zabudowę o niewielkim natężeniu, jeden niewielki energooszczędny, 
ekologiczny dom bez negatywnego wpływu na środowisko. Działka nigdy nie była i nie jest 
zalesiona do dziś. Były to tereny rolne położone przy ul. Zimna Woda. Jedyna działka leśna 
położona jest w pobliżu, oznaczona numerem 197/15”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
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Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (teren niezabudowany) oraz dostateczna 
w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają 
możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej 
przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. W wyniku uwzględnienia pozostałych 
uwag oraz w związku z faktycznym użytkowaniem terenu, wskazaną w uwadze działkę 
włączono w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, 
w tym użytkowane rolniczo”. 
 
Uwaga nr 763 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 164/8, w obrębie W-10. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „działka ta jest bardzo mała żeby wykorzystywać ją 
pod działalność rolną. Ziemia jest V klasy, a w pobliżu są liczne domy jednorodzinne, a nie 
ma tam osób zajmujących się działalnością rolną”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna działki i jej otoczenia (przewaga terenów 
niezabudowanych w rejonie ul. Obłocznej), znaczne rezerwy dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru wskazanego w uwadze (tereny po 
zachodniej stronie ul. Listopadowej) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej. 
 
Uwaga nr 765 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr 164/10 i 164/9, w obrębie W-10. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „działki te są małej powierzchni, na których nie da się 
prowadzić działalności rolnej. Poza tym wkoło działek wybudowane zostały liczne domy 
jednorodzinne”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych 
w rejonie ul. Obłocznej), znaczne rezerwy dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej 
w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru wskazanego w uwadze (tereny po zachodniej stronie 
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ul. Listopadowej) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
 
Uwaga nr 767 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 197/2, w obrębie B-56, położonej przy ul. Zimna Woda 95. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „za proponowanym przeznaczeniem działki przemawia 
fakt, iż jest ona położona w obrębie miasta, przy bezpośrednim dostępie z drogi publicznej. 
Ponadto uzbrojenie jest wystarczające dla potrzeb budownictwa jednorodzinnego. 
W niedalekiej odległości – około 200 m, przy tej samej drodze znajdują się zabudowania 
mieszkalne. Planujemy zabudowę o niewielkim natężeniu, jeden niewielki energooszczędny, 
ekologiczny dom bez negatywnego wpływu na środowisko. Działka nigdy nie była i nie jest 
zalesiona do dziś. Były to tereny rolne położone przy ul. Zimna Woda. Jedyna działka leśna 
położona jest w pobliżu, oznaczona numerem 197/15”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (teren niezabudowany) oraz dostateczna 
w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają 
możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej 
przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. W wyniku uwzględnienia pozostałych 
uwag oraz w związku z faktycznym użytkowaniem terenu, wskazaną w uwadze działkę 
włączono w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, 
w tym użytkowane rolniczo”. 
 
Uwaga nr 768 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 197/2, w obrębie B-56, położonej przy ul. Zimna Woda 95. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny rolne z dopuszczeniem realizacji zabudowy zagrodowej. 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „informuję, że na ww. działce nie ma obecnie lasu, nie 
jest to też teren sklasyfikowany jako leśny w ewidencji gruntów, a w obecnie obowiązującym 
Studium są to tereny rolne”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie zmiany przeznaczenia przedmiotowej działki.  
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W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na włączeniu wymienionych 
w uwadze działek w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne 
przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie możliwości wprowadzania nowej zabudowy na 
wskazanej w uwadze działce. Zgodnie z zapisami projektu Studium dla jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”, 
nie są to tereny przewidziane dla rozwoju nowych struktur zabudowy – dopuszcza się tereny 
zabudowy związanej z produkcją rolną wyłącznie w zakresie obiektów istniejących 
z możliwością rozbudowy istniejących siedlisk.  
 
Uwaga nr 792 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 184/14, 198/14 i 198/13, w obrębie W-30. 

 
Rada Osiedla Zarzew składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. obszaru na tereny zieleni publicznej i rekreacji. 
Składający uwagę informują m.in., że: „w ostatnich latach w tej okolicy nastąpiło znaczne 
uszczuplenie terenów zielonych, spowodowane licznymi inwestycjami mieszkaniowymi oraz 
inwestycją produkcyjno-magazynową Panattoni Business Center Łódź II”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga wykracza poza szczegółowość ustaleń Studium. W projekcie Studium nie wyznacza 
się terenów zieleni urządzonej oraz rekreacji, o powierzchni mniejszej niż 3 ha, nie będących 
w Zarządzie Zieleni Miejskiej. Projekt Studium uzupełniono o zapis umożliwiający 
funkcjonowanie istniejących oraz tworzenie nowych terenów zieleni urządzonej w ramach 
wszystkich wyznaczonych jednostek funkcjonalno-przestrzennych. Doprecyzowanie zasięgu 
terenów zieleni nastąpi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  
 
Uwagi o numerach 798, 800, 802, 804, 840, 3335 i 3336 posiadają taki sam zakres 
merytoryczny i zostały rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły w dniach: 6 października 2017 r. – uwagi o numerach: 798, 800, 802, 804 
i 840; 8 października 2017 r. – uwaga o numerze 3335; 9 października 2017 r. – 
uwaga o numerze 3336, 

- dotyczą osiedla Nowosolna i terenów przyległych, w obrębach W-45, W-46, W-47, 
W-48, W-10. 

 
Pan  – uwaga nr 798, Pani  – uwaga nr 800, 
Pan  – uwaga nr 802, Pani  – uwaga nr 804, 
Pani  – uwaga nr 840, Pani  – uwaga nr 3335 (złożona 
w 2 egzemplarzach – drugi egzemplarz o nr 3337) i Pan  – uwaga 
nr 3336 składają uwagi dotyczące: 

1) sprzeciwu wobec realizacji obwodnicy osiedla Nowosolna; 
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2) sprzeciwu wobec powiększenia obszaru centralnego rynku osiedla Nowosolna oraz 
poszerzania ulic zaczynających się przy skrzyżowaniu kosztem nieruchomości 
prywatnych; 

3) sprzeciwu wobec rozbudowywania dróg osiedlowych i poszerzania ulic kosztem 
nieruchomości prywatnych np. ul. Grabińskiej i ul. Kasprowicza; 

4) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
5) sprzeciwu wobec wprowadzania zabudowy pierzejowej w centralnej części osiedla; 
6) sprzeciwu wobec zignorowania potrzeb komunikacyjnych północnej części osiedla 

i rozbudowy układu komunikacyjnego tylko w południowej części osiedla; 
7) sprzeciwu wobec braku uwzględnienia rozwoju inwestycji w zakresie infrastruktury 

społecznej w jednostkach oznaczonych symbolem M2 i M3; 
8) sprzeciwu wobec braku uwzględnienia rozwoju terenów zieleni publicznej, przestrzeni 

publicznych w jednostkach oznaczonych symbolem M2 i M3; 
9) sprzeciwu wobec wprowadzania terenów aktywności gospodarczej (AG1) 

w obrębach: W-10, W-46, W-48; 
10) sprzeciwu wobec braku uwzględnienia rozbudowy sieci transportu zbiorowego; 
11) sprzeciwu wobec zastąpienia znajdującej się w obowiązującym Studium z 2010 r. 

obwodnicy Nowosolnej, drogą stanowiącą dojazd z węzła A1 do Ronda Inwalidów 
oraz łącznikiem do ul. Brzezińskiej o kategorii drogi zbiorczej. 

Składający uwagę informują m.in., że: 
 budowa obwodnicy Nowosolnej nie jest zawarta w budżecie miasta Łodzi, a zależy od 

organizacji Expo 2022, 
 w obszarach planowanych poszerzeń ulic znajdują się istniejące budynki mieszkalne 

i usługowe, 
 ruch lokalny i tranzytowy do autostrady A1 i gminy Nowosolna odbywać się będzie 

ringmi autostradowymi. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Zawarty w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie 
Studium przebieg obwodnicy Nowosolnej, jest zgodny z koncepcją przygotowaną przez 
Zarząd Inwestycji Miejskich do przetargu na realizację drogi. Zgodnie z zapisami projektu 
Studium zasięg, lokalizacja i przebieg elementów szczególnych w zakresie systemu 
komunikacyjnego podlegają doprecyzowaniu na etapie sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego lub projektów realizacyjnych. Dopuszcza się możliwość 
zmiany przebiegu elementów liniowych takich jak drogi pod warunkiem utrzymania ciągłości 
systemu. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium, 
w centrum osiedla Nowosolna, wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „WZ3 – 
Tereny zabudowy wielofunkcyjnej” i określono parametry dotyczące zagospodarowania 
i użytkowania terenu, pozwalające na wzmocnienie obecnej roli tego miejsca i ukształtowanie 
centrum o randze ponadlokalnej (przedmiotowy obszar, w projekcie Studium, został 
wskazany jako ośrodek centrotwórczy). 
Projekt Studium nie określa szerokości poszczególnych ulic, a jedynie określa ich klasę. 
Faktyczny zasięg pasa drogowego i potrzeby w zakresie wykupu poszczególnych działek 
będą podlegały doprecyzowaniu na etapie sporządzania projektów realizacyjnych drogi. 
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Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem Studium. Projekt Studium określa 
podstawowy układ komunikacyjny miasta (system dróg zapewniających powiązania 
ponadlokalne), nie określa szerokości poszczególnych ulic, a jedynie określa ich klasę. Ulice 
wskazane w uwadze zapewniają obsługę komunikacyjną w skali lokalnej – takie rozwiązania 
są przedmiotem ustaleń miejscowych planów zagospodarowania. 
Faktyczny zasięg pasa drogowego i potrzeby w zakresie wykupu poszczególnych działek 
będą podlegały doprecyzowaniu na etapie sporządzania projektów realizacyjnych drogi. 
Ad. 5) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem Studium. W wyłożonym do 
publicznego wglądu projekcie Studium, w centrum osiedla Nowosolna, wyznaczono 
jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „WZ3 – Tereny zabudowy wielofunkcyjnej”. Projekt 
Studium nie definiuje sposobu sytuowania zabudowy w tej jednostce, określa jedynie kierunki 
zmian i wskaźniki dotyczące zagospodarowania i użytkowania terenów, których 
doprecyzowanie nastąpi na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.  
Ad. 6) Uwaga nieuwzględniona. Projekt Studium określa podstawowy układ komunikacyjny 
miasta (system dróg zapewniających powiązania ponadlokalne), nie odnosi się do 
kształtowania obsługi komunikacyjnej w skali lokalnej – takie rozwiązania są przedmiotem 
ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Ad. 7) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga wykracza poza szczegółowość ustaleń Studium. 
W projekcie Studium nie wyznacza się odrębnych terenów inwestycji w zakresie 
infrastruktury społecznej, jednak zakłada się, że usługi publiczne powinny być organizowane 
w ramach struktur mieszkaniowych jako ich nieodłączny element. Zapisy dla poszczególnych 
jednostek funkcjonalno-przestrzennych o charakterze mieszkaniowym, w tym dla jednostek 
oznaczonych symbolem „M2” i „M3”, dopuszczają funkcjonowanie istniejących oraz 
lokalizowanie nowych obiektów infrastruktury społecznej. 
Ad. 8) Uwaga uwzględniona w zakresie możliwości realizacji terenów zieleni urządzonej. 
Projekt Studium uzupełniono o zapis umożliwiający funkcjonowanie istniejących oraz 
tworzenie nowych terenów zieleni urządzonej w ramach wszystkich wyznaczonych jednostek 
funkcjonalno-przestrzennych.  
Ponadto w projekcie Studium określono standardy dostępności do terenów zieleni – dla 
jednostek funkcjonalno-przestrzennych „M2” i „M3” przyjęto, iż minimalna odległość w linii 
prostej od terenów zabudowy mieszkaniowej do parków o powierzchni nie mniejszej niż 3 ha 
lub terenów otwartych powinna wynosić 1000 m. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie wyznaczenia jednostek funkcjonalno-przestrzennych dla 
wszystkich terenów zieleni urządzonej. Uwaga wykracza poza szczegółowość ustaleń 
Studium. W projekcie Studium nie wyznacza się terenów zieleni urządzonej, o powierzchni 
mniejszej niż 3 ha, nie będących w Zarządzie Zieleni Miejskiej. Doprecyzowanie zasięgu 
terenów zieleni nastąpi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Ad. 9) Uwaga nieuwzględniona. Po przeprowadzeniu ponownych analiz, w tym wydanych 
decyzji administracyjnych, w projekcie Studium wskazano możliwy, maksymalny zasięg 
rozwoju terenów aktywności gospodarczej w tym rejonie miasta –wyznaczono jednostkę 
funkcjonalno-przestrzenną „AG1 – Tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej 
uciążliwości”, na południe od ul. Brzezińskiej oraz wskazano strefy kształtowania zieleni 
izolacyjnej na styku z terenami mieszkaniowymi. 
Ad. 10) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem Studium. Organizacja systemu 
połączeń komunikacji publicznej nie jest przedmiotem ustaleń Studium. 
Ad. 11) Uwaga nieuwzględniona. Zawarty w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie 
Studium przebieg obwodnicy Nowosolnej, jest zgodny z koncepcją przygotowaną przez 
Zarząd Inwestycji Miejskich do przetargu na realizację drogi. Zgodnie z zapisami projektu 
Studium zasięg, lokalizacja i przebieg elementów szczególnych w zakresie systemu 
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komunikacyjnego podlegają doprecyzowaniu na etapie sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego lub innych projektów realizacyjnych. Dopuszcza się 
możliwość zmiany przebiegu elementów liniowych takich jak drogi pod warunkiem 
utrzymania ciągłości systemu. Projekt Studium uzupełniono jednak o zapis dopuszczający 
w sytuacjach wyjątkowych możliwość zmian klas technicznych dróg/ulic układu 
podstawowego. Ewentualne decyzje o zmianie klasy technicznej należy rozważyć w oparciu 
o analizę danego rozwiązania zapewniającego ciągłość systemu oraz zachowania zasad 
kształtowania systemu zgodnie ze Studium. 
 
Uwaga nr 801 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy obszarów przemysłowych wyznaczony w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. w rejonie ul. Chocianowickiej, 
ul. Jędrzejowskiej i ul. Wiączyńskiej. 

 
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. obszarów na tereny przemysłowe, zgodnie ze Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. 
Składający uwagę informują m.in., że: „rezygnacja z zagospodarowania na cele przemysłowe 
jedynych na obszarze miasta Łodzi, tak dużych wolnych od zabudowy terenów, obecnie 
bardzo dobrze skomunikowanych, zlokalizowanych na obrzeżach Łodzi, w bezpośrednim 
sąsiedztwie dużych węzłów komunikacyjnych o znaczeniu regionalnym, szybkich dróg – 
obwodnic Łodzi i zjazdów autostradowych, lotniska i dużych stacji przeładunkowych PKP 
Łódź-Olechów i Łódź-Lublinek (…) posiadających dostęp do podstawowej infrastruktury 
technicznej i komunikacji publicznej na rzecz użytkowania rolniczego będzie dużą stratą dla 
miasta i regionu (…) tereny te zlokalizowane są (…) w sąsiedztwie funkcjonujących od 
niedawna naszych Kompleksów ŁSSE w Ksawerowie (...) na Olechowie (…) i przy 
ul. Stokowskiej (…) co nie jest bez znaczenia dla naszych potencjalnych inwestorów. (…) 
Zachowanie przemysłowego kierunku zagospodarowania tych terenów pozwoli zarówno 
miastu jak i Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. na opracowanie atrakcyjnych 
ofert inwestycyjnych dla znaczących przedsiębiorców i przyciągniecie ich do Łodzi”. 
Do uwagi dołączono: mapkę zbiorczą ze wskazaną lokalizacją terenów objętych wnoszonymi 
uwagami do projektu nowego Studium 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na wyznaczeniu we wszystkich trzech 
wskazanych w uwadze lokalizacjach jednostek funkcjonalno-przestrzennych „AG1 – Tereny 
aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości”. Zasięg przestrzenny tych jednostek 
jest jednak mniejszy niż w obowiązującym Studium z uwagi na potrzebę zachowania 
zasobów przyrodniczych i krajobrazowych części terenów (rejon ul. Nad Dobrzynką, 
otoczenie użytku ekologicznego „Jeziorko Wiskitno”) oraz kształtowania prawidłowych 
relacji z otoczeniem (zabudowa mieszkaniowa). W części na północ od ul. Brzezińskiej nie 
wyznaczono terenów do zainwestowania pod tereny aktywności gospodarczej, z uwagi 
na potrzebę utrzymania mieszkaniowego charakteru osiedla Nowosolna. Terenów 
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inwestycyjnych nie wyznaczono także w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej 
przy ul. Ogrodniczej i ul. Kolumny. 
 
Uwagi o numerach 803 i 806 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 6 października 2017 r.,  
- dotyczą działki nr 20/1, w obrębie G-42, położonej przy ul. Ekonomicznej 13/15. 

 
Pani  – uwaga nr 803 i Pan  – uwaga nr 806 
składają uwagę dotyczącą: 
zmiany przeznaczenia działki z lasu na łąkę, według aktualnego stanu. 
Składający uwagi informują m.in., że w chwili obecnej na działce nie ma lasu. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium, wskazana w uwadze działka, 
została sklasyfikowana zgodnie z jej stanem faktycznym tj. część działki z istniejącym 
budynkiem została włączona w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „M3 – Tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”, pozostały obszar stanowiący użytek leśny 
(oznaczony w ewidencji gruntów symbolem Ls) został włączony w granice jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „L – Tereny lasów o powierzchni minimum 3 ha”. Zgodnie 
z ustaleniami ogólnymi projektu Studium, na etapie sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, w ramach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „L”, 
dopuszcza się możliwość wyznaczenia terenów o przeznaczeniu innym niż dopuszczalne 
zgodnie z istniejącym użytkowaniem. 
 
Uwagi o numerach 805, 830, 913, 1006, 3266, od 3268 do 3271, od 3273 do 3297 i od 3300 
do 3327 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły w dniach: 6 października 2017 r. – uwagi o numerach: 805, 830 i 913; 
9 października 2017 r. – uwagi o numerach: 1006, 3266, 3268, 3269, 3270, 3271, od 
3273 do 3297 i od 3300 do 3327,  

- dotyczą osiedla Nowosolna, w obrębach W-45, W-46, W-47, W-48. 
 
Pani  – uwaga nr 805 (złożona w 2 egzemplarzach – drugi egzemplarz 
o nr 3267), Pan  – uwaga nr 830 (złożona w 2 egzemplarzach – drugi 
egzemplarz o nr 3299), Państwo  – uwaga nr 913 
(złożona w 2 egzemplarzach – drugi egzemplarz o nr 3272), Pani , 
Pan , Pan , Pani  i Pan  

 – uwaga nr 1006, Pan  – uwaga nr 3266, Pani  
– uwaga nr 3268, Państwo  – uwaga nr 3269, Pan  

 – uwaga nr 3270, Pani  – uwaga nr 3271, Pan  
 – uwaga nr 3273, Pan  – uwaga nr 3274, Pani 

 – uwaga nr 3275, Pani  – uwaga nr 3276, Pan  
 – uwaga nr 3277, Pan  – uwaga nr 3278, Pan  – 

uwaga nr 3279, Pani  – uwaga nr 3280, Pani  – 
uwaga nr 3281, Pan  i Pani  – uwaga nr 3282, 
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Państwo  – uwaga nr 3283, Pan , 
Pani , Pani  i Pan  – uwaga 
nr 3284, Pani  – uwaga nr 3285, Pan  – uwaga 
nr 3286, Pani  – uwaga nr 3287, Mieszkańcy osiedla Nowosolna – Pan 

, Pani , Pan , Pani , Pan 
, Pani , Pan , Pani , Pan 

, Pani  – uwaga nr 3288, Pan  – uwaga 
nr 3289 (złożona w 2 egzemplarzach – drugi egzemplarz o nr 3328), Pan  – 
uwaga nr 3290, Pani  – uwaga nr 3291, Pani  – uwaga 
nr 3292, Pan  – uwaga nr 3293, Pan  – uwaga nr 3294, Pani 

 – uwaga nr 3295, Pan  – uwaga nr 3296, Pani  – 
uwaga nr 3297, Pan  – uwaga nr 3300, Pani 

 – uwaga nr 3301, Pan   – uwaga nr 3302, Pani  
 – uwaga nr 3303, Pan  – uwaga nr 3304, Pani  

 – uwaga nr 3305, Pani  – uwaga nr 3306, Pan  
 – uwaga nr 3307, Pan  – uwaga nr 3308, Pan  
 – uwaga nr 3309, Pani  – uwaga nr 3310, Pan  

 – uwaga nr 3311, Pani  – uwaga nr 3312, Pani  
 – uwaga nr 3313, Pani  – uwaga nr 3314, Pni  

 – uwaga nr 3315, Pani  – uwaga nr 3316, Pani  
– uwaga nr 3317, Pani  – uwaga nr 3318, Pan  – uwaga 
nr 3319, Pani  – uwaga nr 3320, Pani  – uwaga 
nr 3321, Pan  – uwaga nr 3322, Pan  – uwaga nr 3323, 
Pan  – uwaga nr 3324, Pan  – uwaga nr 3325, Pani  

 – uwaga nr 3326 i Pan  – uwaga nr 3327 składają uwagi 
dotyczące: 

1) realizacji projektowanej obwodnicy osiedla Nowosolna w pełnym zakresie, w klasie 
drogi KDG (2x2) oraz odcinka po stronie wschodniej pomiędzy ul. Brzezińską 
i Byszewską jako KDZ, w sposób ograniczający ich negatywne oddziaływanie na 
teren osiedla; 

2) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
3) realizacji bezpiecznego skrzyżowania w centrum osiedla; 
4) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
5) ograniczenia dróg i połączeń komunikacyjnych do niezbędnego minimum oraz 

zastąpienia „pajęczynowego układu dróg formą sięgaczy”; 
6) wskazania na terenie osiedla obszarów przeznaczonych na realizację funkcji celu 

publicznego (placówki opiekuńcze, edukacyjne, kulturalne i wychowawcze; 
7) wyznaczenia w obszarach zabudowy mieszkaniowej terenów z przeznaczeniem 

rekreacyjno-wypoczynkowym i włączenia doliny rzeki Miazgi w system przestrzeni 
publicznej; 

8) uwzględnienia rozbudowy sieci transportu zbiorowego; 
9) przeznaczenia obszaru osiedla na tereny zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej, 

w zasiągu co najmniej takim jaki został wskazany w Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2010 r.; 

10) wprowadzenia skutecznych rozwiązań umożliwiających utworzenie strefy buforowej 
wzdłuż projektowanej obwodnicy od strony wschodniej oraz autostrady A1. 

Składający uwagę informują m.in., że: 
Odnośnie pkt 1. realizacja planowanej obwodnicy powinna odbyć się w sposób ograniczający 
jej negatywne oddziaływanie na teren osiedla, m.in. poprzez realizację punktów węzłowych 
łączących ją z osiedlem z zastosowaniem rozwiązań projektowych, które ograniczą 
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możliwość przejeżdżania tranzytem przez obszar osiedla Nowosolna. Wobec realizacji 
powyższych założeń teren osiedla obsługiwany byłby przez wewnętrzny układ dróg lokalnych 
(KDL) oraz dojazdowych (KDD) i ograniczał obsługę komunikacyjną tego obszaru 
w przeważającym zakresie do potrzeb mieszkańców, osób korzystających ze strefy usług 
centrum WZ3 oraz sporadycznie docelowych wjazdów gospodarczych. 
Odnośnie pkt 3. realizacja skrzyżowania winna odbyć się poprzez dokonanie analiz 
i przedstawienie ich wyników mieszkańcom, oraz wspólne działania w formie warsztatów 
projektowych zmierzające do podjęcia ostatecznej decyzji i wyboru rozwiązań w zakresie 
realizacji połączeń drogowych w obszarze strefy centrum WZ3. Działania i wynikające z nich 
rozwiązania powinny stać się pilną potrzebą wszystkich osób, instytucji i urzędów 
zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i usprawnienia komunikacji w tej części miasta. 
Odnośnie pkt 5. należy rozważyć możliwości zastąpienia „pajęczynowego” układu dróg 
formą „sięgaczy” poprzez analogie do istniejącej zabudowy zespołów mieszkaniowych 
położonych przy ulicach: Nenckiego, Chałasińskiego, Raciborskiego, Viewegera, 
Grabińskiej, Podwodnej, Śródziemnomorskiej i innych podobnych. Istniejące układy 
komunikacyjne z ulicami osiedlowymi w formie dróg „nie przelotowych” wydają się 
rozwiązaniem, które mogłoby być powtarzane w obszarze całego osiedla, tworząc przyjazną 
przestrzeń o ograniczonym dostępie i natężeniu ruchu, która przez to dawałaby poczucie 
bezpieczeństwa wszystkim jego mieszkańcom. 
Odnośnie pkt 6. należy także rozważyć i wybrać miejsca preferowane pod konkretne rodzaje 
działalności. Dotyczy to zwłaszcza nieistniejących lub mocno ubogich w chwili obecnej 
funkcji opiekuńczych, edukacyjnych, kulturalnych i wychowawczych w postaci m.in.: żłobka, 
Domu Kultury, Domu Seniora oraz innych niezbędnych jako „wyposażenie” osiedla, które 
podlega dynamicznej rozbudowie i zmianom rozwojowym. Planowanie i lokalizowanie 
funkcji celu publicznego na terenie osiedla, wydaje się elementem, o którym w studium 
zapomniano. 
Odnośnie pkt 7. stworzenie czytelnego układu powiązań komunikacyjnych, przestrzennych 
i funkcjonalnych w zakresie funkcji „publicznych przestrzeni zielonych” opartych o jednostki 
RW (rekreacja i wypoczynek) i RWO (rekreacja i wypoczynek osiedlowy), dolinę Rzeki 
Miazgi oraz obszary leśne jako tereny ogólnodostępne. Dla mieszkańców byłoby to 
szczególnie istotne z punktu widzenia osiedla jako grupy społeczności, która w tym miejscu 
mogłaby realizować i łączyć potrzeby wszystkich w zakresie wzajemnej integracji 
i wypoczynku. Możliwość realizacji obiektów kubaturowych jako elementów uzupełniających 
funkcjonalnie tę przestrzeń pozwoliłaby na korzystanie z niej bez względu na porę roku 
i warunki pogodowe i byłaby jej istotnym elementem składowym, który powinien pojawić się 
zarówno w zapisach Studium jako ogólne wytyczne jak również bardziej szczegółowo 
w treści miejscowego planu zagospodorowania przestrzennego.  
Odnośnie pkt 8. planowana pętla autobusowa w strefie WZ3 w bezpośredniej bliskości szkoły 
i innych usług obszaru centrum mogłaby posiadać jedną adresowaną linię w oparciu o autobus 
obsługujący ruch lokalny z terenu całego osiedla (zwłaszcza w czasie porannych 
i popołudniowych dojazdów do i ze szkoły). 
Odnośnie pkt 9. w aktualnie procedowanym studium w przypadku osiedla Nowosolna 
przyjęto błędne założenia w zakresie potencjalnych kosztów przekształcania terenów pod 
zabudowę jak również ilości terenów użytkowanych rolniczo. Teren osiedla Nowosolna może 
i powinien stać się formą „miasta ogrodu” z dominującą naturalną zielenią, a jej 
uzupełnieniem powinna być ekstensywna zabudowa mieszkaniowa. Lokalizacja osiedla 
Nowosolna w skali i strukturze miasta niejako upoważnia nas do tego aby stać się swego 
rodzaju „oazą” od uciążliwości i obciążeń jakie niesie w sobie życie w centrum miasta. 
Skłonność i plany osiedlenia się na terenie osiedla wyrażają nasze rodziny, przyjaciele 
i znajomi, którzy w przypadku ograniczenia terenów przeznaczonych pod zabudowę zostaną 
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tej możliwości pozbawieni. (…) Osiedle Nowosolna to najdynamiczniej rozbudowujący się 
obszar miasta. (…) niezrozumiałe wydaje się tak zdecydowane ograniczenie możliwości jego 
dalszego rozwoju na terenach poza ścisłym centrum, w którym to z kolei proponuje się 
zabudowę wielorodzinną, a ta jest tutaj całkowicie obca i pozbawiona sensu. Jedynym 
sposobem na (…) rozwój miasta zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców jest dalsza 
konsekwentna realizacja zabudowy rezydencjonalnej w obszarze osiedla Nowosolna”. 
Do uwagi nr 805 dołączono 6 załączników graficznych dotyczących propozycji zmian 
i uzupełnień w zakresie komunikacji oraz w pełnym zakresie funkcjonalno-przestrzennym. 
Do uwag nr: 830, 1006, 3266, 3268, 3269, 3270, 3271, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 
3280, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 
3297, 3300, 3301, 3302, 3303, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3321, 3322, 3323, 3324, 
3325 i 3327 dołączono po 2 załączniki graficzne dotyczące propozycji zmian i uzupełnień 
w zakresie komunikacji oraz w pełnym zakresie funkcjonalno-przestrzennym. 
Do uwag nr 913 i 3326 dołączono po 4 załączniki graficzne: fragment wyłożonego Studium 
w granicach osiedla Nowosolna – schemat komunikacyjny, propozycja zmian i uzupełnień 
w zakresie komunikacji, fragment wyłożonego Studium w granicach osiedla Nowosolna, 
propozycja zmian i uzupełnień w pełnym zakresie funkcjonalno-przestrzennym. 
Do uwagi nr 3289 dołączono po 3 załączniki graficzne dotyczące propozycji zmian 
i uzupełnień w zakresie komunikacji oraz w pełnym zakresie funkcjonalno-przestrzennym. 
Do uwag nr: 3304, 3306, 3308, 3310 i 3311 dołączono załączniki graficzne dotyczące 
propozycji zmian i uzupełnień w zakresie komunikacji. 
Do uwagi nr: 3305, 3307, 3309, 3312, 3319 i 3320 dołączono załączniki graficzne dotyczące 
propozycji zmian i uzupełnień w pełnym zakresie funkcjonalno-przestrzennym. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Decyzje dotyczące terminu i procesu realizacji dróg 
wykraczają poza zakres przedmiotowy Studium. Zawarty w wyłożonym do publicznego 
wglądu projekcie Studium przebieg obwodnicy Nowosolnej, jest zgodny z koncepcją 
przygotowaną przez Zarząd Inwestycji Miejskich do przetargu na realizację drogi. Celem 
wprowadzenia przedmiotowej drogi jest dokonanie segregacji ruchu lokalnego i tranzytowego 
– parametry drogi przystosowane więc będą do odbioru ruchu ciężkiego z autostrady. Ze 
względu na kształt istniejącego węzła autostradowego, nie przewiduje się przedłużenia 
projektowanej obwodnicy do ul. Byszewskiej. 
Określenie parametrów i przekrojów dróg oraz skrzyżowań wykracza poza szczegółowość 
ustaleń Studium. Projekt Studium uzupełniono jednak o zapis dopuszczający w sytuacjach 
wyjątkowych możliwość zmian klas technicznych dróg/ulic układu podstawowego. 
Ewentualne decyzje o zmianie klasy technicznej należy rozważyć w oparciu o analizę danego 
rozwiązania zapewniającego ciągłość systemu oraz zachowania zasad kształtowania systemu 
zgodnie ze Studium. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem Studium. Organizacja ruchu 
drogowego oraz wprowadzanie rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa 
uczestników ruchu drogowego wykraczają poza zakres przedmiotowy Studium i należą do 
obowiązków zarządcy drogi. 
Ad. 5) Uwaga nieuwzględniona. Projekt Studium określa podstawowy układ komunikacyjny 
miasta (system dróg zapewniających powiązania ponadlokalne), nie odnosi się do 
kształtowania obsługi komunikacyjnej w skali lokalnej – takie rozwiązania są przedmiotem 
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ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W projekcie Studium 
zrezygnowano z wyznaczenia ringu wewnętrznego, na terenie osiedla Nowosolna, jako ciągu 
ulic zbiorczych – przywrócono przebieg ul. Brzezińskiej jako drogi klasy zbiorczej (Z). 
Zaproponowany w projekcie Studium system ulic zbiorczych na terenie osiedla Nowosolna 
zapewnia właściwą obsługę komunikacyjną tej części miasta. 
Ad. 6) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga wykracza poza szczegółowość ustaleń Studium. 
W projekcie Studium nie wyznacza się odrębnych terenów inwestycji w zakresie 
infrastruktury społecznej, jednak zakłada się, że usługi publiczne powinny być organizowane 
w ramach struktur mieszkaniowych jako ich nieodłączny element. Zapisy dla poszczególnych 
jednostek funkcjonalno-przestrzennych o charakterze mieszkaniowym, dopuszczają 
funkcjonowanie istniejących oraz lokalizowanie nowych obiektów infrastruktury społecznej. 
Ad. 7) Uwaga nieuwzględniona. Ta część uwagi nie zawiera sformułowania zarzutu do 
ustaleń projektu Studium, którego uwzględnienie wiązałoby się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w projekcie. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium 
wskazano dolinę Miazgi jako korytarz ekologiczny, stanowiący istotny element systemu 
przyrodniczego miasta. Z tego względu obszar ten, na odcinku przechodzącym przez teren 
osiedla mieszkaniowego, włączono w granicę jednostki funkcjonalno-przestrzennej „Z – 
Tereny zieleni urządzonej i dolin rzecznych w strefie zurbanizowanej”, a na pozostałym 
obszarze do jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
użytkowane rolniczo”. Ponadto na przedmiotowym obszarze, zaproponowano przebieg 
ścieżki pieszo-rowerowej, wyznaczonej w oparciu o doliny rzeczne (Schemat 8k – 
Proponowany system powiązań terenów przestrzeni publicznych). 
Ad. 8) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem Studium. Organizacja systemu 
połączeń komunikacji publicznej nie jest przedmiotem ustaleń Studium. 
Ad. 9) Uwaga nieuwzględniona. Podstawę wyznaczenia terenów wskazanych dla rozwoju 
zabudowy, stanowi przyjęty model przestrzenny, wynikający z przeprowadzonych analiz 
ekonomicznych i przestrzennych, zawartych m.in. w bilansie istniejących i planowanych 
terenów rozwojowych miasta. W granicach osiedla wyznaczono nowe tereny dla rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej, w dostosowaniu do aktualnych potrzeb rozwojowych miasta, 
uwzględniając zasadę dążenia do kształtowania zwartych struktur przestrzennych. 
Wprowadzanie nadmiernej ilości nowych terenów mieszkaniowych w sąsiedztwie już 
istniejących rezerw terenów inwestycyjnych sprzyja nieuzasadnionemu rozpraszaniu 
zabudowy. 
Ad. 10) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem Studium. Szczegółowe ustalenia 
wykonawcze związane z realizacją działań obejmujących ograniczanie lub zapobieganie 
negatywnym skutkom oddziaływania inwestycji drogowych wykraczają poza zakres Studium. 
 
Uwaga nr 807 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy terenu ograniczonego ulicami: Przyjacielska, Zygmunta, Jędrzejowska 

i terenami przemysłowymi, w obrębie G-30. 
 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 

1) sprzeciwu wobec przeznaczenia ww. obszaru na tereny przemysłowe; 
2) przeznaczenia ww. obszaru na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Składający uwagę informuje m.in., że: „w okolicy dominuje zabudowa mieszkaniowa, 
funkcjonuje tylko jeden duży zakład przemysłowy który stanowi duży problem dla 
mieszkańców ulic Chłodnikowej czy Ideowej, zarówno z powodu emitowanego przez niego 
uciążliwego zapachu gumy i rozpuszczalników jak i znacznego hałasu”. 
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Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) i Ad. 2) Uwzględniając częściowo postulat zawarty w uwadze, w projekcie Studium 
wprowadzono zmianę polegającą na zawężeniu terenów przewidzianych dla rozwoju 
aktywności gospodarczej. Wschodnia część obszaru obecnie niezabudowanego została 
włączona w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, 
w tym użytkowane rolniczo”. Teren istniejących obiektów usługowych przy ul. Zygmunta 
włączono w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „U – Tereny zabudowy usługowej”, 
a obszar zlokalizowany poniżej, aż do ul. Klasowej – do jednostki „M3 – Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej”. 
Nie uwzględniono uwagi w zakresie terenów istniejących zakładów produkcyjnych oraz 
terenów niezbędnych dla ich rozwoju - pozostawiono je jako obszary rozwoju aktywności 
gospodarczej, z zastrzeżeniem, że na obszarze graniczącym z terenami zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wprowadza się zakaz rozwoju funkcji produkcyjnych. 
Dodatkowo wzdłuż całej granicy terenów jednostki „AG1” z terenami mieszkaniowymi 
wprowadzono w projekcie Studium strefę lokalizacji pasa zieleni izolacyjnej. 
 
Uwaga nr 808 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 156, w obrębie G-33, położonej przy ul. Kolumny 226. 

 
Państwo  składają uwagę dotyczącą: 

1) przeznaczenia ww. obszaru na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, bez 
pozostawiania strefy buforowej na prywatnych gruntach; 

2) wskazania do realizacji w najbliższej perspektywie dróg, które odciążyłyby ruch na 
ul. Kolumny na odcinku od ul. Tomaszowskiej do ul. Rzgowskiej. 

Składający uwagę informują m.in., że: „teren objęty uwagą nr 1 od dawna nie jest 
użytkowany rolniczo. Zresztą jego powierzchnia to zaledwie 10050 m2, w 1/3 zabudowana, 
więc nie może tu być mowy o rolnictwie. Jednocześnie jednak pozostała powierzchnia 
pozwala na dobre jej zagospodarowanie. Jest to grunt odziedziczony po rodzicach, który 
następnie chcielibyśmy przekazać swoim dzieciom i wnukom, aby i one mogły tu 
zamieszkać. Spora część przedmiotowej działki jest już zagospodarowana i można 
zagospodarować ją dalej. Działka ta posiada także dostęp od ul. Małego Rycerza. Część 
działki posiada uzbrojenie: elektryczność (posiadam promesę na dostarczenie energii 
elektrycznej od ul. Małego Rycerza), woda, gaz, Internet, dla części trwają postępowania 
w sprawie podziału na mniejsze działki oraz w sprawie warunków zabudowy”. Dodają: „ruch 
na ul. Kolumny” na odcinku pomiędzy ul Tomaszowską a ul. Rzgowską „jest tak duży, 
że praktycznie cały dzień tworzą się tam korki, zwłaszcza że ul. Kolumny nadal mogą jeździć 
TIR-y. Ogromne natężenie ruchu na tak wąskiej jezdni jest bardzo uciążliwe dla mieszkańców 
– nasze domy stoją tuż przy jezdni. Ogromnym zagrożeniem dla mieszkańców jest też fakt, 
że na znacznym odcinku ul. Kolumny nie ma chodników”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
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Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na 
najintensywniej zagospodarowanych terenach istniejącej zabudowy wzdłuż ul. Kolumny 
wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej 
w układach ulicowych”. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna pozostałej części 
obszaru wskazanego w uwadze i jego otoczenia (przewaga terenów niezabudowanych) oraz 
dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej o szerszym zasięgu. 
Dodatkowo rozprzestrzenianie zabudowy mieszkaniowej na terenach sąsiadujących 
z projektowaną strefą aktywności gospodarczej nie jest uzasadnione, ze względu na wysoką 
potencjalną uciążliwość tego typu sąsiedztwa. Mimo, iż zgodnie z zapisami projektu Studium 
obowiązek realizacji stref buforowych dotyczy zarządzającego terenem, na którym znajduje 
się potencjalne źródło uciążliwości, wyznaczanie nowych terenów dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie terenów tego typu nie jest uzasadnione. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Droga, która ma za zadanie przejąć ruch tranzytowy wschód-
zachód prowadzony obecnie ul. Kolumny, została wskazana na planszach dotyczących 
systemu transportowego (projektowana ulica tzw. Trasa Górna – etap III została wyróżniona 
jako „inwestycja w przygotowaniu” na planszy 14k „Priorytetowe inwestycje w zakresie 
transportu w perspektywie roku 2030”). Określenie dokładnego terminu realizacji tej drogi, 
jak i powiązanych z nią projektowanych dróg zbiorczych, pozostaje poza zakresem ustaleń 
studium. 
 
Uwaga nr 810 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 10/23, w obrębie G-33, położonej przy ul. Małego Rycerza. 

 
Państwo  składają uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, bez 
pozostawiania strefy buforowej na prywatnych gruntach. 
Składający uwagę informują m.in., że: „działka objęta uwagą od dawna nie jest użytkowana 
rolniczo. Zresztą jej powierzchnia to zaledwie 3000 m2 więc nie może tu być mowy 
o rolnictwie. (…) Działka ta posiada dostęp od. ul. Małego Rycerza. Dla działki tej posiadam 
promesę na dostarczanie energii elektrycznej od ul. Małego Rycerza”” 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na najintensywniej 
zagospodarowanych terenach istniejącej zabudowy wzdłuż ul. Kolumny wyznaczono 
jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach 
ulicowych”. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna pozostałej części obszaru 
wskazanego w uwadze i jego otoczenia (przewaga terenów niezabudowanych) oraz 
dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej o szerszym zasięgu. 
Dodatkowo rozprzestrzenianie zabudowy mieszkaniowej na terenach sąsiadujących 
z projektowaną strefą aktywności gospodarczej nie jest uzasadnione, ze względu na wysoką 
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potencjalną uciążliwość tego typu sąsiedztwa. Mimo, iż zgodnie z zapisami projektu Studium 
obowiązek realizacji stref buforowych dotyczy zarządzającego terenem, na którym znajduje 
się potencjalne źródło uciążliwości, wyznaczanie nowych terenów dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie terenów tego typu nie jest uzasadnione. 
 
Uwaga nr 811 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy całego miasta. 

 
„Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego” składa uwagę dotyczącą: 

1) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
2) korekty przyjętych klas technicznych dla dróg krajowych w docelowych przebiegach, 

w szczególności drogi krajowej nr 72 i planowanego przedłużenia ul. Aleksandra 
Puszkina; 

3) uwzględnienia wszystkich przystanków kolejowych ujętych w Studium integracji 
transportu kolejowego pasażerskiego z innymi środkami transportu. 

Składający uwagę informuje m.in. że: „(…). Wątpliwości budzą przyjęte obniżone klasy 
techniczne dla dróg krajowych w docelowych przebiegach. Dotyczy to szczególnie 
docelowego przebiegu drogi krajowej nr 72 po wybudowaniu obwodnicy Nowosolnej 
(promesa Ministra Infrastruktury i Budownictwa dotycząca zmiany przebiegu DK72) i 
przyjętej w studium niskiej klasy Z dla planowanego przedłużenia ul. Aleksandra Puszkina, 
co znacząco odbiega od zapisów Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne. Uważa się za zasadne jednoznaczne powiązanie klas 
funkcjonalnych z kategoriami dróg. 
Proponuje się uwzględnienie wszystkich planowanych przystanków kolejowych z obszaru 
Łodzi, uwzględnionych w Studium integracji transportu kolejowego pasażerskiego z innymi 
środkami transportu (wrzesień 2015 r.). Na etapie opracowania, powyższy dokument był 
przedmiotem wewnętrznych konsultacji z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. oraz 
Zarządem Dróg i Transportu w Łodzi”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 2) Uwaga uwzględniona częściowo. Studium nie ustala przebiegów dróg krajowych i nie 
jest w stanie przewidzieć wszystkich zmian w tym zakresie oraz czasu w jakim nastąpią. 
Uwzględniając częściowo postulat zawarty w uwadze, w projekcie Studium wprowadzono 
zmianę - dodano zapis stanowiący o tym, że w sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się 
możliwość zmian klas technicznych dróg/ulic układu podstawowego. Zmiany mogą dotyczyć 
jedynie przypadków: klasa zbiorcza (Z) na klasę główną (G), klasa główna (G) na klasę 
główną ruchu przyspieszonego (GP i klasa główna ruchu przyspieszonego (GP) na klasę 
główną (G). Ewentualne decyzje o zmianie klasy technicznej należy rozważyć w oparciu 
o analizę danego rozwiązania zapewniającego ciągłość systemu oraz zachowania zasad 
kształtowania systemu zgodnie ze Studium. 
Ad. 3) Uwaga uwzględniona częściowo. Wszystkie planowane przystanki kolejowe 
naniesione na schematy projektu Studium, to przystanki wprowadzone na podstawie 
wymienionego w uwadze opracowania. Nienaniesienie niektórych stacji kolejowych wynika 
z konsultacji projektu Studium w tym zakresie z przedstawicielami Urzędu 
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Marszałkowskiego, Zarządu Inwestycji Miejskich i braku rekomendacji do ich realizacji. 
Uwzględniając częściowo postulat zawarty w uwadze, w projekcie Studium wprowadzono 
zmianę - dodano zapis o możliwość wyznaczenia nowych stacji/przystanków kolejowych lub 
zmiany lokalizacji wskazanych na schematach, w oparciu o specjalistyczne analizy.  
 
Uwaga nr 812 (złożona w 2 egzemplarzach – drugi egzemplarz o nr 1330) 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy całego miasta. 

 
„Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Łodzi” składa uwagę dotyczącą: 

1) błędnego przeliczenia wskaźnika dotyczącego potrzeb w zakresie terenów 
mieszkaniowych; 

2) braku wyznaczenia terenów dla „masowego, taniego budownictwa mieszkaniowego, 
które może być zachętą do zamieszkania w Łodzi (ważne z punktu widzenia 
niekorzystnych procesów demograficznych miasta)”; 

3) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
4) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
5) braku kompleksowych badań transportowych poprzedzających podejmowanie decyzji 

w zakresie polityki transportowej w Studium, braku uzasadnień dla „szeregu 
rozwiązań transportowych prezentowanych zarówno w części uwarunkowań jak 
i kierunków” np. w zakresie rezerw terenowych pod drogi, prowadzenia nowych linii 
tramwajowych czy lokalizacji parkingów P&R; 

6) konieczności zweryfikowania lokalizacji i systemu parkingów Park&Ride przy 
drogach wjazdowych miasta, przy których „propozycja lokalizacji kilku następujących 
po sobie parkingów wzdłuż tej samej drogi nie znajduje uzasadnienia funkcjonalnego, 
przestrzennego i ekonomicznego”; 

7) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
8) usunięcia błędów w rozdziale „Wody powierzchniowe stojące”; 
9) sposobu oddzielenia terenów budownictwa mieszkaniowego i produkcyjnego – 

zamiast „izolacyjnych pasów zieleni”, które powinny mieć szerokość co najmniej 
100 m, wprowadzenia terenów przeznaczonych pod „wielofunkcyjne inwestycje 
usługowe, z wykluczeniem przedsięwzięć zawsze szkodliwie oddziaływujących na 
środowisko”, w szczególności w przypadku sąsiedztwa terenów: „AG1-M3, AG1-M3 
I M4, AG2-M3, AG1-M1, AG1-M4”; 

10) wprowadzenia w kartach terenów nakazu utrzymania istniejących zadrzewień dla 
terenów „zachodniej strony przedłużonej ul. Łagiewnickiej za ul. Okólną, między 
dolinami rzek Zimna Woda, Aniołówką i Ciekiem z Kochanówki, powyżej Cieku 
z Huty Jagodnicy oraz po wschodniej stronie ul. Strykowskiej do doliny rz. Łódki”; 

11)  „przeznaczenia terenów”. Składający uwagę informują: „W „Uwarunkowaniach” 
pokazanych jest dużo terenów Lz, w „Kierunkach” są włączone w obszar M4 lub jak 
ma to miejsce na Stokach w obszar M3. Czy wtedy będą przeznaczone pod 
zabudowę?”; 

12) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
13) błędnego przeznaczenia „pod zabudowę M4 terenu w Obszarze Chronionego 

Krajobrazu - Korytarz Chełmy-Łagiewniki, czyli terenu po wschodniej stronie 
ul. Łagiewnickiej – do granicy Lasu Łagiewnickiego”; 

14) zmiany przeznaczenia terenów leśnych na Brusie z dotychczasowej: „zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej na dużych działkach z udziałem terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych (symbol jednostki M4/RW) na tereny wyłączone spod 
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zabudowy – Tereny lasów o powierzchni minimum 3 ha (symbole jednostki L)” oraz 
„włączenia terenu w proponowany system powiązań terenów przestrzeni publicznych 
(schemat 8k) oraz zaliczenia go do podstawowych elementów systemu przyrodniczego 
miasta jako teren zieleni leśnej (mapa 2k)”. 

Składający uwagę informują m.in., że: w projekcie Studium wskaźnik dotyczący potrzeb 
w zakresie terenów mieszkaniowych „jest zaniżony o 20% w stosunku do standardów 
z innych miast. Wydaje się, ze powinien być wyższy, w szczególności biorąc pod uwagę 
sytuację demograficzną Łodzi i potrzebę szukania sposobów zachęcania do zamieszkania 
w mieście. (…)  
W związku z pkt 6 Składający uwagę informują: „tzw. wznios zwierciadła wód 
górnokredowych w mieście rozpoczął się w 1973 r. tj. z chwilą oddania do użytku miejskiego 
ujęcia wody, opartego o zbiornik retencyjny Sulejów na rz. Pilicy, a nie od 1955 r. i nie 
w wyniku recesji przemysłu łódzkiego (od 1980 r.). Rok 1955 to okres największego rozwoju 
łódzkiej depresji górnokredowej - czyli najniekorzystniejszego stanu w tym przedmiocie”.  
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Do określenia zapotrzebowania na tereny mieszkaniowe 
w perspektywie do 2030 r. przyjęto w projekcie Studium wskaźnik średniej powierzchni 
użytkowej mieszkań przypadającej na 1 mieszkańca Łodzi o wartości 33 m2. Obecnie 
wskaźnik ten wynosi 26,7 m2. Zakładany wzrost o 6,3 m2 jest wyższy od zmian jakie 
nastąpiły w analogicznym okresie ostatnich kilkunastu lat (4,8 m2 w latach 2002-2014). 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Realizacja postulatu zawartego w uwadze częściowo 
wykracza poza zakres i szczegółowość Studium. Projekt Studium wyznacza jednostki 
funkcjonalno-przestrzenne przewidziane dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej w różnych 
rejonach miasta. W ich obrębie może się rozwijać „tanie budownictwo”, jednak nie wskazuje 
jaki powinien być standard nowej zabudowy, ani kto powinien ją realizować. 
Ad. 5) Uwaga nieuwzględniona. Poszczególne elementy i rozwiązania w zakresie docelowego 
systemu transportowego miasta opierały się na analizach i opracowaniach będących 
w posiadaniu poszczególnych komórek merytorycznych Urzędu Miasta Łodzi oraz zlecanych 
przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Łodzi na potrzeby prac planistycznych. Jednym 
z podstawowych opracowań, które kompleksowo odnoszą się do zagadnień komunikacyjnych 
jest Aktualizacja Studium Systemu Komunikacyjnego dla Miasta Łodzi, zwiera ono 
m.in. badania dotyczące prognoz ruchu dla całego miasta. 
Ad. 6) Uwaga uwzględniona częściowo. Zaproponowane w projekcie Studium lokalizacje 
parkingów Park&Ride dotyczą miejsc, w których możliwa jest integracja komunikacji 
miejskiej, a częściowo także kolejowej. 
Uzupełniono tekst Studium o zapisy umożliwiające zmianę zaproponowanych lokalizacji 
w oparciu o szczegółowe analizy. 
Ad. 8) Uwaga nieuwzględniona. Przywołane w uwadze, zawarte projekcie Studium 
w rozdziale „Wody powierzchniowe stojące” zdanie (cyt. „W charakterystyce zbiorników 
zawartej w Aneksie do założeń do projektu generalnego rzek – zbiorniki. Karty istniejących 
i projektowanych zbiorników w zlewniach rzek: Bzury, Miazgi i Neru określono, że 
rozbudowa większości z istniejących obecnie zbiorników jest niecelowa”) nie odnosi się do 
nowych zbiorników retencyjnych, ale do istniejących. Nie występuje zatem sprzeczność tego 
zapisu z pozostałymi ustaleniami dokumentu określającymi potrzeby retencji wód. 
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Ad. 9) Uwaga uwzględniona częściowo. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie 
Studium wskazano na potrzebę ograniczenia negatywnego wpływu terenów aktywności 
gospodarczej na sąsiadującą zabudowę mieszkaniową poprzez m.in. „strefowanie zabudowy 
na styku z istniejącymi funkcjami chronionymi, m.in. poprzez lokalizowanie zabudowy 
usługowej w obszarach bezpośrednio przyległych do zabudowy mieszkaniowej”. Zapis ten 
jest zbieżny z zawartą w uwadze propozycją wprowadzenia „terenów przeznaczonych na 
wielofunkcyjne inwestycje usługowe”. Uwzględniając postulat zawarty w uwadze, 
dodatkowo w miejscach styku zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej wprowadzono nowe 
oznaczenie - strefy wskazane dla lokalizacji zieleni izolacyjnej. 
Ad. 10) i Ad. 11) Uwaga uwzględniona częściowo. Uwzględniając częściowo postulat 
zawarty w uwadze, uzupełniono zapisy projektu Studium o ustalenia wskazujące na potrzebę 
ochrony terenów zadrzewionych w obszarach objętych prawnymi formami ochrony przyrody 
oraz na terenach cennych przyrodniczo. Z uwagi na stopień szczegółowości Studium nie 
wskazano konkretnych terenów, dla których należy wprowadzić obowiązek zachowania 
terenów zadrzewionych. Decyzja ta powinna być poprzedzona szczegółowymi analizami na 
etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Ad. 12) Uwaga uwzględniona. Teren wskazany w uwadze oznaczono jako jednostkę 
funkcjonalno-przestrzenną „Z – Tereny zieleni urządzonej o powierzchni minimum 3 ha 
i dolin rzecznych w strefie zurbanizowanej”. 
Ad. 13) Uwaga nieuwzględniona. Przedmiotowy teren został wskazany jako teren pod rozwój 
zabudowy w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Ad. 14) Uwaga uwzględniona częściowo. W projekcie Studium wprowadzono zmianę 
polegającą na włączeniu wskazanego w uwadze obszaru w granice jednostki funkcjonalno-
przestrzennej „Z – Tereny zieleni urządzonej o powierzchni minimum 3 ha i dolin rzecznych 
w strefie zurbanizowanej”, dla których nie przewiduje się możliwości realizacji zabudowy 
mieszkaniowej. Konsekwencją tej zmiany są korekty wprowadzone na poszczególnych 
rysunkach i schematach dokumentu odnoszących się m.in. do roli tego obszaru w strukturze 
terenów aktywnych przyrodniczo i współtworzących system przestrzeni publicznych miasta. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie przeznaczenie obszaru na tereny lasów. Teren dawnego 
poligonu BRUS w ewidencji gruntów nie jest sklasyfikowany jako grunt leśny i nie jest 
w jego obrębie prowadzona gospodarka leśna. Obszar ten oznaczony w ewidencji jako „Bz – 
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, w grupie gruntów zabudowanych i zurbanizowanych” 
jest obecnie użytkowany przez mieszkańców miasta na cele rekreacyjne. Zakwalifikowanie 
go do jednostki funkcjonalno-przestrzennej „Z – Tereny zieleni urządzonej (…)” pozwoli 
zarówno na zachowanie leśnego charakteru obszaru, ochronę jego unikalnych zasobów 
przyrodniczych (użytki ekologiczne) jak i na podejmowanie działań w zakresie wyposażenia 
obszaru w niezbędną infrastrukturę poprawiającą jego dostępność i komfort wypoczynku. 
Zgodnie z zapisami projektu Studium, na obszarze każdej jednostki funkcjonalno-
przestrzennej na terenie miasta, dopuszcza się na etapie sporządzania planu miejscowego 
możliwość wyznaczenia terenów z przeznaczeniem na cele leśne.  
 
Uwaga nr 813 

 
- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 10/12, w obrębie G-33, położonej przy ul. Kolumny 226. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, bez 
pozostawiania strefy buforowej na prywatnych gruntach. 
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Składająca uwagę informuje m.in., że: „działka objęta uwagą nie jest użytkowana rolniczo. 
Działkę tę otrzymałam od rodziców w drodze darowizny, do działki tej wytyczona została 
droga dojazdowa od ul. Kolumny w kierunku północnym do ul. Małego Rycerza. W działkę 
tę już sporo zainwestowałam, chcąc ją w najlepszy sposób przygotować do dalszego 
zagospodarowania. Działka aktualnie posiada dostęp do Internetu, oświadczenie o możliwości 
doprowadzenia sieci energetycznej, w trakcie jest postępowanie o wydanie warunków 
podłączenia wody. W następnej kolejności zamierzałam wystąpić o warunki zabudowy. 
Zaznaczam, że znaczna część działek położonych wzdłuż wytyczonej drogi od ul. Kolumny 
jest już zabudowana, a dla części wydano warunki zabudowy”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na najintensywniej 
zagospodarowanych terenach istniejącej zabudowy wzdłuż ul. Kolumny wyznaczono 
jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach 
ulicowych”. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna pozostałej części obszaru 
wskazanego w uwadze i jego otoczenia (przewaga terenów niezabudowanych) oraz 
dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej o szerszym zasięgu. 
Dodatkowo rozprzestrzenianie zabudowy mieszkaniowej na terenach sąsiadujących 
z projektowaną strefą aktywności gospodarczej nie jest uzasadnione, ze względu na wysoką 
potencjalną uciążliwość tego typu sąsiedztwa. Mimo, iż zgodnie z zapisami projektu Studium 
obowiązek realizacji stref buforowych dotyczy zarządzającego terenem, na którym znajduje 
się potencjalne źródło uciążliwości, wyznaczanie nowych terenów dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie terenów tego typu nie jest uzasadnione. 
 
Uwaga nr 814 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działek położonych w obrębie G-33, przy ul. Kolumny w kierunku 

północnym do ul. Małego Rycerza. 
 
Pani  i 17 osób popierających uwagę składają uwagę dotyczącą: 

1) przeznaczenia ww. obszaru na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) wskazania do realizacji w najbliższej perspektywie dróg, które odciążyłyby ruch na ul. 

Kolumny na odcinku od ul. Tomaszowskiej do ul. Rzgowskiej. 
Składający uwagę informują m.in., że: „tereny objęte uwagą nr 1 nie są już od dawna 
użytkowane rolniczo. W większości są to grunty odziedziczone po rodzicach, podzielone na 
pojedyncze działki, przeznaczone już pod zabudowę bądź planowane w najbliższej 
przyszłości przez kolejne pokolenia. Część z działek posiada uzbrojenie: elektryczność, woda, 
Internet, dla części trwają postępowania w sprawie warunków zabudowy, czy doprowadzenia 
gazu. Do niektórych działek wydzielono drogi dojazdowe. Właściciele ponieśli koszty 
uzbrojenia i zagospodarowania tych działek”. Dodają: „ruch na ul. Kolumny” na odcinku 
pomiędzy ul Tomaszowską a ul. Rzgowską „jest tak duży, że praktycznie cały dzień tworzą 
się tam korki, zwłaszcza że ul. Kolumny nadal mogą jeździć TIR-y. Ogromne natężenie ruchu 
na tak wąskiej jezdni jest bardzo uciążliwe dla mieszkańców – nasze domy stoją tuż przy 
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jezdni. Ogromnym zagrożeniem dla mieszkańców jest też fakt, że na znacznym odcinku 
ul. Kolumny nie ma chodników”. 
Do uwagi dołączono: wykaz osób popierających uwagę do projektu Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium 
na najintensywniej zagospodarowanych terenach istniejącej zabudowy wzdłuż ul. Kolumny, 
ul. Tomaszowskiej i ul. Małego Rycerza wyznaczono jednostki funkcjonalno-przestrzenne 
przewidziane dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Obecna struktura 
funkcjonalno-przestrzenna pozostałej części obszaru wskazanego w uwadze i jego otoczenia 
(przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej o szerszym zasięgu. Dodatkowo rozprzestrzenianie zabudowy mieszkaniowej 
na terenach sąsiadujących z projektowaną strefą aktywności gospodarczej nie jest 
uzasadnione, ze względu na wysoką potencjalną uciążliwość tego typu sąsiedztwa. Mimo, 
iż zgodnie z zapisami projektu Studium obowiązek realizacji stref buforowych dotyczy 
zarządzającego terenem, na którym znajduje się potencjalne źródło uciążliwości, wyznaczanie 
nowych terenów dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie terenów 
tego typu nie jest uzasadnione. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Droga, która ma za zadanie przejąć ruch tranzytowy wschód-
zachód prowadzony obecnie ul. Kolumny, została wskazana na planszach dotyczących 
systemu transportowego (projektowana ulica tzw. Trasa Górna – etap III została wyróżniona 
jako „inwestycja w przygotowaniu” na planszy 14k Priorytetowe inwestycje w zakresie 
transportu w perspektywie roku 2030). Określenie dokładnego terminu realizacji tej drogi, jak 
i powiązanych z nią projektowanych dróg zbiorczych, pozostaje poza zakresem ustaleń 
studium. 
 
Uwaga nr 815 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 10/8, 10/9, 10/10, 10/11, 10/12, 10/13, 10/21, 10/20, 10/19, 10/18 

i 10/17, w obrębie G-33, przy ul. Kolumny i ul. Małego Rycerza. 
 

Pani  i 8 osób popierających uwagę składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, bez 
pozostawiania strefy buforowej na prywatnych gruntach. 
Składający uwagę informują m.in., że: „działki te od dawna nie są użytkowane rolniczo. 
Powierzchnia każdej z tych działek to 836 m2 więc nie może tu być mowy o terenach 
użytkowanych rolniczo. Intencją podziału gruntu była możliwość dokonania na tych 
działkach budowy domów jednorodzinnych, co jest realizowane. Z powstałych w wyniku 
podziału 16 działek cztery są już zabudowane domami jednorodzinnymi, dla dwóch 
następnych działek wydane już zostały warunki zabudowy. Do każdej z tych działek 
zapewniony jest dojazd poprzez wydzieloną pomiędzy nimi drogę prywatną biegnącą od 
ul. Kolumny do ul. Małego Rycerza. Dodatkowo działki o numerach 10/13 i 10/21 mają 
bezpośredni dostęp od ul. Małego Rycerza. Dla działek o numerach 10/11, 10/12 i 10/21 
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trwają postępowania administracyjne w sprawie warunków zasilania elektrycznego oraz 
doprowadzenia wody, a w następnej kolejności zabudowy ich domami jednorodzinnymi.(…) 
tereny objęte tą uwagą i tereny sąsiednie to tereny atrakcyjne ze względu na położenie na 
obrzeżach miasta, ładną okolicę, i w związku z tym intensywnie w ostatnim okresie 
rozwijające się. Powstaje tu bowiem dużo domów jednorodzinnych, a także całe osiedla 
mieszkaniowe (deweloperskie)”. 
Do uwagi dołączono: wykaz osób popierających uwagę do projektu Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na najintensywniej 
zagospodarowanych terenach istniejącej zabudowy wzdłuż ul. Kolumny wyznaczono 
jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach 
ulicowych”. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna pozostałej części obszaru 
wskazanego w uwadze i jego otoczenia (przewaga terenów niezabudowanych) oraz 
dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej o szerszym zasięgu. 
Dodatkowo rozprzestrzenianie zabudowy mieszkaniowej na terenach sąsiadujących 
z projektowaną strefą aktywności gospodarczej nie jest uzasadnione, ze względu na wysoką 
potencjalną uciążliwość tego typu sąsiedztwa. Mimo, iż zgodnie z zapisami projektu Studium 
obowiązek realizacji stref buforowych dotyczy zarządzającego terenem, na którym znajduje 
się potencjalne źródło uciążliwości, wyznaczanie nowych terenów dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie terenów tego typu nie jest uzasadnione. 
 
Uwagi o numerach 816, 818, 821, 823, 824, 825, 826, 827, 829 i od 3248 do 3256 
posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały rozpatrzone wspólnie. 

 
- wpłynęły 6 października 2017 r., 
- dotyczą działek nr: 1/21, 1/20 i 1/17, w obrębie P-13 – obszar dawnego poligonu 

wojskowego Brus. 
 
Pan  – uwaga nr 816, Pan  – uwaga nr 818, Pan 

 – uwaga nr 821, Pan  – uwaga nr 823, Pan  
 – uwaga nr 824, Pan  – uwaga nr 825, Pan  – 

uwaga nr 826, Pan  – uwaga nr 827, Pan  – uwaga 
nr 829, Pan  – uwaga nr 3248, Pan  – uwaga nr 3249, 
Pani  – uwaga nr 3250, Pani  – uwaga nr 3251, 
Pani  – uwaga nr 3252, Pan  – uwaga nr 3253, Pani 

 – uwaga nr 3254, Pan  – uwaga nr 3255 i Pan  
 – uwaga nr 3256 składają uwagi dotyczące: 

całkowitego wyłączenia ww. obszaru z możliwości zabudowy oraz zachowania go w stanie 
nienaruszonym i pozostawienia w formie lasu miejskiego. 
Składający uwagę informują m.in., że: „obszar byłego poligonu wojskowego Brus (obręb P-
13) jest terenem gęsto porośnięty wysoką zielenią naturalną, na którego terenie znajdują się 
dwa użytki ekologiczne „Majerowskie Pole” i „Majerowskie Błota”. (…) ze względów 
historycznych, teren ten był również miejscem zagłady Polaków, ofiar totalitarnych systemów 
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hitlerowskiego i komunistycznego, rozstrzelanych i pogrzebanych na terenie dawnego 
poligonu Brus w czasie okupacji niemieckiej i w latach powojennych (…). Świadomość ludzi, 
że na tym terenie nadal mogą znajdować się liczne mogiły zmniejsza znacząco atrakcyjność 
inwestycyjną tego obszaru i zmniejsza chęć tam zamieszkania. Istnieje również ryzyko, że 
fakt ten mógłby zamrozić inwestycje na czas prowadzenia wykopalisk archeologicznych, 
naraziłoby potencjalnych inwestorów na nieprzewidziane koszty oraz zniechęciło kolejnych 
do tworzenia spójnej tkanki urbanistycznej. W ten sposób teren ten straciłby swoje naturalne 
walory nie zyskawszy dodatkowych atutów.  
Teren ten jest również intensywnie użytkowany w celach rekreacyjnych. (…) Jednocześnie, 
dzięki bardzo zróżnicowanej nienaturalnej rzeźbie terenu, ukształtowanej przez wojsko 
w czasie gdy funkcjonował jako poligon wojskowy, jest to jedyny obszar w Łodzi i okolicy 
gdzie liczne organizacje proobronne (…) mogą sprawnie ćwiczyć swoje umiejętności 
z szeroko pojętych technik ogólnowojskowych, gdzie można symulować działania taktyczne 
i doskonalić umiejętności orientacji w terenie i przetrwania, których głównym celem jest 
przecież zwiększenie potencjału obronnego Rzeczpospolitej Polskiej. (…) 
Ponadto teren zaznaczony w projekcie Studium na planszy „Projektowana struktura 
przestrzenna” jako teren mieszkaniowo-rekreacyjny obejmuje ponad 135 ha. Co więcej na 
mapie 2k „Środowisko przyrodnicze” w ogóle nie jest on wskazany jako teren zieleni, co 
budzi poważne wątpliwości co do kierunków jego rozwoju i ilości zieleni jaka na nim 
pozostanie po sporządzeniu MPZP. Istnieje poważna obawa, że pod naciskiem deweloperów 
zostanie on zabudowany gęstą zabudową mieszkaniową, co i tak ma miejsce na terenach 
przyległych. Niezrozumiałym jest w tym kontekście oznaczenie na mapie 2k obszaru obrębu 
P-12 jako „aktywnego przyrodniczo”, podczas gdy jest on nieporównywalnie mniej 
zadrzewiony od obrębu P-13 i całkowite pominięcie właściwości przyrodniczych poligonu 
Brus. Otworzenie możliwości zabudowy na całym terenie poligonu jest też niezgodne 
z ideami propagowanymi przez tekst Studium takimi jak ograniczenie rezerw terenowych, 
przeciwdziałanie rozlewaniu się miasta czyli powrotu mieszkańców do centrum, jak 
i zaprzestaniem suburbanizacji oraz ochrona i poprawa jakości środowiska przyrodniczego”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie rezygnacji z przeznaczania obszaru na tereny zabudowy. 
W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na włączeniu wskazanego w uwadze 
obszaru w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „Z – Tereny zieleni urządzonej 
o powierzchni minimum 3 ha i dolin rzecznych w strefie zurbanizowanej”, dla których nie 
przewiduje się możliwości realizacji zabudowy mieszkaniowej, zakłada się m.in. potrzebę 
włączenia w system przestrzeni publicznie dostępnych. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie przeznaczenie obszaru na tereny lasów. Teren dawnego 
poligonu „Brus” w ewidencji gruntów nie jest sklasyfikowany jako grunt leśny i nie jest 
w jego obrębie prowadzona gospodarka leśna. Obszar ten oznaczony w ewidencji jako „Bz – 
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, w grupie gruntów zabudowanych i zurbanizowanych” 
jest obecnie użytkowany przez mieszkańców miasta na cele rekreacyjne. Zakwalifikowanie 
go do jednostki funkcjonalno-przestrzennej „Z” pozwoli zarówno na zachowanie leśnego 
charakteru obszaru, ochronę jego unikalnych zasobów przyrodniczych (użytki ekologiczne) 
jak i na podejmowanie działań w zakresie wyposażenia obszaru w niezbędną infrastrukturę 
poprawiającą jego dostępność i komfort wypoczynku. Zgodnie z zapisami projektu Studium, 
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na obszarze tym, dopuszcza się możliwość wyznaczenia na etapie sporządzania planu 
miejscowego terenów z przeznaczeniem na cele leśne. 
 
Uwaga nr 817 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 10/21, w obrębie G-33, położonej przy ul. Kolumny. 

 
Pani  i Pan  składają uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, bez 
pozostawiania strefy buforowej na prywatnych gruntach. 
Składający uwagę informują m.in., że: „(…) do działki jest dostęp zarówno od drogi 
z ul. Kolumny jak i od ul. Małego Rycerza (…). Złożyliśmy dokumenty, wnioski o dostawę 
energii, wody, zamierzaliśmy złożyć wniosek o warunki zabudowy. Działka już w tej chwili 
posiada dostęp do Internetu, TV, telefonu”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na najintensywniej 
zagospodarowanych terenach istniejącej zabudowy wzdłuż ul. Kolumny wyznaczono 
jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach 
ulicowych”. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna pozostałej części obszaru 
wskazanego w uwadze i jego otoczenia (przewaga terenów niezabudowanych) oraz 
dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej o szerszym zasięgu. 
Dodatkowo rozprzestrzenianie zabudowy mieszkaniowej na terenach sąsiadujących 
z projektowaną strefą aktywności gospodarczej nie jest uzasadnione, ze względu na wysoką 
potencjalną uciążliwość tego typu sąsiedztwa. Mimo, iż zgodnie z zapisami projektu Studium 
obowiązek realizacji stref buforowych dotyczy zarządzającego terenem, na którym znajduje 
się potencjalne źródło uciążliwości, wyznaczanie nowych terenów dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie terenów tego typu nie jest uzasadnione. 
 
Uwaga nr 819 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr 10/10 i 10/13, w obrębie G-33, położonych przy ul. Kolumny 226. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, bez 
pozostawiania strefy buforowej na prywatnych gruntach. 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „działki te otrzymałam od rodziców w drodze 
darowizny, do działek tych wytyczono drogę dojazdową od ul. Kolumny w kierunku 
północnym. Do działki nr 10/13 dodatkowo jest dojazd od ul. Małego Rycerza. W działki te 
już sporo zainwestowaliśmy, chcąc je w najlepszy sposób przygotować do darowania 
dzieciom. Działki aktualnie posiadają dostęp do Internetu, w trakcie są postępowania 
o wydanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej i wody. W następnej kolejności 
zamierzałam wystąpić o warunki zabudowy”. 
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Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na najintensywniej 
zagospodarowanych terenach istniejącej zabudowy wzdłuż ul. Kolumny wyznaczono 
jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach 
ulicowych”. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna pozostałej części obszaru 
wskazanego w uwadze i jego otoczenia (przewaga terenów niezabudowanych) oraz 
dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej o szerszym zasięgu. 
Dodatkowo rozprzestrzenianie zabudowy mieszkaniowej na terenach sąsiadujących 
z projektowaną strefą aktywności gospodarczej nie jest uzasadnione, ze względu na wysoką 
potencjalną uciążliwość tego typu sąsiedztwa. Mimo, iż zgodnie z zapisami projektu Studium 
obowiązek realizacji stref buforowych dotyczy zarządzającego terenem, na którym znajduje 
się potencjalne źródło uciążliwości, wyznaczanie nowych terenów dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie terenów tego typu nie jest uzasadnione. 
 
Uwaga nr 820 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr 10/16 i 10/8, w obrębie G33, położonych przy ul. Kolumny. 

 
Państwo  składają uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składający uwagę informują m.in., że: „linia podziału pomiędzy terenami zabudowy 
jednorodzinnej a terenami oznaczonymi w projekcie Studium symbolem „O" przebiega przez 
środek przedmiotowych działek. Tymczasem działka nr 10/16 jest działką zabudowaną już 
domem jednorodzinnym, a dla działki nr 10/8 posiadamy ustalone warunki zabudowy 
z możliwością zabudowy budynkiem mieszkalno-biurowym”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na najintensywniej 
zagospodarowanych terenach istniejącej zabudowy wzdłuż ul. Kolumny wyznaczono 
jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach 
ulicowych”. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru wskazanego w uwadze 
i jego otoczenia (przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia 
w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej o szerszym zasięgu. Obszar ten został więc włączony w granice 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane 
rolniczo”. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej jednostce, na 
których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu 
miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), 
dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
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Uwaga nr 822 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 604, w obrębie G-55, położonej przy ul. Czternastu Straconych. 

  
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „w roku 2016 zakupił powyższą nieruchomość w celu 
wybudowania na niej budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego wraz 
z urządzeniami budowlanymi. Na dzień składania niniejszej uwagi w Wydziale Urbanistyki 
i Architektury w Łodzi została wydana decyzja o warunkach zabudowy. W przyszłości 
zgłaszający będzie występował o pozwolenie na budowę. Dodatkowo na tej działce 
zgłaszający ma już podłączoną energię. Obecnie trwa budowa wodociągu (sieć i przyłącze), 
aby działka nr 604 miała dostęp do wody. W przyszłości ma być podłączony gaz (została już 
podpisana umowa z PGS Sp. z o.o. o przyłączenie)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na najintensywniej 
zagospodarowanych terenach istniejącej zabudowy wzdłuż ul. Dzikich Pól wyznaczono 
jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „M4 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
na dużych działkach”. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru wskazanego 
w uwadze i jego otoczenia (przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali 
miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość 
wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla 
rozwoju zabudowy mieszkaniowej o szerszym zasięgu. Obszar ten został więc włączony 
w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
użytkowane rolniczo”. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej 
jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania 
planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji 
administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). 
 
Uwagi o numerach 828, 1131, 1310, 1311, 1314, 1315, 1316, 1317 i 1318 posiadają taki 
sam zakres merytoryczny i zostały rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły w dniach: 6 października 2017 r. – uwaga o numerze 828; 9 października 
2017 r. – uwagi o numerach: 1131, 1310, 1311, 1314, 1315, 1316 i 1318; 
12 października 2017 r. (data wpływu do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej), 
9 października 2017 r. (data stempla pocztowego) – uwaga o numerze 1317,  

- dotyczą: 
- terenu obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego nr 192 (w części na północ od rzeki Ner do 
terenów portu lotniczego im. Władysława Reymonta i Wojskowych Zakładów 
Lotniczych), 

- terenu obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego nr 43 (od północy trasa S14, od południa ulica 
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Chocianowicka i Łaskowice, od zachodu ulica Nad Dobrzynką, od wschodu Port 
Łódź). 

 
Pan  – uwaga nr 828, Pan  – uwaga nr 1131, Pani 

 i Pani  – uwaga nr 1310, Pani  – uwaga nr 
1311, Pani  i Pan  – uwaga nr 1314, Pan  

 – uwaga nr 1315, Pani  – uwaga nr 1316, Pan  
 – uwaga nr 1317 i Pan  – uwaga nr 1318 składają 

uwagi dotyczące: 
1) włączenia ww. obszaru do strefy terenów aktywnych przyrodniczo, wskazanych do 

zalesienia, „w tym zamknięcie i następnie zrekultywowanie i zalesieniu terenu toru do 
motocrossu i offroadu na tym terenie”. Składający uwagi dodają, że „lasy tworzą 
barierę przed hałasem od strony Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta 
i Wojskowych Zakładów Lotniczych”; 

2) odrolnienia terenu i przeznaczenia ww. obszaru na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości. 

Składający uwagi informują m.in., iż „ziemie występujące na tym terenie są klasy V i VI są to 
ziemie bardzo niskiej jakości (…) Obecnie prowadzona działalność na tym terenie polega 
bardziej na ochronie tych terenów przed ich degradacją niż na prowadzeniu upraw 
przynoszących ich właścicielom dochody”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Ta część uwagi nie zawiera sformułowania zarzutu do 
ustaleń projektu Studium, którego uwzględnienie wiązałoby się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w projekcie. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium, 
przedmiotowy obszar został włączony w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo” i wskazany jako obszar 
o wysokich walorach przyrodniczych wymagający ochrony. Zgodnie z zapisami dla tej 
jednostki dopuszcza się przeznaczanie terenów na cele leśne. Szczegółowe rozstrzygnięcia 
w tym zakresie nastąpią na etapie sporządzania planu miejscowego. 
Wskazane w uwadze działania realizacyjne (zamknięcie, zrekultywowanie i zalesienie toru do 
motocrossu i offroadu) wykraczają poza zakres ustaleń Studium. 
Ad. 2) Uwaga uwzględniona częściowo. Po przeprowadzeniu ponownych analiz, w projekcie 
Studium wskazano możliwy, maksymalny zasięg rozwoju terenów aktywności gospodarczej 
w tym rejonie miasta - wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „AG1 – Tereny 
aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości” oraz wskazano strefy kształtowania 
zieleni izolacyjnej na styku z terenami mieszkaniowymi. Pozostała część przedmiotowego 
terenu nie została wskazana do zainwestowania pod tereny aktywności gospodarczej, z uwagi 
na wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe – tereny te łączą się z szerszym obszarem, 
który stanowi istotny element systemu przyrodniczego miasta.  
 
Uwaga nr 831 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 118, w obrębie W-48, położonej przy ul. Brzezińskiej. 
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Pan  składa uwagę dotyczącą: 
utrzymania dla ww. działek dotychczasowej funkcji wyznaczonej dla tego obszaru (tereny 
przemysłowo-usługowe) zawartej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego z 2010 r. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „(…) działka jest położona w pobliżu węzła autostrady 
A1. W związku z przeznaczeniem terenu i jego atrakcyjną lokalizacją, podjąłem współpracę 
z inwestorem zainteresowanym zakupem m.in. mojej nieruchomości. Inwestor ma zamiar 
zbudować tam centrum magazynowo-produkcyjne. Ze względu na położenie działki przy 
autostradzie i planowanej obwodnicy, jej użytkowanie rolnicze będzie bardzo ograniczone, 
ponieważ oddziaływanie ww. dróg wpłynie negatywnie na jakość gleby i upraw”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie części działki przylegającej do projektowanej obwodnicy 
osiedla Nowosolna od strony północnej. Po przeprowadzeniu ponownych analiz, w tym 
wydanych decyzji administracyjnych, w projekcie Studium wskazano możliwy, maksymalny 
zasięg rozwoju terenów aktywności gospodarczej w tym rejonie miasta – wyznaczono 
jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „AG1 – Tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej 
uciążliwości” oraz wskazano strefy kształtowania zieleni izolacyjnej na styku z terenami 
mieszkaniowymi. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie pozostałych części działki: 

- znajdującej się w korytarzu komunikacyjnym rezerwowanym dla projektowanej 
obwodnicy osiedla Nowosolna. Zawarty w projekcie Studium przebieg obwodnicy jest 
zgodny z koncepcją przygotowaną przez Zarząd Inwestycji Miejskich do przetargu na 
realizację drogi. Faktyczny zasięg pasa drogowego będzie podlegał doprecyzowaniu 
na etapie sporządzania projektów realizacyjnych drogi, 

- znajdującej się po drugiej stronie projektowanej obwodnicy osiedla Nowosolna. 
Obszar ten pozostawiono w jednostce funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny 
aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Za granicę zasięgu terenów 
przemysłowych przyjęto projektowaną obwodnicę osiedla Nowosolna. 

 
Uwagi o numerach 832 i 834 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr 4/7 i 13/3, w obrębie G-51, położonych przy ul. Wirowej. 

 
Pan  – uwaga nr 832 i Pani  – uwaga nr 
834 składają uwagi dotyczące: 
przeznaczenia ww. działek na „tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej 
niskiej (M2) lub M3 lub M4 lub innej pozwalającej na realizację nieuciążliwej dla środowiska 
estetyki otoczenia inwestycji jak budynek wielorodzinny lub dom jednorodzinny”. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „po wielu latach udało nam się odzyskać rodową 
nieruchomość. Planujemy wraz z rodziną inwestycję w budynek wielorodzinny z funkcją 
usługowo-handlową na parterze (poziom 0) z dostępem od strony ul. Wirowej jak również 
Parku 1 Maja. Zgodnie z planem rozwoju terenów wokół Stawów Stefańskiego w Łodzi 
lokale na parterze mogłyby pełnić funkcje gastronomiczne i handlowe zaspakajając tym 
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samym potrzeby planowanego kąpieliska miejskiego i gości zrewitalizowanej przestrzeni 
parkowej. W promieniu 200 m nie występują żadne pomniki przyrody. Działka nie posiada 
obecnie warunków zabudowy jednak najdłuższym bokiem graniczy ona z wielorodzinnym 
budynkiem mieszkalnym oddanym do użytku na przełomie 2016/2017 roku (Inwestycja 
Wirowa Park). Planowana inwestycja zostanie wpasowana w otoczenie parku i będzie 
spełniać wszelkie normy ekologiczne i środowiskowe. Ze względu na dużą powierzchnię 
działki nie zachodzi potrzeba wycinki drzew. Chciałbym zauważyć, że budynki tego typu 
wtopione w krajobraz parku już funkcjonują w Łodzi np. Solaris Park przy ul. Tuwima 25”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
Wskazany w uwadze obszar wraz z otoczeniem, ze względu na walory przyrodniczo-
krajobrazowe objęty został obszarową formą ochrony przyrody – zespół przyrodniczo-
krajobrazowy „Ruda Willowa”, ustanowiony uchwałą Nr LVIII/1104/09 Rady Miejskiej 
w Łodzi z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-
krajobrazowego „Ruda Willowa” (ze zm.), która zawiera m.in. ograniczenia w sposobie 
użytkowania ziemi. Z tego względu wyklucza się włączenie przedmiotowego terenu 
w granicę jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej. 
 
Uwaga nr 833 (złożona w 2 egzemplarzach – drugi egzemplarz o nr 1246) 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 87/11, 87/2, 87/5, 87/7, 62/7 i 119/2, w obrębie W-4, położonych 

przy ul. Budy oraz działek nr 132/38 i 132/49, w obrębie W-4, położonych przy 
ul. Opolskiej. 
 

Pani , Pani , Pan  i Pan  
składają uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składający uwagę informuj m.in., że: „ulica Budy jest ulicą zabudowaną budynkami 
jednorodzinnymi. W odległości kilkuset metrów na ul. Marmurowej jest dostępna 
komunikacja miejska, która w sposób znakomity ułatwia komunikację. Nieruchomość jest 
zlokalizowana w niedalekim sąsiedztwie centrum handlowego M1 i Nowosolnej. 
W odległości kilku kilometrów w Nowosolnej jest wjazd na autostradę A1, a więc łatwa 
komunikacja na południe Łodzi oraz do Pabianic i Zgierza. Okolica zapewnia przyszłym 
mieszkańcom ciszę i spokój od miejskiego gwaru (bud. jednorodzinne). Ulica Budy jest ulicą 
w pełni uzbrojoną w media (woda, kanalizacja deszczowa i sanitarna, energia) W sąsiedniej 
okolicy intensywnie rozwija się zabudowa jednorodzinna”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na najintensywniej 
zagospodarowanych terenach istniejącej zabudowy wzdłuż ul. Budy w granicach, w których 
znajduje się część działek wskazanych w uwadze, wyznaczono jednostkę funkcjonalno-
przestrzenną „M3 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”. Obecna struktura 
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funkcjonalno-przestrzenna obszaru wskazanego w uwadze i jego bezpośredniego otoczenia 
(przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej o szerszym zasięgu. Obszar ten został więc włączony w granice jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. 
Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej jednostce, na których 
obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego 
(czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się 
wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
 
Uwagi o numerach 841, od 1969 do 2016, od 2019 do 2154, od 2156 do 2219, od 2221 do 
2229, od 2231 do 2330, od 2333 do 2441 i od 2443 do 2499 posiadają taki sam zakres 
merytoryczny i zostały rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły w dniach: 6 października 2017 r. – uwagi o numerach: 841, od 2019 do 
2043, 2048, 2049, 2050 i 2051; 9 października 2017 r. – uwagi o numerach od 1969 
do 2016, 2044, 2045, 2046, 2047, od 2052 do 2154, od 2156 do 2219, 2221, 2222, 
2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, od 2231 do 2330, od 2333 do 2441 i od 
2443 do 2499, 

- dotyczą osiedla Nowosolna i terenów przyległych, w obrębach W-45, W-46, W-47, 
W-48, W-10. 

 
Pan  – uwaga nr 841, Pani  – uwaga nr 1969, Pani 

 – uwaga nr 1970, Pani  – uwaga nr 1971, Pan  
– uwaga nr 1972, Pan  – uwaga nr 1973, Pani  

– uwaga nr 1974, Pan  – uwaga nr 1975, Pani 
 – uwaga nr 1976, Pan  – uwaga nr 1977, Pani 

 – uwaga nr 1978, Pan  – uwaga nr 1979, Pan 
 – uwaga nr 1980, Pan  – uwaga nr 1981, Pani 

 – uwaga nr 1982, Pan  – uwaga nr 1983, Pan  
 – uwaga nr 1984, Pan  – nr 1985, Pani  – uwaga 

nr 1986, Pan  – uwaga nr 1987, Pani  – uwaga nr 1988, Pan 
 – uwaga nr 1989, Pani  – uwaga nr 1990, Pan 

 – uwaga nr 1991, Pan  – uwaga nr 1992, Pan 
 – uwaga nr 1993, Pani  – uwaga nr 1994, Pani 

 – uwaga nr 1995, Pan  – uwaga nr 1996, Pani 
 – uwaga nr 1997, Pani  – uwaga nr 1998, Pan 
 – uwaga nr 1999, Pani  – uwaga nr 2000, Pan 

 – uwaga nr 2001, Pani  – uwaga nr 2002, 
Pani  – uwaga nr 2003, Pan  – uwaga nr 2004, Pani 

 – uwaga nr 2005, Pani  – uwaga nr 2006, Pani  
 – uwaga nr 2007, Pani  – uwaga nr 2008, Pani  – 

uwaga nr 2009, Pani  – uwaga nr 2010, Pani  – 
uwaga nr 2011, Pan  – uwaga nr 2012, Pan  

 – uwaga nr 2013, Pani  – uwaga nr 2014, Pani  
 – uwaga nr 2015, Pani  – uwaga nr 2016, Pan 

 – uwaga nr 2019, Pani  – uwaga nr 2020, Pan 
 – uwaga nr 2021, Pani  – uwaga nr 2022, Pani  

 – uwaga nr 2023, Pan  – uwaga nr 2024, Pan 
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 – uwaga nr 2025, Pani  – uwaga nr 
2026, Pan  – uwaga nr 2027, Pani  – 
uwaga nr 2028, Pani  – uwaga nr 2029, Pan  – uwaga 
nr 2030, Pan  – uwaga nr 2031 (złożona w 2 egzemplarzach – drugi 
egzemplarz o nr 2442), Pani  – uwaga nr 2032, Pani  

 – uwaga nr 2033, Pan  – uwaga nr 2034, Pani  
 – uwaga nr 2035, Pan  – uwaga nr 2036, Pani  

 – uwaga nr 2037, Pan  – uwaga nr 2038, Pani  – 
uwaga nr 2039 (złożona w 2 egzemplarzach – drugi egzemplarz o nr 2331), Pan  

 – uwaga nr 2040, Pan  – uwaga nr 2041, Pan  
– uwaga nr 2042 (złożona w 2 egzemplarzach – drugi egzemplarz o nr 2332), Pani  

 – uwaga nr 2043, Pan  – uwaga nr 2044, Pan  
 – uwaga nr 2045, Pani  – uwaga nr 2046, Pani 

 – uwaga nr 2047, Pani  – uwaga nr 2048, Pan  
 – uwaga nr 2049, Pan  – uwaga nr 2050, Pani  
 – uwaga nr 2051, Pan  – uwaga nr 2052, Pan  

 – uwaga nr 2053, Pani  – uwaga nr 2054, Pan  
 – uwaga nr 2055, Pan  – uwaga nr 2056, Pan  
 – uwaga nr 2057, Pani  – uwaga nr 2058, Pan  

 – uwaga nr 2059, Pan  – uwaga nr 2060, Pni  
 – uwaga nr 2061, Pani  – uwaga nr 2062, Pani  

 – uwaga nr 2063, Pan  – uwaga nr 2064, Pani 
 – uwaga nr 2065, Pani  – uwaga nr 2066, Pan 

 – uwaga nr 2067, Pani  – uwaga nr 2068, Pan 
 – uwaga nr 2069, Pan  – uwaga nr 2070, Pan 
 – uwaga nr 2071, Pan  – uwaga nr 2072, Pani 

 – uwaga nr 2073, Pani  – uwaga nr 2074, Pani 
 – uwaga nr 2075, Pani  – uwaga 

nr 2076, Pan  – uwaga nr 2077, Pan  - uwaga 
nr 2078, Pani  – uwaga nr 2079, Pani  – uwaga nr 2080, Pani 

 – uwaga nr 2081, Pani  – uwaga nr 2082, Pan  
 – uwaga nr 2083, Pani  – uwaga nr 2084, Pan  

 – uwaga nr 2085, Pani  – uwaga nr 2086, Pan  
 – uwaga nr 2087, Pani  – uwaga nr 2088, Pani  

 – uwaga nr 2089, Pani  – uwaga nr 2090, Pan  
 – uwaga nr 2091, Pani  – uwaga nr 2092, Pani 

 – uwaga nr 2093, Pani  – uwaga nr 2094, Pan 
 – uwaga nr 2095, Pani  – uwaga nr 2096, Pan 

 – uwaga nr 2097, Pan  – uwaga nr 2098, Pani  
 – uwaga nr 2099, Pani  – uwaga nr 2100, Pan  
 – uwaga nr 2101, Pani  – uwaga nr 2102, Pani  

 – uwaga nr 2103, Pan  – uwaga nr 2104, Pan  – 
uwaga nr 2105, Pani  – uwaga nr 2106, Pan  – 
uwaga nr 2107, Pani  – uwaga nr 2108, Pan  – uwaga 
nr 2109, Pan  – uwaga nr 2110, Pan  – uwaga 
nr 2111, Pani  – uwaga nr 2112, Pan  – uwaga 
nr 2113, Pani  – uwaga nr 2114, Pan  – uwaga nr 
2115, Pani  – uwaga nr 2116, Pan  – uwaga nr 2117, Pani 

 – uwaga nr 2118, Pan  – uwaga nr 2119, Pan 
 – uwaga nr 2120, Pan  – uwaga nr 2121, Pani  
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 – uwaga nr 2122, Pan  – uwaga nr 2123 (złożona w 2 
egzemplarzach – drugi egzemplarz o nr 2155), Pan  – uwaga nr 2124, 
Pani  – uwaga nr 2125, Pani  – 
uwaga nr 2126, Pan  – uwaga nr 2127, Pan  – 
uwaga nr 2128, Pan  – uwaga nr 2129, Pan  – uwaga 
nr 2130, Pan  – uwaga nr 2131, Pan  – uwaga nr 
2132, Pan  – uwaga nr 2133, Pan  – uwaga nr 2134, Pni 

 – uwaga nr 2135, Pani  – uwaga nr 2136, Pan  
 – uwaga nr 2137, Pani  – uwaga nr 2138, Pan  
 – uwaga nr 2139, Pan  – uwaga nr 2140, Pani  
 – uwaga nr 2141, Pani  – uwaga nr 2142, Pan  – 

uwaga nr 2143, Pani  – uwaga nr 2144, Pan  – 
uwaga nr 2145, Pani  – uwaga nr 2146, Pani  – uwaga 
nr 2147, Pani  – uwaga nr 2148, Pani  – uwaga 
nr 2149, Pan  – uwaga nr 2150, Pani  – uwaga nr 2151, Pani 

 – uwaga nr 2152, Pan  – uwaga nr 2153, Pani 
 – uwaga nr 2154, Pani  – uwaga nr 2156, Pan 

 uwaga nr 2157, Pani  – uwaga nr 2158, Pani 
 – uwaga nr 2159, Pani  – uwaga nr 2160, Pani 

 – uwaga nr 2161, Pani  – uwaga nr 2162 (złożona 
w 2 egzemplarzach – drugi egzemplarz o nr 2220), Pani  – uwaga 
nr 2163, Pani  – uwaga nr 2164, Pan  – uwaga nr 2165, 
Pan  – uwaga nr 2166, Pan  – uwaga nr 2167, Pani 

 – uwaga nr 2168, Pani  – uwaga nr 2169, Pani 
 – uwaga nr 2170, Pan  – uwaga nr 2171, 

Pani  – uwaga nr 2172, Pan  – uwaga nr 2173, Pani 
 – uwaga nr 2174, Pani  – uwaga nr 2175, Pani 

 – uwaga nr 2176, Pani  – uwaga nr 2177, Pan 
 – uwaga nr 2178, Pani  – uwaga nr 2179, Pani  

 – uwaga nr 2180, Pani  – uwaga nr 2181, Pani  – 
uwaga nr 2182, Pan  – uwaga nr 2183, Pani  – 
uwaga nr 2184, Pani  – uwaga nr 2185, Pani  

 uwaga nr 2186, Pan  – uwaga nr 2187, Pan 
 – uwaga nr 2188, Pan  – uwaga nr 2189, Pan 

 – uwaga nr 2190, Pan  – uwaga nr 2191, Pan  
 – uwaga nr 2192, Pan  – uwaga nr 2193, Pani  

 – uwaga nr 2194, Pani  – uwaga nr 2195, Pan  
 – uwaga nr 2196, Pan  – uwaga nr 2197, Pan  – 

uwaga nr 2198, Pani  – uwaga nr 2199, Pani  – uwaga 
nr 2200, Pani  – uwaga nr 2101, Pan  – uwaga 
nr 2202, Pani  – uwaga nr 2203, Pan  – uwaga nr 2204, 
Pan  – uwaga nr 2205, Pani  – uwaga nr 2206, 
Pani  – uwaga nr 2207, Pani  – uwaga nr 2208, 
Pan  – uwaga nr 2209, Pani  – nr 2210, Pani 

 – uwaga nr 2211, Pani  – uwaga nr 2212, Pani 
 – uwaga nr 2213, Pani  – uwaga nr 2214, Pani 
 – uwaga nr 2215, Pan  – uwaga nr 2216, Pan  

 – uwaga nr 2217, Pani  – uwaga nr 2218, Pani  
 – uwaga nr 2219, Pani  – uwaga nr 2221, Pani  

 – uwaga nr 2222, Pan  – uwaga nr 2223, Pani  
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 – uwaga nr 2224, Pani  – uwaga nr 2225, Pan  
 – uwaga nr 2226, Pan  – uwaga nr 2227, Pani  

 – uwaga nr 2228, Pani  – uwaga nr 2229, Pan  
 – uwaga nr 2231, Pani  – uwaga nr 2232, Pani  
 – uwaga nr 2233, Pani  – uwaga nr 2234, Pani  

 – uwaga nr 2235, Pani  – uwaga nr 2236, Pan  
 – uwaga nr 2237, Pan  – uwaga nr 2238, Pani  
 – uwaga nr 2239, Pan  – uwaga nr 2240, Pan  

 – uwaga nr 2241,  – uwaga nr 2242, Pani  – uwaga 
nr 2243, Pan  – uwaga nr 2244, Pani  – uwaga 
nr 2245, Pani  – uwaga nr 2246, Pan  – uwaga nr 2247, 
Pan  – uwaga nr 2248, Pani  – uwaga nr 2249, Pani 

 – uwaga nr 2250, Pan  – uwaga nr 2251, Pani 
 – uwaga nr 2252, Pan  – uwaga nr 2253, Pan  

 – uwaga nr 2254, Pani  – uwaga nr 2255, Pan  – 
uwaga nr 2256, Pani  – uwaga nr 2257, Pan  – uwaga 
nr 2258, Pani  – uwaga nr 2259, Państwo  – 
uwaga nr 2260, Pani  – uwaga nr 2261, Pani  

 – uwaga nr 2262, Pan  – uwaga nr 2263, Pan  
 – uwaga nr 2264, Pani  – uwaga nr 2265, Pan 

 - uwaga nr 2266, Pan  – uwaga nr 2267, Pan 
 – uwaga nr 2268, Pani  – uwaga nr 2269, Pan 

 – uwaga nr 2270, Pani  – uwaga nr 2271, Pani 
 – uwaga nr 2272, Pan  – uwaga nr 2273, Pani  

 – uwaga nr 2274, Pani  – uwaga nr 2275, Pan  
 – uwaga nr 2276, Pani  – uwaga nr 2277, Pan  

– uwaga nr 2278, Pan  – uwaga nr 2279, Pan  – 
uwaga nr 2280, Pani  – uwaga nr 2281, Pan  – uwaga 
nr 2282, Pan  – uwaga nr 2283, Pan  – uwaga 
nr 2284, Pani  – uwaga nr 2285, Pani  – uwaga 
nr 2286, Pani  – uwaga nr 2287, Pani  – uwaga 
nr 2288, Pani  – uwaga nr 2289, Pani  – uwaga nr 2290, 
Pan  – uwaga nr 2291, Pani  – uwaga nr 2292, Pani 

 – uwaga nr 2293, Pan  – uwaga nr 2294, Pan  
 – uwaga nr 2295, Pani  – uwaga nr 2296, Pani 

 – uwaga nr 2297, Pani  – uwaga nr 2298, Pani 
 – uwaga nr 2299, Pan  – uwaga nr 2300, Pani  

 – uwaga nr 2301, Pani  – uwaga nr 2302, Pan  
 – uwaga nr 2303, Pani  – uwaga nr 2304, Pan  – 

uwaga nr 2305, Pani  – uwaga nr 2306, Pani  – 
uwaga nr 2307, Pani  – uwaga nr 2308, Pani  – 
uwaga nr 2309, Pan  – uwaga nr 2310, Pan  – uwaga 
nr 2311, Pani  – uwaga nr 2312, Pani  – uwaga 
nr 2313, Pan  – uwaga nr 2314, Pani  – uwaga nr 
2315, Pan  – uwaga nr 2316, Pani  – uwaga nr 2317, 
Pan  – uwaga nr 2318, Pan  – uwaga nr 2319, Pan 

 – uwaga nr 2320, Pan  – uwaga nr 2321, Pani 
 – uwaga nr 2322, Pan  – uwaga nr 2323, Pani 

 – uwaga nr 2324, Pan  – uwaga nr 2325, Pani  
 – uwaga nr 2326, Pan  – uwaga nr 2327, Pani  
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 – uwaga nr 2328, Pan  – uwaga nr 2329, Pani  
 – uwaga nr 2330, Pan  – uwaga nr 2333, Pan  

 – uwaga nr 2334, Pani  – uwaga nr 2335, Pani  
 – uwaga nr 2336, Pan  – uwaga nr 2337, Pani  
 – uwaga nr 2338, Pani  – uwaga nr 2339, Pani  

 – uwaga nr 2340, Pan  – uwaga nr 2341, Pan  
 – uwaga nr 2342, Pani  – uwaga nr 2343, Pan  – 

uwaga nr 2344, Pani  – uwaga nr 2345, Pan  – 
uwaga nr 2346, Pani  – uwaga nr 2347, Pan  – uwaga 
nr 2348, Pan  i Pani  – uwaga nr 2349, Pani  

 – uwaga nr 2350, Pan  – uwaga nr 2351, Pani  
– uwaga nr 2352, Pani  – uwaga nr 2353, Pani  – 
uwaga nr 2354, Pan  – uwaga nr 2355, Pan  – uwaga 
nr 2356, Pani  – uwaga nr 2357, Pani  – uwaga 
nr 2358, Pan  – uwaga nr 2359, Pan  – uwaga nr 2360, 
Pani  – uwaga nr 2361, Pani  – uwaga nr 2362, Pan 

 – uwaga nr 2363, Pani  – uwaga nr 2364, Pan 
 – uwaga nr 2365, Pani  – uwaga nr 2366, Pani 

 – uwaga nr 2367, Pan  – uwaga nr 2368, Pan 
 – uwaga nr 2369, Pani  – uwaga nr 2370, Pan 

 – uwaga nr 2371, Pan  – uwaga nr 2372, Pani  
 – uwaga nr 2373, Pani  – uwaga nr 2374, Pani  
 – uwaga nr 2375, Pani  – uwaga nr 2376, Pani  

 – uwaga nr 2377, Pan  – uwaga nr 2378, Pani  
– uwaga nr 2379, Pan  – uwaga nr 2380, Pani  – 
uwaga nr 2381, Pan  – uwaga nr 2382, Pani  – uwaga 
nr 2383, Pan  – uwaga nr 2384, Pani  – uwaga 
nr 2385, Pani  – uwaga nr 2386, Pan  – 
uwaga nr 2387, Pan  – uwaga nr 2388, Pan  – 
uwaga nr 2389, Pan  – uwaga nr 2390, Pan  – uwaga 
nr 2391, Pani  – uwaga nr 2392, Pani  – uwaga 
nr 2393, Pani  – uwaga nr 2394, Pani  – uwaga nr 2395, 
Pan  – uwaga nr 2396, Pan  – uwaga nr 2397, Pani 

 – uwaga nr 2398, Pani  – uwaga nr 2399,  
 – uwaga nr 2400, Pani  – uwaga nr 2401, Pani  
 – uwaga nr 2402, Pan  – uwaga nr 2403, Pani  

 – uwaga nr 2404, Pani  – uwaga 2405, Pani  
 – uwaga nr 2406, Pani   – uwaga nr 2407, Pani 

 – uwaga nr 2408, Pan  – uwaga nr 2409, Pani 
 – uwaga nr 2410, Pan  – uwaga nr 2411, Pani  

 – uwaga nr 2412, Pani  - uwaga nr 2413, Pani  
 – uwaga nr 2414, Pani  – uwaga nr 2415, Pan  

– uwaga nr 2416, Pan  – uwaga nr 2417, Pani  – 
uwaga nr 2418, Pani  – uwaga nr 2419, Pani  – uwaga 
nr 2420, Pan  – uwaga nr 2421, Pan  – uwaga nr 2422, 
Pani  – uwaga nr 2423, Pan  – uwaga nr 2424, Pani 

 – uwaga nr 2425, Pan  – uwaga nr 2426, Pani 
 – uwaga nr 2427, Pani  – 

uwaga nr 2428, Pan  – uwaga nr 2429, Pani  – uwaga 
nr 2430, Pan  – uwaga nr 2431, Pani  – uwaga 
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nr 2432, Pan  – uwaga nr 2433, Pani  – uwaga 
nr 2434, Pani  – uwaga nr 2435, Pan  – uwaga 
nr 2436, Pani  – uwaga nr 2437, Pan  – uwaga 
nr 2438, Pani  – uwaga nr 2439, Pani  – uwaga nr 2440, 
Pani  – uwaga nr 2441, Pani  – uwaga 
nr 2443, Pan  – uwaga nr 2444, Pan  – uwaga 
nr 2445, Pani  – uwaga nr 2446, Pan  – uwaga 
nr 2447, Pani  – uwaga nr 2448, Pan  – uwaga 
nr 2449, Pani  – uwaga nr 2450, Pan  – uwaga nr 2451, 
Pan  – uwaga nr 2452, Pan  – uwaga nr 2453, 
Pan  – uwaga nr 2454, Pani  – uwaga nr 2455, Pan 

 – uwaga nr 2456, Pani  – uwaga 
nr 2457, Pani  – uwaga nr 2458, Pani  – 
uwaga nr 2459, Pani  – uwaga nr 2460, Pani  – 
uwaga nr 2461, Pan  – uwaga nr 2462, Pan  – 
uwaga nr 2463, Pani  – uwaga nr 2464, Pani  – uwaga 
nr 2465, Pan  – uwaga nr 2466, Pan  – uwaga 
nr 2467, Pani  – uwaga nr 2468, Pan  – uwaga 
nr 2469, Pani  – uwaga 2470, Pani  – uwaga 
nr 2471, Pani  – uwaga nr 2472, Pan  – uwaga 
nr 2473, Pan  – uwaga nr 2474, Pan  – uwaga nr 2475, 
Pan  – uwaga nr 2476, Pani  – uwaga nr 2477, Pan 

 – uwaga nr 2478,  – uwaga nr 2479, Pani  
– uwaga nr 2480, Pan  – uwaga nr 2481, Pani  
 – uwaga nr 2482, Pan  – uwaga nr 2483, Pan  

 – uwaga nr 2484, Pan  – uwaga nr 2485, Pan  – 
uwaga nr 2486, Pani  – uwaga nr 2487, Pan  – 
uwaga nr 2488, Pan  – uwaga nr 2489, Pani  – uwaga 
nr 2490, Pani  – uwaga nr 2491, Pani  – uwaga 
nr 2492, Pan  – uwaga nr 2493, Pani  – uwaga 
nr 2494, Pan  – uwaga nr 2495, Pan  – uwaga nr 2496, Pan 

 – uwaga nr 2497, Pani  – uwaga nr 2498 i Pan  
 – uwaga nr 2499 składają uwagi dotyczące: 

1) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
2) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
3) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
4) sprzeciwu wobec dogęszczania zabudowy mieszkaniowej na terenie osiedla 

Nowosolna – tereny M2 i M3; 
5) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
6) sprzeciwu wobec rozbudowywania sieci dróg osiedlowych kosztem istniejących 

nieruchomości niedrogowycyh, np. ul. Topolowa – tereny M3, M2; 
7) sprzeciwu wobec zignorowania potrzeb komunikacyjnych północnej części osiedla 

i rozbudowy układu komunikacyjnego tylko w południowej części osiedla; 
8) wskazania na terenie osiedla obszarów przeznaczonych na realizację inwestycji 

z zakresu usług publicznych opiekuńczych, oświatowych itp.; 
9) wyznaczenia w obszarach zabudowy mieszkaniowej terenów zieleni urządzonej 

i rekreacji – parki, place zabaw itp.; 
10) sprzeciwu wobec przeznaczenia terenów pomiędzy osiedlem Sikawa a osiedlem 

Nowosolna na tereny aktywności gospodarczej; 
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11) przeznaczenia działek ewidencyjnych o numerach: 951, 952, 873/1, 861, 849/1, 848/3, 
848/2, 847/2, obręb W-46, na tereny zalesione i rekreacyjne; 

12) uwzględnienia rozbudowy sieci transportu zbiorowego; 
13) sprzeciwu wobec zastąpienia znajdującej się w obowiązującym Studium z 2010 r. 

obwodnicy Nowosolnej, drogą stanowiącą dojazd z węzła A1 do Ronda Inwalidów 
oraz łącznikiem do ul. Brzezińskiej o kategorii drogi zbiorczej. 

Składający uwagę informują m.in., że: „(…) Nie można znaleźć uzasadnienia dla istnienia 
placu w centralnej części osiedla. Charakter zabudowy, potrzeby mieszkańców i możliwość 
korzystania m.in. z własnych posesji wykluczają jakąkolwiek przydatność placu. (…) Nie ma 
też uzasadnienia historycznego. 
(…) Niezbędnym jest zaprojektowanie po północnej stronie osiedla całkiem nowej drogi, 
która wzdłuż granic miasta okalać będzie osiedle Nowosolna i wyprowadzać tranzyt na 
północ z Rynku Nowosolna. 
(…) Na terenie zamieszkałym przez wielu młodych ludzi nie ma miejsca na żłobek. Nowa 
inwestycja w postaci zespołu szkolno-przedszkolnego już dzisiaj nie mieści przedszkolaków 
i uczniów. Miasto Łódź nie prowadzi i nie zamierza prowadzić na terenie osiedla placówki 
kultury (…). 
(…) centrum ponadlokalnym ma być w planach miasta zurbanizowana część osiedla 
Nowosolna. W studium nie ma ani słowa o inwestycjach w osiedlowy żłobek, przedszkole, 
szkołę, placówki kultury – miejsca niezbędne dla świadczenia usług opiekuńczych, 
edukacyjnych, kulturalnych, integrujących mieszkańców, stwarzających okazję do tworzenia 
społeczeństwa obywatelskiego, aktywizujących coraz większą liczbę seniorów. Nie stwarza 
się też wystarczającej ilości publicznych, ogólnodostępnych terenów zielonych, parków, 
placów zabaw, spotkań, miejsc integracji mieszkańców. 
(…) Nowosolna jest miejscem o przeciążonej infrastrukturze wodnej, energetycznej, gazowej. 
W porze zimowej występuje tu smog związany z emisja niską. Dogęszczenie zabudowy 
i związane z tym usunięcie dużej części zieleni oraz zbyt duża odległość od sieci 
ciepłowniczych spotęgują ten problem i stworzą dodatkowe duże koszty w programie ochrony 
jakości powietrza. Ponadto planowane zmiany zmienią krajobraz, który obecnie nie jest 
kojarzony z zabudową zwartą. (…) Studium nie zakłada w Nowosolnej powstania 
wystarczającej liczby zielonych przestrzeni publicznych w różnych lokalizacjach na osiedlu. 
Konieczne jest np. uwzględnienie w kierunkach rozwoju planowanego parku przy 
ul. Byszewskiej. Zakłada się powstanie przestrzeni publicznej zielonej, ogólnodostępnej 
o charakterze leśnym i rekreacyjnym. (…) Ścieżka ekologiczna tworzy również wyspę 
krajobrazową w bardzo newralgicznym punkcie korytarza ekologicznego. Tworzy schronienie 
i pomaga w migracji ptaków oraz innych zwierząt dla których otwarta przestrzeń pól 
uprawnych nie jest odpowiednim środowiskiem. Jest to świetny łącznik dwóch dużych 
powierzchni przyrodniczo czynnych w otoczeniu. 
(…) strefy aktywności gospodarczej są nie tylko generatorem zanieczyszczeń, ale także 
hałasu i ruchu pojazdów ciężkich. Ulica Brzezińska stanowiłaby jedyną drogę mogącą 
obsłużyć komunikacyjnie ww. obszar (…) Na terenie miasta Łodzi istnieją olbrzymie 
obszary, które bez konsekwencji zaabsorbują usługi i przemysł (…). 
Nie planuje się w Studium poprawy warunków transportu zbiorowego dla rozwijającego się 
osiedla Nowosolna (…). 
(…) Proponowane rozwiązanie obwodnicy nie odciąży osiedla Nowosolna z ruchu 
tranzytowego, gdyż nie będzie stanowiło atrakcyjnej alternatywy dla większości kierowców, 
zwłaszcza podróżujących do gminy Nowosolna”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi częściowo. 
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Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 4) Uwaga uwzględniona częściowo. W granicach osiedla wyznaczono nowe tereny dla 
rozwoju zabudowy mieszkaniowej, w dostosowaniu do aktualnych potrzeb rozwojowych 
miasta, uwzględniając istniejącą strukturę funkcjonalno-przestrzenną obszaru oraz zasadę 
dążenia do kształtowania zwartych struktur przestrzennych. W projekcie Studium 
wprowadzono zmianę polegającą na rezygnacji z wyznaczania na terenie osiedla Nowosolna 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej „M2 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i wielorodzinnej niskiej” – zastąpiono ją jednostką funkcjonalno-przestrzenną „M3 – Tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”. 
Ad. 6) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Projekt Studium określa 
podstawowy układ komunikacyjny miasta (system dróg zapewniających powiązania 
ponadlokalne), nie określa szerokości poszczególnych ulic, a jedynie określa ich klasę. Ulice 
wskazane w uwadze zapewniają obsługę komunikacyjną w skali lokalnej – takie rozwiązania 
są przedmiotem ustaleń miejscowych planów zagospodarowania. 
Faktyczny zasięg pasa drogowego i potrzeby w zakresie wykupu poszczególnych działek 
będą podlegały doprecyzowaniu na etapie sporządzania projektów realizacyjnych drogi. 
Ad. 7) Uwaga nieuwzględniona. W projekcie Studium nie przewiduje się utworzenia pełnego 
ringu na terenie osiedla Nowosolna. Brak drogi w północnej części osiedla, o podobnym 
charakterze jak projektowana obwodnica, wynika m.in. z prognozowanych, niskich wartości 
natężenia potoków ruchu samochodowego. Projekt Studium określa podstawowy układ 
komunikacyjny miasta (system dróg zapewniających powiązania ponadlokalne) i nie odnosi 
się do kształtowania obsługi komunikacyjnej w skali lokalnej – takie rozwiązania są 
przedmiotem ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Ad. 8) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga wykracza poza szczegółowość ustaleń studium. 
W projekcie Studium nie wyznacza się odrębnych terenów inwestycji w zakresie 
infrastruktury społecznej, jednak zakłada się, że usługi publiczne powinny być organizowane 
w ramach struktur mieszkaniowych jako ich nieodłączny element. Zapisy dla poszczególnych 
jednostek funkcjonalno-przestrzennych o charakterze mieszkaniowym, dopuszczają 
funkcjonowanie istniejących oraz lokalizowanie nowych obiektów infrastruktury społecznej. 
Ad. 9) Uwaga uwzględniona w zakresie możliwości realizacji terenów zieleni urządzonej. 
Projekt Studium uzupełniono o zapis umożliwiający funkcjonowanie istniejących oraz 
tworzenie nowych terenów zieleni urządzonej w ramach wszystkich wyznaczonych jednostek 
funkcjonalno-przestrzennych.  
Ponadto w projekcie Studium określono standardy dostępności do terenów zieleni.  
Uwaga nieuwzględniona w zakresie wyznaczenia jednostek funkcjonalno-przestrzennych dla 
wszystkich terenów zieleni urządzonej. Uwaga wykracza poza szczegółowość ustaleń 
Studium. W projekcie Studium nie wyznacza się terenów zieleni urządzonej, o powierzchni 
mniejszej niż 3 ha, nie będących w Zarządzie Zieleni Miejskiej. Doprecyzowanie zasięgu 
terenów zieleni nastąpi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Ad. 10) Uwaga uwzględniona częściowo. W projekcie Studium wprowadzono zmianę 
polegającą na wskazaniu możliwości alternatywnego kierunku rozwoju dla tego terenu na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe. 
Ad. 11) Uwaga uwzględniona częściowo. Uwaga wykracza poza szczegółowość ustaleń 
Studium. W projekcie Studium nie wyznacza się lasów i terenów zieleni urządzonej, 
o powierzchni mniejszej niż 3 ha, nie będących w Zarządzie Zieleni Miejskiej. Projekt 
Studium uzupełniono o zapis umożliwiający funkcjonowanie istniejących oraz tworzenie 
nowych terenów zieleni urządzonej w ramach wszystkich wyznaczonych jednostek 
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funkcjonalno-przestrzennych. Doprecyzowanie zasięgu terenów zieleni nastąpi 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Ad. 12) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Organizacja systemu 
połączeń komunikacji publicznej nie jest przedmiotem ustaleń studium. 
Ad. 13) Uwaga nieuwzględniona. Zawarty w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie 
Studium przebieg obwodnicy Nowosolnej, jest zgodny z koncepcją przygotowaną przez 
Zarząd Inwestycji Miejskich do przetargu na realizację drogi. Zgodnie z zapisami projektu 
Studium zasięg, lokalizacja i przebieg elementów szczególnych w zakresie systemu 
komunikacyjnego podlegają doprecyzowaniu na etapie sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestzrennego lub innych projektów realizacyjnych. Dopuszcza się 
możliwość zmiany przebiegu elementów liniowych takich jak drogi pod warunkiem 
utrzymania ciągłości systemu. Projekt Studium uzupełniono jednak o zapis dopuszczający 
w sytuacjach wyjątkowych możliwość zmian klas technicznych dróg/ulic układu 
podstawowego. Ewentualne decyzje o zmianie klasy technicznej należy rozważyć w oparciu 
o analizę danego rozwiązania zapewniającego ciągłość systemu oraz zachowania zasad 
kształtowania systemu zgodnie ze Studium. 
 
Uwagi o numerach 842, 843, 844, 845, 846, 847, 3332, 3333 i 3334 posiadają taki sam 
zakres merytoryczny i zostały rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły w dniach: 6 października 2017 r. – uwagi o numerach: 842, 843, 844, 845, 
846 i 847; 12 października 2017 r. (data wpływu do Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej), 9 października (data stempla pocztowego) – uwagi o numerach: 
3332, 3333 i 3334, 

- dotyczą terenu osiedla Nowosolna, w obrębie: W-45, W-46, W-48. 
 
Pan  – uwaga nr 842, Pani  – uwaga nr 843, 
Pan  – uwaga nr 844, Pan  – uwaga nr 845, Pani 

 – uwaga nr 846, Pan  – uwaga nr 847, Pani 
 – uwaga nr 3332, Pani  – uwaga nr 3333 i Pan 

 – uwaga nr 3334 składają uwagę dotyczącą: 
1) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
2) sprzeciwu wobec „pomysłu zbudowania ronda na Rynku Nowosolna”. Składający 

uwagę wyjaśniają, że „zniknęłaby wtedy funkcja społeczna tego terenu i zamieniono 
by go jedynie w węzeł komunikacyjny”; 

3) reorganizacji układu komunikacyjnego na obszarze osiedla Nowosolna. Składający 
uwagę precyzuje: „wybudowanie wzdłuż dawnej granicy wsi Nowosolna obwodnicy, 
która otaczałaby osiedle od strony północnej i południowej w odległości 1,5-2 km od 
Rynku Nowosolna. (…) Od strony Łodzi obwodnica zaczynałaby się rondem na ulicy 
Brzezińskiej w okolicy ulicy Iglastej, od którego odchodziłyby obie części obwodnicy 
(północna i południowa) i spotykałyby się w już istniejącym rondzie na 
ul. Brzezińskiej przed autostradą A1. W ten sposób nie wprowadzono by ruchu 
w centrum osiedla Nowosolna. Obwodnica początkowo mogłaby być jednojezdniowa, 
ale z zarezerwowaniem terenu na druga jezdnię. Tym sposobem zachowany zostałby 
historyczny układ architektoniczny centrum osiedla Nowosolna. Odcinek ulicy 
Brzezińskiej pomiędzy rondami przeznaczony byłby tylko dla ruchu lokalnego 
mieszkańców, a nie tranzytowego. (…)” Proponują, aby „zacząć północną obwodnicę 
odcinkiem ulicy od istniejącego już ronda przy ulicy Brzezińskiej, w okolicy ulicy 
Iglastej. Jednak pierwszoplanowe jest wybudowanie (…) południowej części 
obwodnicy osiedla Nowosolna. (…)”; 
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4) rezygnacji z zaproponowanego układu dróg zbiorczych (KDZ) wprowadzonego 
„w obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej pomiędzy ul. Brzezińską 
i ul. Byszewską w śladzie ulic: Peoniowa, Margaretek, Nenckiego”. Proponują 
stworzenie w ww. ulicach „zielonego ringu” o ograniczonym natężeniu ruchu lub 
„zielony woonerf z możliwością organizacji, regulacji i ograniczenia ruchu dla 
pojazdów na wybranych odcinkach ringu. Preferowany w całym obszarze byłby ruch 
pieszy i rowerowy oraz dojazdowy do posesji mieszkańców. Chcielibyśmy aby ten 
układ połączył także, jako główny element spajający, osiedlowe funkcje rekreacji 
i wypoczynku (…) w formie pieszo rowerowych-ciągów spacerowych”; 

5) wyznaczenia w obszarach zabudowy mieszkaniowej terenów z przeznaczeniem 
rekreacyjno-wypoczynkowym i włączenia doliny rzeki Miazgi w system przestrzeni 
publicznej jako ciągu pieszo spacerowego. Składający uwagę precyzują, że liczą na: 
„stworzenie (…) czytelnego układu powiązań komunikacyjnych, przestrzennych 
i funkcjonalnych w zakresie funkcji publicznych przestrzeni zielonych” opierających 
się na jednostkach RW i O, dolinie rzeki Miazgi oraz obszarach leśnych. Dodają, że 
„możliwość realizacji obiektów kubaturowych jako elementów uzupełniających 
funkcjonalnie tę przestrzeń” jako zapis powinna znaleźć się w zapisach Studium oraz 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 

6) ograniczenia dróg i połączeń komunikacyjnych do niezbędnego minimum. 
Rozważenia możliwości zastąpienia „pajęczynowego” układu dróg formą „sięgaczy” 
poprzez analogie do zabudowy zespołów mieszkaniowych położonych przy ulicach: 
Nenckiego, Chałasińskiego, Raciborskiero, Viewegera, Grabińska 9 (dz. drogowa nr 
52/24), Podwodnej, Śródziemnomorskiej; 

7) realizacji projektowanej obwodnicy osiedla Nowosolna w pełnym zakresie 
(w przebiegu od ul. Olkuskiej do węzła autostrady A1) w klasie drogi KDG oraz 
odcinka po stronie wschodniej pomiędzy ul. Brzezińską i ul. Byszewską jako KDZ; 

8) uwzględniania rozbudowy sieci transportu zbiorowego w obszarze osiedla. Składający 
uwagę precyzują: „planowana pętla autobusowa w strefie WZ3 (…) mogłaby posiadać 
jedną adresowaną linię w oparciu o autobus obsługujący ruch lokalny z terenu całego 
osiedla (…)”; 

9) wskazania na terenie osiedla obszarów przeznaczonych na realizację funkcji celu 
publicznego oraz rozważenie i wybór miejsc preferowanych pod ich konkretne 
funkcje; 

10) przeznaczenia obszaru osiedla na tereny zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej, 
w zasiągu co najmniej takim jaki został wskazany w Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. Składający uwagę precyzują: 
„teren naszego osiedla może i powinien stać się formą „miasta ogrodu” z dominującą 
naturalną zielenią wysoką, a jej uzupełnieniem powinna być ekstensywna zabudowa 
mieszkaniowa”; 

11) wprowadzenia skutecznych rozwiązań umożliwiających utworzenie strefy buforowej 
wzdłuż projektowanej obwodnicy od strony wschodniej oraz autostrady A1. 

Składający uwagi dodatkowo informują m.in., że: „układ dróg w Nowosolnej, składający się 
z ośmiu ulic odchodzących od rynku, znajdującego się w centrum wsi, powstał w 1802 r. 
W tamtych czasach takie rozplanowanie ulic było bardzo nowoczesne i wygodne dla 
osadników stosujących ówczesne środki transportu. (…) obecnie całkowicie nie spełnia 
swojego zadania, szczególnie przy przemieszczaniu się mieszkańców okolicznych wsi do 
Łodzi i odwrotnie. Rozbudowa osiedla Nowosolna i okolicznych wsi spowodowały 
zapotrzebowanie na dogodny dojazd w nowe miejsca zamieszkania i pracy (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi częściowo. 
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Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Decyzje dotyczące procesu realizacji dróg i kształtowania 
skrzyżowań wykraczają poza zakres przedmiotowy Studium. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Decyzje dotyczące terminu i procesu realizacji dróg 
wykraczają poza zakres przedmiotowy Studium. Zawarty w wyłożonym do publicznego 
wglądu projekcie Studium przebieg obwodnicy Nowosolnej, jest zgodny z koncepcją 
przygotowaną przez Zarząd Inwestycji Miejskich do przetargu na realizację drogi. Celem 
wprowadzenia przedmiotowej drogi jest dokonanie segregacji ruchu lokalnego i tranzytowego 
– parametry drogi przystosowane więc będą do odbioru ruchu ciężkiego z autostrady. Ze 
względu na kształt istniejącego węzła autostradowego, nie przewiduje się przedłużenia 
projektowanej obwodnicy do ul. Byszewskiej. 
Określenie parametrów i przekrojów dróg oraz skrzyżowań wykracza poza szczegółowość 
ustaleń Studium. Projekt Studium uzupełniono jednak o zapis dopuszczający w sytuacjach 
wyjątkowych możliwość zmian klas technicznych dróg/ulic układu podstawowego. 
Ewentualne decyzje o zmianie klasy technicznej należy rozważyć w oparciu o analizę danego 
rozwiązania zapewniającego ciągłość systemu oraz zachowania zasad kształtowania systemu 
zgodnie ze Studium. 
Ad. 4) Uwaga uwzględniona w zakresie rezygnacji z projektowanego układu dróg zbiorczych. 
W projekcie Studium zrezygnowano z wyznaczenia ringu wewnętrznego, na terenie osiedla 
Nowosolna, jako ciągu ulic zbiorczych.  
Uwaga nieuwzględniona w zakresie wprowadzenia „zielonego woonerfu”. Uwaga poza 
zakresem Studium. Projekt Studium określa podstawowy układ komunikacyjny miasta 
(system dróg zapewniających powiązania ponadlokalne), nie odnosi się do kształtowania 
obsługi komunikacyjnej w skali lokalnej – takie rozwiązania są przedmiotem ustaleń 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Ad. 5) Uwaga nieuwzględniona. Ta część uwagi nie zawiera sformułowania zarzutu do 
ustaleń projektu Studium, którego uwzględnienie wiązałoby się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w projekcie. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium 
wskazano dolinę Miazgi jako korytarz ekologiczny, stanowiący istotny element systemu 
przyrodniczego miasta. Z tego względu obszar ten, na odcinku przechodzącym przez teren 
osiedla mieszkaniowego, włączono w granicę jednostki funkcjonalno-przestrzennej „Z – 
Tereny zieleni urządzonej i dolin rzecznych w strefie zurbanizowanej”, a na pozostałym 
obszarze do jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
użytkowane rolniczo”. Ponadto na przedmiotowym obszarze, zaproponowano przebieg 
ścieżki pieszo-rowerowej, wyznaczonej w oparciu o doliny rzeczne (Schemat 8k – 
Proponowany system powiązań terenów przestrzeni publicznych). 
Ad. 6) Uwaga nieuwzględniona. Projekt Studium określa podstawowy układ komunikacyjny 
miasta (system dróg zapewniających powiązania ponadlokalne), nie odnosi się do 
kształtowania obsługi komunikacyjnej w skali lokalnej – takie rozwiązania są przedmiotem 
ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W projekcie Studium 
zrezygnowano z wyznaczenia ringu wewnętrznego, na terenie osiedla Nowosolna, jako ciągu 
ulic zbiorczych – przywrócono przebieg ul. Brzezińskiej jako drogi klasy zbiorczej (Z). 
Zaproponowany w projekcie Studium system ulic zbiorczych na terenie osiedla Nowosolna 
zapewnia właściwą obsługę komunikacyjną tej części miasta. 
Ad. 7) Uwaga nieuwzględniona. Decyzje dotyczące terminu i procesu realizacji dróg 
wykraczają poza zakres przedmiotowy Studium. Zawarty w wyłożonym do publicznego 
wglądu projekcie Studium przebieg obwodnicy Nowosolnej, jest zgodny z koncepcją 
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przygotowaną przez Zarząd Inwestycji Miejskich do przetargu na realizację drogi. Celem 
wprowadzenia przedmiotowej drogi jest dokonanie segregacji ruchu lokalnego i tranzytowego 
– parametry drogi przystosowane więc będą do odbioru ruchu ciężkiego z autostrady. Ze 
względu na kształt istniejącego węzła autostradowego, nie przewiduje się przedłużenia 
projektowanej obwodnicy do ul. Byszewskiej. 
Projekt Studium uzupełniono jednak o zapis dopuszczający w sytuacjach wyjątkowych 
możliwość zmian klas technicznych dróg/ulic układu podstawowego. Ewentualne decyzje 
o zmianie klasy technicznej należy rozważyć w oparciu o analizę danego rozwiązania 
zapewniającego ciągłość systemu oraz zachowania zasad kształtowania systemu zgodnie ze 
Studium. 
Ad. 8) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Organizacja systemu 
połączeń komunikacji publicznej nie jest przedmiotem ustaleń studium. 
Ad. 9) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga wykracza poza szczegółowość ustaleń studium. 
W projekcie Studium nie wyznacza się odrębnych terenów inwestycji w zakresie 
infrastruktury społecznej, jednak zakłada się, że usługi publiczne powinny być organizowane 
w ramach struktur mieszkaniowych jako ich nieodłączny element. Zapisy dla poszczególnych 
jednostek funkcjonalno-przestrzennych o charakterze mieszkaniowym, dopuszczają 
funkcjonowanie istniejących oraz lokalizowanie nowych obiektów infrastruktury społecznej. 
Ad. 10) Uwaga nieuwzględniona. Podstawę wyznaczenia terenów wskazanych dla rozwoju 
zabudowy, stanowi przyjęty model przestrzenny, wynikający z przeprowadzonych analiz 
ekonomicznych i przestrzennych, zawartych m.in. w bilansie istniejących i planowanych 
terenów rozwojowych miasta. W granicach osiedla wyznaczono nowe tereny dla rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej, w dostosowaniu do aktualnych potrzeb rozwojowych miasta, 
uwzględniając zasadę dążenia do kształtowania zwartych struktur przestrzennych. 
Wprowadzanie nadmiernej ilości nowych terenów mieszkaniowych w sąsiedztwie już 
istniejących rezerw terenów inwestycyjnych sprzyja nieuzasadnionemu rozpraszaniu 
zabudowy. 
Ad. 11) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Szczegółowe ustalenia 
wykonawcze związane z realizacją działań obejmujących ograniczanie lub zapobieganie 
negatywnym skutkom oddziaływania inwestycji drogowych wykraczają poza zakres Studium. 
 
Uwaga nr 848 (złożona w 2 egzemplarzach – drugi egzemplarz o nr 1162) 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 127/1, w obrębie B-55, położonej przy ul. Romanowskiej 103, 

działki nr 176, w obrębie B-55, położonej przy ul. Romanowskiej 40 oraz działki 
nr 170, w obrębie B-55, położonej przy ul. Jerzego Toeplitza. 
 

Pani  i Pan  składają uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, handlowo-
usługowej i produkcji nieuciążliwej. 
Składający uwagę informują m.in., że ww. obszar posiada: „korzystne położenie 
komunikacyjne z arterią Aleksandrów-Pabianice i z drogą łączącą Łódź z Aleksandrowem 
(ul. Aleksandrowska i ul. Wojska Polskiego), bardzo dobre połączenie z projektowaną trasą 
szybkiego ruchu S14”. Dodają również, że występuje ”dynamiczna rozbudowa na sąsiednich 
działkach tego typu budownictwa (mieszkaniowa z usługami oraz produkcja nieuciążliwa)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
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Wyjaśnienie: 
Dla działek zlokalizowanych w planowanym przebiegu projektowanej drogi S14 uwaga 
została nieuwzględniona ze względu na konieczność zarezerwowania korytarza wolnego od 
zabudowy. Działki o numerach ewidencyjnych 178/1, 170/3 oraz fragmenty działek 176/3 
i 176/5 zostały wskazane w ramach jednostki „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
użytkowane rolniczo” ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo ww. drogi oraz jej potencjalnie 
wysoką uciążliwość akustyczną (niepożądaną dla funkcji chronionej jaką jest zabudowa 
mieszkaniowa. Pozostała część nieruchomości została zakwalifikowana w ramach jednostki 
„M4 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dużych działkach”, 
z dopuszczeniem terenów usługowych. Tereny produkcyjne zostały wykluczone z uwagi na 
sąsiedztwo niewskazane dla funkcji mieszkaniowej. 
 
Uwaga nr 849 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 85/19, w obrębie W-46, położonej przy ul. Brzezińskiej 326. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
utrzymania dla ww. działki dotychczasowej funkcji wyznaczonej dla tego obszaru (tereny 
przemysłowo-usługowe) zawartej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego z 2010 r. i rozszerzenia jej o przeznaczenie logistyczne, magazynowe 
i usługowe z dopuszczalną funkcją mieszkaniową jako uzupełniającą lub oznaczenie ww. 
działek jako tereny aktywności gospodarczej (AG1, AG2). 
Składający uwagę informuje m.in., że: „uwarunkowania środowiskowe, niska bonitacja gleb, 
brak możliwości rozwinięcia działalności rolniczej, w kierunku uzyskania ekonomiczne renty 
gruntowej z ww. działki. Rozstrzygnięcia dla terenu zawarte w studium z 2010 roku, stały się 
dla mnie jako właściciela tego terenu, bodźcem do podjęcia działań zmierzających 
w porozumieniu z sąsiadami ww. nieruchomości, do realizacji założeń o charakterze 
logistycznym. Tereny te zorientowane i predysponowane są do tego typu zamierzeń. 
Głównym aspektem jest korzystny układ komunikacyjny – 100 m od węzła drogowego 
Autostrady A1-DK-72, obwodnicy Nowosolnej połączonej z ul. Aleksandra Puszkina 
w realizacji, oraz realizowanego połączenia w kierunku północnym drogą powiatową 1150E 
Nowosolna – Niesułków. Tereny te mogą stać się zapleczem dla inwestycji oraz usług 
wielkopowierzchniowych realizowanych do tej pory w niewydolnym komunikacyjnie 
centrum Nowosolnej. Przeniesienie tych inwestycji w wymieniony obszar wpłynie korzystnie 
na rozwój osiedla oraz gminy Nowosolna. Jako właściciel uczestniczę w bardzo 
zaawansowanym procesie sprzedaży moich gruntów pod procesy inwestycyjne”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Teren nie został wskazany do zainwestowania pod tereny aktywności gospodarczej, z uwagi 
na potrzebę zachowania zasad ładu przestrzennego i utrzymania mieszkaniowego charakteru 
osiedla Nowosolna, w części na północ od ul. Brzezińskiej. Wprowadzanie nowych obszarów 
inwestycyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie terenów mieszkaniowych, prowadzi 
w perspektywie do generowania konfliktów przestrzennych oraz społecznych. W projekcie 
Studium oferta terenów aktywności gospodarczej w tym rejonie miasta została dostosowana 
do potrzeb i możliwości jego rozwoju. 
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Uwaga nr 854 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy Karty WZ dla Strefy ogólnomiejskiej, jednostek funkcjonalno-

przestrzennych: tereny zabudowy wielofunkcyjnej (WZ1, WZ2 WZ3). 
 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
sprecyzowania zapisów dotyczących wskaźników zagospodarowania i użytkowania terenów, 
w karcie dla jednostki funkcjonalno-przestrzennej WZ, w tym: 

- dla terenów WZ1 i WZ2 wprowadzenie zapisu: nie przewiduje się wskaźników 
dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania ze względu na śródmiejski 
charakter zabudowy, 

- dla terenów WZ3 ustalenie: minimum 15% powierzchni biologicznie czynnej, 
maksimum 1,5 (brutto do całości terenu) intensywność zabudowy. 

Składająca uwagę informuje m.in., że: „obecnie na karcie – jednostki funkcjonalno-
przestrzenne: Tereny zabudowy wielofunkcyjnej (WZ1, WZ2, WZ3) znajduje się zapis – 
wskaźniki dotyczące zagospodarowania i użytkowania terenów WZ3. (…) zapis ten odnosi 
się tylko do terenów oznaczonych symbolem WZ3 i podaje wartości dotyczące powierzchni 
biologicznie czynnej oraz intensywności zabudowy tych obszarów. Brak jest jakiejkolwiek 
specyfikacji dotyczącej obszarów WZ1 oraz WZ2. Powoduje to niejednoznaczną interpretacje 
zapisu przez odbiorców Studium, którzy mogą wykorzystać wskaźnik podany wyłącznie dla 
obszaru WZ3 jako obowiązujący (być może?) dla WZ1 lub WZ2 lub niepokoją się, bo „nie 
mogą” znaleźć wskaźników dla obszarów WZ1 i WZ2 (ponieważ teraz ich po prostu nie ma). 
Dlatego proponuję nowy zapis, który prawdopodobnie pozwoli wykluczyć niezamierzone 
interpretacje”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W projekcie Studium, w kartach terenów wielofunkcyjnych WZ1 i WZ2 wprowadzono 
parametry określające udział powierzchni biologicznie czynnej i intensywność zabudowy.  
Wskaźniki te mogą jednak podlegać modyfikacji zgodnie z ustaleniami ogólnymi projektu 
Studium - podane wskaźniki dotyczące zagospodarowania i użytkowania terenów oraz 
zapotrzebowanie na miejsca parkingowe traktować należy jako wielkości modelowe, które po 
przeanalizowaniu istniejącej struktury zabudowy, potrzeb oraz możliwości ich zapewnienia 
mogą być skorygowane. 
 
Uwaga nr 855 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy zapisu na wszystkich kartach terenów jednostek funkcjonalno-przestrzennych 

który brzmi: „Maksymalna wysokość zabudowy wewnątrz kwartałów – nie wyżej niż 
wysokość zabudowy w pierzejach”.  

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
zmiany we wszystkich kartach terenów, zapisu „maksymalna wysokość zabudowy wewnątrz 
kwartałów – nie wyżej niż wysokość zabudowy w pierzejach” na: maksymalna wysokość 
zabudowy wewnątrz kwartałów – może być wyższa od wysokości zabudowy w pierzejach, 
w szczególności jeśli jest ona ukryta za górna krawędzią gzymsu i pozostaje niewidoczna 
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z poziomu całej ulicy z wysokości wzroku pieszego, a także w przypadku 
nowoprojektowanych obiektów lub ich części mających szczególne znaczenie dla ich sposobu 
oddziaływania dla kompozycji układu przestrzennego, przy czym niezaburzających 
unikalnego charakteru śródmieścia miasta oraz jego odbierania, a także pod warunkiem 
uzyskania akceptacji właściwych organów. 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „istniejący w projekcie studium zapis ogranicza 
właściwe zagospodarowanie terenów miasta. W szczególności wnętrza niektórych kwartałów 
śródmiejskich o dużej głębokości pozostaną przy tak rygorystycznym zapisie 
w niedostatecznym stopniu zabudowane, w przypadku gdy „wzorem” dla maksymalnej 
wysokości budynków wewnątrz kwartału miałaby być „co do zasady” przypadkowo w danej 
lokalizacji za niska zabudowa pierzei tego kwartału. Zatraci się w ten sposób śródmiejski 
charakter tego obszaru.  
Proponuję wprowadzenie zapisu umożliwiającego w przyszłości autorom planów 
miejscowych podjęcie decyzji co do optymalnej wysokości budynków w danym kwartale, 
przy zachowaniu jednakże wszelkich ostrożności chroniących unikalny charakter łódzkiej 
zabudowy śródmiejskiej.  
Celem dopuszczenia większej wysokości zabudowy, w tym wewnątrz kwartałów jest 
utrzymanie właściwych proporcji zabudowy pierzejowej wzdłuż ulic, w szczególności strefy 
wielkomiejskiej, a także przywrócenie spójności kompozycyjnej. Plan miejscowy powinien 
umożliwić takie działania, a decyzje będą podejmowane pod nadzorem właściwych służb 
konserwatorskich, które potwierdzą słuszność proponowanych rozwiązań”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Przyjęta w projekcie Studium zasada ma na celu uzyskanie efektu intensyfikacji zabudowy od 
strony przestrzeni publicznych, a nie wewnątrz kwartałów. Zasada ta ma także na celu 
zachowanie spójności i jednorodności kompozycyjnej poszczególnych kwartałów zabudowy. 
Ponadto zgodnie z zapisami ogólnymi projektu Studium dopuszcza się odstępstwa od 
ustalonej wysokości zabudowy – zgodnie z ustaleniami w kartach dla poszczególnych 
jednostek funkcjonalno-przestrzennych oraz punktem 9 ustaleń ogólnych. 
 
Uwaga nr 856 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy zapisu na wszystkich kartach terenów jednostek funkcjonalno-przestrzennych, 

który brzmi: „Maksymalna wysokość zabudowy wewnątrz kwartałów – nie wyżej niż 
wysokość zabudowy w pierzejach”.  

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
zmiany zapisu w ustaleniach ogólnych, w punkcie 9, w zakresie wysokości nowej zabudowy 
polegającej na dodaniu sformułowania: można ustalić wyższe niż ustalone w kartach 
maksymalne wysokości nowej zabudowy w przypadku nowoprojektowanych obiektów lub 
ich części mających szczególne znaczenie dla ich sposobu oddziaływania, dla kompozycji 
układu przestrzennego, przy czym niezaburzających unikalnego charakteru śródmieścia 
miasta oraz jego odbierania, a także pod warunkiem uzyskania akceptacji właściwych 
organów. 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „istniejący w projekcie studium zapis ogranicza 
właściwe zagospodarowanie terenów miasta. W szczególności wnętrza niektórych kwartałów 
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śródmiejskich o dużej głębokości pozostaną przy tak rygorystycznym zapisie 
w niedostatecznym stopniu zabudowane, w przypadku gdy „wzorem” dla maksymalnej 
wysokości budynków wewnątrz kwartału miałaby być „co do zasady” przypadkowo w danej 
lokalizacji za niska zabudowa pierzei tego kwartału. Zatraci się w ten sposób śródmiejski 
charakter tego obszaru.  
Proponuję wprowadzenie zapisu umożliwiającego w przyszłości autorom planów 
miejscowych podjęcie decyzji co do optymalnej wysokości budynków w danym kwartale, 
przy zachowaniu jednakże wszelkich ostrożności chroniących unikalny charakter łódzkiej 
zabudowy śródmiejskiej.  
Celem dopuszczenia większej wysokości zabudowy, w tym wewnątrz kwartałów jest 
utrzymanie właściwych proporcji zabudowy pierzejowej wzdłuż ulic, w szczególności strefy 
wielkomiejskiej, a także przywrócenie spójności kompozycyjnej. Plan miejscowy powinien 
umożliwić takie działania, a decyzje będą podejmowane pod nadzorem właściwych służb 
konserwatorskich, które potwierdzi słuszność proponowanych rozwiązań”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Możliwość zwiększenia wysokości zabudowy w szczególnych przypadkach – np. z uwagi na 
walory kompozycyjne – jest zapisana w kartach dla poszczególnych jednostek funkcjonalno-
przestrzennych. Maksymalną wysokość nowej zabudowy w pierzejach określono jako 
nawiązującą do wysokości historycznej i nie wyżej niż 21 m, z dopuszczeniem przewyższeń 
do 25 m, a nawet do 30 m, w przypadkach uzasadnionych kompozycyjnie. Ponadto zgodnie 
z założeniami projektu Studium struktura przestrzenna obszarów śródmiejskich ma być 
kształtowana poprzez uzupełnianie pierzei ulic, z zachowaniem historycznej wysokości 
kształtującej sylwetę miasta. Przyjęta w projekcie Studium zasada ma na celu uzyskanie 
efektu intensyfikacji zabudowy od strony przestrzeni publicznych, a nie wewnątrz kwartałów. 
Zasada ta ma także na celu zachowanie spójności i jednorodności kompozycyjnej 
poszczególnych kwartałów zabudowy. 
 
Uwaga nr 857 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr 159/1 i 159/2, w obrębie G-2, położonych przy ul. Wólczańskiej 

263. 
 

Pani  składa uwagę dotyczącą: 
włączenia ww. działek do jednostki funkcjonalno-przestrzennej oznaczonej symbolem WZ1 
(tereny wielofunkcyjne). 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „na działkach nr 159/1 i nr 159/2 oraz sąsiadującej 
z nimi działce nr 160, o łącznej powierzchni 2853 m2, planowana jest inwestycja, której 
charakter i specyfika wpisują się do jednostki funkcjonalno-przestrzennej oznaczonej 
w projekcie Studium symbolem WZ1, w obszarze której zgodnie z projektem studium 
znajduje się obecnie znaczna część ww. działek inwestora.  
Będą to budynki biurowo-mieszkalny oraz mieszkalny. Pierwszy planowany jako 
„kamienica” w linii ul. Wólczańskiej jako uzupełnienie pierzei (z uwzględnieniem szerokości 
ulicy zgodnie z planem nr 65), nawiązujący wysokością do historycznych kamienic przy 
ul. Wólczańskiej, oraz drugi – tarasowy budynek wielorodzinny w kształcie litery 
U, z ekspozycją na widok na dolinę rzeki Jasień. Planowana inwestycja utworzy oprawę, 
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wejście do szczególnie cennej, unikatowej doliny rzeki Jasień, która rozpoczyna się właśnie 
obok niej (…) wyeksponuje zabytkowe wejścia do kanałów rzek, wypełni lukę w tkance 
miasta obok zabytkowej fabryki i willi Weisa, utworzy pierzeję ulicy Wólczańskiej, 
uporządkuje i zrewitalizuje te obecnie zaniedbaną, straconą dla miasta przestrzeń, a przede 
wszystkim utworzy przestrzenną faktyczną oprawę „wejścia” do zielonej strefy doliny 
Jasienia”. 
Do uwagi dołączono: mapę prawną – z działkami inwestora nr 159/1, 159/2, 160, stan 
istniejący – fotografie, widok na rzekę Jasień w 1933 r., analiza – główne elementy 
najbliższego otoczenia, analizy formy zabudowy, schematy – widoki – 4 plansze, 
wnioskowany zasięg włączenia obszaru działek do jednostki WZ1. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na przedmiotowych działkach 
wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „Z – Tereny zieleni urządzonej 
o powierzchni powyżej 3 ha i dolin rzecznych w strefie zurbanizowanej”. Jednostka ta, 
obejmująca dolinę rzeki Jasień została wyznaczona w węższym zakresie w stosunku do 
obowiązującego Studium z 2010 r. Wyznaczenie granic jednostki w proponowanym 
w projekcie Studium kształcie wynika z potrzeby kontynuacji, w terenach niezabudowanych, 
obszarów zieleni zapewniających przewietrzanie miasta, szczególnie uzasadnionych wzdłuż 
dolin rzecznych. 
 
Uwagi o numerach 884 i 885 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 5 października 2017 r.,  
- dotyczą działki nr 243/5, w obrębie W-44, położonej przy ul. Frezjowej. 

 
Pan  – uwaga nr 884 i Pani  – uwaga nr 885 
składają uwagę dotyczącą: 

1) przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) sprzeciwu wobec realizacji Kolei Dużych Prędkości. 

Składający uwagę nr 884 informuje m.in., że: „działka sąsiadująca podzielona jest na działki 
do zabudowy jednorodzinnej. Są na nie wydane decyzje o warunkach zabudowy. Na działce 
nr 243/5 prowadzone są procedury uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Na mojej 
działce jest prąd, obok woda, gaz i kanalizacja. Obok działki jest przystanek MPK. W pobliżu 
jest szkoła, „Orlik”, buduje się kort tenisowy, mamy kościół, 2 sklepy, hurtownię. Jest to 
idealny teren na budownictwo”. 
Składająca uwagę nr 885 informuje m.in., że: „grunty znajdują się obok powstającego osiedla 
domków jednorodzinnych, na które są już wydane decyzje o warunkach zabudowy. Na mojej 
działce jest prąd, obok woda, gaz, kanalizacja. W pobliżu działki jest szkoła, boisko „Orlik”, 
budują się korty tenisowe. Są 2 sklepy spożywcze, sklep ogrodniczy, hurtownie. Po drugiej 
stronie drogi jest kościół parafialny. Przy działce jest przystanek MPK. Jest to idealny teren 
na budowę domków. W najbliższym czasie wystąpię o wydanie decyzji o warunkach 
zabudowy domków na ww. działce”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
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Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru 
wskazanego w uwadze (przewaga terenów niezabudowanych) oraz bezpośrednie sąsiedztwo 
projektowanej linii Kolei Dużych Prędkości, a także dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej o szerszym zasięgu. Obszar ten został więc włączony w granice jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Projektowany przebieg linii 
Kolei Dużych Prędkości nie jest ustaleniem Studium – stanowi element informacyjny. 
Zamieszczony w projekcie Studium przebieg Kolei Dużych Prędkości jest zgodny ze Studium 
wykonalności budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa –Łódź –Poznań/Wrocław 
(październik 2013 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.). 
 
Uwaga nr 886 
 

- wpłynęła 5 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 242/4, w obrębie W-44, położonej przy ul. Frezjowej. 
 

Pani  składa uwagę dotyczącą: 
1) sprzeciwu wobec zakazu zabudowy na ww. działce „w związku z planowaną 

zabudową”; 
2) sprzeciwu wobec realizacji Kolei Dużych Prędkości. 

Składająca uwagę informuje m.in., że: „działka znajduje się na tyłach osiedla domów 
mieszkalnych w Mileszkach, jest infrastruktura przygotowana do zabudowy: kanalizacja, 
prąd, komunikacja MPK”. Dodaje, że miejsce to „jest idealne dla młodych rodzin”, znajdują 
się tu „szkoła, sklepy, zaplecze sportowe, „Orlik”, budują się korty tenisowe. Obecnie 
wystąpiliśmy o decyzję o warunkach zabudowy na osiedle domów jednorodzinnych”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru 
wskazanego w uwadze (przewaga terenów niezabudowanych) oraz bezpośrednie sąsiedztwo 
projektowanej linii Kolei Dużych Prędkości, a także dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej o szerszym zasięgu. Obszar ten został więc włączony w granice jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Projektowany przebieg linii 
Kolei Dużych Prędkości nie jest ustaleniem Studium – stanowi element informacyjny. 
Zamieszczony w projekcie Studium przebieg Kolei Dużych Prędkości jest zgodny ze Studium 
wykonalności budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa –Łódź –Poznań/Wrocław 
(październik 2013 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.). 
 
Uwaga nr 887 
 

- wpłynęła 5 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 988/28, w obrębie W-40, położonej przy ul. Andrzejki. 
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Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „działka powstała z zamiarem wybudowania domu 
i zamieszkania na tym terenie. Rozpoczęcie prac budowlanych na działce 988/28 planowane 
jest w najbliższym czasie. Wzdłuż ulicy Andrzejki są już działki na których stoją domy 
wykończone, do których mieszkańcy się wprowadzili. Na dzień dzisiejszy dużo domów jest 
w trakcie budowy, a kolejne budowy rozpoczną się w niedługim czasie. Zgodnie 
z obowiązującym studium na dzień dzisiejszy domy powstają na terenach zabudowy”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przedmiotowa działka położona jest 
w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem zieleni w zagospodarowaniu, 
częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju nowych struktur zabudowy. 
Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej jednostce, na których 
obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego 
(czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się 
wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 888 
 

- wpłynęła 5 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 988/2, w obrębie W-40, położonej przy ul. Andrzejki. 
 

Pan , Pan  i Pani  składają uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składający uwagę informują m.in., że: „działka została nabyta z zamiarem wybudowania 
domu i zamieszkania na tym terenie. Prace budowlane są mocno zaawansowane, tj. trwają 
prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Planowany odbiór w 2018 roku. Wzdłuż ulicy 
Andrzejki są już działki, na których stoją domy wykończone, do których mieszkańcy się 
wprowadzili. Na dzień dzisiejszy dużo domów jest w trakcie budowy, a kolejne budowy 
rozpoczną się w niedługim czasie. Zgodnie z obowiązującym studium na dzień dzisiejszy 
domy powstają na terenach zabudowy”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
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W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przedmiotowa działka położona jest 
w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem zieleni w zagospodarowaniu, 
częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju nowych struktur zabudowy. 
Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej jednostce, na których 
obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego 
(czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się 
wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 890 
 

- wpłynęła 5 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 988/18, w obrębie W-40, położonej przy ul. Andrzejki. 

 
Pan  i Pani  składają uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składający uwagę informują m.in., że: „działka została nabyta z zamiarem wybudowania 
domu i zamieszkania na tym terenie. Rozpoczęcie prac budowlanych na działce 988/18 
planowane jest w najbliższym czasie. Wzdłuż ulicy Andrzejki są już działki, na których stoją 
domy wykończone, do których mieszkańcy się wprowadzili. Na dzień dzisiejszy dużo domów 
jest w trakcie budowy, a kolejne budowy rozpoczną się w niedługim czasie. Zgodnie 
z obowiązującym studium na dzień dzisiejszy domy powstają na terenach zabudowy”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przedmiotowa działka położona jest 
w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem zieleni w zagospodarowaniu, 
częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju nowych struktur zabudowy. 
Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej jednostce, na których 
obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego 
(czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się 
wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 892 
 

- wpłynęła 5 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 987/1, w obrębie W-40, położonej przy ul. Rokicińskiej. 

 
Pan  i Pani  składają uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składający uwagę informują m.in., że: „działka 987/1 jest już zabudowana. Z kolei wzdłuż 
ulicy Andrzejki są już działki, na których stoją domy wykończone, do których mieszkańcy się 
wprowadzili. Działka 987/1 wraz z sąsiednimi stanowi osiedle mieszkalne; na dzień 
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dzisiejszy dużo domów jest w trakcie budowy, a kolejne budowy rozpoczną się w niedługim 
czasie. Ulica Andrzejki jest aktywnie zagospodarowywana; w drodze znajduje się sieć 
gazociągowa, wodna, elektryczna, kanalizacyjna w trakcie. Zgodnie z obowiązującym 
studium na dzień dzisiejszy domy powstają na terenach zabudowy”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przedmiotowa działka położona jest 
w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem zieleni w zagospodarowaniu, 
częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju nowych struktur zabudowy. 
Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej jednostce, na których 
obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego 
(czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się 
wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 901 
 

- wpłynęła 5 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 988/23, w obrębie W-40, położonej przy ul. Andrzejki. 
 

Pani  i Pan  składają uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składający uwagę informują m.in., że: „działka została zakupiona z zamiarem wybudowania 
domu i zamieszkania na tym terenie. Rozpoczęcie prac budowlanych na działce 988/23 
planowane jest na wiosnę 2018 r. Wzdłuż ulicy Andrzejki są już działki, na których stoją 
domy wykończone, do których mieszkańcy się wprowadzili. Na dzień dzisiejszy dużo domów 
jest w trakcie budowy, a kolejne budowy rozpoczną się w niedługim czasie. Zgodnie 
z obowiązującym studium na dzień dzisiejszy domy powstają na terenach zabudowy”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przedmiotowa działka położona jest 
w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem zieleni w zagospodarowaniu, 
częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju nowych struktur zabudowy. 
Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej jednostce, na których 
obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego 
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(czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się 
wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 902 
 

- wpłynęła 5 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 988/29, w obrębie W-40, położonej przy ul. Andrzejki. 
 

Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „działka została nabyta z zamiarem wybudowania 
domu i zamieszkania na tym terenie. Rozpoczęcie prac budowlanych na działce 988/29 
planowane jest w najbliższym czasie. Wzdłuż ulicy Andrzejki są już działki, na których stoją 
domy wykończone, do których mieszkańcy się wprowadzili. Na dzień dzisiejszy dużo domów 
jest w trakcie budowy, a kolejne budowy rozpoczną się w niedługim czasie. Zgodnie 
z obowiązującym studium na dzień dzisiejszy domy powstają na terenach zabudowy”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przedmiotowa działka położona jest 
w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem zieleni w zagospodarowaniu, 
częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju nowych struktur zabudowy. 
Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej jednostce, na których 
obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego 
(czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się 
wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 903 
 

- wpłynęła 5 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 988/32, w obrębie W-40, położonej przy ul. Andrzejki. 
 

Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „działka powstała z zamiarem wybudowania domu 
i zamieszkania na tym terenie. Rozpoczęcie prac budowlanych na działce 988/32 planowane 
jest w najbliższym czasie. Wzdłuż ulicy Andrzejki są już działki, na których stoją domy 
wykończone, do których mieszkańcy się wprowadzili. Na dzień dzisiejszy dużo domów jest 
w trakcie budowy, a kolejne budowy rozpoczną się w niedługim czasie. Zgodnie 
z obowiązującym studium na dzień dzisiejszy domy powstają na terenach zabudowy”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
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Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przedmiotowa działka położona jest 
w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem zieleni w zagospodarowaniu, 
częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju nowych struktur zabudowy. 
Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej jednostce, na których 
obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego 
(czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się 
wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 904 
 

- wpłynęła 5 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr 124/2 i 123/2, w obrębie W-18, położonych przy ul. Kosodrzewiny. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek (do ¾ ich długości) na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w układach ulicowych. 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „na ul. Kosodrzewiny powstają nowe zabudowania do 
pięciu działek w głąb”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na najintensywniej 
zagospodarowanych terenach wzdłuż ul. Kosodrzewiny, w rejonie działki wskazanej 
w uwadze, wyznaczono maksymalny, możliwy zasięg jednostki funkcjonalno-przestrzennej 
„PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”. Obecna struktura 
funkcjonalno-przestrzenna pozostałej części działki i jej otoczenia (przewaga terenów 
niezabudowanych), potrzeba utrzymania korytarza ekologicznego i zachowania ciągłości 
systemu przyrodniczego miasta oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej 
o szerszym zasięgu. Obszar ten został więc włączony w granice jednostki funkcjonalno-
przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. 
 
Uwaga nr 905 
 

- wpłynęła 5 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 242/4, w obrębie W-44, położonej przy ul. Frezjowa. 
 

Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „działka sąsiednia podzielona jest na dziewięć działek 
budowlanych 244/12 – 244/21. Zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy na zabudowę 
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domkami jednorodzinnymi. Na działce 242/4 prowadzona jest procedura uzyskania decyzji 
o warunkach zabudowy na osiedle domów jednorodzinnych. Przy działce jest prąd, w drodze 
jest kanalizacja”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru wskazanego w uwadze (przewaga 
terenów niezabudowanych) oraz bezpośrednie sąsiedztwo projektowanej linii Kolei Dużych 
Prędkości, a także dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej o szerszym 
zasięgu. Obszar ten został więc włączony w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej 
„O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. 
 
Uwaga nr 906 
 

- wpłynęła 5 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 111/1, w obrębie B-60, położonej przy ul. Bursztynowej 39. 
 

Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „działka sąsiednia jest podzielona na działki 
budowlane. W sąsiedztwie powstało wiele domów jednorodzinnych. W ulicy jest konieczna 
infrastruktura do obsługi osiedla domów jednorodzinnych”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Przedmiotowa działka znajduje się na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich, będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. Działka ta wraz 
z otaczającymi ją terenami została w planie ochrony Parku zaliczona do „Strefy N – 
obejmującej obszary o dominującej funkcji rolnej, w przewadze niezabudowane lub 
z rozproszoną zabudową”, która stanowi podstawową strefę, decydującą o ochronie walorów 
krajobrazowych Parku. W strefie tej zakłada się utrzymanie dotychczasowego użytkowania 
i zagospodarowania. Powyższe względy, obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru 
(przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przedmiotowa 
działka położona jest w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne 
przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla 
wszystkich terenów w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała 
w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie 
stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
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Uwaga nr 907 
 

- wpłynęła 2 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 140, w obrębie B-56, położonej przy ul. Zimna Woda 56. 
 

Pan  składa uwagę dotyczącą: 
uwzględnienia aktualnego zagospodarowania ww. działki i przeznaczenia jej na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „dla działki nr 140 obręb B-56 została wydana decyzja 
Prezydenta Miasta Łodzi o warunkach zabudowy (Nr (…) z dnia 30.06.2010 r.) oraz decyzja 
Prezydenta Miasta Łodzi o pozwoleniu na budowę dla budynku mieszkaniowego 
jednorodzinnego (decyzja Nr (…) z dnia 7.08.2010 r. zmieniona decyzją Nr (…) z dnia 
10.11.2011 r.), która została skonsumowana poprzez wybudowanie na tej posesji domu 
zgodnie z ww. pozwoleniem. W 2015 r. zgłoszono zakończenie budowy i zamiar 
przystąpienia do użytkowania obiektu, właściwy miejscowo PINB wyraził brak sprzeciwu na 
zamiar użytkowania obiektu. Ww. aktualny sposób zagospodarowania/użytkowania działki 
powinien być uwzględniony w aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga nie zawiera sformułowania zarzutu do ustaleń projektu Studium, którego 
uwzględnienie wiązałoby się z koniecznością wprowadzenia zmian w projekcie. 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium, wskazana w uwadze działka, 
została włączona w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej o charakterze 
mieszkaniowym – „M4 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dużych 
działkach” oraz oznaczona na mapie 1u – Stan istniejący – struktura funkcjonalno-
przestrzenna (uwarunkowania), w części obecnie zainwestowanej, jako teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 
 
Uwaga nr 910  
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działek od nr 15/1 do nr 15/12, w obrębie W-46, położonych przy 

ul. Byszewskiej 18. 
 

Pan  składa uwagę dotyczącą: 
pozostawienia przeznaczenia ww. obszaru, zgodnie z treścią Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. tj. terenu zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej rezydencjonalnej. 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „(…) w ostatnich kilku latach dla tego terenu zostało 
wydanych łącznie kilkanaście prawomocnych decyzji o WZ i ZT zgodnych z zapisem 
aktualnie obowiązującego Studium potwierdzających tym samym dotychczasową politykę 
przestrzenną miasta dla tego obszaru w zakresie kształtowania i realizacji zabudowy 
mieszkaniowej. Na podstawie umowy z miastem Łódź przeniesionej obecnie na Łódzką 
Spółkę Infrastrukturalną, działka 15/7 stanowiąca wewnętrzną drogę dojazdową wydzielona 
dla obsługi zespołu zabudowy mieszkaniowej, została uzbrojona w sieć wodociągową, 
równocześnie w obszarze tejże działki zrealizowana została także sieć energetyczna. 
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Przedmiotem prac przygotowawczych jest budowa sieci gazowej oraz analiza możliwości 
włączenia do kanalizacji sanitarnej jako mediów znajdujących się bezpośrednio przy granicy 
terenu w ul. Byszewskiej. W chwili obecnej trwają prace projektowe, planowana zabudowa 
mająca pojawić się na tym terenie ma mieć spójny i jednorodny charakter niskiej 
ekstensywnej zabudowy realizowanej w oparciu o OZE, tym samym istniejące uzbrojenie 
terenu jest już w chwili obecnej wystarczające dla potrzeb jej realizacji. Chcę także 
podkreślić, iż całość terenu wraz z uzbrojeniem w infrastrukturę techniczną i drogową 
zostanie docelowo zabudowana i zrealizowana kosztem prywatnych właścicieli nie obciążając 
budżetu miasta. (…) Obszar przedmiotowej nieruchomości oraz tereny sąsiednie są częścią 
intensywnie rozbudowującego się osiedla Nowosolna (…) miasto nie chcąc tracić 
mieszkańców i potencjału tego miejsca powinno (…) zastanowić się nad sensownością 
i zasadnością rezygnacji z przeznaczenia tych terenów na funkcje mieszkaniowe”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (teren niezabudowany) oraz dostateczna 
w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają 
możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej 
przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
Przedmiotowe działki położone są w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem 
zieleni w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju 
nowych struktur zabudowy. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów 
w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili 
opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych 
decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 911  
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy planowanego przedłużenia ul. ks. Jerzego Popiełuszki do 

ul. Konstantynowskiej. 
 

Stowarzyszenie „Osiedle Smulsko” składa uwagę dotyczącą: 
sprzeciwu wobec realizacji przedłużenia ul. ks. Jerzego Popiełuszki do 
ul. Konstantynowskiej. 
Składający uwagę informują, że: „Zbudowanie ulicy zbiorczej na granicy lasu, pomiędzy 
terenami otwartymi a zabudową mieszkaniowa osiedla Smulsko oraz w pobliżu osiedla 
Retkinia będzie bardzo dużą uciążliwością dla mieszkańców (…). Wprowadzenie 
dodatkowego ruchu samochodowego w tym miejscu jest bezzasadne wobec realizowanych 
już planów budowy drogi S14, która oddalona będzie od tego terenu zaledwie o kilkaset 
metrów”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
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Wyjaśnienie: 
Przedłużenie ul. ks. Jerzego Popiełuszki oraz Trasa Kaczeńcowa są jednym z elementów 
podstawowej sieci połączeń drogowych miasta. Funkcje, jakie będą spełniać drogi S14 i Trasa 
Kaczeńcowa (w tym ul. ks. Jerzego Popiełuszki) są niemal całkowicie rozbieżne. 
Przedłużenie ul. ks. Jerzego Popiełuszki to konieczne połączenie osiedla mieszkaniowego na 
Retkini z ul. Konstantynowską i dalej na północ – z osiedlami Złotno i Teofilów. Ponadto ma 
na celu odciążenie ul. Pułkownika Stanisława Juszczakiewicza „Kornika” z ruchu 
ponadlokalnego w celu stworzenia bardziej optymalnych warunków do organizacji terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych w dolinie rzeki Łódki. 
 
Uwaga nr 912  
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy obrębów P-23 i P-21 oraz wszystkich działek przyległych.  
 

Stowarzyszenie „Osiedle Smulsko” składa uwagę dotyczącą: 
1) przedłużenia strefy buforowej pomiędzy zabudową przemysłową a zabudową 

mieszkaniową na granicy Łodzi i Konstantynowa Łódzkiego – w kierunku od Parku 
na Smulsku do doliny rzeki Łódki; 

2) konieczności skorelowania ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego dla Konstantynowa Łódzkiego z zapisami Studium 
dla miasta Łodzi. 

Składający uwagę informują, że: „Strefa przemysłowa oznaczona symbolem AG2 (tereny 
aktywności gospodarczej o znacznej uciążliwości) sięga dalej, poza granice m. Łodzi 
i obejmuje tereny przemysłowe m. Konstantynowa Łódzkiego. Jako przedstawiciele 
społeczności lokalnej osiedla Smulsko wnioskujemy o skierowanie do władz Konstantynowa 
Łódzkiego wniosku o zmianę w studium i ustanowienie strefy ochronnej (bez prawa 
zabudowy), aktywnej przyrodniczo o szerokości co najmniej Parku na Smulsku. Plany 
rozwojowe Łodzi powinny przede wszystkim zabezpieczać interesy jej mieszkańców 
zwłaszcza w sytuacji, gdy ogromna strefa przemysłowa powstała po tym jak istniało tam już 
osiedle mieszkaniowe. Ani władze Łodzi a tym bardziej władze Konstantynowa Łódzkiego 
nie doprowadziły do utworzenia odpowiednio dużej strefy chroniącej mieszkańców osiedla 
Smulsko przed szkodliwymi skutkami oddziaływania przemysłu, które wyjątkowo 
negatywnie wpływają na życie mieszkańców osiedla Smulsko”. 
Do uwagi dołączono: mapę projektu Studium z oznaczeniem ww. terenu. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga wykracza poza zakres ustaleń dokumentu studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowana przestrzennego. Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym dokument studium sporządza się dla 
obszaru w granicach administracyjnych gminy. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga wykracza poza zakres ustaleń dokumentu studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowana przestrzennego. Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym dokument studium sporządza się dla 
obszaru w granicach administracyjnych gminy. Należy dodatkowo zaznaczyć, że projekt 
Studium miasta Łodzi podczas prowadzenia procedury planistycznej został skierowany do 
Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego celem zaopiniowania. Uwaga dotycząca zwiększenia 
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strefy buforowej pomiędzy terenami aktywności gospodarczej na terenie miasta 
Konstantynowa Łódzkiego a zabudową mieszkaniową na terenie miasta Łodzi może zostać 
zgłoszona przez Prezydenta Miasta Łodzi w trakcie procedowania projektu studium dla gminy 
Konstantynów Łódzki. 
 
Uwaga nr 914  
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy obrębów P-37 i P-39 oraz działek przyległych, położonych wzdłuż 

ul. Maratońskiej, na odcinku między ul. ks. Jerzego Popiełuszki a ul. Golfową, 
oznaczonych na mapie jako „AG2 – Tereny aktywności gospodarczej o znacznej 
uciążliwości”. 

 
Stowarzyszenie „Osiedle Smulsko” składa uwagę dotyczącą: 
ograniczenia rozwoju terenów aktywności gospodarczej i dopuszczenia ich funkcjonowania 
wyłącznie w zakresie obiektów istniejących. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Zasięg jednostki funkcjonalno-przestrzennej „AG2 – Tereny aktywności gospodarczej 
o znacznej uciążliwości” na obszarze objętym uwagą został wyznaczony w oparciu 
o ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ww. plan 
miejscowy zawiera zapisy ograniczające uciążliwość zakładów przemysłowych w stosunku 
do najbliższych terenów mieszkaniowych. Dodatkowo, zarówno projekt Studium jak 
i obowiązujący plan miejscowy wyznacza strefę buforową pomiędzy terenami aktywności 
gospodarczej a zabudową mieszkaniową w postaci pasa terenu zieleni urządzonej oraz 
ogrodów działkowych. 
 
Uwaga nr 915  
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 404/150, w obrębie P-24, położonej przy al. ks. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 86. 
 

Rada Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko składa uwagę dotyczącą: 
zachowania ww. działki jako terenu zieleni urządzonej „Z” bez prawa do zabudowy. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga nie zawiera sformułowania zarzutu do ustaleń projektu Studium, którego 
uwzględnienie wiązałoby się z koniecznością wprowadzenia zmian w projekcie. 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium, przedmiotowy teren został 
wskazany jako jednostka funkcjonalno-przestrzenna „Z – Tereny zieleni urządzonej 
o powierzchni minimum 3 ha i dolin rzecznych w strefie zurbanizowanej”. 
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Uwagi o numerach 917 (złożona w 2 egzemplarzach – drugi egzemplarz o nr 1115) i 1245 
posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły w dniach: 6 października 2017 r. – uwaga o numerze 917; 9 października 
2017 r. – uwaga o numerze 1245,  

- dotyczą działki nr 75/7, w obrębie W-4, położonej przy ul. Budy 16. 
 

 – uwaga nr 917 oraz Pani  i Pani 
 – uwaga nr 1245 składają uwagę dotyczącą: 

przeznaczenia ww. obszaru na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składający uwagę informują m.in., że: „obecnie oczekuję na decyzję o warunkach zabudowy 
dla tej nieruchomości. Ulica Budy jest ulicą zabudowaną budynkami jednorodzinnymi. 
W odległości kilkuset metrów na ulicy Marmurowej jest dostępna komunikacja miejska, która 
w sposób znakomity ułatwia komunikację. Nieruchomość jest zlokalizowana w niedalekim 
sąsiedztwie centrum handlowego M1 i Nowosolnej. W odległości kilku kilometrów 
w Nowosolnej jest wjazd na autostradę A2 (…). Okolica zapewnia przyszłym mieszkańcom 
ciszę i spokój od miejskiego gwaru. Ulica Budy jest ulicą w pełni uzbrojoną w media (…). 
W sąsiedniej okolicy intensywnie rozwija się zabudowa jednorodzinna”. 
Składający uwagę nr 917 dodaje, że: „w chwili obecnej czekamy na wydanie warunków 
zabudowy, po ich otrzymaniu mamy zamiar rozpocząć budowę 24 budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na najintensywniej 
zagospodarowanych terenach istniejącej zabudowy wzdłuż ul. Budy, w granicach, których 
znajduje się niewielka część działki wskazanej w uwadze, wyznaczono jednostkę 
funkcjonalno-przestrzenną „M3 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”. Obecna 
struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru wskazanego w uwadze i jego bezpośredniego 
otoczenia (przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia 
w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej o szerszym zasięgu. Obszar ten został więc włączony w granice 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane 
rolniczo”. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej jednostce, na 
których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu 
miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), 
dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 918 (złożona w 2 egzemplarzach – drugi egzemplarz o nr 1166) 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 24/9, w obrębie W-4, położonej przy ul. Beskidzkiej 125. 
 

Pani  i  składają uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki „pod zabudowę niemieszkaniową – tereny przemysłowe, handlowe 
i usługi”. 
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Składający uwagę informują m.in., że: „aktualnie w sąsiedztwie działki ma swoją lokalizację 
firma handlowa TOM-GAST (od północy), od zachodu firma produkcyjna PROMET, a od 
południa jest schronisko dla psów (…). Ulica Marmurowa jest w pełni uzbrojona w media 
(…). Na ulicy Marmurowej jest komunikacja miejska (…). Niewielka odległość od ulicy 
Brzezińskiej (…). Bliska odległość od wjazdu na autostradę A2 (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga nie zawiera sformułowania zarzutu do ustaleń projektu Studium, którego 
uwzględnienie wiązałoby się z koniecznością wprowadzenia zmian w projekcie. 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przedmiotowa działka jest 
zlokalizowana w obrębie jednostki funkcjonalno-przestrzennej „U – Tereny zabudowy 
usługowej”, nie przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Przeznaczeniem 
dopuszczalnym terenów w tej jednostce są usługi. W zakresie działalności przemysłowej 
dopuszcza się tereny zabudowy produkcyjnej bazującej na nowych, wysokospecjalistycznych 
technologiach, z wykluczeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko. 
 
Uwagi o numerach 920 (złożona w 2 egzemplarzach – drugi egzemplarz o nr 1284), 1281 
(złożona w 2 egzemplarzach – drugi egzemplarz o nr 1287) i 1288 (złożona w 2 
egzemplarzach – drugi egzemplarz o nr 3356) posiadają taki sam zakres merytoryczny 
i zostały rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły w dniach: 8 października 2017 r. – uwagi o numerach 920 i 1281; 
10 października 2017 r. (data wpływu do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej), 
9 października 2017 r. (data stempla pocztowego) – uwaga o numerze 1288,  

- dotyczą działki nr 52/1, w obrębie B-19, położonej przy ul. Stanisława Działka 13 
(obecnie ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego). 

 
Pani  – uwaga nr 920, Pani  – uwaga nr 1281 i Pan 

 – uwaga nr 1288 składają uwagi dotyczące: 
zmiany przeznaczenia ww. działki z terenów aktywnych przyrodniczo, w tym użytkowanych 
rolniczo, na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej na dużych działkach 
„M4”. 
Składający uwagę informują m.in., że: „tereny w obrębie ulic Wycieczkowa, Stanisława 
Działka [obecnie ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego], Wiewiórcza, Rogowska, Boruty nie są 
użytkowane rolniczo (lub w znikomym stopniu) i w większości nieruchomości pozostają 
własnością prywatną. Obszar ten stanowi skupisko dużych działek w większości 
zabudowanych z dostępem do mediów w związku z czym należy uznać stan faktyczny czyli 
M4”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
Przedmiotowa działka znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, 
będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. W planie ochrony Parku wskazano 
obszar ww. działki oraz jej sąsiedztwa jako teren górnego, źródłowego odcinka doliny Bzury, 
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o wybitnych walorach ekologicznych i krajobrazowych na przedpolu Lasu Łagiewnickiego. 
W strefie tej wskazano na potrzebę wprowadzenia zakazu lokalizacji nowego budownictwa, 
z wyłączeniem niewielkich obiektów związanych wyłącznie z obsługą ruchu turystycznego. 
Powyższe względy wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
 
Uwaga nr 922 (złożona w 2 egzemplarzach – drugi egzemplarz o nr 1020) 
 

- wpłynęła 8 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 26/2, w obrębie W-2, położonej przy ul. Łukaszewskiej 46. 
 

Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przesunięcia linii zabudowy względem ul. Łukaszewskiej i przeznaczenia całej powierzchni 
ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  
Składający uwagę informuje m.in., że: „na sąsiedniej działce 26/1 (…) jest wydane 
pozwolenie na budowę na dwa domy, więc realna linia zabudowy będzie sięgać ok. 200 m 
bieżących (względem ul. Łukaszewskiej) za działką 26/2. Na działce 26/2 przy 
ul. Łukaszewskiej, w obrębie W-2 wydana jest decyzja o warunkach zabudowy na 3 budynki 
mieszkalne. Na sąsiednich działkach nr 23/4; 24/1; 25/1 (obok działki 26/2) wydane są 
warunki zabudowy oraz pozwolenia na budowę osiedla 30 domków, więc realna linia 
zabudowy będzie sięgać ok. 200 metrów bieżących (…) i ok. 310 metrów bieżących za linią 
zabudowy wyznaczoną w planowanym studium miasta (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obszar wskazany w uwadze znajduje się na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich, będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. W planie ochrony Parku 
został on zaliczony do „Strefy N – obejmującej obszary o dominującej funkcji rolnej, 
w przewadze niezabudowane lub z rozproszoną zabudową”, która stanowi podstawową strefę, 
decydującą o ochronie walorów krajobrazowych Parku. W strefie tej zakłada się utrzymanie 
dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania. W wyłożonym do publicznego wglądu 
projekcie Studium na najintensywniej zagospodarowanych terenach istniejącej zabudowy 
wzdłuż ul. Łukaszewskiej wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „PM – Tereny 
zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”. Obszar wskazany w uwadze znajduje się 
poza wyznaczonym pasem zabudowy, został włączony w granice jednostki funkcjonalno-
przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Zgodnie 
z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej jednostce, na których obecnie 
istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli 
zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się 
wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). Opisane powyżej 
uwarunkowania przyrodnicze, struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga 
terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają obecnie możliwość wyznaczenia w projekcie 
Studium jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej. 
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Uwaga nr 925 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 88, w obrębie W-1, położonej przy ul. Łukaszewskiej 8. 
 

Pan  składa uwagę dotyczącą: 
zmiany przeznaczenia południowej części ww. działki z terenów aktywnych przyrodniczo, 
w tym użytkowanych rolniczo, na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
w układach ulicowych. 
Składający uwagę informuje, że: „(…) zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: „W planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza: (...) prawo własności (…) Zgodnie z art. 1 ust. 2 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
„W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza: (...) 
zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego oraz planem zagospodarowania przestrzennego województwa (…). Pragnę 
również zauważyć, że w sąsiedztwie mojej działki znajdują się działki z istniejącą zabudową 
mieszkaniową jednorodzinną, tj. 91/5, 91/6, 237/14, 237/15, 237/24, 237/25 (dane na 
podstawie Geoportalu Województwa Łódzkiego) oraz wyznaczone pod zabudowę tj. 237/16, 
237/17, 237/18, 237/19, 237/20, 237/21, 237/22, 237/23 i inne. Lokalizacja działki 88 
w sąsiedztwie terenów zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę jest przesłanką do 
zmiany jej przeznaczenia na funkcję dopuszczającą zabudowę.(…). Reasumując, działka 
nr 88 ma dogodne warunki, aby jej południową część przeznaczyć pod zabudowę 
mieszkaniową. Znajduje się w sąsiedztwie terenów już zainwestowanych lub przeznaczonych 
pod funkcję, o którą wnoszę, posiada dogodną komunikację i dostępność infrastruktury 
technicznej. Wprowadzenie wskaźników ustalonych dla terenów PM, tj. intensywność 
zabudowy do 0,4, maksymalna wysokość zabudowy 9 m, nie wpłynie na pogorszenie 
walorów przyrodniczo – krajobrazowych”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Przedmiotowa działka znajduje się na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich, będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. Działka ta wraz 
z otaczającymi ją terenami została zaliczona do „Strefy N – obejmującej obszary 
o dominującej funkcji rolnej, w przewadze niezabudowane lub z rozproszoną zabudową”, 
która stanowi podstawową strefę, decydującą o ochronie walorów krajobrazowych Parku. 
W strefie tej zakłada się utrzymanie dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania. 
Wspomniana w uwadze, wyznaczona w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie 
Studium, strefa terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układach ulicowych 
(„PM - Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”), obejmuje pas istniejącej 
po obu stronach ul. Łukaszewskiej zabudowy w rejonie skrzyżowania z ul. Okólną i dalej 
w kierunku wschodnim. Zachodni odcinek ul. Łukaszewskiej jest obecnie terenem 
niezabudowanym, został więc włączony w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Powyższe względy, obecna 
struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) oraz 
dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
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wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
 
Uwaga nr 926 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 255/6, w obrębie B-57, położonej przy ul. Liściastej 269. 
 

Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki z rolnej na budowlaną. 
Składająca uwagę informuje, że w związku z zaproponowanym w projekcie Studium 
przeznaczeniem, wartość ww. nieruchomości zostaje znacząco obniżona. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przedmiotowa działka położona jest 
w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem zieleni w zagospodarowaniu, 
częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju nowych struktur zabudowy. 
Rozprzestrzenianie zabudowy na te tereny nie jest wskazane zarówno ze względów 
krajobrazowych jak i ekologicznych. Tereny te łączą się z szerszym obszarem, który stanowi 
istotny element systemu przyrodniczego miasta. Przedmiotowa nieruchomość leży również na 
obszarze objętym prawną formą ochrony przyrody – zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 
„Dolina Sokołówki”. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej 
jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania 
planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji 
administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 927 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 254/2, w obrębie B-57, położonej przy ul. Liściastej 271. 
 

Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki z rolnej na budowlaną. 
Składający uwagę informuje, że w pobliżu ww. działki istnieją domy jednorodzinne, 
a w związku z zaproponowanym w projekcie Studium przeznaczeniem, wartość 
ww. nieruchomości zostaje znacząco obniżona. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przedmiotowa działka położona jest 
w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem zieleni w zagospodarowaniu, 
częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju nowych struktur zabudowy. 



361 

Rozprzestrzenianie zabudowy na te tereny nie jest wskazane zarówno ze względów 
krajobrazowych jak i ekologicznych. Tereny te łączą się z szerszym obszarem, który stanowi 
istotny element systemu przyrodniczego miasta. Przedmiotowa nieruchomość leży również na 
obszarze objętym prawną formą ochrony przyrody – zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 
„Dolina Sokołówki”. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej 
jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania 
planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji 
administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 928 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 255/5, w obrębie B-57, położonej przy ul. Liściastej 271. 
 

Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki z rolnej na budowlaną. 
Składający uwagę informuje, że w związku z zaproponowanym w projekcie Studium 
przeznaczeniem, wartość ww. nieruchomości zostaje znacząco obniżona. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przedmiotowa działka położona jest 
w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem zieleni w zagospodarowaniu, 
częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju nowych struktur zabudowy. 
Rozprzestrzenianie zabudowy na te tereny nie jest wskazane zarówno ze względów 
krajobrazowych jak i ekologicznych. Tereny te łączą się z szerszym obszarem, który stanowi 
istotny element systemu przyrodniczego miasta. Przedmiotowa nieruchomość leży również na 
obszarze objętym prawną formą ochrony przyrody – zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 
„Dolina Sokołówki”. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej 
jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania 
planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji 
administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 929 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 246/2, w obrębie B-57, położonej przy ul. Liściastej 271g. 
 

Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składający uwagę informuje, że: „na wyżej wymienionej działce i działkach sąsiednich 
istnieje zabudowa jednorodzinna”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
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Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przedmiotowa działka położona jest 
w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem zieleni w zagospodarowaniu, 
częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju nowych struktur zabudowy. 
Rozprzestrzenianie zabudowy na te tereny nie jest wskazane zarówno ze względów 
krajobrazowych jak i ekologicznych. Tereny te łączą się z szerszym obszarem, który stanowi 
istotny element systemu przyrodniczego miasta. Przedmiotowa nieruchomość leży również na 
obszarze objętym prawną formą ochrony przyrody – zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 
„Dolina Sokołówki”. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej 
jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania 
planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji 
administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 931 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy nieruchomości położonych przy ul. Stanisława Działka 11, 12, 13, 14, 16, 21, 

23, 31 (obecnie ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego) oraz przy ul. Wiewiórczej 7a, 
w obrębie B-19. 

 
, Pani , Pan , Pan  

, Pani , Pan , Pani , Pan 
, Pani , Pan , Pani  

, Pan , Pani , Pan , Pan  
, Pan , Pani , Pan  składają uwagę 

dotyczącą: 
Zmiany przeznaczenia ww. obszaru z terenów oznaczonych symbolem „O” na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej na dużych działkach z udziałem terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych „M4/RW”. 
Składający uwagę informują m.in., że: „autorzy Studium nie uwzględnili dotychczasowego 
zagospodarowania i uzbrojenia terenu, stanu prawnego gruntów, infrastruktury technicznej 
oraz dogodnego systemu skomunikowania z centrum miasta. Teren jest wyposażony w sieć 
gazową, energię elektryczną i telefoniczną. Większość z około 50 budynków powstało 
w oparciu o wydane warunki zabudowy i prawomocne pozwolenia na budowę. Budynki 
znajdują się dużych działkach o powierzchni ponad 2500 m2, zgodnie z charakterem strefy 
M4 (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obszar wskazany w uwadze znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich, będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. W planie ochrony Parku 
wskazano ww. obszar jako teren górnego, źródłowego odcinka doliny Bzury, o wybitnych 
walorach ekologicznych i krajobrazowych na przedpolu Lasu Łagiewnickiego. W strefie tej 
wskazano na potrzebę wprowadzenia zakazu lokalizacji nowego budownictwa, 
z wyłączeniem niewielkich obiektów związanych wyłącznie z obsługą ruchu turystycznego. 
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Powyższe względy wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
 
Uwaga nr 932 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy nieruchomości położonej przy ulicach Stanisława Działka 14 (obecnie 

ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego), w obrębie B-19. 
 

Pan  oraz Państwo  składają uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. obszaru na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej na 
dużych działkach z udziałem terenów rekreacyjno-wypoczynkowych (M4/RW), możliwości 
realizacji „inwestycji proekologicznych w postaci obiektów małej gastronomii, węzłów 
sanitarnych oraz infrastruktury usług hotelarskich tj. lekkich drewnianych obiektów 
zakwaterowania tzw. Bungalowów”.  
Składający uwagę informują m.in., że: „ww. nieruchomość znajduje się przy ulicy 
wyposażonej w sieć gazową, energię elektryczną i sieć telefoniczną (…). W dniu 28.12.2011 
Prezydent Miasta Łodzi zatwierdziła decyzją 125/2011 zmianę użytku działki z Br i RVI na 
użytek w całości określony symbolem B – tereny mieszkaniowe. W dniu 1.02.2016 roku 
Prezydent Miasta wydała pozwolenie na rozbudowę domu mieszkalnego na posesji numer 12 
w oparciu o wcześniejszą decyzję o warunkach zabudowy. Na posesji numer 16 zaplanowana 
jest inwestycja mająca na celu zaadaptowanie istniejącego budynku gospodarczego na Dom 
Spokojnej Starości (Dom Seniora). Nieruchomość jest położona w bezpośrednim sąsiedztwie 
leśnego parkingu (…), stanowiącego dla Łodzian jedną z głównych „bram” do Lasu 
Łagiewnickiego. Miejsce to nie posiada infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej a projekt 
Studium zakłada niestety, utrwalenie tego stanu poprzez wyłączenie ww. terenu spod 
zabudowy”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Przedmiotowa działka znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, 
będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. W planie ochrony Parku wskazano 
obszar ww. działki oraz jej sąsiedztwa jako teren górnego źródłowego odcinka doliny Bzury, 
o wybitnych walorach ekologicznych i krajobrazowych na przedpolu Lasu Łagiewnickiego. 
W strefie tej wskazano na potrzebę wprowadzenia zakazu lokalizacji nowego budownictwa, 
z wyłączeniem niewielkich obiektów związanych wyłącznie z obsługą ruchu turystycznego. 
Powyższe względy wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
Przedmiotowa działka położona jest w granicach wyznaczonej w wyłożonym do publicznego 
wglądu projekcie Studium jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne 
przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem zieleni 
w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju nowych 
struktur zabudowy. Przeznaczeniem dopuszczalnym w tej jednostce są tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe.  
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Uwagi o numerach 933 i 934 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 9 października 2017 r.,  
- dotyczą nieruchomości położonej przy ul. Stanisława Działka 12 (obecnie ul. Jana 

Nowaka-Jeziorańskiego), w obrębie B-19. 
 

Pan  – uwaga nr 933 i Pani  – uwaga nr 934 składają uwagi 
dotyczące: 
przeznaczenia ww. obszaru na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej na 
dużych działkach z udziałem terenów rekreacyjno-wypoczynkowych (M4/RW), możliwości 
realizacji „inwestycji proekologicznych w postaci obiektów gastronomicznych, sanitariatów, 
lekkich drewnianych obiektów zakwaterowania położonych wokół budynku głównego tzw. 
Bungalowów, kortów tenisowych, pola do mini-golfa, parku linowego, itp.”. 
Składający uwagę informują m.in., że: „działka nr 36 (…) jest dużą działką o powierzchni 
5123 m2, z naniesioną niską zabudową o wysokości kalenicy 8,5 m. Powierzchnia zabudowy 
wynosi zaledwie 3,3% przy powierzchni zieleni czynnej równej 92,4%. Ww. nieruchomość 
znajduje się przy ulicy wyposażonej w sieć gazową, energię elektryczną i sieć telefoniczną. 
Wybrukowana około 1900 roku pełni funkcję mieszkaniową od ponad 100 lat (…). W dniu 
28.12.2011 Prezydent Miasta Łodzi zatwierdziła decyzją 125/2011 zmianę użytku działki z Br 
i RVI na użytek w całości określony symbolem B – tereny mieszkaniowe. W dniu 1.02.2016 
roku Prezydent Miasta wydała pozwolenie na rozbudowę domu mieszkalnego w oparciu 
o wcześniejszą decyzję o warunkach zabudowy. Budowa jest realizowana zgodnie 
z projektem i dziennikiem budowy. Na nieruchomości znajduje się budynek w stanie 
częściowo zamkniętym i wykończonym o powierzchni użytkowej 323 m2 (…). Nieruchomość 
jest położona w bezpośrednim sąsiedztwie leśnego parkingu, stanowiącego dla tysięcy 
Łodzian jedną z głównych „bram" do lasu (…). Miejsce to nie posiada infrastruktury 
turystyczno-rekreacyjnej, a projekt Studium zakłada utrwalenie obecnego stanu poprzez 
wyłączenie tego terenu spod zabudowy. Pragnę nadmienić, że dla sąsiedniej działki nr 38 
wydano warunki zabudowy dotyczące przebudowy istniejącego budynku gospodarczego na 
Dom Seniora. Przeznaczenie terenu jako M4/RW byłoby zgodne z dotychczasowym 
zagospodarowaniem oraz uzbrojeniem terenu, stanu prawnego gruntu i nie ograniczałaby 
istoty prawa własności zagwarantowanego Konstytucją”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
Przedmiotowa działka znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, 
będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. W planie ochrony Parku wskazano 
obszar ww. działki oraz jej sąsiedztwa jako teren górnego źródłowego odcinka doliny Bzury, 
o wybitnych walorach ekologicznych i krajobrazowych na przedpolu Lasu Łagiewnickiego. 
W strefie tej wskazano na potrzebę wprowadzenia zakazu lokalizacji nowego budownictwa, 
z wyłączeniem niewielkich obiektów związanych wyłącznie z obsługą ruchu turystycznego. 
Powyższe względy wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
Przedmiotowa działka położona jest w granicach wyznaczonej w wyłożonym do publicznego 
wglądu projekcie Studium jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne 
przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem zieleni 
w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju nowych 
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struktur zabudowy. Przeznaczeniem dopuszczalnym w tej jednostce są tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe. 
 
Uwaga nr 935 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr 26/6, 26/8, 26/9, 26/10, 26/11, 26/12 i 26/13, w obrębie W-5, 

położonych przy ul. Opolskiej 49. 
 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. obszaru (3 ha) na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
Składający uwagę informuje m.in., że: „ul. Opolska leży na dziale wodnym. Od strony 
północnej mojej ziemi znajduje się koryto rzeki Sokółki [Sokołówki], która należy do 
dorzecza Wisły, natomiast od strony południowej znajduje się koryto rzeki Łódki, która 
należy do dorzecza Odry. Moja ziemia położona jest na wyżynie, która dzieli te dwa koryta 
źródeł rzek. 1/4 ziemi położona jest na wysokości 245 m n.p.m. a 3/4 ziemi położone jest na 
wysokości 250 m n.p.m. Jest to jeden z najwyżej położonych terenów Łodzi. W sąsiedztwie 
mojej ziemi stoją budynki mieszkalne na działkach nie większych niż 1000 m2. Poprzedni 
zapis w planie zagospodarowania brzmiał „działki rezydencjonalne”. Zgodnie z decyzją 
o warunkach zabudowy na działce 26/10 znajduje się budynek gospodarczy, zaś na działce 
26/11 budynek mieszkalny w budowie (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Ponadto 
rozprzestrzenianie zabudowy na te tereny nie jest wskazane zarówno ze względów 
krajobrazowych jak i ekologicznych. Tereny te, położone częściowo w dolinie cieku 
z Moskulików, a częściowo w dolinie rzeki Łódki łączą się z szerszym obszarem, który 
stanowi istotny element systemu przyrodniczego miasta. W wyłożonym do publicznego 
wglądu projekcie Studium przedmiotowe działki położone są w granicach jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. 
Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej jednostce, na których 
obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego 
(czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się 
wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 936 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy planowanej lokalizacji obiektów przemysłowo-magazynowych na terenie 

Osiedla Nowosolna. 
 

„Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Nowosolna” składa uwagę dotyczącą: 
utrzymania mieszkaniowego charakteru osiedla Nowosolna i nie wyznaczania w jego granicy 
i najbliższym sąsiedztwie terenów przemysłowych. 
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Składający uwagę informują m.in., że: „zanieczyszczenia generowane na tym obszarze z racji 
dominacji wiatrów zachodnich będą oddziaływać przede wszystkim na Osiedlę Nowosolna, 
a towarzysząca AG1 logistyka doprowadzi do paraliżu komunikacyjnego tą część miasta. 
Podobnie stanie się na innym odcinku ul. Brzezińskiej i na ul. Wiączyńskiej, gdzie prywatni 
inwestorzy ubiegają się o decyzję o warunkach zabudowy na wielkopowierzchniowe obiekty 
magazynowe. Uzyskanie takich decyzji i realizacja rzeczonych inwestycji oznaczać będzie 
wprowadzenie na teren osiedla mieszkaniowego zabudowy i działalności radykalnie 
różniących się od istniejących, a w konsekwencji doprowadzi do zmiany jego charakteru 
gwałtownego pogorszenia warunków życia mieszkańców. Właściwym będzie także pytanie 
w jaki sposób uzgodniono obsługę komunikacyjną inwestycji, skoro ulice: Brzezińska 
i Wiączyńska z racji swoich parametrów i stanu technicznego już teraz nie są w stanie pełnić 
przypisanych im funkcji (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
W projekcie Studium, dla terenu zlokalizowanego w rejonie ul. Brzezińskiej i ul. Olkuskiej, 
oznaczonego w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium symbolem „AG1”, 
wprowadzono zmianę polegającą na wskazaniu możliwości alternatywnego kierunku rozwoju 
tego obszaru na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 
Po przeprowadzeniu ponownych analiz, w tym wydanych decyzji administracyjnych, 
w projekcie Studium wskazano możliwy, maksymalny zasięg rozwoju terenów aktywności 
gospodarczej w tym rejonie miasta – wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „AG1 
– Tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości”, na południe, od 
ul. Brzezińskiej, w rejonie projektowanej obwodnicy osiedla Nowosolna oraz wskazano strefy 
kształtowania zieleni izolacyjnej na styku z terenami mieszkaniowymi, mające na celu 
minimalizację potencjalnych konfliktów przestrzennych i społecznych. Pozostałe tereny 
w granicach osiedla Nowosolna (m.in. w części na północ od ul. Brzezińskiej) nie zostały 
wskazane do zainwestowania pod tereny aktywności gospodarczej, z uwagi na potrzebę 
zachowania zasad ładu przestrzennego i utrzymania mieszkaniowego charakteru osiedla. 
 
Uwaga nr 938 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy rozwiązania drogowego – projektowanej Trasy Śląskiej na odcinku od Trasy 

Konstytucyjnej do ul. Tomaszowskiej/al. Ofiar Terroryzmu 11 września, 
w bezpośrednim sąsiedztwie parku na Młynku, obręb G-19. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
sprzeciwu wobec realizacji zaproponowanego przebiegu Trasy Śląskiej na odcinku od Trasy 
Konstytucyjnej do ul. Tomaszowskiej/ al. Ofiar Terroryzmu 11 września tj. po północnej 
stronie kolei obwodowej, w dolinie rzeki Olechówki i bezpośrednim sąsiedztwie parku. 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „na wszystkie zagrożenia i bezzasadność prowadzenia 
tej drogi od wielu lat, przy kolejnych aktualizacjach studium, wskazywali nie tylko 
mieszkańcy kierujący do władz Łodzi podpisane przez ponad 1000 osób petycje, ale także 
naukowcy – ekohydrolodzy i organizacje zajmujące się problematyką transportową”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
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Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Studium ma charakter dokumentu strategicznego, którego zadaniem jest wskazanie 
długoterminowych rezerw terenowych dla istotnych dla miasta inwestycji drogowych. Trasa 
Śląska jest jednym z elementów podstawowej sieci połączeń drogowych miasta. Przebieg 
drogi jest zgodny z zawartym w obowiązującym Studium i Aktualizacji Studium Systemu 
Transportowego dla Miasta Łodzi. Trasa nie koliduje z obszarem rekreacji na Młynku. 
Zgodnie z zapisami projektu Studium, dopuszcza się możliwość zmiany przebiegu elementów 
liniowych takich jak drogi, pod warunkiem utrzymania ciągłości systemu. Szczegółowe 
trasowanie przebiegu drogi nastąpi na etapie uzyskiwania stosownej decyzji administracyjnej. 
 
Uwaga nr 939 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr 20/1 i 49 w obrębie G-34, położonej przy ul. Chocianowickiej. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
wyłączenia ww. gruntów z produkcji rolnej. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie wyłączenia części działek nr 49/6 i 49/7 z jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. 
Po przeprowadzeniu ponownych analiz, w projekcie Studium wskazano możliwy, 
maksymalny zasięg rozwoju terenów aktywności gospodarczej w tym rejonie miasta – 
wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „AG1 – tereny aktywności gospodarczej 
o ograniczonej uciążliwości” oraz wskazano strefy kształtowania zieleni izolacyjnej na styku 
z terenami mieszkaniowymi. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie wyłączenia działek nr 20/1, 49/2 oraz pozostałej części 
działki nr 49/7 z jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, 
w tym użytkowane rolniczo”. Ta cześć przedmiotowego terenu nie została wskazana do 
zagospodarowania pod tereny inwestycyjne, z uwagi na wysokie walory przyrodniczo-
krajobrazowe przedmiotowych nieruchomości i ich otoczenia – tereny te łączą się z szerszym 
obszarem, który stanowi istotny element systemu przyrodniczego miasta.  
Za granicę zasięgu terenów inwestycyjnych przyjęto istniejącą drogę główną ruchu 
przyspieszonego (S14 bis) – tereny zlokalizowane na południe od ww. drogi pozostawiono 
w strefie terenów wyłączonych spod zabudowy, w jednostce funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. 
 
Uwaga nr 940 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy obszaru pomiędzy ul. Kurczaki a ul. Jędrzejowską. 
 

 składa uwagę dotyczącą: 
1) poparcia dla utrzymania terenów aktywności gospodarczej na ww. obszarze; 
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2) przeanalizowania możliwości skomunikowania istniejących zakładów produkcyjnych 
od północnej strony ul. Jędrzejowskiej i od południowej strony ul. Kurczaki do 
ul. Tomaszowskiej; 

3) ustalenia wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej na poziomie maksymalnie 
20%. 

Składający uwagę informują m.in., że: „(…) należy zwrócić uwagę, przede wszystkim 
w trosce o dobro mieszkańców pobliskich nieruchomości, na konieczność rozważenia 
skomunikowania zakładów produkcyjnych znajdujących się na ul. Kurczaki nr 130 i 132 od 
północnej strony – ul. Jędrzejowskiej oraz od południowej strony ul. Kurczaki do 
ul. Tomaszowskiej. W znacznym stopniu odciążyłoby to ul. Kurczaki od ruchu towarowego, 
tym samym, uciążliwość ruchu towarowego (w tym ciężkiego) byłaby znikoma. W przypadku 
przyjęcia studium w kształcie zaprezentowanym w projekcie i ustalaniu planów 
zagospodarowania przestrzennego na tej podstawie, niezwykle ważnym czynnikiem powinien 
być także stopień utrzymania powierzchni biologicznie czynnej (…). W związku ze 
znacznym zmniejszeniem obszaru przeznaczonego na przemysł (oraz naszymi lokalnymi 
możliwościami) na tych terenach, za niezbędny uważamy maksymalnie 20% udział 
powierzchni biologicznie czynnej. Nie ma wątpliwości, że przyczyni się to w znacznym 
stopniu na możliwości dalszego rozwoju naszej firmy ASCO Numatics Sp. z o.o. na tym 
obszarze, a co za tym idzie, zwiększenia zatrudnienia (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga uwzględniona częściowo. Uwzględniając inne złożone do projektu Studium 
uwagi, w dokumencie wprowadzono zmianę polegającą na zawężeniu terenów 
przewidzianych dla rozwoju aktywności gospodarczej. Wschodnia część obszaru obecnie 
niezabudowanego została włączona w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Teren istniejących obiektów 
usługowych przy ul. Zygmunta włączono w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „U 
– Tereny zabudowy usługowej”, a obszar zlokalizowany poniżej, aż do ul. Klasowej – do 
jednostki „M3 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”. Obszar istniejących 
zakładów produkcyjnych oraz tereny niezbędne dla ich rozwoju – pozostawiono jako obszary 
rozwoju aktywności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że na obszarze graniczącym z terenami 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wprowadza się zakaz rozwoju funkcji 
produkcyjnych. Dodatkowo wzdłuż całej granicy terenów jednostki „AG1 – Tereny 
aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości” z terenami mieszkaniowymi 
wprowadzono w projekcie Studium strefę lokalizacji pasa zieleni izolacyjnej. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Ustalenie zasad obsługi komunikacyjnej dla terenu 
wskazanego w uwadze wykracza poza zakres ustaleń studium. Projekt Studium określa 
podstawowy układ komunikacyjny miasta (system dróg zapewniających powiązania 
ponadlokalne), nie odnosi się do kształtowania obsługi komunikacyjnej w skali lokalnej – 
takie rozwiązania są przedmiotem ustaleń miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 
Wskazane w uwadze odcinki ul. Jędrzejowskiej (pomiędzy ul. Tomaszowską, a doliną rzeki 
Olechówki) oraz ul. Kurczaki nie zostały włączone w projekcie Studium w sieć 
podstawowego układu komunikacyjnego miasta (nie mają klasy drogi zbiorczej ani wyższej). 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na terenach 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej „AG1 – Tereny aktywności gospodarczej 
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o ograniczonej uciążliwości” ustalono na poziomie minimum 10%. Ustalanie górnej granicy 
wskaźnika nie jest uzasadnione z uwagi na różnorodną specyfikę poszczególnych terenów. 
Szczegółowe ustalenia w tym zakresie, dostosowane do lokalnych uwarunkowań i potrzeb 
rozwojowych danego obszaru, będą przedmiotem rozstrzygnięć podejmowanych na etapie 
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 
Uwagi o numerach 943, 966 i 967 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły w dniach: 8 października 2017 r. – uwagi o numerach 966 i 967; 
9 października 2017 r. – uwaga o numerze 943, 

- dotyczą działki nr 167/29, w obrębie W-35, położonej przy ul. Elżbiety Łokietkówny 
oraz obszaru w rejonie ulic: Zakładowej, Elżbiety Łokietkówny, Władysława 
Opolczyka, Kazimierza Odnowiciela i Hetmańskiej. 

 
Pan  – uwaga nr 943, Pani  – uwaga nr 966 i Pan 

 – uwaga nr 967 składają uwagi dotyczące: 
1) przeznaczenie działki nr 167/29 na tereny zalesione, wyłączone spod zabudowy, 

zgodnie ze stanem istniejącym; 
2) uniemożliwienia realizacji nowych inwestycji zabudowy wielorodzinnej przy 

ul. Elżbiety Łokietkówny i ul. Janusza Mazowieckiego; 
3) zapewnienia odpowiedniego układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Zakładowej, 

Elżbiety Łokietkówny, Władysława Opolczyka, Kazimierza Odnowiciela 
i Hetmańskiej; 

4) zmniejszenia ruchu tranzytowego na ul. Zakładowej i ul. Hetmańskiej. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga uwzględniona częściowo. Uwaga wykracza poza szczegółowość ustaleń 
Studium. W projekcie Studium nie wyznacza się lasów i terenów zieleni urządzonej, 
o powierzchni mniejszej niż 3 ha, nie będących w Zarządzie Zieleni Miejskiej. Projekt 
Studium uzupełniono o zapis umożliwiający funkcjonowanie istniejących oraz tworzenie 
nowych terenów zieleni urządzonej w ramach wszystkich wyznaczonych jednostek 
funkcjonalno-przestrzennych. Doprecyzowanie zasięgu terenów zieleni nastąpi 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Obszar pomiędzy ul. Elżbiety Łokietkówny i ul. Janusza 
Mazowieckiego – częściowo zabudowany – otoczony jest zespołami zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej. Z tego względu został włączony w granice jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „M1 – Tereny wielkich zespołów mieszkaniowych”, wyznaczonej 
jako kontynuacja istniejących zespołów zabudowy osiedla Olechów. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Projekt Studium ustala podstawową sieć dróg i ulic o klasie 
technicznej zbiorczej (Z) i wyższej. Projektowany układ komunikacyjny w rejonie ulic 
wskazanych w uwadze zapewni dobrą obsługę komunikacyjną tego fragmentu miasta 
i poprawi relacje z otoczeniem. Obsługa komunikacyjna wewnątrz osiedla odbywa się 
poprzez ulice o niższej klasie niż zbiorcze. Wyznaczenie nowych ulic o klasie lokalnej (L) 
odbywa się na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
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Ad. 4) Uwaga nieuwzględniona. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium 
znacznie zredukowano ilość dróg o randze ponadlokalnej w stosunku do ustaleń 
obowiązującego Studium. Zrezygnowano m.in. z włączania ul. Zakładowej w strukturę ulic 
o klasie technicznej zbiorczej (Z). Zakłada się, ze ulica ta nie powinna być obciążona ruchem 
ponadlokalnym – tranzytowym. Przedłużenie ul. Hetmańskiej w kierunku ul. Transmisyjnej 
jest niezbędnym elementem układu ulic o klasie technicznej zbiorczej (Z) dla zachowania 
drożności układu komunikacyjnego w tej części miasta. Należy podkreślić, że w projekcie 
Studium pokazane są jedynie zasady połączeń drogowych i cel ich realizacji. Zgodnie 
z zapisami dokumentu, dopuszcza się możliwość zmiany przebiegu elementów liniowych 
takich jak drogi, pod warunkiem utrzymania ciągłości systemu. Szczegółowe trasowanie 
przebiegu danej drogi nastąpi na etapie wydawania stosownej decyzji administracyjnej. 
 
Uwaga nr 944 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 989/2, 989/3, 989/9, 989/10, 989/11, 989/12, 989/13, 989/15, 

989/16, 989/17, 989/18, 989/19 i 990/1 oraz części działek nr: 989/7, 989/8 i 989/14, 
w obrębie W-40, położonych przy ul. Rokicińskiej 427 oraz działek nr: 985/3, 985/5, 
985/6, 985/10, 985/11, 985/12, 985/13, 985/14, 985/15, 985/16, 985/17, 985/18, 
986/5, 987/1, 988/2, 988/3, 988/4, 988/10, 988/11, 988/12, 988/14, 988/18, 988/19, 
988/20, 988/23, 988/24, 988/25, 988/26, 988/28, 988/29, 988/30, 988/31 i 988/32, 
w obrębie W-40, położonych przy ul. Andrzejki. 

 
Państwo  składają uwagę dotyczącą: 
zmiany przeznaczenia ww. działek z terenów aktywnych przyrodniczo, w tym użytkowanych 
rolniczo „O” na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej na dużych działkach 
„M4”. 
Składający uwagę informują m.in., że: „zmiana ta będzie zgodna ze stanem faktycznym 
dotyczącym przekształceń funkcjonalno-przestrzennych postępujących w ww. obszarze 
w tym przeprowadzonych podziałów geodezyjnych terenów, istniejącej i postępującej 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zatwierdzonego przez służby Prezydenta Miasta 
Łodzi układu komunikacyjnego poprzez istniejące i projektowane drogi wewnętrzne. Zgodnie 
z zapisami obowiązującego Studium uwarunkowań. kierunków zagospodarowania 
przestrzennego z 2010 roku wszystkie tereny położone w obszarze ograniczonym ulicami 
Rokicińską, Rzeźną, Ziarnistą i Wieńcową przeznaczone były pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną jednostka funkcjonalno-przestrzenna MR: tereny zabudowy jednorodzinnej 
rezydencjonalnej. (…) W oparciu o decyzje o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na 
budowę wydane przez Prezydenta Miasta Łodzi, czyli ten sam organ, który opracowuje 
projekt Studium, którego dotyczy niniejsza uwaga, na przedmiotowym terenie powstało 10 
obiektów budowlanych z czego 8 to zabudowa jednorodzinna na działkach ewidencyjnych 
powyżej 1000 m2 – pozostałe to uzupełniająca zabudowa usługowa. Obecnie na wskazanym 
terenie realizowany jest proces budowlany kolejnych 11 budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych. (…) Odnosząc się do nieruchomości będących naszą własnością należy 
w tym miejscu zauważyć, że po wstępnym podziale nieruchomości na działki ewidencyjne 
o powierzchni 3000 m2 z wydzieleniem działki ewidencyjnej o numerze 989/14 jako działki 
pełniącej funkcję wewnętrznej drogi dojazdowej do wydzielonych nieruchomości Prezydent 
Miasta Łodzi (…) ustalił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sześciu 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych (…). Działający z upoważnienia Prezydenta Miasta 
Łodzi Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji decyzją Nr 56.2017 z dnia 2 marca 2017 r. 
zatwierdził zaopiniowany pozytywnie podział nieruchomości (…). Jednocześnie 
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zatwierdzony podział wskazanej nieruchomości wiąże się z naliczeniem przez Prezydenta 
Miasta Łodzi opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Jednocześnie 
w oparciu o decyzję Prezydenta Miasta Łodzi (…) prowadzone jest postępowanie dotyczące 
uzgodnienia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę dwóch budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi na terenie nieruchomości przy 
ul. Rokicińskiej 427, działka ewidencyjna o numerze 989/3 w obrębie geodezyjnym W-40. 
Ponadto dla działek ewidencyjnych o numerach 989/9, 989/10, 989/11, 989/12, 989/13 
i 990/1 oraz fragmentów działek ewidencyjnych o numerach 989/7, 989/8 (z wyłączeniem 
części użytku gruntowego Ls) w obrębie geodezyjnym W-40, działający w imieniu 
Prezydenta Miasta Łodzi, Zarząd Dróg i Transportu (…), potwierdził możliwość 
skomunikowania ww. nieruchomości poprzez fragment działki ewidencyjnej o numerze 
989/14 pełniący funkcję drogi dojazdowej do drogi gminnej, ulicy Ziarnistej”. 
Do uwagi dołączono: mapę z naniesionym proponowanym obszarem jednostki funkcjonalno-
przestrzennej „M4 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dużych działkach” 
obejmujący swoim zakresem wszystkie nieruchomości będące przedmiotem uwagi. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru i jego otoczenia (przewaga terenów 
niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przedmiotowe działki położone są 
w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem zieleni w zagospodarowaniu, 
częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju nowych struktur zabudowy. 
Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej jednostce, na których 
obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego 
(czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się 
wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
 
Uwagi o numerach 945 i 1375 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły: 9 października 2017 r. – uwaga nr 945; 13 października 2017 r. (data 
wpływu do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej), 9 października 2017 r. (data stempla 
pocztowego) – uwaga nr 1375, 

- dotyczą działek nr: 128/8, 128/10 i 128/11, w obrębie W-10, położonych przy 
ul. Listopadowej 44. 

 
Pan  – uwagi nr 945 i 1375 składa uwagi dotyczące: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej (M3). 
Składający w uwadze nr 945 informuje m.in., że: „teren ww. działek położony jest przy ulicy 
asfaltowej, wyposażony we wszystkie media, w przyszłym roku będzie realizowana 
kanalizacja. Projekt realizowany z budżetu obywatelskiego. Teren jest atrakcyjnie położony 
na wzniesieniu, położony wśród nowej zabudowy jednorodzinnej, można stworzyć 
wartościową zabudowę wzdłuż ulicy. Podobny teren, po zachodniej stronie ulicy 
Listopadowej jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową już w obowiązującym planie 
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miejscowym. Po wschodniej stronie ulicy powstało nowe osiedle (ul. Kiepury) na ponad 40 
domów, częściowo w budowie”. 
Do uwagi dołączono: 9 zdjęć przedstawiających ww. teren. 
Składający w uwadze nr 1375 dodaje m.in., że ww. działki „stanowią w większości pastwiska 
klasy V”. 
Do uwagi dołączono załącznik graficzny wskazujący obszar objęty uwagą. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych), 
znaczne rezerwy dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru 
wskazanego w uwadze (tereny po zachodniej stronie ul. Listopadowej) oraz dostateczna 
w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają 
możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej 
przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. W wyłożonym do publicznego wglądu 
projekcie Studium przedmiotowe działki położone są w granicach jednostki funkcjonalno-
przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny 
z dużym udziałem zieleni w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie 
przewidywane dla rozwoju nowych struktur zabudowy. Zgodnie z zapisami projektu Studium, 
dla wszystkich terenów w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie 
istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na 
podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 946 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 185, w obrębie W-10, położonej przy ul. Obłocznej. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej. 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „ (…) na terenie sąsiednim powstało blisko 10 domów 
jednorodzinnych, więc będzie to niesprawiedliwe, jeśli moja działka nie będzie mogła być 
zabudowana. Dodam tylko, że działka położona jest u zbiegu dwóch ulic, Listopadowej 
i Obłocznej, w której poprowadzone są wszystkie media”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych), 
znaczne rezerwy dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru 
wskazanego w uwadze (tereny po zachodniej stronie ul. Listopadowej) oraz dostateczna 
w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają 
możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej 
przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przedmiotowe działki położone są 
w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
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użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem zieleni w zagospodarowaniu, 
częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju nowych struktur zabudowy. 
Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej jednostce, na których 
obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego 
(czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się 
wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 

Uwaga nr 947 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,
- dotyczy działek nr: 186/39, 186/41, 186/42, 186/43, 186/45, 186/46, 186/47, 234, 237,

239, 242, 235, 238, 240, 243, 236 i 241, w obrębie W-10, położonych przy
ul. Obłocznej 3.

Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej. 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „w bezpośrednim sąsiedztwie jest realizowana 
zabudowa jednorodzinna, powstało ok. 30 budynków mieszkalnych (…), między ulicą 
Obłoczną i Hyrną. Także jest wybudowane osiedle domków przy ul. Kamykowej. W ulicy/ 
drodze dojazdowej/ znajdują się w zasadzie wszystkie media, wodociąg, gaz, energia, 
planowany jest światłowód, Mój teren podzielony jest na działki ok. 700-800 m2, byłam 
obciążona opłatą adiacencką z tytułu podziału gruntu na mniejsze działki (…)”. 
Do uwagi dołączono: mapę z ww. terenem. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych), 
znaczne rezerwy dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru 
wskazanego w uwadze (tereny po zachodniej stronie ul. Listopadowej) oraz dostateczna 
w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają 
możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej 
przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przedmiotowe działki położone są 
w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem zieleni w zagospodarowaniu, 
częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju nowych struktur zabudowy. 
Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej jednostce, na których 
obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego 
(czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się 
wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 

Uwaga nr 948 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,
- dotyczy działek nr 186/23 i 186/25, w obrębie W-10, położonych przy ul. Obłocznej 3.

Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
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Składająca uwagę informuje m.in., że: „na ww. działkach (…) planuję budowę domu (…). 
W związku z tym poniosłam opłatę adiacencką z tytułu podziału terenu. Własnym kosztem 
wybudowałam wodociąg, który przejęło ode mnie miasto Łódź. Udzieliłam służebności 
gazowni łódzkiej, która przez mój teren przeprowadziła gazociąg prowadzący również do 
dalej położonych działek wzdłuż ul. Hyrnej. Na działkach położonych wokół mojego terenu 
powstało już wiele domów jednorodzinnych, a tereny podzielono na małe działki (do terenu 
małej żwirowni), które obecnie nie nadają się na tereny rolne. Szkoda też poniesionych przez 
miasto Łódź na doprowadzenie do tych terenów wodociągu i gazociągu, które to pozostaną 
nie wykorzystane w przypadku uznania tego terenu jako terenu rolnego. Obecnie w tej 
okolicy nie prowadzi się żadnych upraw rolnych, a tereny wokół podzielono również na 
działki o pow. ok. 700-1000 m2, będące w posiadaniu różnych właścicieli, co wyklucza ich 
ponowne połączenie i prowadzenie działalności rolniczej". 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych), 
znaczne rezerwy dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru 
wskazanego w uwadze (tereny po zachodniej stronie ul. Listopadowej) oraz dostateczna 
w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają 
możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej 
przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Ponadto działki wskazane w uwadze 
znajdują się w korytarzu komunikacyjnym projektowanej drogi zbiorczej. Faktyczny zasięg 
pasa drogowego będzie podlegał doprecyzowaniu na etapie wydawania stosownej decyzji 
administracyjnej. 
 
Uwaga nr 949 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 167/2, 167/8, 167/9, 167/10 i 167/12, w obrębie W-10, położonych 

przy ul. Obłocznej 10 oraz działek nr: 189/1, 189/2, 189/3, 189/6, 189/4, 189/7 
i 189/8, położonych przy ul. Obłocznej 7, w obrębie W-10. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „ziemia na moich działkach to głównie piach i żwir 
(…). W ulicy Obłocznej znajduje się światło i gaz”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych), 
znaczne rezerwy dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru 
wskazanego w uwadze (tereny po zachodniej stronie ul. Listopadowej) oraz dostateczna 
w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają 
możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej 
przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Ponadto rozprzestrzenianie zabudowy 
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na ten obszar nie jest wskazane z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo (od strony północnej 
i południowej) terenów górniczych – wydane koncesje na wydobycie kopalin. 
 
Uwaga nr 950 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr 186/38 i 186/32, położonych przy ul. Obłocznej, w obrębie W-10.  

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „(…) nie jestem rolnikiem, nie prowadzę 
gospodarstwa, tereny nie są wykorzystywane na uprawy rolne. Ziemia jest V klasą 
nienadającą się do upraw (…). Posiadam decyzje o warunkach zabudowy, (…). Do mojej 
działki doprowadzony jest gaz, wybudowałem wodociąg i przekazałem na ŁSI na własny 
koszt, zakład energetyczny wybudował skrzynki, wspólnie z sąsiadami wybudowaliśmy drogę 
dojazdową z kruszywa”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych), 
znaczne rezerwy dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru 
wskazanego w uwadze (tereny po zachodniej stronie ul. Listopadowej) oraz dostateczna 
w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają 
możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej 
przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
 
Uwaga nr 951 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działek nr 186/29 i 186/30, położonych przy ul. Obłocznej, w obrębie W-10.  

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „wyżej wymienione działki położone są w terenie, 
który sąsiaduje bezpośrednio z osiedlem ponad 20 nowo budowanych budynków 
mieszkalnych,  
a z drugiej strony będzie kolejnych dziesięć domów jednorodzinnych. Całe tereny podzielone 
są na wymiarowe działki położone przy wewnętrznych ulicach. W uliczkach położone są 
wszelkie media, wykonane w ostatnich trzech latach (miejska sieć wodociągowa, gazowa, 
oraz kable energetyczne). (…) Dodatkowo, od południowej strony moich działek uchwalony 
został plan miejscowy, który oznaczył wszystkie te tereny jako zabudowa mieszkalna, 
częściowo jedno- a częściowo wielorodzinna”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
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Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych), 
znaczne rezerwy dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru 
wskazanego w uwadze (tereny po zachodniej stronie ul. Listopadowej) oraz dostateczna 
w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają 
możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej 
przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Ponadto działki wskazane w uwadze 
znajdują się w korytarzu komunikacyjnym projektowanej drogi zbiorczej. Faktyczny zasięg 
pasa drogowego będzie podlegał doprecyzowaniu na etapie wydawania stosownej decyzji 
administracyjnej. 
 
Uwaga nr 952 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 186/17, w obrębie W-10, położonej przy ul. Obłocznej 3. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „większość terenów w obrębie W10 to niewielkie 
działki o powierzchni od 500-12000 m2, na których powstało już wiele domów 
jednorodzinnych. Teren wyposażony jest w wodociąg i gazociąg, które to zostały tam 
doprowadzone w związku z rozwijającą się szybko zabudową jednorodzinną (…). Na ww. 
terenach nie stwierdza się żadnej działalności rolniczej, a rozdrobnienie terenu również 
przemawia przeciw takiemu przeznaczeniu tych terenów”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych), 
znaczne rezerwy dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru 
wskazanego w uwadze (tereny po zachodniej stronie ul. Listopadowej) oraz dostateczna 
w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają 
możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej 
przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
 
Uwaga nr 953 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 163/62, 163/63, 163/44, 163/54, 163/64, 163/65, 165/4, 165/5, 

165/6 i 165/7, w obrębie W-10, położonych przy ul. Kamykowej oraz działek nr: 
187/2, 189/14, 189/1, 189/2, 189/4, 189/13, 189/15, 189/16, 189/17, 189/6, 189/7, 
167/2, 167/3, 167/6, 167/9 i 167/11, w obrębie W-10, położonych przy ul. Obłocznej. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „w sąsiedztwie rozwija się dynamicznie budownictwo 
jednorodzinne, w pobliżu jest piękny park, szkoła podstawowa i gimnazjum, wygodna 
komunikacja do miasta, tereny ww. są absolutnie przyjazne pod kątem budownictwa 
jednorodzinnego”. 
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Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych), 
znaczne rezerwy dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru 
wskazanego w uwadze (tereny po zachodniej stronie ul. Listopadowej) oraz dostateczna 
w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają 
możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej 
przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Ponadto rozprzestrzenianie zabudowy 
na ten obszar nie jest wskazane z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo (od strony północnej 
i południowej) terenów górniczych – wydane koncesje na wydobycie kopalin. 
 
Uwaga nr 954 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działek nr: 163/44, 163/54, 163/63, 163/43, 165/8, 165/16 i 163/67, w obrębie 

W-10, położonych przy ul. Kamykowej oraz działki nr 187/2, w obrębie W-10, 
położonej przy ul. Obłocznej 10. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej. 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „(…) atutem jest świeże powietrze, dużo zieleni, 
uważam, że zabudowa jednorodzinna powinna się rozwijać, aby poprawić infrastrukturę 
i kondycję mieszkańców, jeśli chodzi o drogi dojazdowe, komunikację z miastem, dlatego też 
wzmiankowane działki powinny być przeznaczone w mpzp pod dalszą zabudowę 
jednorodzinną zważywszy, iż kondycja tutejszych gruntów rolnych to w przeważającej mierze 
żwiry i piaski stanowiące V klasę gruntu rolnego, mało wartościowe pod względem produkcji 
rolnej”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Bezpośrednie sąsiedztwo znacznych rezerw dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej (tereny po 
zachodniej stronie ul. Listopadowej) oraz terenów górniczych – wydane koncesje na 
wydobycie kopalin, a także dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przedmiotowe działki położone są 
w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem zieleni w zagospodarowaniu, 
częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju nowych struktur zabudowy. 
Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej jednostce, na których 
obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego 
(czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się 
wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
 
 
 



378 

Uwaga nr 955 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działek nr: 163/64, 163/65 i 163/54, w obrębie W-10, położonych przy 

ul. Kamykowej oraz działki nr 189/14, w obrębie W-10, położonej przy ul. Obłocznej. 
 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „teren ww. działek znajduje się na nowo 
wybudowanym osiedlu domków jednorodzinnych, wyposażony jest we wszystkie media. 
W pobliżu także rozwija się budownictwo jednorodzinne, tereny są dozbrajane w sieci 
wodociągowe, gazowe, elektryczne. (…) walory okolicy: cisza, spokój, blisko i bezpiecznie 
do szkoły i sklepu, zieleń, Duzy park z 'orlikiem" boiskiem. (…) nie ma już tutaj od dawna 
aktywnych gospodarstw rolnych i produkcji rolnej”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Bezpośrednie sąsiedztwo znacznych rezerw dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej (tereny po 
zachodniej stronie ul. Listopadowej) oraz terenów górniczych – wydane koncesje na 
wydobycie kopalin, a także dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przedmiotowe działki położone są 
w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem zieleni w zagospodarowaniu, 
częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju nowych struktur zabudowy. 
Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej jednostce, na których 
obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego 
(czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się 
wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 956 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy wszystkich jednostek funkcjonalno-przestrzennych w projekcie Studium. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 

1) dopuszczenia weryfikacji obszarów i obiektów zaliczonych do lokalnych dóbr kultury 
współczesnej na etapie sporządzania planu miejscowego; 

2) rezygnacji z obowiązku ustalania w planach miejscowych minimalnej wysokości 
zabudowy dla zabytków, dóbr kultury współczesnej, a także obiektów szczególnych; 

3) rezygnacji z obowiązku ustalania w planach miejscowych minimalnej wysokości 
parteru oraz artykulacji elewacji poprzez wyodrębnienie kondygnacji parteru; 
ewentualnie wprowadzenia „zalecenia” a nie „obowiązku” w zakresie ww. ustaleń; 

4) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi). 
Składająca uwagę informuje, że: „ze względu na stan zachowania obiektów zaliczonych do 
lokalnych dóbr kultury współczesnej, a także brak ochrony w przepisach prawa mogą one do 
czasu objęcia ochroną w planie miejscowym ulegać przekształceniom i zatarciu walorów oraz 
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cech decydujących o ich wartości i autentyczności. Ze względu na ochronę gabarytów 
obiektów zabytkowych oraz dóbr kultury współczesnej, w tym ich wysokości bezzasadne jest 
ustalanie dla nich minimalnej wysokości. Odnośnie obiektów szczególnych konieczność 
określenia minimalnej wysokości może uniemożliwić realizację obiektu o specjalnym 
przeznaczeniu i wyjątkowych cechach artystycznych, mającego uatrakcyjniać otoczenie. 
Ustalenie w planie miejscowym minimalnej wysokości parteru i artykulacji elewacji nowej 
zabudowy powinno być zaleceniem, dającym możliwość dostosowania zapisu do danego 
obszaru na etapie sporządzania planu miejscowego. Poza istniejącymi nieużytkowanymi 
obiektami, również użytkowane obiekty mogą wymagać zmiany funkcji na inną, nie 
wymienioną w przeznaczeniu danej jednostki funkcjonalno-przestrzennej”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. W projekcie Studium wskazuje się dobra kultury 
współczesnej obligatoryjne do ochrony, a także dobra kultury współczesnej fakultatywne, 
w ramach których dopuszcza się weryfikację listy proponowanych do objęcia ochroną 
lokalnych dóbr kultury współczesnej (rozszerzenie, skrócenie) w wyniku badań naukowych 
oraz terenowych (np. gdy obiekt zostanie wyburzony lub przebudowany) lub w przypadku, 
gdy obiekt zostanie uznany za zabytek. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Zapis w projekcie Studium dotyczy nowej zabudowy. 
Ad. 3) Uwaga uwzględniona częściowo. Pozostawiono zapisy w zakresie ustalania w planach 
miejscowych minimalnej wysokości parteru oraz artykulacji elewacji poprzez wyodrębnienie 
kondygnacji parteru, ale dodano informację, iż jest to „zalecenie”, a nie „obowiązek”. 
 
Uwaga nr 957 
 

- wpłynęła 8 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 510/1, położonej przy ul. Krakowskiej 26 oraz działki nr 506/1, 

położonej przy ul. Krakowskiej 34, w obrębie P-15. 
 

Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia działek wskazanych w uwadze na tereny budowlane (zabudowa 
mieszkaniowa). 
Składający uwagę informuje, że dla ul. „Krakowskiej 34 złożony został wniosek o warunki 
zabudowy i co do budowy domków nie było zastrzeżeń, poza tym że jest to ziemia oznaczona 
jako las, co jako właściciel tych działek staram się zmienić, ponieważ przez tą klasyfikację 
nie mogę nic zbudować. Jest to jedyny kawałek tzw. „lasu” w okolicy, który moim zdaniem 
nim nie jest i nie powinien figurować jako działka leśna (…). Przez okres ponad 100 lat na 
terenie tym nie była i nie jest prowadzona żadna gospodarka leśna w rozumieniu przepisów 
ustawy o lasach państwowych. Natomiast na Krakowskiej 26 jest obecnie składany wniosek 
o warunki zabudowy pod domki jednorodzinne i również istotne jest by ten teren był 
uwzględniony jako teren pod zabudowę, która istnieje w niedalekiej odległości od mojej 
działki”. 
Do uwagi dołączono: 2 wypisy z rejestru gruntów 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 



380 

Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Ponadto 
rozprzestrzenianie zabudowy na te tereny nie jest wskazane z uwagi na potrzebę na potrzebę 
utrzymania powiązań między istniejącymi terenami zieleni urządzonej, terenami rekreacyjno-
wypoczynkowymi i doliną rzeki Łódki – tereny te łączą się z szerszym obszarem, który 
stanowi istotny element systemu przyrodniczego miasta. 
 
Uwaga nr 958 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy projektu Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju dla doliny rzeki Bzury 

oraz części Lasu Łagiewnickiego. 
 
„Rada Osiedla Łagiewniki” składa uwagę dotyczącą: 

1) dopuszczenia zabudowy rezydencjonalnej, wprowadzenia rozwiązań mających na celu 
uszanowanie prawa własności mieszkańców osiedla, przy jednoczesnym zadbaniu 
o ochronę środowiska; 

2) poprawy stanu infrastruktury technicznej na terenie osiedla; 
3) przeprowadzenia ponownych konsultacji na terenie osiedla z możliwością dyskusji. 

Składający uwagę informują m.in., że: „działalność rolnicza w Łagiewnikach wygasła 
w sposób naturalny i dlatego też urbanizacja tych terenów będzie pozytywnie wpływała na ich 
stan utrzymania. Jednocześnie nadmieniamy, iż autorzy obecnego planu nie uwzględniają 
obecnej rzeczywistości. W okresie „bez planu" Wydział Architektury wydał kilka bardzo 
kontrowersyjnych pozwoleń na budowę. Nie wiemy, na jakiej produkcji rolnej miałoby 
polegać użytkowanie tej ziemi w środku osiedla (obszary między ulicami Czapli i Pszczelną 
oraz przy ul. Przepiórczej)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwzględniona częściowo. W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na 
włączeniu części działek przy ul. Czapli (w części południowej i północnej) w granice 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej „M4 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
na dużych działkach”. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna pozostałych działek 
(przewaga terenów niezabudowanych), ich walory przyrodnicze i krajobrazowe (dolina rzeki 
Bzury, otulina Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich), wykluczają możliwość 
wprowadzenia jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej o szerszym zasięgu; działki te pozostawiono w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Pozwoli to 
na zachowanie zasad zrównoważonego rozwoju i utrzymanie istniejących powiązań 
ekologicznych z sąsiednimi terenami aktywnymi przyrodniczo. Ponadto ustalenia planu 
ochrony Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich wskazują na potrzebę ograniczenia 
możliwości rozwoju zabudowy w tym rejonie miasta. 
Ad. 2) Uwaga uwzględniona w zakresie wskazania obszaru w rejonie ul. Przepiórczej 
i ul. Czapli do wyposażenia w infrastrukturę techniczną – kanalizacyjną. Na schemacie 10k 
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„System wodociągowo-kanalizacyjny” wrysowano ww. obszar jako wskazany do 
uzupełnienia sieci kanalizacyjnej. Do tekstu projektu Studium wprowadzono dodatkowo zapis 
mówiący o potrzebie włączenia w system kanalizacji miejskiej terenów w otoczeniu Lasu 
Łagiewnickiego. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie realizacji infrastruktury technicznej. Proces realizacji 
poszczególnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej wykracza poza zakres 
Studium. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Z uwagi na obszerność problematyki projektu Studium, 
wydłużono czas wyłożenia tego dokumentu do publicznego wglądu z 21 dni – jak określają 
przepisy odrębne – do 2 miesięcy (wyłożenie trwało od 17.07.2017 r. do 15.09.2017 r.). 
Oprócz codziennej (w dni robocze) możliwości zapoznania się z ustaleniami dokumentu 
i rozmowy z projektantami, uruchomiono dodatkowe punkty konsultacyjne w: Łódzkim 
Centrum Kontaktu z Mieszkańcami oraz w 5 innych lokalizacjach. Ponadto możliwość 
dyskusji nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami zapewniły zorganizowane 
w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi dwa spotkania – dyskusje publiczne (6 i 7 września 
2017 r.). Zarówno pozaustawowe formy konsultacji jak i wydłużony czas wyłożenia do 
publicznego wglądu miały na celu zapewnienie udziału jak najszerszego grona osób 
zainteresowanych kierunkami planowanych zmian w przestrzeni miasta. 
 
Uwagi o numerach 959 i 960 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 9 października 2017 r., 
- dotyczą projektu Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju dla doliny rzeki Bzury 

oraz części Lasu Łagiewnickiego. 
 

 – Pan  i 6 osób popierających uwagę – uwaga 
nr 959,  – Pani  i 214 osób popierających 
uwagę – uwaga nr 960 składają uwagi dotyczące: 

1) sprzeciwu dla pozbawienia części mieszkańców „możliwości wybudowania domu lub 
rozbudowania już istniejącego oraz zamieszkania w swoich rodzinnych stronach”; 

2) wniosku o niezmienianie klasyfikacji gruntów i nie odbieranie możliwości rozwoju 
osiedla; 

3) zarzutu, iż „Studium przewiduje tereny od ul. Kazimiery i Jana Marczyńskich 
w stronę terenów kolejowych jako tereny pod zabudowę, w chwili obecnej tereny te są 
puste (…), natomiast tereny gdzie stoją domy i w dalszym ciągu są wydawane 
warunki zabudowy i pozwolenia na budowę, mają zostać wykluczone z planów do 
zabudowy”; 

4) potrzeby „doinwestowania osiedla Łagiewnicki np. poprzez budowę nowych dróg, 
chodników, miejsc wypoczynku, czy też parkingów”; 

5) potrzeby budowy kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Łagiewniki w celu ochrony 
Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich oraz rzeki Bzury przed 
zanieczyszczeniami. 

Składający uwagę informują m.in., że: „wprowadzenie Studium w proponowanej formie 
prowadzić będzie do pozbawienia mieszkańców osiedla Łagiewniki, środków jakie ulokowali 
w posiadanych dotychczas gruntach. (…) Poprzez wprowadzenie Studium w proponowanej 
formie, część mieszkańców zostanie pozbawiona możliwości wybudowania domu lub 
rozbudowania już istniejącego (…).” Ponadto „osiedle Łagiewniki, to specyficzny teren, na 
którym w większej części mieszkają rodziny z pokolenia na pokolenie. Młodzi ludzie, którzy 
wyprowadzają się bliżej centrum miasta w 90% wracają, żeby móc znów osiedlić się 
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w swoich rodzinnych stronach, nie rzadko na swojej ojcowiźnie.(…) Ograniczenie zabudowy, 
którą przewiduje Studium, oznacza w rzeczywistości jej zakaz i dotyczy nie tylko budowana 
domów, ale uniemożliwia także budowę sieci kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej i innych. 
(…)” Składający uwagę wyrażają obawę, iż „przedmiotowe Studium wchodzić może 
w kolizję z planem sieci kanalizacyjnej. Skutkiem takich działań niewątpliwie będzie 
zablokowanie możliwości dalszego rozwoju i rozbudowy osiedla, co będzie miało negatywny 
wpływ na życie obecnie tam mieszkających łodzian. Przyjęcie przedmiotowego Studium 
może stać się również argumentem przeciwko budowie systemu odwodnienia i poprawie 
jakości i stanu dróg osiedlowych, o które od dłuższego czasu zabiegają mieszkańcy”, a także 
„może mieć negatywny wpływ na planu budowy sieci światłowodowej na osiedlu 
Łagiewniki, przez firmę Toya w ramach programu cyfryzacji. (…)” Składający uwagę 
zaznaczają również, że „do tej pory większość terenów znajdujących się na osiedlu 
Łagiewniki, były to pola uprawne i łąki które w żaden sposób nie były i w dalszym ciągu nie 
są interesujące przyrodniczo i kulturowo. (…) „Studium przewiduje tereny od 
ul. Marczyńskich w stronę torów kolejowych jako tereny pod zabudowę, w chwili obecnej 
tereny te są puste. Budzi więc niezrozumienie fakt, iż tereny dotychczas niezabudowane stają 
się terenami do potencjalnej zabudowy, natomiast tereny gdzie stoją domy i w dalszym ciągu 
wydawane są pozwolenia na budowę, mają zostać wykluczone z planów do zabudowy. 
Sytuacja ta odnosi się również do terenów lasu. Studium bowiem przewiduje wycięcie 
istniejącego lasu, który poniekąd jest pomnikiem historii i przyrody, w celu stworzenia 
w tamtym miejscu terenu pod zabudowę, natomiast ograniczone ma zostać prawo do 
budowania w miejscu gdzie do tej pory istniała zabudowa. (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) i Ad. 2) Uwaga uwzględniona w zakresie części działek przy ul. Czapli (w części 
południowej i północnej). W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na 
włączeniu ww. obszaru w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „M4 – Tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dużych działkach”. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie pozostałych działek wskazanych w uwadze. Nalezą do 
terenów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych (dolina rzeki Bzury, 
częściowo otulina Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich). Działki przylegające do 
koryta rzeki Bzury zostały w planie ochrony Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich 
wskazane do objęcia ochroną jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Łęgi nad Bzurą”.  
Przedmiotowe działki położone są w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem 
zieleni w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju 
nowych struktur zabudowy. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów 
w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili 
opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych 
decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Teren między ul. Kazimiery i Jana Marczyńskich a torami 
kolejowymi, wskazany w projekcie Studium jako jednostka funkcjonalno-przestrzenna „M4 – 
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dużych działkach”, jest obecnie 
częściowo zabudowany. Teren ten, przylegając bezpośrednio do jednostek mieszkaniowych 
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strefy zurbanizowanej zwartej, będzie stanowił kontynuację strefy terenów przeznaczonych 
pod zabudowę.  
Ad. 4) Uwaga nieuwzględniona. Podjęcie działań inwestycyjnych na terenie osiedla wykracza 
poza zakres ustaleń studium. 
Ad. 5) Uwaga uwzględniona w zakresie wskazania obszaru w rejonie ul. Przepiórczej 
i ul. Czapli do wyposażenia w infrastrukturę techniczną – kanalizacyjną. Na schemacie 10k 
„System wodociągowo-kanalizacyjny” wrysowano ww. obszar jako wskazany do 
uzupełnienia sieci kanalizacyjnej. Do tekstu projektu Studium wprowadzono dodatkowo zapis 
mówiący o potrzebie włączenia w system kanalizacji miejskiej terenów w otoczeniu Lasu 
Łagiewnickiego. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie realizacji infrastruktury technicznej. Proces realizacji 
poszczególnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej wykracza poza zakres 
Studium.  
 
Uwaga nr 961 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy terenu położonego w obrębie ulic Czapli i Pszczelnej, uwzględnionego 

w projekcie Studium jako obszary o wysokich walorach przyrodniczych, atrakcyjne 
krajobrazowo, częściowo wymagające ochrony prawnej. 

 
Pan  i 33 osoby popierające uwagę, składają uwagę dotyczącą: 
sprzeciwu dla planowanego wyłączenia obszaru w obrębie ul. Czapli i ul. Pszczelnej spod 
zabudowy i zawierające postulat przeznaczenia obszaru pod zabudowę „mieszkaniowo-
rezydencjonalną”, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego z 2010 r. 
Składający uwagę informują m.in., że: „przewidziany w projekcie obszar położony jest na 
gruntach rolnych o niskiej klasie bonitacyjnej które w żaden sposób nie są wartościowe 
przyrodniczo. Projekt zawiera sprzeczność pomiędzy założeniami jakie do tej pory 
obowiązywały w zakresie gruntów rolnych, które umożliwiały realizację zabudowy 
siedliskowej lub rezydencjonalnej”. 
Do uwagi dołączono: listę podpisów właścicieli gruntów położonych przy ul. Czapli, 7 map 
z oznaczonym obszarem jakiego dotyczy powyższe pismo. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na włączeniu części działek przy 
ul. Czapli (w części południowej i północnej) w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej 
„M4 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dużych działkach”. Obecna 
struktura funkcjonalno-przestrzenna pozostałych działek (przewaga terenów 
niezabudowanych), ich walory przyrodnicze i krajobrazowe (otulina Parku Krajobrazowego 
Wzniesień Łódzkich), wykluczają możliwość wprowadzenia jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej o szerszym zasięgu, 
działki te pozostawiono w jednostce funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne 
przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Pozwoli to na zachowanie zasad 
zrównoważonego rozwoju i utrzymanie istniejących powiązań ekologicznych z sąsiednimi 
terenami aktywnymi przyrodniczo. Ponadto ustalenia planu ochrony Parku Krajobrazowego 
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Wzniesień Łódzkich wskazują na potrzebę ograniczenia możliwości rozwoju zabudowy 
w tym rejonie miasta. 
 
Uwaga nr 963 
 

- wpłynęła 7 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 7/4, w obrębie B-38, położonej przy ul. Aleksandrowskiej. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 

1) przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2) zapewnienia dojazdu do ww. działki; 
3) zmniejszenia minimalnej odległości zabudowy od granic cieku. 

Składająca uwagę informuje, że: „w starym planie zagospodarowania przestrzennego działka 
przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną. 
Do uwagi dołączono mapę terenu. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru i jego 
otoczenia (przewaga terenów niezabudowanych), dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz bezpośrednie sąsiedztwo projektowanej 
drogi S14 wykluczają możliwość wyznaczenia jednostki funkcjonalno-przestrzennej 
przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Ponadto rozprzestrzenianie zabudowy 
na te tereny nie jest wskazane, z uwagi na to, iż przedmiotowa nieruchomość położona jest na 
obszarze zagrożonym zalaniem wodami powodziowymi rzek. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga wykracza poza zakres ustaleń projektu Studium. 
Zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego określa kierunki rozwoju systemów komunikacji w tym systemu drogowego 
wskazując schemat podstawowego układ komunikacyjnego na terenie miasta. Kwestia 
zapewnienia dojazdu do poszczególnych nieruchomości jest ustalana na poziomie 
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wydawania 
stosownych decyzji administracyjnych. Dokument studium ze względu na skalę opracowania 
i stopień szczegółowości nie odnosi się zatem do kwestii zapewnienia obsługi 
komunikacyjnej poszczególnych działek. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga wykracza poza zakres ustaleń projektu Studium. 
Kwestie związane z odległościami zabudowań od cieków i zbiorników wodnych regulują 
przepisy odrębne z zakresu prawa wodnego i są ustalane na podstawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
Uwaga nr 964 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.  
- dotyczy działek nr 38/1 i 38/2, w obrębie B-19, położonych przy ul. Wycieczkowej 

i ul. Stanisława Działka (obecnie ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego). 
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Pani  i Pan  składają uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej niskiej 
„M2” lub tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej na dużych działkach 
z udziałem terenów rekreacyjno-wypoczynkowych „M4/RW”. 
Składający uwagę informują m.in., że: „działka nasza jest zabudowana w sposób trwały. 
Budynek mieszkalny, jednorodzinny, murowany o pow. 150 m2, parterowy z poddaszem 
użytkowym, budynek gospodarczy murowany o pow. 220 m2 parterowy. Do budynków są 
doprowadzone media (woda, prąd, gaz), teren posiada trwałe ogrodzenie metalowe na 
podmurówce. W ewidencji gruntów teren jest oznaczony symbolem „B”. Ponadto jesteśmy 
w posiadaniu decyzji miasta Łodzi (…) o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji 
polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku gospodarczego wraz ze 
zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na dom opieki oraz budowę domu opieki 
wraz z urządzeniami towarzyszącymi (trwają prace projektowe)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Przedmiotowe działki znajdują się na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, 
będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. W planie ochrony Parku wskazano 
obszar ww. działek oraz ich sąsiedztwa jako teren górnego, źródłowego odcinka doliny 
Bzury, o wybitnych walorach ekologicznych i krajobrazowych na przedpolu Lasu 
Łagiewnickiego. W strefie tej wskazano na potrzebę wprowadzenia zakazu lokalizacji 
nowego budownictwa, z wyłączeniem niewielkich obiektów związanych wyłącznie z obsługą 
ruchu turystycznego. Powyższe względy wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie 
miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej. Przedmiotowa działka położona jest w granicach wyznaczonej w wyłożonym 
do publicznego wglądu projekcie Studium jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny 
aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem zieleni 
w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju nowych 
struktur zabudowy. Przeznaczeniem dopuszczalnym w tej jednostce są tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe. 
 
Uwaga nr 965 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr 97/2 i 76, w obrębie P-40, położonych przy ul. Pancerniaków oraz 

działki nr 78/8, 40, 41 w obrębie P-40, położonej przy ul. Szczecińskiej i ul. Huta 
Jagodnica. 

 
Państwo  składają uwagę dotyczącą: 

1) przeznaczenia działek nr 97/2, 76 na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) przeznaczenia działki nr 78/8 wraz z działkami 40 i 41 na tereny handlowo-usługowo-

magazynowe. 
Składający uwagę informują, że: „odnośnie dz. nr 97/2 obowiązujące studium uwarunkowań 
– objęło naszą działkę możliwością zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ponadto 
Prezydent m. Łodzi wydał w dniu 14.12.2016 r. pozytywną decyzję o warunkach zabudowy 
na budowę do dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych (trwają prace 
projektowe). Odnośnie dz. Nr 78/8 (wspólnie z działkami 40 i 41) jesteśmy również 
w posiadaniu decyzji Prezydenta miasta Łodzi z dnia 10.06.2014 r. o warunkach zabudowy na 
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budowę budynku usługowo – handlowo – magazynowego z częścią biurową i mieszkalną 
(proj. pow. 2500 m2) trwają prace projektowe dla wydania pozwolenia na budowę”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru 
(przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej.  
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru 
(przewaga terenów niezabudowanych), wyklucza możliwość wyznaczenia w tym rejonie 
miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy usługowej. 
Ponadto rozprzestrzenianie zabudowy na te tereny nie jest wskazane zarówno ze względów 
krajobrazowych jak i ekologicznych. Tereny te łączą się z szerszym obszarem, który stanowi 
istotny element systemu przyrodniczego miasta. Należy nadmienić również, że ze względu na 
szczególne walory przyrodnicze i krajobrazowe tego obszaru może on zostać wskazany do 
objęcia prawną formą ochrony przyrody. Dodatkowo należy zauważyć, że wielkość działek, 
których dotyczy uwaga, jest nieadekwatna do wskazanego w uwadze przeznaczenia (teren 
handlowo-usługowo-magazynowy). 
 
Uwaga nr 968 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy terenu w obrębach: W-45, W-46, W-47, W-48 i W-10 – osiedla Nowosolna 

oraz terenów przyległych. 
 
Pani  i Pan  składają uwagę dotyczącą: 
poparcia dla wprowadzenia terenów zieleni w rejonie ulic: Byszewskiej, Brzezińskiej, 
Wiączyńskiej i rezygnacji z wprowadzania strefy terenów przemysłowych w tym obszarze. 
Składający uwagę informują m.in., że: „Nowosolna nie ma (…) żadnych tradycji 
przemysłowych, jej rozwój związany jest z rozwojem budownictwa mieszkaniowego, gdyż 
osiedle postrzegane jest jako atrakcyjne miejsce do mieszkania, z dużą jeszcze strefą zieleni 
i spokoju. Są tu też ulokowane duże ogródki działkowe jako strefa relaksu dla wielu łodzian. 
(…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga nie zawiera sformułowania zarzutu do ustaleń projektu Studium, jednakże w wyniku 
uwzględnienia innych uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 
Studium, wyznaczono teren aktywności gospodarczej w rejonie projektowanej obwodnicy 
osiedla Nowosolna (na terenach obecnie niezainwestowanych, zlokalizowanych na południe 
od ul. Brzezińskiej). Mając na celu minimalizację konfliktów przestrzennych i społecznych, 
na styku z terenami mieszkaniowymi wskazano strefy kształtowania zieleni izolacyjnej. 
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Uwaga nr 969 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 313/9, w obrębie G-4, położonej przy ul. płk Jana Kilińskiego, 

ul. Jana Dąbrowskiego. 
 
Pan składa uwagę dotyczącą: 
wprowadzenia na ww. działce możliwości lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2. 
Składający uwagę informuje, że: „jako właściciel działki planuję na przedmiotowym terenie 
budowę obiektu handlowo-usługowego. Potencjalnie możliwe, że będzie to obiekt 
o powierzchni handlowej powyżej 2000 m2. Jak wskazują inwestycje w okolicach 
skrzyżowania Kilińskiego i Dąbrowskiego w ostatnich latach, skrzyżowanie to staje się 
centralnym punktem osiedla w rozumieniu funkcji handlowo-usługowych. W związku z tym 
inwestycje o charakterze wielkopowierzchniowym są jak najbardziej uzasadnione i będą 
działać na korzyść osiedla mieszkaniowego”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Analizy w zakresie potrzeb i nasycenia miasta obiektami handlowymi o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2 wykazały brak zasadności wyznaczania nowych terenów pod 
realizację tego typu funkcji na obszarze Łodzi. W projekcie Studium przyjęto założenie, że 
tego typu funkcje mogą pojawić się jedynie w obrębie dwóch terenów pofabrycznych, jako 
istotny czynnik ich aktywizacji (dawne zakłady „Wifama” i posiadła wodno-fabryczne). 
 
Uwaga nr 970 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 232/25, w obrębie W-45, położonej przy ul. Jana Kasprowicza 22. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
włączenia drugiego budynku mieszkalnego, z wjazdem od ul. Witkacego, do obszaru 
wskazanego pod zabudowę jednorodzinną. 
Składająca uwagę informuje, że: „w najbliższym czasie na wskazanej działce gruntu 
zamierzam wybudować dom jednorodzinny, całoroczny dla mojej rodziny. Decyzja 
o warunkach zabudowy jest w trakcie realizacji”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na najintensywniej 
zagospodarowanych terenach wzdłuż ul. Jana Kasprowicza, w pasie o szerokości do około 
95 m, wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „PM – Tereny zabudowy 
mieszkaniowej w układach ulicowych”. Zgodnie z zapisami projektu Studium, w granicach 
tej jednostki dopuszcza się realizację drugiego pasa zabudowy na zapleczu istniejących 
budynków usytuowanych wzdłuż ulicy. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna 
pozostałej części działki oraz jej otoczenia (przewaga terenów niezabudowanych otoczonych 
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ogrodami działkowymi), a także dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej o szerszym zasięgu przewidzianej dla rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej. Ponadto zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich 
terenów, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania 
planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji 
administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). Zostanie to szczegółowo określone w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
Uwaga nr 971 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr 232/29 i 232/30, w obrębie W-45, położonych przy ul. Jana 

Kasprowicza 22a. 
 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej 
„MN”. 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „w przyszłości na wskazanych ww. działkach gruntu 
zamierzam wznieść zabudowę mieszkaniową jednorodzinną całoroczną”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na najintensywniej 
zagospodarowanych terenach wzdłuż ul. Jana Kasprowicza wyznaczono jednostkę 
funkcjonalno-przestrzenną „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”. 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna pozostałej części działki oraz jej otoczenia 
(przewaga terenów niezabudowanych otoczonych ogrodami działkowymi), a także 
dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Zgodnie z zapisami 
projektu Studium, dla wszystkich terenów, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie 
istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie 
stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). Zostanie to szczegółowo określone 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
 
Uwagi o numerach 972, 973, 974 i 975 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 9 października 2017 r., 
- dotyczą obszaru osiedla Nowosolna. 

 
Pani  i Pan  – uwaga nr 972, Pani 

 i Pan  – uwaga nr 973, Pani  
i Pan  – uwaga nr 974 i Pan  – uwaga nr 975 składają 
uwagi dotyczące: 
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1) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
2) zwrócenia uwagi na konieczność realizacji zarówno południowej jak i północnej 

obwodnicy Nowosolnej. Zaznaczają, że realizacja północnej obwodnicy powinna być 
zrealizowana w kierunku ul. Brzezińskiej, w rejonie centrum handlowego M1; 

Składający uwagę informują m.in., że konieczność realizacji północnej i południowej 
obwodnicy Nowosolnej wynika z faktu iż rozładowałyby one część ruchu ze wszystkich 
kierunków, zanim skupi się ona na centralnym skrzyżowaniu Nowosolnej; 

3) zasugerowania, że najlepszym rozwiązaniem komunikacyjnym dla Rynku Nowosolna 
jest stworzenie ronda; 

4) sprzeciwu wobec lokalizacji strefy przemysłowej w rejonie ul. Brzezińskiej. 
Składający uwagę informują m.in., że „wobec olbrzymich trudności w rozwiązaniu 
przepustowości ulicy Brzezińskiej skandalicznym absurdem jest wydanie zgody na budowę 
Centrum Logistycznego/Hali Magazynowej w planowanej strefie przemysłowej w miejscu 
przylegającym do ulicy Brzezińskiej. (…) ale jakim sposobem ulica Brzezińska ma obsłużyć 
tak duże dodatkowe obciążenie? Po raz kolejny bez zatwierdzenia budowy Obwodnicy, 
z jednoczesnym jej bezpośrednim skomunikowanie z planowanymi terenami przemysłowymi 
i rozwiązania kompleksowej przepustowości Centralnego Skrzyżowania Nowosolnej wszelkie 
dalsze zgody na powstanie podobnych obiektów przemysłowych muszą być wstrzymane”.  

5) rezygnacji z zapisu dotyczącego minimalnej powierzchni działki budowlanej 
w wysokości 250 m2 oraz wyznaczenie większej powierzchni.  

Składający uwagę zaznaczają m.in., że „istniejące nieruchomości mają zazwyczaj znacznie 
większą powierzchnię”; 

6) zwrócenia uwagi, że w nowoprojektowanym Studium nie zaplanowano uzupełnienia 
osiedla Nowosolna o nowe tereny usług oświaty m.in. „drugiej szkoły (…) żłobka, 
(…) przedszkola”; 

7) zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej i modernizacji istniejących sieci 
m.in. rozwiązania problemu odwodnienia i zaopatrzenia w energię osiedla Nowosolna. 

Składający uwagę dodają, że w trakcie spotkań i konsultacji uzyskiwali informację, że 
budowa ronda w Nowosolnej jest „niemożliwa ze względu na stanowisko Konserwatora 
Zabytków”, jednak na spotkaniu 3 października otrzymali informację, że „prawdziwym 
powodem jest nierozwiązany problem odwodnienia centrum Nowosolnej (…)”. Składają 
zapytanie „czy w takiej sytuacji można planować plac publiczny i układ ulic osiedlowych 
wokół Centrum, które mają przejąć poważne obciążenia komunikacyjne i stać się Centrum 
Społecznym Osiedla bez rozwiązania problemu odwodnienia? Problem odwodnienia dotyczy 
również ulicy Pomorskiej, szczególnie na odcinku ulic Wendy/Peoniowa i Mileszki. Kilka lat 
temu na spotkaniu z mieszkańcami o wspomnianym problemie odwodnienia ulic 
w Nowosolnej” oceniono, że wstępny koszt tego przedsięwzięcia to około 120 mln zł. 
Składający uwagę informują również, że „również realizowana już zabudowa obiektami 
handlowymi nosi znamiona przypadkowej i chaotycznej.” Dodają, że uzyskali informację, iż 
„sklep Biedronka i jej plac parkingowy postawiono na drodze naturalnego spływu wód 
deszczowych do starej dolinki rzecznej”; 

8) zgłoszenia uwag do projektowanego przebiegu Obwodnicy Nowosolnej m.in.: 
a) zwrócenia uwagi, iż „skierowanie ruchu do węzła nr 21 (zjazd na ulicę 

Brzezińską) poprzez obwodnicę w kierunku południowym (do ulicy 
Pomorskiej)” może zostać zrealizowane wyłącznie jeśli jednocześnie 
realizowany będzie wiadukt nad torami kolejowymi do ulicy Puszkina. 
Składający uwagę dodaje, że obecnie „olbrzymim problemem jest przedostanie 
się do ulicy Rokicińskiej na stronę północną torów (…)”. 

b) zaznaczenia, że „projekt Obwodnicy musi uwzględnić nowe wygodne 
skomunikowanie z planowaną strefą przemysłową, 
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c) przeprowadzenia analiz umożliwiających przedłużenie i połączenie ulicy 
Jugosłowiańskiej z ulicą Pomorską. 

 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. W projekcie Studium nie przewiduje się utworzenia pełnego 
ringu na terenie osiedla Nowosolna. Zawarty w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie 
Studium przebieg obwodnicy Nowosolnej, jest zgodny z koncepcją przygotowaną przez 
Zarząd Inwestycji Miejskich do przetargu na realizację drogi, jak również wynika 
z przeprowadzanych analiz i konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz Radami Osiedli. 
Ponadto, brak drogi w północnej części osiedla, o podobnym charakterze jak projektowana 
obwodnica, wynika z prognozowanych, niskich wartości natężenia potoków ruchu 
samochodowego. Projekt Studium określa podstawowy układ komunikacyjny miasta (system 
dróg zapewniających powiązania ponadlokalne) i nie odnosi się do kształtowania obsługi 
komunikacyjnej w skali lokalnej – takie rozwiązania są przedmiotem ustaleń miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Decyzje dotyczące procesu realizacji dróg i kształtowania 
skrzyżowań wykraczają poza zakres przedmiotowy studium. 
Ad. 4) Uwaga nieuwzględniona. Po przeprowadzeniu ponownych analiz, w tym wydanych 
decyzji administracyjnych, w projekcie Studium wskazano możliwy, maksymalny zasięg 
rozwoju terenów aktywności gospodarczej w tym rejonie miasta – wyznaczono jednostkę 
funkcjonalno-przestrzenną „AG1 – Tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej 
uciążliwości”, na południe, od ul. Brzezińskiej oraz wskazano strefy kształtowania zieleni 
izolacyjnej na styku z terenami mieszkaniowymi. 
Ad. 5) Uwaga nieuwzględniona. Określone w projekcie Studium wskaźniki dotyczące 
zagospodarowania i użytkowania terenów, należy traktować jako modelowe. Po 
przeanalizowaniu możliwości ich zapewnienia na etapie sporządzania planu miejscowego, 
dopuszcza się ich skorygowanie. 
Ad. 6) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga wykracza poza szczegółowość ustaleń studium. 
W projekcie Studium nie wyznacza się odrębnych terenów inwestycji w zakresie 
infrastruktury społecznej, jednak zakłada się, że usługi publiczne powinny być organizowane 
w ramach struktur mieszkaniowych jako ich nieodłączny element. Zapisy dla poszczególnych 
jednostek funkcjonalno-przestrzennych o charakterze mieszkaniowym, dopuszczają 
funkcjonowanie istniejących oraz lokalizowanie nowych obiektów infrastruktury społecznej. 
Ad. 7) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Proces realizacji 
poszczególnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej wykracza poza 
zakres Studium. 
Ad. 8) Uwaga nieuwzględniona. Decyzje dotyczące terminu i procesu realizacji dróg 
wykraczają poza zakres przedmiotowy studium. Zawarty w wyłożonym do publicznego 
wglądu projekcie Studium przebieg obwodnicy Nowosolnej, jest zgodny z koncepcją 
przygotowaną przez Zarząd Inwestycji Miejskich do przetargu na realizację drogi. Zgodnie 
z zapisami projektu Studium zasięg, lokalizacja i przebieg elementów szczególnych 
w zakresie systemu komunikacyjnego podlegają doprecyzowaniu na etapie wydawania 
stosownych decyzji administracyjnych. Dopuszcza się możliwość zmiany przebiegu 
elementów liniowych takich jak drogi pod warunkiem utrzymania ciągłości systemu. 
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Uwaga nr 976 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 12/21, 12/40, 12/41, 12/42, 12/43, 12/33 i 12/34, w obrębie P-18, 

położonych przy ul. Łąkowej 3/5R i 3/5S. 
 
Państwo  składają uwagę dotyczącą: 

1) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
2) weryfikacji granic terenów mieszkaniowych o dużej gęstości zabudowy, dla których 

zakłada się zaspokojenie potrzeb w zakresie dostępności do terenów zieleni poprzez 
realizację małych parków lub skwerów o minimalnej powierzchni 0,2 ha 
wyznaczonych na rys. 28 (Dostępność do terenów zieleni oraz centra lokalne 
jednostek mieszkaniowych), poprzez wyłączenie z nich ww. działek. 

 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Wyznaczona strefa określa tereny o największym deficycie 
zieleni w strefie śródmiejskiej miasta. 
 
Uwaga nr 977 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy terenu w obrębach B-10 oraz B-11.  

 
Pani , Pan , Pan  i Pani  

 składają uwagę dotyczącą: 
1) konieczności sporządzenia dla obszaru obrębów geodezyjnych B-10 i B-11 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu powstrzymania 
„postępującej nieprzemyślanej urbanizacji”; 

2) dla terenów PM wzdłuż ul. Przepiórczej: „utrzymania tradycyjnej struktury 
przestrzennej układów ruralistycznych oraz elementów dziedzictwa przyrodniczego, 
kulturowego oraz krajobrazowego poprzez odpowiednia parcelację działek – 
powierzchnia minimum 3000 m2, z możliwością uzupełnia zabudowy w oparciu 
o wskaźniki: intensywność zabudowy – maksimum 0,11, udział powierzchni 
biologicznie czynnej – minimum 70%, maksymalna wysokość zabudowy – 9 m, 
w linii zabudowy będącej przedłużeniem linii zabudowy działek sąsiednich, 
w pojedynczych pasach po obu stronach ulicy”; 

3) dla terenów PM wzdłuż ul. Przepiórczej: „wprowadzenia zakazu zabudowy 
w granicach wyznaczonych korytarzy i węzłów ekologicznych oraz dolesiania tych 
obszarów gatunkami dostosowanymi do siedliska”; 

4) rozszerzenia otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich do granic użytku 
ekologicznego „Łęgi nad Bzurą”, zgodnie z Aneksem do Planu Ochrony Parku; 

5) „utrzymania niskiego natężenia ruchu na ul. Przepiórczej wzdłuż obszarów 
proponowanych do objęcia prawną formą ochrony przyrody, poprzez niedopuszczanie 
realizacji drugiego pasa zabudowy na zapleczu istniejących budynków, oraz 
nieprzekształcania drogi gruntowej na nawierzchnię asfaltową, co wiązałoby się 
z intensyfikacją ruchu z/do obszarów Zgierza”; 
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6) „dopuszczenia przekształcania gruntów rolnych na tereny o innym użytkowaniu, tylko 
na potrzeby agroturystyki, turystyki oraz rekreacji, przy zachowaniu odpowiednich 
zabezpieczeń w stosunku do środowiska przyrodniczego”. 

Składający uwagę informują m.in., że: „(…) niniejszym, przypominamy o uwzględnieniu 
podczas sporządzania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Łodzi (2017) wskazówek dotyczących zrównoważonego rozwoju 
obszarów położonych pomiędzy Lasem Łagiewnickim a uroczyskiem leśnym Chełmy, 
wynikających z opracowań: Założenia polityki ekologicznej miasta (1997), Program 
Rewitalizacji Rzeki Bzury (1999), Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich 
(2003), Program Błękitno-Zielona Łódź (2010), Program Ochrony Środowiska WŁ (2012), 
Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (2016), jak również 
z audytów przyrodniczych i opracowań ekofizjograficznych sporządzanych na potrzeby 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łodzi (2010) 
oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego (2010). Tereny te są 
określane w ww. opracowaniach jako projektowany Obszar Chronionego Krajobrazu 
„Korytarz Chełmy-Łagiewniki" i stanowią integralny element koncepcji ochrony 
najcenniejszych ekosystemów przyrodniczych miasta w ramach projektów „Zielony Krąg 
Tradycji i Kultury", „Zielone Skarby Łodzi" oraz „Błękitno-Zielona Sieć", jak również ważny 
w skali regionu korytarz ekologiczny umożliwiający migrację chronionych gatunków 
zwierząt, roślin oraz grzybów między wyżej wymienionymi kompleksami leśnymi. 
Występujące w dolinie Bzury fitocenozy łęgu olszowo-jesionowego (…) są siedliskami 
o znaczeniu priorytetowym dla Wspólnoty, co oznacza, że jeśli nie przetrwają na terenie UE, 
to znikną całkiem z powierzchni ziemi, a zatem kraje członkowskie muszą względem nich 
podejmować właściwe działania ochronne w celu poprawy ekologicznej spójności programu 
Natura 2000 poprzez zachowanie, a w stosownych przypadkach rozwinięcie cech 
krajobrazowych o dużym znaczeniu dla dzikiej fauny i flory. Biotopy te stanowią praktycznie 
na całym terenie omawianego obszaru dojrzałe ekosystemy leśne z wiekowym drzewostanem 
najwyższej bonitacji o spontanicznie kształtującej się strukturze z udziałem elementów 
kluczowych dla związanej z ekosystemem flory i fauny (…) i mają kapitalne znaczenie dla 
ochrony rodzimej awifauny, w tym również gatunków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej. 
Wpływają one na funkcjonowanie cieku, stanowiąc barierę geochemiczną dla spływów 
z otoczenia, kształtują brzeg cieku, stabilizują stosunki wodne i są jednym z kluczowych 
elementów decydujących o naturalnej retencji wód. Siedliska tego typu lasów na nizinach 
z dobrze zachowanym stanem pokrywy roślinnej ocalały jedynie w postaci fragmentów na 
niewielkich odcinkach dolin małych rzek i strumieni oraz należą do jednych z bogatszych 
florystycznie i faunistycznie zbiorowisk w Europie. (…) Sygnalizujemy również, iż na 
przedmiotowych terenach zachodzą procesy parcelacji ziemi z wykorzystaniem luk 
prawnych, które powodują rozdrobnienie i zabudowywanie ostatnich rozległych połaci 
gruntów rolnych, które to będąc jednocześnie najcenniejszymi przyrodniczo obszarami miasta 
są niezbędne do stabilizacji mocno nadwyrężonego środowiska przyrodniczego regionu. (…) 
Rewitalizacja Łodzi powinna odbywać się w sposób holistyczny i zgodny z zasadami 
ekorozwoju, tym bardziej w stosunku do szczególnie cennych obszarów przyrodniczych 
i krajobrazowych o znaczeniu ponadlokalnym, gdzie w związku z chaotycznymi 
i niekontrolowanymi procesami urbanizacji zachodzą zmiany o charakterze nieodwracalnej 
degradacji”. 
Do uwagi dołączono:  

- Druk BAM nr 89/2009 – projekt uchwały RM w Łodzi w sprawie wyznaczenia 
obszaru chronionego krajobrazu „Korytarz Chełmy-Łagiewniki” z dnia 03.02.2009 r. 
zawierający m.in. mapę obszaru chronionego krajobrazu w skali 1:17000 oraz wykaz 
współrzędnych geograficznych granic obszaru, 
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- fragment opracowania: „Zielone Skarby Łodzi" z 2008 r. dotyczące projektowanego 
obszaru chronione o krajobrazu „Korytarz Chełmy-Łagiewniki" oraz ustanowionego 
użytku ekologicznego „Międzyrzeczy Bzury i Łagiewniczanki”. 

 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Ta część uwagi nie zawiera sformułowania zarzutu do 
ustaleń projektu Studium, którego uwzględnienie wiązałoby się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w projekcie. Obszar wskazany w uwadze został oznaczony 
w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium jako „wskazany do sporządzenia 
planu miejscowego”. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Ustalenia projektu Studium zawarte w karcie dla jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych” 
zostały sformułowane dla wszystkich jednostek „PM” na terenie całego miasta. Ze względu 
na stopień szczegółowości Studium (podstawowa skala 1:15000), nie jest możliwe ich 
zróżnicowanie i dostosowanie do lokalnych uwarunkowań i potrzeb - takie działanie będzie 
możliwe na etapie sporządzania planu miejscowego. Jak zapisano w ustaleniach projektu 
Studium, podane wskaźniki dotyczące zagospodarowania i użytkowania terenów oraz 
parametry dotyczące wielkości działek należy traktować jako wielkości wyjściowe, które po 
przeanalizowaniu potrzeb oraz możliwości ich zapewnienia mogą być skorygowane. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona w zakresie ustaleń dla korytarzy i węzłów ekologicznych. Ta 
część uwagi nie zawiera sformułowania zarzutu do ustaleń projektu Studium, którego 
uwzględnienie wiązałoby się z koniecznością wprowadzenia zmian w projekcie. 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium znajduje się zapis mówiący 
o potrzebie zachowania korytarzy ekologicznych jako wolnych od zabudowy.  
Uwaga uwzględniona w zakresie dolesiania obszarów gatunkami dostosowanymi do siedliska 
– uzupełniono tekst projektu Studium o zapisy dotyczące konieczności dostosowania 
sadzonych gatunków drzew do warunków siedliskowych. 
Ad. 4) Uwaga nieuwzględniona. Podjęcie działań zmierzających do zmiany granic otuliny 
Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich wykracza poza zakres ustaleń studium. 
Ad. 5) Uwaga nieuwzględniona. Obecny stopień zainwestowania obszaru wzdłuż 
ul. Przepiórczej nie wskazuje na możliwość powstania dodatkowego pasa zabudowy na 
zapleczu istniejącej. W projekcie Studium ul. Przepiórcza (na odcinku od ul. Łagiewnickiej 
do ul. Łabędziej) została wskazana jako ulica zbiorcza. W myśl koncepcji organizacji ruchu 
wyrażonych m.in. w opracowaniu Aktualizacji Studium Systemu Transportowego dla Miasta 
Łodzi, wskazane jest kierowanie ruchu w kierunku Zgierza układem ulic: Łagiewnicka –
Przepiórcza – Łabędzia – Kazimiery i Jana Marczyńskich i połączenia z układem dróg 
zbiorczych na terenie osiedla Chełmy w Zgierzu. 
Ad. 6) Uwaga nieuwzględniona. Zgodnie z zapisami projektu Studium umożliwia się 
przekształcanie terenów rolnych w jednostce funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny 
aktywne przyrodniczo, nie tylko na agroturystykę, turystykę i rekreację, ale także pod 
dolesienia, produkcję energii ze źródeł odnawialnych (z ograniczeniami), ogrody działkowe 
oraz parki i inne tereny zieleni urządzonej. Jednocześnie wprowadzono zapis, który mówi 
o zakazie wprowadzania funkcji i sposobów zagospodarowania, które mogłyby wpłynąć na 
pogarszanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych danego obszaru. Zawężenie przyjętego 
w projekcie studium katalogu możliwych przekształceń terenów rolnych znacznie 
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ograniczałoby możliwości zagospodarowywania tych terenów, w sytuacji zaprzestania 
użytkowania rolniczego. 
 
Uwaga nr 978 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 556, w obrębie P-15, położonej przy ul. Thomasa Woodrowa 

Wilsona 3 oraz działek w sąsiedztwie. 
 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
uzupełnienia ustaleń w karcie dla jednostki funkcjonalno-przestrzennej M3 o zapis dotyczący 
ograniczeń dla dopuszczalnych usług w brzmieniu: „dopuszcza się wyłącznie zabudowę 
usługową niepowodującą przekroczenia standardów i norm środowiskowych określonych 
w przepisach odrębnych dla przeznaczenia ustalonego w Studium, w odniesieniu do 
lokalizacji usług oraz sąsiednich działek”. 
Składająca uwagę informuje, że: „dz. ew. 556 położona jest na osiedlu Zdrowie i zabudowana 
domem jednorodzinnym. Sąsiaduje z działką przy ul. Krakowskiej 12 (dz. ew. 557), na której 
zlokalizowany jest warsztat samochodowo-wulkanizacyjny oddziaływujący na naszą 
nieruchomość poprzez hałas, drgania i inne niedogodności wynikające z prowadzonej 
działalności wewnątrz i na zewnątrz budynku. Powyższe powoduje obniżenie jej walorów 
użytkowych oraz wartości rynkowej okolicznych nieruchomości. Należy zauważyć, iż na 
działkach sąsiadujących bezpośrednio oraz niebezpośrednio z działką przy ul. Krakowskiej 12 
dominuje zabudowa mieszkalna (powyższe dotyczy także mojej nieruchomości – dz. nr ew. 
556) wraz z niewielkim udziałem usług nieuciążliwych”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga poza zakresem i szczegółowością studium. W wyłożonym do publicznego wglądu 
projekcie Studium na wymienionej w uwadze nieruchomości wyznaczono jednostkę 
funkcjonalno-przestrzenną „M3 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”, 
obejmującą tereny, w których dąży się do tworzenia obszarów o wysokiej atrakcyjności 
inwestycyjnej dla indywidualnego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. W karcie 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej „M3” nie wskazano możliwości lokalizowania 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym mogących 
kolidować z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Ponadto ustalenie ograniczeń mających 
na celu wyeliminowanie konfliktów przestrzennych będą przedmiotem zapisów miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego – wówczas także tereny zabudowy mieszkaniowej 
podlegają kwalifikacji jako tereny chronione akustycznie. 
 
Uwaga nr 979 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 36/13, w obrębie G-47 położonej przy ul. Nowe Górki, działki 

nr 36/11, w obrębie G-47 oraz terenów położonych na południe od ul. Józefów 
oznaczonych symbolem AG1. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 

1) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
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2) sprzeciwu wobec przeznaczenia terenów położonych na południe od ul. Józefów pod 
tereny inwestycyjne; 

3) włączenie ww. obszaru do strefy terenów aktywnych przyrodniczo lub przeznaczenie 
go na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bądź wielorodzinnej. 

Składający uwagę informuje, że: „na działce (…) nr 36/13, obręb G47 prowadzę w oparciu 
prawomocną decyzję, budowę domu jednorodzinnego. (…) działka nr 36/11 stanowi drogę 
dojazdową do wskazanej nieruchomości. Na działkach sąsiadujących znajdują się już, bądź są 
w budowie, domy o zabudowie jednorodzinnej. W okolicy ul. Józefów oraz szpitala Matki 
Polki, a także ul. Zagłoby (Starowa Góra) znajdują się zabudowy domów jedno bądź 
wielorodzinnych.(…) tereny położone na południe od ul. Józefów to obszary aktywne 
przyrodniczo siedlisko licznych, dziko żyjących zwierząt”. 
Do uwagi dołączono: decyzję o pozwoleniu na budowę, 2 mapy projektu Studium 
z naniesionym ww. terenem, ofertę inwestora dotyczącą planów budowy parku 
magazynowego na ww. terenie 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Wyznaczenie terenów aktywności gospodarczej w tym 
rejonie miasta wynika z oceny atrakcyjności inwestycyjnej terenu (dobra dostępność 
komunikacyjna) oraz aktualnych potrzeb rozwojowych miasta (wysoki popyt na tereny 
aktywności gospodarczej). 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Analizy potrzeb i tendencji rozwojowych miasta (rezerwy 
terenów mieszkaniowych, procesy demograficzne) wskazują na brak możliwości wyznaczenia 
terenu zabudowy mieszkaniowej na przedmiotowym obszarze. Ponadto wyznaczanie nowych 
terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej poza przebiegiem kolei obwodowej jest 
sprzeczne z założeniami Strategii Przestrzennego Rozwoju Łodzi 2020+. 
 
Uwaga nr 980 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 257/1, 257/2, 257/3, 257/4, 257/5, 257/6 i 257/7, w obrębie W-44, 

położonych przy ul. Goryczkowej. 
 
Pani  i Pan  składają uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składający uwagę informują m.in., że: „za zmianą przeznaczenia przemawiają następujące 
argumenty: brak możliwości prowadzenia efektywnej działalności rolnej z uwagi na mały 
teren i duży ruch samochodowy (…); charakter najbliższego sąsiedztwa z dużymi terenami 
zabudowy jednorodzinnej; lepsze wykorzystanie nowo powstałej infrastruktury przy 
ul. Goryczkowej i Frezjowej tj. kanalizacja, nowa linia energetyka, woda i gaz (…); bliskość 
miasta, 7 km do centrum, podczas gdy obecnie planowane tereny dla budownictwa są 
w znacznie większym oddalenia od centrum np. Nowosolna”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
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Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru wskazanego w uwadze (przewaga 
terenów niezabudowanych) oraz bezpośrednie sąsiedztwo projektowanej linii Kolei Dużych 
Prędkości, a także dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej o szerszym 
zasięgu. Obszar ten został więc włączony w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej 
„O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. 
 
Uwaga nr 982 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 64/5, w obrębie P-1, położonej przy ul. Rąbieńskiej 41. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składający uwagę informuje, że: powierzchnia działki wynosi około 11000 m2, działka ma 
dostęp do drogi publicznej, atutem jej jest bliskość miasta, jest możliwość podłączenia do 
mediów, bezpośrednie sąsiedztwo ww. działki to osiedle domów jednorodzinnych od 
południa oraz zabudowa budynków wielorodzinnych od wschodu. 
Do uwagi dołączono: mapę ww. terenu. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
 
Uwaga nr 983 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 720, 721/1 i 721/2, w obrębie B-15, położonych przy ul. Okólnej. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej „M3”. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „(…) teren leży bezpośrednio przy ulicy, w której 
biegną główne sieci miejskie: gaz, kanalizacja, sieć elektryczna i telekomunikacyjna. 
W interesie miasta powinno być wykorzystanie i przeznaczenie pod zabudowę terenów 
miasta, które są już uzbrojone i dobrze skomunikowane”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na najintensywniej 
zagospodarowanych terenach istniejącej zabudowy wzdłuż ul. Okólnej wyznaczono jednostkę 
funkcjonalno-przestrzenną „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”. 
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Dalsze rozprzestrzenianie zabudowy na tereny działek wskazanych w uwadze nie jest 
pożądane zarówno ze względów krajobrazowych, jak i ekologicznych. Tereny te łączą się 
z szerszym obszarem (doliny rzeki Bzury), który stanowi istotny element systemu 
przyrodniczego miasta. Przedmiotowe działki znajdują się na terenie otuliny Parku 
Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. 
Działki te wraz z otaczającymi je terenami zostały w planie ochrony Parku zaliczone do 
„Strefy N – obejmującej obszary o dominującej funkcji rolnej, w przewadze niezabudowane 
lub z rozproszoną zabudową”, która stanowi podstawową strefę, decydującą o ochronie 
walorów krajobrazowych Parku. W strefie tej zakłada się utrzymanie dotychczasowego 
użytkowania i zagospodarowania. Teren wskazany w uwadze został dodatkowo oznaczony 
jako „wymagający utrzymania korytarza ekologicznego”. 
 
Uwaga nr 984 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr 44 i 61, w obrębie P-3, położonych przy ul. Podchorążych 92. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej „M3”. 
Składający uwagę informuje, że ww. teren „(…) leży bezpośrednio przy ulicy, w której 
biegną wszystkie główne sieci miejskie: gaz, woda, kanalizacja, sieć elektryczna 
i telekomunikacyjna. W interesie miasta powinno być wykorzystanie i przeznaczenie pod 
zabudowę terenów miasta, które są już uzbrojone i dobrze skomunikowane. Dodatkowo po 
drugiej stronie ul. Podchorążych powstaje obecnie osiedle mieszkaniowe złożone z budynków 
szeregowych i budynków wielorodzinnych, więc moja inwestycja jest kontynuacją funkcji na 
terenie sąsiednim”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie możliwości realizacji funkcji mieszkaniowej na części 
obszaru wskazanego w uwadze. W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na 
włączeniu fragmentu działki nr 44 do jednostki przestrzennej „M4 – Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej na dużych działkach”.  
Uwaga nieuwzględniona w zakresie pozostałej części obszaru. Obecna struktura 
funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna 
w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają 
możliwość wyznaczenia jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej. Ponadto rozprzestrzenianie zabudowy na te tereny nie jest 
wskazane zarówno ze względów krajobrazowych jak i ekologicznych. Tereny te łączą się 
z szerszym obszarem, który stanowi istotny element systemu przyrodniczego miasta. 
Dodatkowo ta część nieruchomości (pozostawiona w ramach jednostki „O – Tereny aktywne 
przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”) położona jest na obszarze zagrożonym zalaniem 
wodami powodziowymi rzek. 
 
Uwaga nr 985 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
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- dotyczy działki nr 70, w obrębie P-1, położonej przy ul. Cedry 6. 
 

 składa uwagę dotyczącą: 
zakwalifikowania terenu jako jednostki funkcjonalno-przestrzennej M1. 
Składający uwagę informują, że: ”(…) teren leży bezpośrednio przy ulicy, w której biegną 
wszystkie główne sieci miejskie: gaz, woda, kanalizacja, sieć elektryczna 
i telekomunikacyjna. W interesie miasta powinno być wykorzystanie i przeznaczenie pod 
zabudowę terenów miasta, które są już uzbrojone i dobrze skomunikowane. Dodatkowo po 
drugiej stronie ul. Cedry powstaje obecnie (na podstawie mpzp) znacznych rozmiarów osiedle 
mieszkaniowe złożone z budynków wielorodzinnych, więc nasza inwestycja jest kontynuacją 
funkcji na terenie sąsiednim”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
 
Uwaga nr 986 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 38/10, w obrębie W-29, położonej przy ul. Stanisława 

Przybyszewskiego 92. 
 

 składa uwagę dotyczącą: 
zakwalifikowania terenu jako jednostki funkcjonalno-przestrzennej „U”. 
Składający uwagę informują m.in., że: „przedmiotowa działka znajduje się w bezpośrednim 
sąsiedztwie węzła komunikacyjnego ul. Stanisława Przybyszewskiego i al. Marszałka 
Edwarda Śmigłego-Rydza o dużej uciążliwości dla potencjalnej zabudowy mieszkaniowej, 
a jednocześnie pozytywnym wpływie na kształtowanie w tym miejscu obiektów usługowych. 
Taką funkcję ma też obecnie nasz budynek”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na przedmiotowej działce 
wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „M1 – Tereny wielkich zespołów 
mieszkaniowych”, w której jako przeznaczenie terenów wskazano tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. Wobec powyższego tereny usługowe stanowią 
dopuszczalne przeznaczenie w tej jednostce.  
 
Uwaga nr 987 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr 37/1 i 38/1, w obrębie B-15, położonych przy ul. Przyklasztorze 

3/5. 
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 składa uwagę dotyczącą: 
zakwalifikowania terenu jako jednostki funkcjonalno-przestrzennej „M3”.  
Składający uwagę informują, że: „jako właściciele działki planujemy na przedmiotowym 
terenie budowę zespołu kilku (5) budynków jednorodzinnych o standardowej wielkości 
(powierzchni użytkowej i powierzchni działki). Zakwalifikowanie terenu pod zabudowę 
rezydencjonalną nie odpowiada według naszej wiedzy potrzebą rynku”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Działki wskazane przez składającego uwagę znajdują się w otoczeniu terenów istniejącej 
zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej. W projekcie Studium zakłada się kontynuację 
tego typu form zabudowy na działkach niezabudowanych, zgodnie z ustaleniami przyjętymi 
w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą 
Nr XXXVI/938/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 października 2016 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 
Łodzi obejmującej teren Lasu Łagiewnickiego w rejonie ulic Okólnej i Wycieczkowej. 
 
Uwaga nr 989 (złożona w 2 egzemplarzach – drugi egzemplarz o nr 1349) 
 

- wpłynęła 8 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 232/7, w obrębie W-45, położonej przy ul. Witkacego 22. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej 
(MN). 
Składająca uwagę informuje m.in., że: powyższe nieruchomości gruntowe „zakupiłem 
z myślą o wzmes1eniu na nich zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W celu realizacji 
powyższego zamierzenia uzyskałem stosowną Decyzję (…) o warunkach zabudowy, w której 
ustalono warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie jednorodzinnego, 
wolnostojącego budynku mieszkalnego z użytkowym poddaszem i garażem na samochód 
osobowy w jednej bryle, przyłącza wodociągowego, przyłącza energii elektrycznej, 
bezodpływowego zbiornika na nieczystości lub przydomowej, biologicznej oczyszczalni 
ścieków. Tego rodzaju warunki zostały ustalone dla wszystkich pozostałych nieruchomości 
gruntowych położonych w Łodzi przy ul. Witkacego od nr 14 do 34 i od 11 do 27/31 
oznaczonych jako działki gruntu odpowiednio numerami od 232/3 do 232/24. Dotychczas 
przy ul. Witkacego wybudowane zostały cztery jednorodzinne całoroczne domy mieszkalne 
(trzy są już zamieszkałe), a dwa kolejne są w budowie. Wspólną inicjatywą wszystkich 
właścicieli ww. działek doszło do uporządkowania ul. Witkacego, doprowadzono ją do stanu 
drogi gruntowej utwardzonej o statusie miejskim i włączono ją w plan zimowego utrzymania 
ulic Łodzi. Cała ul. Witkacego została uzbrojona w media. (…)” Składająca uwagę podkreśla, 
że ww. nieruchomości nigdy nie należały do zakładowego lub rodzinnego ogrodu 
działkowego. „Nadto, sąsiednie działki położone w Łodzi przy ul. Witkacego 28, 18, 16, które 
są już zabudowane lub w trakcie budowy domów jednorodzinnych, stanowiące tzw. „dobre 
sąsiedztwo” w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, objęte są w ww. studium obszarem pod zabudowę jednorodzinną 
wolnostojącą (MN)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
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Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna działki oraz jej otoczenia (przewaga terenów 
niezabudowanych otoczonych ogrodami działkowymi), a także dostateczna w skali miasta 
ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość 
wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla 
rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich 
terenów, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania 
planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji 
administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). Zostanie to szczegółowo określone w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
Uwaga nr 990 (złożona w 2 egzemplarzach – drugi egzemplarz o nr 3298) 
 

- wpłynęła 8 października 2017 r.,  
- dotyczą terenu osiedla Nowosolna w obrębie: W-45, W-46, W-48. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 

1) realizacji „planowanej tzw. obwodnicy Nowosolnej w pełnym zakresie (w przebiegu 
od ul. Olkuskiej do węzła autostrady A1) w klasie drogi KDG (głównej 2x2) oraz 
odcinka po stronie wschodniej pomiędzy ul. Brzezińską i Byszewską jako KDZ 
(zbiorczej) w sposób ograniczający ich negatywne oddziaływanie na teren osiedla 
m.in. poprzez realizację punktów węzłowych łączących ją z osiedlem 
z zastosowaniem rozwiązań projektowych, które ograniczają możliwość przejeżdżania 
tranzytem przez obszar osiedla Nowosolna”; 

2) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
3) realizacji „bezpiecznego skrzyżowania w obszarze centrum osiedla poprzez dokonanie 

analiz i przedstawienie ich wyników mieszkańcom oraz wspólne działania w formie 
warsztatów projektowych zmierzające do podjęcia ostatecznych decyzji i wyboru 
rozwiązań w zakresie realizacji połączeń drogowych w obszarze strefy centrum 
WZ3”; 

4) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
5) ograniczenia dróg i połączeń komunikacyjnych do niezbędnego minimum. 

Rozważenia możliwości zastąpienia „pajęczynowego” układu dróg formą „sięgaczy” 
poprzez analogie do zabudowy zespołów mieszkaniowych położonych przy ulicach: 
Nenckiego, Chałasińskiego, Raciborskiero, Viewegera, Grabińska 9 (dz. drogowa nr 
52/24), Podwodnej, Śródziemnomorskiej; 

6) wskazania na terenie osiedla obszarów przeznaczonych na realizację funkcji celu 
publicznego oraz rozważenie i wybór miejsc preferowanych pod ich konkretne 
funkcje; 

7) wyznaczenia w obszarach zabudowy mieszkaniowej terenów z przeznaczeniem 
rekreacyjno-wypoczynkowym i włączenia doliny rzeki Miazgi w system przestrzeni 
publicznej jako ciągu pieszo spacerowego. Składający uwagę precyzują: „stworzenie 
(…) czytelnego układu powiązań komunikacyjnych, przestrzennych i funkcjonalnych 
w zakresie funkcji publicznych przestrzeni zielonych” opierających się na jednostkach 
RW i O, dolinie rzeki Miazgi oraz obszarach leśnych. Dodają, że „możliwość 
realizacji obiektów kubaturowych jako elementów uzupełniających funkcjonalnie tę 
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przestrzeń” jako zapis powinna znaleźć się w zapisach Studium oraz miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego; 

8) uwzględniania rozbudowy sieci transportu zbiorowego w obszarze osiedla. Składający 
uwagę precyzuje: „planowana pętla autobusowa (wg mpzp nr 113) w strefie WZ3 (…) 
mogłaby posiadać jedną adresowaną linię w oparciu o autobus obsługujący ruch 
lokalny z terenu całego osiedla (…)”; 

9) przeznaczenia obszaru osiedla na tereny zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej, 
w zasiągu co najmniej takim jaki został wskazany w Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. Składający uwagę precyzuje: 
„teren osiedla Nowosolna może i powinien stać się formą „miasta ogrodu” 
z dominującą naturalną zielenią, a jej uzupełnieniem powinna być ekstensywna 
zabudowa mieszkaniowa.”; 

10) wprowadzenia skutecznych rozwiązań umożliwiających utworzenie strefy buforowej 
wzdłuż projektowanej obwodnicy od strony wschodniej oraz autostrady A1. 

Do uwagi dołączono załączniki graficzne zawierające: 
- propozycja zmian i uzupełnień w zakresie komunikacji, 
- propozycja zmian i uzupełnień w pełnym zakresie funkcjonalno-przestrzennym. 

 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Decyzje dotyczące terminu i procesu realizacji dróg 
wykraczają poza zakres przedmiotowy studium. Zawarty w wyłożonym do publicznego 
wglądu projekcie Studium przebieg obwodnicy Nowosolnej, jest zgodny z koncepcją 
przygotowaną przez Zarząd Inwestycji Miejskich do przetargu na realizację drogi. Celem 
wprowadzenia przedmiotowej drogi jest dokonanie segregacji ruchu lokalnego i tranzytowego 
– parametry drogi przystosowane więc będą do odbioru ruchu ciężkiego z autostrady. Ze 
względu na kształt istniejącego węzła autostradowego, nie przewiduje się przedłużenia 
projektowanej obwodnicy do ul. Byszewskiej. Określenie parametrów i przekrojów dróg oraz 
skrzyżowań wykracza poza szczegółowość ustaleń studium. Projekt Studium uzupełniono 
jednak o zapis dopuszczający w sytuacjach wyjątkowych możliwość zmian klas technicznych 
dróg/ulic układu podstawowego. Ewentualne decyzje o zmianie klasy technicznej należy 
rozważyć w oparciu o analizę danego rozwiązania zapewniającego ciągłość systemu oraz 
zachowania zasad kształtowania systemu zgodnie ze Studium. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Organizacja ruchu 
drogowego oraz wprowadzanie rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa 
uczestników ruchu drogowego wykraczają poza zakres przedmiotowy studium i należą do 
obowiązków zarządcy drogi. 
Ad. 5) Uwaga nieuwzględniona. Projekt Studium określa podstawowy układ komunikacyjny 
miasta (system dróg zapewniających powiązania ponadlokalne), nie odnosi się do 
kształtowania obsługi komunikacyjnej w skali lokalnej – takie rozwiązania są przedmiotem 
ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W projekcie Studium 
zrezygnowano z wyznaczenia ringu wewnętrznego, na terenie osiedla Nowosolna, jako ciągu 
ulic zbiorczych – przywrócono przebieg ul. Brzezińskiej jako drogi klasy Z (zbiorcza). 
Zaproponowany w projekcie Studium system ulic zbiorczych na terenie osiedla Nowosolna 
zapewnia właściwą obsługę komunikacyjną tej części miasta. 
Ad. 6) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga wykracza poza szczegółowość ustaleń studium. 
W projekcie Studium nie wyznacza się odrębnych terenów inwestycji w zakresie 
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infrastruktury społecznej, jednak zakłada się, że usługi publiczne powinny być organizowane 
w ramach struktur mieszkaniowych jako ich nieodłączny element. Zapisy dla poszczególnych 
jednostek funkcjonalno-przestrzennych o charakterze mieszkaniowym, dopuszczają 
funkcjonowanie istniejących oraz lokalizowanie nowych obiektów infrastruktury społecznej. 
Ad. 7) Uwaga nieuwzględniona. Ta część uwagi nie zawiera sformułowania zarzutu do 
ustaleń projektu Studium, którego uwzględnienie wiązałoby się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w projekcie. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium 
wskazano dolinę Miazgi jako korytarz ekologiczny, stanowiący istotny element systemu 
przyrodniczego miasta. Z tego względu obszar ten, na odcinku przechodzącym przez teren 
osiedla mieszkaniowego, włączono w granicę jednostki funkcjonalno-przestrzennej „Z – 
Tereny zieleni urządzonej i dolin rzecznych w strefie zurbanizowanej”, a na pozostałym 
obszarze do jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
użytkowane rolniczo”. Ponadto na przedmiotowym obszarze, zaproponowano przebieg 
ścieżki pieszo-rowerowej, wyznaczonej w oparciu o doliny rzeczne (Schemat 8k – 
Proponowany system powiązań terenów przestrzeni publicznych). 
Ad. 8) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Organizacja systemu 
połączeń komunikacji publicznej nie jest przedmiotem ustaleń studium. 
Ad. 9) Uwaga nieuwzględniona. Podstawę wyznaczenia terenów wskazanych dla rozwoju 
zabudowy, stanowi przyjęty model przestrzenny, wynikający z przeprowadzonych analiz 
ekonomicznych i przestrzennych, zawartych m.in. w bilansie istniejących i planowanych 
terenów rozwojowych miasta. W granicach osiedla wyznaczono nowe tereny dla rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej, w dostosowaniu do aktualnych potrzeb rozwojowych miasta, 
uwzględniając zasadę dążenia do kształtowania zwartych struktur przestrzennych. 
Wprowadzanie nadmiernej ilości nowych terenów mieszkaniowych w sąsiedztwie już 
istniejących rezerw terenów inwestycyjnych sprzyja nieuzasadnionemu rozpraszaniu 
zabudowy. 
Ad. 10) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Szczegółowe ustalenia 
wykonawcze związane z realizacją działań obejmujących ograniczanie lub zapobieganie 
negatywnym skutkom oddziaływania inwestycji drogowych wykraczają poza zakres studium. 
 
Uwaga nr 991 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy planowanej działki drogowej oznaczonej 1KDGP, w obrębie W-47. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
sprzeciwu wobec przebiegu projektowanej drogi oznaczonej symbolem 1KDGP [oznaczenie 
z projektu planu miejscowego] – Obwodnica Nowosolnej. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Droga stanowi fragment obwodnicy Nowosolnej, będzie przejmowała ruch odbywający się 
obecnie przez środek osiedla. Zawarty w projekcie Studium przebieg obwodnicy jest zgodny 
z koncepcją przygotowaną do przetargu na realizację drogi. Zgodnie z zapisami projektu 
Studium dopuszcza się możliwość zmiany przebiegu elementów liniowych takich jak drogi, 
pod warunkiem utrzymania ciągłości systemu. 
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Uwaga nr 993 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 69/78, 69/209, 69/211, 69/213, 69/219, 69/222, 69/223, 70/1, 71/6, 

71/7, 71/8, 72/11, 72/12, 72/14 i 72/15, w obrębie S-7, położonych przy 
ul. Sienkiewicza 101-113. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przesunięcia granicy pomiędzy jednostkami W3a i W3b i zakwalifikowania ww. obszaru do 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej W3a. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „charakter i lokalizacja naszej działki wskazuje, że 
przestrzennie (funkcjonalnie i urbanistycznie) należy ona do pasa zabudowy związanej z trasą 
WZ oraz koresponduje z budynkiem Galerii Łódzkiej i odpowiada założeniom dla terenu 
oznaczonego w Studium jako W3a – Zespół zabudowy usługowej wzdłuż trasy WZ”. 
Dodaje, że na ww. działkach planowana jest budowa zespołu budynków mieszkalno-
usługowych”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na przedmiotowych działkach, 
położonych przy ul. Sienkiewicza, wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „W3b – 
Wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie III”, w której jako przeznaczenie terenów wskazano 
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. Struktura przestrzenna jednostki 
kształtowana jest poprzez uzupełnianie istniejących pierzei ulic, a w zespołach zabudowy 
innych niż w układzie pierzejowym, w tym mieszkalnych, zgodnie z zasadami zespołu, 
z zachowaniem historycznej wysokości kształtującej sylwetę miasta. Zaproponowana 
wysokość zabudowy dla jednostki „W3b”, w której znajduje się nieruchomość wskazana 
w uwadze, koresponduje z istniejącą wysokością obiektu Galerii Łódzkiej oraz z charakterem 
zabudowy ul. Sienkiewicza. Ponadto lokalizacja przedmiotowych działek nie wpływa na 
kształtowanie oprawy architektonicznej al. Adama Mickiewicza, bowiem przedmiotowy teren 
zlokalizowany jest poza pasmem zabudowy wzdłuż trasy W-Z. 
 
Uwaga nr 994 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 69/201, 69/70, 69/200, 69/196, 69/192 i 69/184, w obrębie S-7, 

położonych przy ul. Piotrkowskiej 170. 
 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przesunięcia granicy pomiędzy jednostkami W3a i W3b i zakwalifikowania ww. obszaru do 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej W3a. 
Składający uwagę informuje, że: „charakter i lokalizacja naszej działki wskazuje, że 
przestrzennie (funkcjonalnie i urbanistycznie) należy ona do pasa zabudowy związanej z trasą 
WZ oraz koresponduje z budynkiem Galerii Łódzkiej i odpowiada założeniom dla terenu 
oznaczonego w Studium jako W3a – Zespół zabudowy usługowej wzdłuż trasy WZ”. 
Dodaje, że na ww. działkach planowana jest budowa zespołu budynków mieszkalno-
usługowych”. 
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Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na przedmiotowych działkach, 
położonych przy ul. Piotrkowskiej, wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „W3b – 
Wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie III”, w której jako przeznaczenie terenów wskazano 
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej. Struktura przestrzenna jednostki 
kształtowana jest poprzez uzupełnianie istniejących pierzei ulic, a w zespołach zabudowy 
innych niż w układzie pierzejowym, w tym mieszkalnych, zgodnie z zasadami zespołu, 
z zachowaniem historycznej wysokości kształtującej sylwetę miasta. Zaproponowana 
wysokość zabudowy dla jednostki „W3b”, w której znajduje się nieruchomość wskazana 
w uwadze, koresponduje z charakterem historycznej zabudowy ul. Piotrkowskiej, objętej 
strefą ochrony konserwatorskiej. Ponadto lokalizacja przedmiotowych działek nie wpływa na 
kształtowanie oprawy architektonicznej al. Adama Mickiewicza, bowiem przedmiotowy teren 
zlokalizowany jest poza pasmem zabudowy wzdłuż trasy W-Z. 
 
Uwaga nr 995 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 70/2, w obrębie W-43, położonej przy ul. Wiączyńskiej 159. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 

1) zmiany projektowanego przebiegu linii Kolei Dużych Prędkości w taki sposób, aby 
nie przebiegała przez ul. Wiączyńską; 

2) wybudowania wiaduktu nad przejazdem kolejowym przecinającym ul. Malowniczą. 
Składający uwagę informuje, że: „Wybudowanie wiaduktu nad przejazdem kolejowym 
przecinającym ulicę Malowniczą umożliwi sprawne przemieszczanie się osób podróżujących 
w kierunku ulicy Wiączyń Dolny/Wiączyńskiej lub ulicy Rokicińskiej. (…). Dodatkowo 
wzrastające znaczenie komunikacji kolejowej oraz budowa połączenia między Dworcem 
Łódź-Fabryczna a Dworcem Łódź-Kaliska spowodują wzrost liczby połączeń kolejowych, co 
spowoduje wydłużenie czasu oczekiwania na otwarcie szlabanów przy przejeździe (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. W projekcie Studium 
zakłada się możliwość realizacji wiaduktów drogowych nad liniami kolejowymi. 
Szczegółowe rozwiązania projektowe oraz proces realizacji poszczególnych inwestycji 
drogowych wykraczają jednak poza zakres Studium. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Ustalenia dotyczące węzłów drogowych i węzłów drogowo-
kolejowych należą do obowiązków zarządcy dróg w mieście i zarządcy kolei. Dotyczy to 
również ich realizacji. Uwaga wykracza poza zakres przedmiotowy Studium. W wyłożonym 
do publicznego wglądu projekcie Studium znajduje się zapis, stanowiący, o tym że zakłada 
się przebudowę przejazdów kolejowych na przejazdy bezkolizyjne 
 
Uwaga nr 996 
 

- wpłynęła 8 października 2017 r., 
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- dotyczy obszaru osiedla Nowosolna. 
 
Rada Osiedla Nowosolna składa uwagę dotyczącą: 

1) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
2) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
3) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
4) sprzeciwu wobec dogęszczania zabudowy mieszkaniowej na terenie osiedla 

Nowosolna; 
5) sprzeciwu na rozbudowywanie sieci dróg osiedlowych kosztem istniejących 

nieruchomości; 
6) sprzeciwu wobec zignorowania potrzeb komunikacyjnych północnej części osiedla 

i rozbudowy układu komunikacyjnego tylko w południowej części osiedla; 
7) wskazania na terenie osiedla obszarów przeznaczonych na realizację inwestycji 

z zakresu usług publicznych; 
8) wyznaczenia w obszarach zabudowy mieszkaniowej terenów zieleni urządzonej; 
9) uwzględnienia rozbudowy sieci transportu zbiorowego; 
10) obniżenia parametrów łącznika i obwodnicy w granicach osiedla Nowosolna, a tym 

samym utraty przez te drogi funkcji obwodnicy; 
11) przeznaczenia działek ewidencyjnych o numerach: 951, 952, 873/1, 861, 849/1, 848/3, 

848/2, 847/2, obręb W-46, na tereny zalesione i rekreacyjne; 
12) sprzeciwu na rozpoczęcie inwestycji w postaci centrów logistyczno-przemysłowych 

na terenie osiedla. 
Składający uwagę informuje, że: „Głównym problemem mieszkańców Nowosolnej jest (…) 
konieczność wyprowadzenia ruchu tranzytowego poza część mieszkalną osiedla, uspokojenie 
ruchu wewnątrz osiedla oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. (…) Osiedle 
Nowosolna pełni główną rolę w komunikacji okolicznych wsi w gminie Nowosolna 
z Miastem poprzez Rynek Nowosolna. Jest też drogą dojazdową do węzła Al. (…). 
Projekt ten nie liczy się z dziedzictwem kulturowym i wprowadza zupełnie niepotrzebną gęstą 
siatkę ulic, która ma wprowadzić wielkomiejski ruch drogowy wprost w obszary 
mieszkaniowe osiedla Nowosolna. (…) 
Wprowadzenie placu publicznego w rejon WZ3 nie jest zgodne z funkcją, jaką pełnił Rynek 
Nowosolna przez wszystkie lata swojej historii. Nigdy nie było tam placu. Rynek pełnił 
funkcje komunikacyjne – skrzyżowanie, dojazd do instytucji publicznych lokalizowanych 
przy 8 ulicach. Nie przeprowadzono też żadnych badań socjologicznych, które wskazywałyby 
na konieczność takiego rozwiązania. Plac w centrum rynku nie należy do pierwszoplanowych 
potrzeb mieszkańców osiedla i nie będzie sprzyjał integracji społecznej. (…) utrudni 
komunikację z różnych części osiedla do placówek usługowych: szkoła, przedszkole, sklepy, 
apteki, zakłady usługowe.  
(…) konieczne jest wyprowadzenie tranzytu z rynku, uspokojenie ruchu samochodowego 
w centrum, stworzenie tu bezpiecznej dla pieszych strefy zamieszkania. W tym kontekście 
rozważyć należy dojazd do placówek handlowych, szkoły, przedszkola, stworzenie miejsc 
parkingowych, taką organizację ruchu drogowego, która poprawi bezpieczeństwo pieszych. 
(…). 
Dobrym rozwiązaniem, żeby nie niszczyć zabytkowego układu dróg w osiedlu Nowosolna, 
byłoby wybudowanie wzdłuż północnych granic osiedla Nowosolna wewnętrznej 
„obwodnicy”. Może taką rolę pełniłby przedłużony na północ i północny-wchód przez krańce 
ul. Kasprowicza i ul. Grabińska łącznik do ul. Byszewskiej. W ten sposób wyprowadzono by 
w części ruch z centrum osiedla Nowosolna w kierunku gminy Nowosolna. Tym sposobem 
zachowany zostałby historyczny układ architektoniczny centrum osiedla Nowosolna. Odcinek 
ul. Brzezińskiej pomiędzy naturalnym „ringami” przeznaczony byłby tylko dla ruchu 
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lokalnego mieszkańców. Nową obwodnicą pojechałby cały ruch do autostrady A1, 
mieszkańcy okolicznych wiosek dojeżdżaliby wygodnie do swojego miejsca zamieszkania, 
a mieszkańcy osiedla Nowosolna, ulicami dotychczasowego układu dróg, zjeżdżaliby 
w kierunku Rynku Nowosolna (…). 
Teren osiedla powinien stać się formą „miasta ogrodu” z dominującą naturalną zielenią 
wysoką, a jej uzupełnieniem powinna być ekstensywna zabudowa mieszkaniowa. Lokalizacja 
osiedla Nowosolna w kontekście oferty funkcji mieszkalno-krajobrazowej sąsiadującej z nami 
Gminy Nowosolna niejako upoważnia nas do tego, aby stać się „miejskim ośrodkiem 
wypoczynkowym” wolnym od uciążliwości jakie niesie w sobie mieszkanie w centrum 
miasta. Proponowana przez Studium w strefie centralnej zabudowa wielorodzinna jest 
sprzeczna z oczekiwaniami potencjalnych nowych mieszkańców osiedla. (…) preferowany 
sposób na kontrolowany i naturalny rozwój osiedla, (…) będący alternatywą dla mieszkania 
w kamienicy w centrum lub w osiedlowym blokowisku to zabudowa rezydencjonalna. (…)  
(…) Na terenie zamieszkałym przez wielu młodych ludzi nie ma miejsca na żłobek. Nowa 
(…) inwestycja w postaci zespołu szkolno-przedszkolnego już dzisiaj nie mieści 
przedszkolaków i uczniów (…) Miasto nie prowadzi i nie zamierza prowadzić na terenie 
osiedla placówki kultury (…).  
(…) centrum ponadlokalnym ma być w planach Miasta zurbanizowana część osiedla 
Nowosolna. W studium nie ma ani słowa o inwestycjach w osiedlowy żłobek, przedszkole, 
szkolę, placówki kultury – miejsca niezbędne dla świadczenia usług opiekuńczych, 
edukacyjnych, kulturalnych, integrujących mieszkańców, stwarzających okazję do tworzenia 
społeczeństwa obywatelskiego, aktywizujących coraz większą liczbę seniorów. Nie stwarza 
się też wystarczającej ilości publicznych, ogólnodostępnych terenów zielonych, parków, 
placów zabaw, spotkań, miejsc integracji mieszkańców (…). 
(…) Nowosolna jest miejscem o przeciążonej infrastrukturze wodnej, energetycznej. W porze 
zimowej występuje tu smog związany z emisja niską. Dogęszczenie zabudowy i związane 
z tym usunięcie dużej części zieleni oraz zbyt duża odległość od sieci ciepłowniczych 
spotęgują ten problem i stworzą dodatkowe duże koszty w programie ochrony jakości 
powietrza. Ponadto planowane zmiany zmienią krajobraz, który obecnie nie jest kojarzony 
z zabudową zwartą. Studium nie zakłada w Nowosolnej powstania publicznych zielonych 
przestrzeni publicznych w różnych częściach osiedla (…).  
Konieczne jest uwzględnienie w kierunkach rozwoju planowanego parku przy 
ul. Byszewskiej. Projekt parku (…) zakłada powstanie przestrzeni publicznej zielonej, 
ogólnodostępnej o charakterze leśnym i rekreacyjnym. (…) Na terenie komunalnym lasu (…) 
Stowarzyszenie Ochrony Przyrody Nowosolna wraz z Radą Osiedla Nowosolna realizuje 
projekt stworzenia parku ze ścieżką ekologiczną Sowie Wzgórze. Projekt obejmuje również 
zachowanie istniejącego boiska i stworzenie na niezalesionym obszarze placu zabaw. Celem 
tej inwestycji jest uratowanie starego drzewostanu, zachowanie istniejących tu siedlisk oraz 
stworzenia miejsca łatwo dostępnego kontaktu z przyrodą, prezentującego w sposób 
przyjemny podstawową wiedzę przyrodniczą i rozwijającego wrażliwość ekologiczną. (…) 
w ramach przedsięwzięcia powstał profesjonalny projekt parku. (…) Obszar obecnie jest 
miejscem spacerów osób z wielu osiedli. Dodatkowa atrakcja w postaci palcu zabaw 
i odnowionego boiska będzie przyciągać tu całe rodziny. Wszystkie tereny zielone są 
połączone wspólną ścieżką ekologiczną. Przecinające je drogi są drogami o bardzo małym 
natężeniu co umożliwia swobodną migrację zwierząt i zachowanie łączności między tymi 
obszarami. Łączna ochrona wszystkich wymienionych obszarów zielonych tworzy większą 
spójną całość, dzięki czemu będzie to atrakcyjne miejsce nie tylko dla okolicznych 
mieszkańców, ale również dla wycieczek szkolnych. Wpisuje się również w szlak rowerowo-
turystyczny będący częścią innego projektu realizowanego przez Radę Osiedla (…). Ścieżka 
ekologiczna tworzy również wyspę krajobrazową w bardzo newralgicznym punkcie korytarza 
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ekologicznego. Tworzy schronienie i pomaga w migracji ptaków oraz innych zwierząt dla 
których otwarta przestrzeń pól uprawnych nie jest odpowiednim środowiskiem. Jest to 
świetny łącznik dwóch dużych powierzchni przyrodniczo czynnych w otoczeniu. 
Nie planuje się w Studium poprawy warunków transportu zbiorowego dla rozwijającego się 
osiedla Nowosolna (…). 
Obniżenie parametrów planowanej obwodnicy i łącznika, połączenie ich z drogami 
osiedlowymi nie spowoduje znacznego odciążenia ul. Brzezińskiej i nie wyprowadzi tranzytu 
z granic osiedla. Wnosimy o realizację planowanej obwodnicy Nowosolnej w pełnym 
zakresie w klasie drogi G (głównej) w sposób ograniczający jej negatywne oddziaływanie na 
teren osiedla, m.in. poprzez realizację punktów węzłowych łączących je z osiedlem 
z zastosowaniem rozwiązań projektowych, które ograniczą użytkownikom tej drogi chęć 
i potrzebę zbędnego przejeżdżania tranzytem przez obszar osiedla Nowosolna.  
(…) pozytywną rekomendację można dać wyeliminowaniu stref przemysłowych z terenu 
osiedla. (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 4) Uwaga nieuwzględniona. W granicach osiedla wyznaczono nowe tereny dla rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej, w dostosowaniu do aktualnych potrzeb rozwojowych miasta, 
uwzględniając istniejącą strukturę funkcjonalno-przestrzenną obszaru oraz zasadę dążenia do 
kształtowania zwartych struktur przestrzennych. W projekcie Studium wprowadzono zmianę 
polegającą na rezygnacji z wyznaczania na terenie osiedla Nowosolna jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „M2 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i wielorodzinnej niskiej” – zastąpiono ją jednostką funkcjonalno-przestrzenną „M3 – Tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”. 
Ad. 5) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem Studium. Projekt Studium określa 
podstawowy układ komunikacyjny miasta (system dróg zapewniających powiązania 
ponadlokalne), nie określa szerokości poszczególnych ulic, a jedynie określa ich klasę. Ulice 
wskazane w uwadze zapewniają obsługę komunikacyjną w skali lokalnej – takie rozwiązania 
są przedmiotem ustaleń miejscowych planów zagospodarowania. 
Faktyczny zasięg pasa drogowego i potrzeby w zakresie wykupu poszczególnych działek 
będą podlegały doprecyzowaniu na etapie wydawania stosownych decyzji administracyjnych. 
Ad. 6) Uwaga nieuwzględniona. W projekcie Studium nie przewiduje się utworzenia pełnego 
ringu na terenie osiedla Nowosolna. Zawarty w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie 
Studium przebieg obwodnicy Nowosolnej, jest zgodny z koncepcją przygotowaną przez 
Zarząd Inwestycji Miejskich do przetargu na realizację drogi, jak również wynika 
z przeprowadzanych analiz i konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz Radami Osiedli. 
Ponadto, brak drogi w północnej części osiedla, o podobnym charakterze jak projektowana 
obwodnica, wynika z prognozowanych, niskich wartości natężenia potoków ruchu 
samochodowego. Projekt Studium określa podstawowy układ komunikacyjny miasta (system 
dróg zapewniających powiązania ponadlokalne) i nie odnosi się do kształtowania obsługi 
komunikacyjnej w skali lokalnej – takie rozwiązania są przedmiotem ustaleń miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. 
Ad. 7) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga wykracza poza szczegółowość ustaleń Studium. 
W projekcie Studium nie wyznacza się odrębnych terenów inwestycji w zakresie 
infrastruktury społecznej, jednak zakłada się, że usługi publiczne powinny być organizowane 
w ramach struktur mieszkaniowych jako ich nieodłączny element. Zapisy dla poszczególnych 
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jednostek funkcjonalno-przestrzennych o charakterze mieszkaniowym, dopuszczają 
funkcjonowanie istniejących oraz lokalizowanie nowych obiektów infrastruktury społecznej. 
Ad. 8) Uwaga uwzględniona w zakresie możliwości realizacji terenów zieleni urządzonej. 
Projekt Studium uzupełniono o zapis umożliwiający funkcjonowanie istniejących oraz 
tworzenie nowych terenów zieleni urządzonej w ramach wszystkich wyznaczonych jednostek 
funkcjonalno-przestrzennych.  
Ponadto w projekcie Studium określono standardy dostępności do terenów zieleni.  
Uwaga nieuwzględniona w zakresie wyznaczenia jednostek funkcjonalno-przestrzennych dla 
wszystkich terenów zieleni urządzonej. Uwaga wykracza poza szczegółowość ustaleń 
Studium. W projekcie Studium nie wyznacza się terenów zieleni urządzonej, o powierzchni 
mniejszej niż 3 ha, nie będących w Zarządzie Zieleni Miejskiej. Doprecyzowanie zasięgu 
terenów zieleni nastąpi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Ad. 9) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem Studium. Organizacja systemu 
połączeń komunikacji publicznej nie jest przedmiotem ustaleń Studium. 
Ad. 10) Uwaga uwzględniona częściowo. Zawarty w wyłożonym do publicznego wglądu 
projekcie Studium przebieg obwodnicy Nowosolnej, jest zgodny z koncepcją przygotowaną 
przez Zarząd Inwestycji Miejskich do przetargu na realizację drogi. Celem wprowadzenia 
przedmiotowej drogi jest dokonanie segregacji ruchu lokalnego i tranzytowego – parametry 
drogi przystosowane więc będą do odbioru ruchu ciężkiego z autostrady. Projekt Studium 
uzupełniono jednak o zapis dopuszczający w sytuacjach wyjątkowych możliwość zmian klas 
technicznych dróg/ulic układu podstawowego. Ewentualne decyzje o zmianie klasy 
technicznej należy rozważyć w oparciu o analizę danego rozwiązania zapewniającego 
ciągłość systemu oraz zachowania zasad kształtowania systemu zgodnie ze Studium. 
Ad. 11) Uwaga uwzględniona częściowo. Uwaga wykracza poza szczegółowość ustaleń 
Studium. W projekcie Studium nie wyznacza się lasów i terenów zieleni urządzonej, 
o powierzchni mniejszej niż 3 ha, nie będących w Zarządzie Zieleni Miejskiej. Projekt 
Studium uzupełniono o zapis umożliwiający funkcjonowanie istniejących oraz tworzenie 
nowych terenów zieleni urządzonej w ramach wszystkich wyznaczonych jednostek 
funkcjonalno-przestrzennych. Doprecyzowanie zasięgu terenów zieleni nastąpi 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Ad. 12) Uwaga nieuwzględniona. Po przeprowadzeniu ponownych analiz, w tym wydanych 
decyzji administracyjnych, w projekcie Studium wskazano możliwy, maksymalny zasięg 
rozwoju terenów aktywności gospodarczej w tym rejonie miasta – wyznaczono jednostkę 
funkcjonalno-przestrzenną „AG1 – tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej 
uciążliwości”, na południe, od ul. Brzezińskiej oraz wskazano strefy kształtowania zieleni 
izolacyjnej na styku z terenami mieszkaniowymi 
 
Uwaga nr 999 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy zapisów projektu Studium w zakresie wysokości zabudowy. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 

1) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
2) wprowadzenia możliwości indywidualnego ustalania wskaźników urbanistycznych dla 

terenów o szczególnych cechach lokalizacji lub o szczególnych cechach działek (pkt 8 
ustaleń ogólnych); 

3) wprowadzenia możliwości wskazania obszaru zabudowy śródmiejskiej, w rozumieniu 
przepisów odrębnych, na terenach zlokalizowanych poza Strefą Wielkomiejską (pkt 
12 ustaleń ogólnych). 
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Składająca uwagę informuje, że: „(…) karty terenów dopuszczają zwiększenie projektowanej 
wysokości zabudowy (w stosunku do ogólnej wysokości ustalonej dla terenu) dla budynków 
stanowiących pierzeję ulicy o klasie Z lub wyższej o szerokości w liniach rozgraniczających 
większej niż np. 35 m. Zdaniem składającego uwagę dopuszczenie to należałoby rozszerzyć 
o możliwość lokalizowania wyższej zabudowy wokół placów publicznych (o odpowiednich 
wymiarach, np. 35x35 m), parków, innych terenów publicznie dostępnych pozbawionych 
zabudowy a także zabudowy wzdłuż korytarzy drogowych zawierających w liniach 
rozgraniczających ulicę o klasie technicznej minimum Z (zbiorczą) i o łącznej szerokości 
w liniach rozgraniczających np. 35 m”. 
 

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 2) Uwaga uwzględniona częściowo. Projekt Studium zawiera ustalenia, które dopuszczają 
rozwiązania zaproponowane przez składającego uwagę. Jednocześnie dokonano nieznacznej 
ich korekty zgodnie z sugestią zawartą w uwadze. 
Ad. 3) Uwaga uwzględniona częściowo. W projekcie Studium uściślono granice terenów, 
które należy uznać za obszary zabudowy śródmiejskiej w rozumieniu przepisów odrębnych. 

 

Uwaga nr 1002  
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 232/6, w obrębie W-47, położonej przy ul. Witkacego 22. 

 
Pani  i Pan  składają uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej 
(MN). 
Składający uwagę informują m.in., że „powyższą nieruchomość gruntową zakupiłem z myślą 
o wzniesieniu na nich zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. „Dotychczas przy 
ul. Witkacego wybudowane zostały cztery jednorodzinne całoroczne domy mieszkalne (trzy 
są już zamieszkałe), a dwa kolejne są w budowie. Wspólną inicjatywą wszystkich właścicieli 
ww. działek doszło do uporządkowania ul. Witkacego, doprowadzono ją do stanu drogi 
gruntowej utwardzonej o statusie miejskim i włączono ją w plan zimowego utrzymania ulic 
Łodzi. Cała ul. Witkacego została uzbrojona w media. (…)”. Składający uwagę podkreślają, 
że ww. nieruchomości nigdy nie należały do zakładowego lub rodzinnego ogrodu 
działkowego. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna działki oraz jej otoczenia (przewaga terenów 
niezabudowanych otoczonych ogrodami działkowymi), a także dostateczna w skali miasta 
ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość 
wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla 
rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich 
terenów, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania 
planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji 
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administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). Zostanie to szczegółowo określone w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
Uwagi o numerach 1004 i 1387 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczą działek nr 171/1 i 174/2, w obrębie W-25. 

 
PZD ROD „Księży Młyn” – uwaga nr 1004 i Polski Związek Działkowców 
Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Okręg Łódzki w Łodzi – uwaga nr 1387 
składają uwagi dotyczące: 
przeznaczenia ww. obszaru na tereny ogrodów działkowych „D”. 
Składający uwagę nr 1004 informuje m.in., że zapisy dla terenu, w którym został 
zlokalizowany ww. teren (Z – tereny zieleni urządzonej o powierzchni minimum 3 ha i dolin 
rzecznych w strefie zurbanizowanej) nie uwzględniają „(…) stanu faktycznego jaki ma 
miejsce od kilkudziesięciu lat, albowiem teren ten jest w pełni zagospodarowany przez ogród 
działkowy i wprowadzanie nowych rozwiązań w postaci obiektów handlowych i innych 
odbyć się może jedynie wskutek likwidacji istniejącego ogrodu działkowego, na co nie ma 
naszej zgody. Na terenie tym istnieje również serce ogrodu działkowego świetlica, która 
powstała ogromnym wysiłkiem i służy obecnie ponad 900 działkowcom wraz z rodzinami. 
Jest to zatem dobro społeczne, które należy chronić. (…) Ogród ten znajduje się 
w sąsiedztwie dużych arterii komunikacyjnych i pełni naturalną barierę. Proponowane 
inwestycje komercyjne bez wątpienia przesądzą o likwidacji ogrodu na tym terenie, co 
znacznie ograniczy roślinność na tym terenie”.  
Składający uwagę nr 1387 informuje m.in., że ww. ogród działkowy jest największym 
i jednym z najstarszych ogrodów działkowych, gdyż istnieje od 1955 roku oraz, że 
w poprzednich opracowaniach planistycznych oznaczany był jako teren ZD – zieleń 
działkowa. Dodaje, że „teren ten jest w pełni zagospodarowany i zaopatrzony w infrastrukturę 
ogrodowa w tym świetlicę (…).” Zaznacza, że w sąsiedztwie Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego „Księży Młyn” w Łodzi znajdują się już istniejące kompleksy parkowe: Park 
Źródliska I, Park Źródliska II, Park im. J. Kilińskiego, Park Nad Jasieniem (…)”. Składający 
uwagę podkreśla, że składał już uwagi dotyczące ww. terenów do projektów miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego i „(…) Zarządzeniem Nr 5169/VII/17 z dnia 17 
stycznia 2017 roku Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi wniesione przez Zarząd ROD 
„Księży Młyn” oraz indywidualnych działkowców, zaznaczając jednocześnie, iż „w projekcie 
planu zostanie wprowadzona zmiana umożliwiająca zagospodarowanie zgodnie 
z dotychczasową funkcją terenu w postaci ogrodu działkowego”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
Ogrody działkowe zostały włączone w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „Z – 
Tereny zieleni urządzonej o powierzchni minimum 3 ha i dolin rzecznych w strefie 
zurbanizowanej” – strefa terenów wyłączonych spod zabudowy, w której dąży się do 
zachowania istniejących elementów systemu przyrodniczego. Zgodnie z zapisami projektu 
Studium, w ramach tej jednostki mogą funkcjonować istniejące ogrody działkowe. Ponadto 
nie dopuszcza się przeznaczenia terenów innego niż tereny zieleni, usług wypoczynku, 
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rekreacji i sportu, a tereny usług dopuszczone są wyłącznie jako wspierające podstawowe 
przeznaczenie terenu. 
 
Uwaga nr 1005 (złożona w 2 egzemplarzach – drugi egzemplarz o nr 1328) 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 

1. 45/34, 45/37, 45/39, 45/46, 45/48, 45/49, 45/51, 45/52, 45/53, 45/80, 45/57, 
45/58, 45/66, 45/67, 45/68, 45/69, 45/70, 45/71, 45/72, 45/73, 45/74, 45/75, 
45/76, 45/77, 45/81, 45/88, 45/82, 45/83, 45/84, 45/85, 45/86, 45/87, 45/90, 
45/91, 45/92, 45/93 i 45/94, w obrębie W-46, położonych przy ul. Grabińskiej 
19; 

2. 46/1, w obrębie W-46, położonych przy ul. Grabińskiej 17. 
 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
zachowania na całym obszarze (na działkach wymienionych w pkt 1 i pkt 2) możliwości 
„zabudowy mieszkaniowej jedno- lub dwurodzinnej, także tzw. dwupokoleniowej, 
dwukondygnacyjnej o powierzchni zabudowy do 240 m2 dla mniejszych oraz 280 m2 dla 
działek o największej powierzchni”. 
Składający uwagę dodatkowo informuje m.in., że: „dla wszystkich działek wymienionych 
w pkt 1. Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ wydał Decyzje o warunkach zabudowy – 
prawomocne. Działki (…) zostały zakupione przez osoby planujące budowy domów 
mieszkalnych (…). Nowi właściciele w znakomitej większości wystąpili już z wnioskami 
o uzyskanie pozwoleń na budowę. Część domów w trakcie budowy. Wnioskodawca poniósł 
wydatki na budowę mediów: wybudował własnym kosztem sieć wodociągową przekazując 
ww. zgodnie z umową zawartą z miastem Łódź na majątek miasta. Istniejąca sieć 
wodociągowa zostanie w miesiącu październiku przedłożona na koszt wnioskodawcy i po 
dokonaniu odbioru przekazana Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej zgodnie z zawartą umową.  
Wnioskodawca wybudował drogę dojazdową do działek – na dz. 45/10 i 49/11. 
Wnioskodawca wykonał własnym kosztem projekt sieci gazowej, który jest uzgadniany 
obecnie z ZUDP. Wnioskodawca zapłacił na rzecz miasta Łódź trzykrotne opłaty adiacenckie 
związane ze wzrostem wartości nieruchomości po trzech etapach podziału geodezyjnego 
działek. Wnioskodawca uzyskał od Łódzkiego Zakładu Geodezji zaświadczenia o możliwości 
wyłączona ww. działek z produkcji rolnej. Wymieniony obszar, otoczony z trzech stron lasem 
i sąsiadującym z będącymi własnością Skarbu Państwa polem uprawnym stanowi wyjątkowo 
atrakcyjne miejsce dla inwestycji mieszkaniowych i został już w znacznym stopniu 
zasiedlony przez młodych, rozwojowych ludzi, stanowiących zgraną społeczność osiedlową. 
(…). Wykorzystując zasadę dobrego sąsiedztwa pragnę rozszerzyć inwestycję o kolejne kilka 
domów w zabudowie rezydencjonalnej na dz. 46/1”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie działek wymienionych w pkt 1. Działki wymienione w pkt 1 
włączono w granicę jednostki funkcjonalno-przestrzennej „M3 – Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej”. Parametry zabudowy zostaną szczegółowo określone 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
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Uwaga nieuwzględniona w zakresie działki wymienionej w pkt 2. Obecna struktura 
funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) oraz sąsiedztwo 
dużego kompleksu leśnego wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Teren 
pozostawiono jako niewskazany do rozwoju zabudowy. 
 
Uwagi o numerach 1007 i 1107 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 9 października 2017 r.,  
- dotyczą działek nr: 15/2, 18, 19, 21/7 i 57, w obrębie W-17, położonych przy 

ul. Pomorskiej, ul. Henrykowskiej, ul. Arniki. 
 
Pan  – uwaga nr 1007 i Pani  – uwaga nr 
1107 składają uwagi dotyczące: 

1) przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
wielorodzinnej i usługowej lub mieszanej; 

2) sprzeciwu wobec realizacji linii Kolei Dużych Prędkości w zaproponowanym 
przebiegu. 

Składający uwagę informują m.in., że „przedmiotowa działka znajduje się w bliskim 
sąsiedztwie terenów przewidzianych już w planie miejscowym pod zabudowę usługową 
w uchwale Nr LXVII/1263/06 z dn. 17 maja 2006 r. dodatkowymi atutami terenów pod 
wspomnianą w uwagach zabudowę będą: bliskość istniejących połączeń z drogami 
publicznymi, bliskość do planowanych węzłów komunikacyjnych z autostradą, bliskość 
przyłączy sieci sanitarnych oraz elektrycznych, podniesienie walorów estetycznych terenów 
oraz ich wartości końcowej”. Dodają w zakresie punktu 2, że „niewielka odległość od 
planowanej zabudowy będzie powodowała uciążliwości związane z komfortowym 
użytkowaniem ww. terenów oraz ograniczeniami w zabudowie wynikającymi z prawa 
kolejowego oraz budowlanego”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru 
(przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Projektowany przebieg linii 
Kolei Dużych Prędkości nie jest ustaleniem Studium – stanowi element informacyjny. 
Zamieszczony w projekcie Studium przebieg linii Kolei Dużych Prędkości jest zgodny ze 
Studium wykonalności budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa –Łódź –
Poznań/Wrocław (październik 2013 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.).  
 
Uwaga nr 1008 
 

- wpłynęła 7 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 13/8 (dawna 13/6), w obrębie B-38, położonej przy ul. Bylinowej. 
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Pan  składa uwagę dotyczącą: 
1) przeznaczenia działki wskazanej w uwadze na tereny zabudowy mieszkaniowo-

usługowej; 
2) zmniejszenia minimalnej odległości zabudowy od granic cieku. 

Składający uwagę informuje m.in., że „w otrzymanych już warunkach zabudowy działka 
przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną”. 
Do uwagi dołączono załącznik graficzny. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru 
(przewaga terenów niezabudowanych), dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz bezpośrednie sąsiedztwo projektowanej 
drogi S14 wykluczają możliwość wyznaczenia jednostki funkcjonalno-przestrzennej 
przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Ponadto rozprzestrzenianie zabudowy 
na te tereny nie jest wskazane, z uwagi na to, iż nieruchomość położona jest na obszarze 
zagrożonym zalaniem wodami powodziowymi rzek. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga wykracza poza zakres ustaleń projektu studium. 
Kwestie związane z odległościami zabudowań od cieków i zbiorników wodnych regulują 
przepisy odrębne z zakresu prawa wodnego i są ustalane na podstawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
Uwaga nr 1010 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy obszaru w obrębie P-11, pomiędzy: ul. Stare Złotno (od wschodu), działką 

nr 236, 126 (od północy), działką nr 38/1 od zachodu, granicą Łodzi i Konstantynowa 
Łódzkiego (od południa. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. obszaru na tereny rekreacyjno-mieszkaniowe.  
Składający uwagę informuje m.in., że „teren położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie 
zurbanizowanego obszaru Konstantynowa Łódzkiego (budowa osiedla domów szeregowych) 
i przylega do projektowanej drogi łączącej ten obszar z drogą S14. Przez wyżej wymieniony 
teren przebiega kolektor sanitarny do GOŚ oraz linia wysokiego napięcia. Większość terenu 
obejmuje grunty rolne IV, V i VI klasy. Obszar w dużej części jest zabudowany budynkami 
jednorodzinnymi”. 
Do uwagi dołączono załącznik graficzny z granicami ww. obszaru. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej, w tym także rekreacyjnej. 
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Uwaga nr 1011 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy terenu położonego pomiędzy ul. Czapli, a ul. Pszczelną, uwzględnionego 

w projekcie Studium jako obszary o wysokich walorach przyrodniczych, atrakcyjnych 
krajobrazowo, częściowo wymagające ochrony prawnej oraz działek nr: 240/1, 240/2, 
241, 242/1, 242/2, 243 i 244, w obrębie B-11. 

 
Pan  i Pani  składają uwagę dotyczącą: 
utrzymania „funkcji mieszkaniowo rezydencjonalnej”, zgodnie ze Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. 
Składający uwagę informują m.in., że „jako współwłaściciele wymienionych w piśmie 
działek złożyliśmy (…) zgodny wniosek o zniesienie współwłasności. Integralną częścią tego 
wniosku jest geodezyjny projekt podziału tych nieruchomości wykonany w oparciu o obecnie 
obowiązujący SUIKZP z 27.10.2010 r. Proponowane w nowo opracowanym projekcie 
SUIKZP przeznaczenie tego terenu (…) niweczy nasz cel gospodarczy jakim jest zniesienie 
współwłasności poprzez podział wtórny naszych nieruchomości. (…)”. 
Do uwagi dołączono: wniosek o zniesienie współwłasności złożony w SR Łódź Śródmieście,  
geodezyjny projekt podziału działek nr 243, 244, obręb B-11. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium, działki nr 240/1, 241, 242/1 oraz 
część działek nr 242/2 i 240/2 znajdują się w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej 
o charakterze mieszkaniowym – „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach 
ulicowych”. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna pozostałych działek (przewaga 
terenów niezabudowanych), ich walory przyrodnicze i krajobrazowe (dolina rzeki Bzury, 
otulina Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich), wykluczają możliwość wprowadzenia 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej 
o szerszym zasięgu; działki te pozostawiono w jednostce funkcjonalno-przestrzennej „O –
 Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Pozwoli to na zachowanie zasad 
zrównoważonego rozwoju i utrzymanie istniejących powiązań ekologicznych z sąsiednimi 
terenami aktywnymi przyrodniczo. Ponadto ustalenia planu ochrony Parku Krajobrazowego 
Wzniesień Łódzkich wskazują na potrzebę ograniczenia możliwości rozwoju zabudowy 
w tym rejonie miasta. 
 
Uwaga nr 1012 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 5/11, 6/36, 6/62, 4/2, 6/25, 4/3, 6/26, 4/4, 6/27, 4/5, 6/28, 4/6, 6/29, 

4/7, 6/31, 6/30, 4/8, 6/32, 4/9, 5/9, 5/8, 5/12, 6/58, 6/73, 6/72, 6/71, 6/70, 6/69, 6/68, 
5/3, 5/2 i 6/7, w obrębie W-42. 

 
Pan  i 21 osób popierających uwagę składają uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  
Składający uwagę informują m.in., że „wyżej wymienione działki są podzielone, posiadają 
W-Z, pozwolenia na budowę, zakończony I etap przyłączy wodno-kanalizacyjnych – sieć 
została przekazana do ZWiK. Posiadamy zawarte umowy z gazownią. Jesteśmy w trakcie 
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gromadzenia dokumentów i pozwoleń do II etapu przyłączy wodno-kan. Działki te będą 
z pełną infrastrukturą, będą posiadać wodę, kanalizację, gaz, Internet, prąd”. 
Do uwagi dołączono listę osób popierających uwagę. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Przedmiotowe działki 
położone są w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne 
przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem zieleni 
w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju nowych 
struktur zabudowy. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej 
jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania 
planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji 
administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 1014 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 258, w obrębie B-57, położonej przy ul. Liściastej 267. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny budowlane.  
Składający uwagę informuje m.in., iż „na sąsiednich działkach istnieje zabudowa domów 
jednorodzinnych” oraz, że poprzez zaproponowane przeznaczenie wartość ww. działki została 
znacząco obniżona. Składający uwagę dodaje, że „ograniczono (…) możliwość decydowania 
o mojej własności”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Ponadto 
rozprzestrzenianie zabudowy na te tereny nie jest wskazane zarówno ze względów 
krajobrazowych jak i ekologicznych. Tereny te łączą się z szerszym obszarem, który stanowi 
istotny element systemu przyrodniczego miasta. Przedmiotowa nieruchomość leży również na 
obszarze objętym prawną formą ochrony przyrody – zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 
„Dolina Sokołówki”. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przedmiotowe 
działki położone są w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne 
przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem zieleni 
w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju nowych 
struktur zabudowy. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej 
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jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania 
planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji 
administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). 
 
Uwagi o numerach 1017, 1018, 1019 i 1110 posiadają taki sam zakres merytoryczny 
i zostały rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 9 października 2017 r.,  
- dotyczą działek nr 183/1 i 181/1, w obrębie W-36, położonych przy ul. Olechowskiej 

56. 
 
Pan  – uwaga nr 1017, Pani  – uwaga nr 1018, Pani 

 – uwaga nr 1019 i Pan  – uwaga nr 1110 składają 
uwagi dotyczące: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy, zgodnie ze Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2010 r.  
Składający uwagę dodają m.in., że „(…) w obecnej chwili w tym obszarze nie ma 
gospodarstw rolnych, prowadzących działalność. Rejon ten stracił charakter rolny stał się 
miastem. Takie zapisy w Studium całkowicie uniemożliwiły sprzedaż gruntu”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwagi uwzględnione w zakresie części działki nr 183/1. W projekcie Studium wprowadzono 
zmianę polegającą na włączeniu fragmentu działki 183/1 przy ul. Olechowskiej w granice 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach 
ulicowych”.  
Uwagi nieuwzględnione w zakresie wydzielenia jednostki terenów zabudowy mieszkaniowej 
na pozostałej części działek wskazanych w uwadze. Obecna struktura funkcjonalno-
przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta 
ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość 
wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla 
rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
 
Uwaga nr 1024 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 110/16, w obrębie B-60, położonej przy ul. Bursztynowej 33/35. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki oraz sąsiadujących z nią terenów przy ul. Bursztynowej na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składający uwagę informuje m.in., że „obecnie mamy duże problemy natury urzędowej 
z uzyskiwaniem WZ z powodu aktualnego planu. Teren, o którym piszę we wniosku i tak się 
urbanizuje z uwagi na bliskość centrum miasta, istniejącej linii energii elektrycznej i wodnej 
oraz drogi asfaltowej. (…)”. 
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Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Przedmiotowa działka znajduje się na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich, będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. Działka ta wraz 
z otaczającymi je terenami zostały w planie ochrony Parku zaliczone do „Strefy N – 
obejmującej obszary o dominującej funkcji rolnej, w przewadze niezabudowane lub 
z rozproszoną zabudową”, która stanowi podstawową strefę, decydującą o ochronie walorów 
krajobrazowych Parku. W strefie tej zakłada się utrzymanie dotychczasowego użytkowania 
i zagospodarowania. Powyższe względy, obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru 
(przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przedmiotowa 
działka położona jest w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne 
przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla 
wszystkich terenów w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała 
w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie 
stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu).  
 
Uwaga nr 1025 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 2/6, 3/5, 5/5, 3/6, 5/4, 2/5, 4/1, 7, 79 i 6, w obrębie W-17. 

 
Państwo , Państwo , Pan 

, Państwo , Państwo , 
Pani  i Pan  składają uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
„z możliwością świadczenia usług o charakterze nie wpływającym negatywnie na 
mieszkańców” oraz wykluczenia na tym obszarze produkcji. 
Składający uwagę informują m.in., że „w otoczeniu ww. terenów nastąpił znaczny rozwój 
budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i zdaniem mieszkańców ten kierunek 
powinien być utrzymany. Teren jest bardzo atrakcyjny dla inwestorów. Zlokalizowana na tym 
terenie firma produkująca karmę dla zwierząt z odpadów zwierzęcych powoduje znaczne 
uciążliwości dla mieszkańców i środowiska (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium, wskazany w uwadze obszar, został 
włączony w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „U – tereny zabudowy usługowej”. 
Zgodnie z zapisami projektu Studium dla tej jednostki, możliwość lokalizacji zabudowy 
produkcyjnej jest ograniczona jedynie do produkcji bazującej na nowych, 
wysokospecjalistycznych technologiach, z wykluczeniem przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko i niekolidującej z funkcją mieszkaniową. Dostateczna w skali 
miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wyklucza możliwość 
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wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla 
rozwoju zabudowy mieszkaniowej – wprowadzanie nadmiernej ilości nowych terenów 
mieszkaniowych w sąsiedztwie już istniejących rezerw terenów inwestycyjnych sprzyja 
nieuzasadnionemu rozpraszaniu zabudowy. 
Taki kierunek zagospodarowania tej części miasta został także przyjęty w obowiązującym 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą Nr LXVII/1263/06 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic 
Pomorskiej, Henrykowskiej i torów PKP. 
 
Uwaga nr 1026 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 81/1, 213/1, 81/10, 81/11, 213/2, 81/9, 69, 70, 71, 68, 80/2, 80/3, 

80/4 i 80/5, w obrębie W-17. 
 
Państwo , Państwo , Pan 

 i Państwo  składają uwagę dotyczącą: 
1) przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) sprzeciwu wobec realizacji Kolei Dużych Prędkości w zaproponowanym przebiegu. 

Składający uwagę informują m.in., że ww. tereny są „atrakcyjne dla mieszkańców Łodzi dla 
rozwoju budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. W pasie zabudowy zarówno przy 
ul. Kosodrzewiny, a także Lawinowej następuje intensywny wykup gruntów i rozwoju 
budownictwa jednorodzinnego. Pozostawienie ww. terenów w Studium jako wyłączonych 
spod możliwości zabudowy spowoduje zahamowanie rozwoju tego terenu od lat 
zaniedbanego przez miasto. Mieszkańcy i właściciele działek ponownie zostaną pozbawieni 
możliwości inwestowania w tym obszarze”. Dodają w zakresie punktu 2, że nie akceptują 
wskazanego przebiegu Kolei Dużych Prędkości „z uwagi na zaawansowany rozwój 
budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w tym obszarze, a tym samym dużej 
uciążliwości planowanej inwestycji na mieszkańców”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na 
najintensywniej zagospodarowanych terenach wzdłuż ul. Henrykowskiej, w pasie 
o szerokości do 110 m na południe, wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „PM – 
Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”. Obecna struktura funkcjonalno-
przestrzenna pozostałego obszaru wskazanego w uwadze i jego otoczenia (przewaga terenów 
niezabudowanych) oraz sąsiedztwo projektowanej linii Kolei Dużych Prędkości, a także 
dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej o szerszym zasięgu. 
Obszar ten został więc włączony w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny 
aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Projektowany przebieg linii 
Kolei Dużych Prędkości nie jest ustaleniem Studium – stanowi element informacyjny. 
Zamieszczony w projekcie Studium przebieg Kolei Dużych Prędkości jest zgodny ze 



419 

„Studium wykonalności budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa –Łódź –
Poznań/Wrocław” (październik 2013 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.). 
 
Uwaga nr 1031 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy wyznaczonych w projekcie Studium terenów „M3”. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
wprowadzenia możliwości realizacji zabudowy jednorodzinnej na działkach o powierzchni 
1000m2 i maksymalnej intensywności zabudowy wolnostojącej 0,6 w jednostkach 
funkcjonalno-przestrzennych „M3”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Zgodnie z zapisami projektu Studium, wskaźniki dotyczące zagospodarowania i użytkowania 
terenów oraz zapotrzebowanie na miejsca parkingowe traktować należy jako wielkości 
modelowe, które po przeanalizowaniu istniejącej struktury zabudowy, potrzeb oraz 
możliwości ich zapewnienia mogą być skorygowane. Uzupełniono projekt Studium o zapis 
dotyczący możliwości zmiany pożądanej wielkości działki w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
Uwaga nr 1032 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy wyznaczonych w projekcie Studium terenów „W1a”, „W2a” i „W3b. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
zwiększenia maksymalnej wysokości zabudowy w jednostkach funkcjonalno-przestrzennych 
„W1a”, „W2a” i „W3b”, do 23 m. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Możliwość zwiększenia wysokości zabudowy w szczególnych przypadkach – np. z uwagi na 
walory kompozycyjne – jest zapisana w kartach dla poszczególnych jednostek funkcjonalno-
przestrzennych oraz w ustaleniach ogólnych. Ponadto uzupełniono projekt Studium 
o dodatkowy zapis w ustaleniach ogólnych, odnoszący się do możliwości zwiększenia 
maksymalnej wysokość zabudowy o 10%, dla wycofanej kondygnacji lub adaptacji 
istniejących poddaszy. 
 
Uwaga nr 1034 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy terenów obiektów ochrony zdrowia. 
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Pani  składa uwagę dotyczącą: 
konieczności ponownego przeanalizowania terenów obiektów ochrony zdrowia. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W projekcie Studium przeanalizowano ponownie lokalizację poszczególnych terenów 
szpitali. Nie wprowadzono korekt w zakresie granic jednostek funkcjonalno-przestrzennych, 
gdyż tereny usług zdrowia znajdują się w ramach jednostek „U – Tereny zabudowy 
usługowej” lub w obrębie terenów zabudowy wielofunkcyjnej Strefy Wielkomiejskiej. 
 
Uwagi o numerach 1035 i od 3338 do 3350 posiadają taki sam zakres merytoryczny 
i zostały rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 9 października 2017 r.,  
- dotyczą osiedla Nowosolna. 

 
Pan  oraz 19 osób popierających uwagę – uwaga nr 1035, Pan  

 – uwaga nr 3338, Stowarzyszenie „Przyjazna Komunikacja dla Nowosolnej” – 
uwaga nr 3339, Pani  – uwaga nr 3340, Pan  – 
uwaga nr 3341, Pani  – uwaga nr 3342, Pani  – uwaga 
nr 3343, Pan  – uwaga nr 3344, Pani  – uwaga 
nr 3345, Pani  – uwaga nr 3346, Pan  – uwaga nr 3347, 
Pan  – uwaga nr 3348, Pani  – uwaga nr 3349 
i Pan  – uwaga nr 3350 składają uwagi dotyczące: 

1) zmiany przebiegu obwodnicy osiedla Nowosolna i łącznika z A1, zgodnie 
z wariantem wynikowym zgodnym ze Studium Transportowym Miasta Łodzi 
„(przecięcie ul. Pomorskiej w rejonie przepompowni, podłączenie łącznika w rejonie 
ul. Iglastej).”  

Składający uwagę dodają m.in., że „zaproponowany przebieg obwodnicy w aktualizacji 
systemu transportowego jest odpowiedzią na główne ciążenia ruchu z autostrady A1 (przy 
węźle Brzeziny), które mają kierunek południowo-zachodni, w stronę ul. Pomorskiej. 
Obwodnica Nowosolna jest strategiczną dla części wschodniej miasta inwestycją. (…)” 
Składający uwagę informują, że osiedle Nowosolna znacznie się rozwinęło, powstała nowa 
zabudowa w związku z czym „należy przesunąć obwodnicę Nowosolna w kierunku 
południowym, poza obszar zabudowany”. Wyjaśniają, że „do gminnej i wojewódzkiej 
ewidencji zabytków wpisany jest cały przestrzenny historyczny układ. Wojewódzki Zespół 
Ochrony Zabytków stoi na stanowisku cyt. „najwłaściwszymi wariantami przebiegu 
obwodnicy Nowosolnej są warianty 2 i 3, które w najmniejszym stopniu ingerują w układ 
dawnej osady. Są to warianty przesunięte w kierunku południowym.” Łącznik między 
obwodnicą Nowosolnej, a ul. Brzezińską przesunięty w ślad istniejącej ul. Iglastej będzie 
skutkował lepszym skomunikowaniem i przepływem ruchu drogowego. Łącznik ten nie 
będzie kończył się w gęstej zabudowie domów mieszkalnych, w związku z czym zmniejszy 
się konieczność zastosowania elementów ochrony akustycznej i przeciwpylnej. Zachowa się 
też unikalny zabytkowy układ dróg na osiedlu Nowosolnej, uniknie się licznych podziałów 
działek oraz konieczności wykupienia pozostałych części nieruchomości. Składający uwagę 
proponują, aby „w rejonie skrzyżowania ul. Brzezińskiej, ul. Iglastej, ul. Hanuszkiewicza na 
pustych działkach można wybudować rondo, które usprawni i wpłynie pozytywnie na ruch 
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drogowy w tym rejonie wraz z przełożeniem tego ruchu w kierunku projektowanej 
obwodnicy Nowosolnej”; 

2) przeznaczenia terenów zielonych w obrębie W-47 na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej rezydencjonalnej o niskim stopniu intensywności oraz „zaprzestania 
prac studialnych w zakresie przeznaczania tego terenu pod zabudowę przemysłową”. 

Składający uwagę informują m.in., że „w związku ze zmianą przebiegu tzw. obwodnicy 
Nowosolnej brak jest czynnika ograniczającego możliwości inwestycji zabudowy 
mieszkaniowej, bowiem to ograniczało zasięg terenów pod urbanizację cyt. „uwzględniając 
uwarunkowania obejmujące całe osiedle Nowosolna zdecydowano się na ograniczenie 
zasięgu terenów pod urbanizację w sąsiedztwie tzw. obwodnicy Nowosolnej. Ograniczenie 
możliwości inwestycji podyktowane jest przyszłym negatywnym oddziaływaniem obwodnicy 
Nowosolnej na tereny zabudowy mieszkaniowej (hałas, zanieczyszczenia). Przeznaczenie 
części terenu pod zieleń o charakterze naturalnym ma stanowić strefę buforową pomiędzy 
drogą a terenami zabudowy mieszkaniowej, która to strefa będzie ograniczała niekorzystne 
oddziaływanie obwodnicy Nowosolnej” – str. 41/42 Prognozy oddziaływania na środowisko 
ustaleń projektu miejscowego planu w rejonie ulic: Brzezińskiej i Jugosłowiańskiej – 
zachodniej części osiedla Nowosolna (…)”; 

3) konieczności wykreślenia z części Uwarunkowania zapisu dotyczącego potencjalnego 
rozwoju terenów przemysłowych na obszarze osiedla Nowosolna. 

Składający uwagę precyzują: „tworzenie terenów przemysłowych na osiedlu Nowosolna jest 
sprzeczne z ochroną kulturową Nowosolnej cyt. „w strukturze przestrzennej miasta występują 
obszary wyróżniające się unikalnymi walorami krajobrazowymi, które należy uznać za 
krajobrazy charakterystyczne nie tylko w skali Łodzi, ale i rejonu (Rysunek 68). Są to obszary 
szczególnie cenne dla społeczeństwa oraz tożsamości i historii miasta ze względu na wartości 
kulturowe, historyczne, przyrodnicze, estetyczno-widokowe, str. 171/174 Studium 
uwarunkowania”; 

4) wypracowania „rozwiązania problemów uciążliwości komunikacyjnej w rejonie 
osiedla Nowosolna, w taki sposób, aby tej uciążliwości nie przekładać z ulicy na ulicę, 
ale wypracować rozwiązanie zdejmujące obciążenie ruchem z wszystkich ulic 
osiedla”; 

5) wprowadzenia „ringu zewnętrznego w postaci ulicy zbiorczej po stronie północnej, tak 
jak po stronie południowej”; 

Składający uwagę wyjaśniają m.in., że obecnie główny ruch komunikacyjny osiedla 
Nowosolna kierowany jest ulicami: Brzezińską, Pomorską, Byszewską i Grabińską przez 
rynek Nowosolna. Zaznaczają, że „w przypadku realizacji ringów obciążone zostaną 
nieprzystosowane do takiego ruchu lokalne ulice: Margaretek, Peoniowa i Jugosłowiańska.” 
Dodają, że „pojawiają się na osiedlu głosy, że na ulicach Pomorskiej i Brzezińskiej warunki 
życia z powodu dużego natężenia ruchem są bardzo trudne (…), jednak nie można” 
poprawiać obecnych warunków „kosztem innych mieszkańców, bo to nie rozwiązuje 
problemu uciążliwości. (…)” 

6) sprzeciwu wobec zmiany „charakteru ul. Jugosłowiańskiej na przelotową”. 
Składający uwagę informują m.in., że „(…) zgodnie z opracowaniem „Audytu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dokumentacji projektowej pod nazwą: „Opracowanie 
dokumentacji na budowę dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1 oraz na budowę 
Trasy Górna III – część 1 – opracowanie dokumentacji na budowę dojazdu do węzła 
„Brzeziny” na autostradzie A1” – faza początkowa projektu budowlanego, etap koncepcji” 
i zwartej w tym dokumencie na str. 25 uwagi audytorów „Według rozkładu ruchu na 
skrzyżowaniu, projektowany łącznik do ul. Brzezińskiej powinien stanowić drogę 
podporządkowaną w stosunku do ul. Jugosłowiańskiej.” – natężenie ruchu ma być większe 
niż na łączniku. W świetle powyższego zasadny jest zarzut narażenia na niebezpieczeństwo 
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utraty zdrowia i życia mieszkańców osiedla Nowosolna, a w szczególności mieszkańców 
ulicy Jugosłowiańskiej poprzez przyjęcie w Studium podłączenia tej ulicy poprzez łącznik do 
obwodnicy, a zmiana sposobu funkcjonowania układu komunikacyjnego w Nowosolnej jest 
przykładem niezgodności i skrajnie szkodliwym działaniem uderzającym w społeczność 
osiedla Nowosolna i środowisko przyrodnicze.” 
Składający uwagi o numerach od 3338 do 3350 dodają, że „ulica Jugosłowiańska (…) to ulica 
z dużą przewagą budownictwa jednorodzinnego z terenami zieleni dolinnej, przeznaczonymi 
na rekreację i las.” Zaznaczają, że ulica „nie posiada przejścia dla pieszych z sygnalizacją 
świetlną i brak jest rezerwy terenu na budowę chodników i ścieżki rowerowej (…) z uwagi na 
odległość pomiędzy budynkami 14 m (…). W jednej drugiej nie ma nawet kanalizacji 
z powodu przeszkód tektonicznych, ponieważ przecina dolinę rzeczną, o stromym nachyleniu 
brzegów i budowa kanalizacji, chociaż teoretycznie możliwa, to jest na tyle kosztowna, że 
bezsensowna (…). Na wyremontowanym odcinku (…) nawierzchnia asfaltu została położona 
na nie utwardzonym podłożu, co spowoduje, że przy planowanym natężeniu ruchu 320 poj./h 
ulegnie szybko zniszczeniu. W ramach konsultacji do Studium transportowego mieszkańcy 
ulicy Jugosłowiańskiej i części ulic przyległych złożyli protest przeciwko podłączeniu tej 
ulicy poprzez łącznik do obwodnicy i zmianę kategorii z L na Z (…) W dniu 8 kwietnia 
2015 r. Doraźna Komisja Transportu Rady Miejskiej w Łodzi przyjęła jednogłośnie wniosek 
– „Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Miasta łodzi z dnia 4 listopada 2009 r. Doraźna 
Komisja Transportu zwraca się do Pani Prezydent z wnioskiem o przeanalizowanie warunków 
transportowych ul. Jugosłowiańskiej w Nowosolnej i nie włączanie jej jako drogi serwisowej 
(łącznika) do obwodnicy Miasta Łodzi. (…)”  
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Zawarty w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie 
Studium przebieg obwodnicy Nowosolnej, jest zgodny z koncepcją przygotowaną przez 
Zarząd Inwestycji Miejskich do przetargu na realizację drogi. Zgodnie z zapisami projektu 
Studium zasięg, lokalizacja i przebieg elementów szczególnych w zakresie systemu 
komunikacyjnego podlegają doprecyzowaniu na etapie wydawania stosownej decyzji 
administracyjnej. Dopuszcza się możliwość zmiany przebiegu elementów liniowych takich 
jak drogi pod warunkiem utrzymania ciągłości systemu. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Podstawę wyznaczenia terenów wskazanych dla rozwoju 
zabudowy, stanowi przyjęty model przestrzenny, wynikający z przeprowadzonych analiz 
ekonomicznych i przestrzennych, zawartych m.in. w bilansie istniejących i planowanych 
terenów rozwojowych miasta. W granicach osiedla wyznaczono nowe tereny dla rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej, w dostosowaniu do aktualnych potrzeb rozwojowych miasta, 
uwzględniając zasadę dążenia do kształtowania zwartych struktur przestrzennych. 
Wprowadzanie nadmiernej ilości nowych terenów mieszkaniowych w sąsiedztwie już 
istniejących rezerw terenów inwestycyjnych sprzyja nieuzasadnionemu rozpraszaniu 
zabudowy. Po przeprowadzeniu ponownych analiz, w tym wydanych decyzji 
administracyjnych, w projekcie Studium wskazano możliwy, maksymalny zasięg rozwoju 
terenów aktywności gospodarczej w tym rejonie miasta – wyznaczono jednostkę 
funkcjonalno-przestrzenną „AG1 – tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej 
uciążliwości”, na południe, od ul. Brzezińskiej oraz wskazano strefy kształtowania zieleni 
izolacyjnej na styku z terenami mieszkaniowymi. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. W części uwarunkowania, nie wskazuje się osiedla 
Nowosolna, jako obszaru o dużym potencjale dla rozwoju terenów przemysłowych. 



423 

W rozdziale 11.6. Atrakcyjność inwestycyjna, wschodnia część obszaru osiedla Nowosolna 
została wskazana (w oparciu o przeprowadzoną analizę dostępności komunikacyjnej), jako 
teren zlokalizowany w sąsiedztwie strategicznych węzłów komunikacyjnych. Nie oznacza to, 
że wszystkie wskazane w ww. analizie obszary stanowią ofertę inwestycyjną miasta. 
Ad. 4) Uwaga nieuwzględniona. Organizacja ruchu drogowego wykracza poza zakres ustaleń 
studium. Projekt Studium określa podstawowy układ komunikacyjny miasta (system dróg 
zapewniających powiązania ponadlokalne), nie odnosi się do kształtowania obsługi 
komunikacyjnej w skali lokalnej – takie rozwiązania są przedmiotem ustaleń miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. Dopuszcza się możliwość zmiany przebiegu 
elementów liniowych takich jak drogi pod warunkiem utrzymania ciągłości systemu. 
Ad. 5) Uwaga nieuwzględniona. W projekcie Studium nie przewiduje się utworzenia pełnego 
ringu na terenie osiedla Nowosolna. Zawarty w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie 
Studium przebieg obwodnicy Nowosolnej, jest zgodny z koncepcją przygotowaną przez 
Zarząd Inwestycji Miejskich do przetargu na realizację drogi, jak również wynika 
z przeprowadzanych analiz i konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz Radami Osiedli. 
Ponadto, brak drogi w północnej części osiedla, o podobnym charakterze jak projektowana 
obwodnica, wynika z prognozowanych, niskich wartości natężenia potoków ruchu 
samochodowego. Projekt Studium określa podstawowy układ komunikacyjny miasta (system 
dróg zapewniających powiązania ponadlokalne) i nie odnosi się do kształtowania obsługi 
komunikacyjnej w skali lokalnej – takie rozwiązania są przedmiotem ustaleń miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. 
Ad. 6) Uwaga nieuwzględniona. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium, 
ul. Jugosłowiańska nie została włączona w podstawowy układ komunikacyjny miasta, tym 
samym stanowi drogę zapewniającą obsługę komunikacyjną w skali lokalnej. 
 
Uwaga nr 1036 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 320/18, 320/16, 320/19, 626/2 i 625/3, w obrębie W-47. 

 
Pani , Pan i, Pan , Pani  

 i Pan  składają uwagę dotyczącą: 
1) przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej; 
2) przesunięcia łącznika obwodnicy Nowosolnej w ślad ul. Iglastej; 
3) zaprzestania prac studialnych nad przeznaczeniem ww. działek pod tereny 

przemysłowe. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na 
terenach najintensywniej zagospodarowanych wzdłuż ul. Brzezińskiej wyznaczono jednostkę 
funkcjonalno-przestrzenną „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”. 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna pozostałej części obszaru wskazanego w uwadze 
(przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej o szerszym zasięgu. 
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Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Zawarty w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie 
Studium przebieg obwodnicy Nowosolnej, jest zgodny z koncepcją przygotowaną przez 
Zarząd Inwestycji Miejskich do przetargu na realizację drogi. Zgodnie z zapisami projektu 
Studium zasięg, lokalizacja i przebieg elementów szczególnych w zakresie systemu 
komunikacyjnego podlegają doprecyzowaniu na etapie wydawania stosownej decyzji 
administracyjnej. Dopuszcza się możliwość zmiany przebiegu elementów liniowych takich 
jak drogi, pod warunkiem utrzymania ciągłości systemu. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na 
przedmiotowych działkach nie wyznaczono jednostek funkcjonalno-przestrzennych „AG1 –
Tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości” oraz „AG2 – Tereny 
aktywności gospodarczej o znacznej uciążliwości”. 
 
Uwaga nr 1037 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 626/2, 625/3 i 319/1, w obrębie W-47. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 

1) przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej; 
2) przesunięcia łącznika obwodnicy Nowosolnej w ślad istniejącej ul. Iglastej; 
3) zaprzestania prac studialnych nad przeznaczeniem ww. działek pod tereny 

przemysłowe. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na 
terenach istniejącej zabudowy wzdłuż ul. Brzezińskiej wyznaczono jednostkę funkcjonalno-
przestrzenną „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”. Obecna 
struktura funkcjonalno-przestrzenna pozostałej części obszaru wskazanego w uwadze 
(przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej o szerszym zasięgu. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Zawarty w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie 
Studium przebieg obwodnicy Nowosolnej jest zgodny z koncepcją przygotowaną przez 
Zarząd Inwestycji Miejskich do przetargu na realizację drogi. Zgodnie z zapisami projektu 
Studium zasięg, lokalizacja i przebieg elementów szczególnych w zakresie systemu 
komunikacyjnego podlegają doprecyzowaniu na etapie wydawania stosownej decyzji 
administracyjnej. Dopuszcza się możliwość zmiany przebiegu elementów liniowych takich 
jak drogi pod warunkiem utrzymania ciągłości systemu. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na 
przedmiotowych działkach nie wyznaczono jednostek funkcjonalno-przestrzennych „AG1 –
Tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości” oraz „AG2 – Tereny 
aktywności gospodarczej o znacznej uciążliwości”. 
 
Uwaga nr 1038 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
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- dotyczy działek nr: 315/66, 320/6, 626/2 i 625/3, w obrębie W-47. 
 
Pan , Pani , Pan , Pani  

i Pani  składają uwagę dotyczącą: 
1) przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej; 
2) przesunięcia łącznika obwodnicy Nowosolnej w ślad istniejącej ulicy Iglastej. 

 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na 
terenach istniejącej zabudowy wzdłuż ul. Brzezińskiej wyznaczono jednostkę funkcjonalno-
przestrzenną „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”. Ponadto, na 
zapleczu tego terenu wskazano obszar obejmujący znaczną rezerwę dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej – (jednostka funkcjonalno-przestrzenna „M4 – Tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dużych działkach”). Dostateczna w skali miasta 
ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość 
wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla 
rozwoju zabudowy mieszkaniowej o szerszym zasięgu. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Zawarty w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie 
Studium przebieg obwodnicy Nowosolnej jest zgodny z koncepcją przygotowaną przez 
Zarząd Inwestycji Miejskich do przetargu na realizację drogi. Zgodnie z zapisami projektu 
Studium zasięg, lokalizacja i przebieg elementów szczególnych w zakresie systemu 
komunikacyjnego podlegają doprecyzowaniu na etapie wydawania stosownej decyzji 
administracyjnej. Dopuszcza się możliwość zmiany przebiegu elementów liniowych takich 
jak drogi pod warunkiem utrzymania ciągłości systemu. 
 
Uwaga nr 1039 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 327, w obrębie W-47. 

 
Pani , Pani  i Pani  składają uwagę 
dotyczącą: 

1) przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) przesunięcia łącznika obwodnicy Nowosolnej w ślad istniejącej ulicy Iglastej; 
3) zaprzestania prac studialnych nad przeznaczeniem ww. działki pod tereny 

przemysłowe. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (teren 
niezabudowany) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Zawarty w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie 
Studium przebieg obwodnicy Nowosolnej jest zgodny z koncepcją przygotowaną przez 
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Zarząd Inwestycji Miejskich do przetargu na realizację drogi. Zgodnie z zapisami projektu 
Studium zasięg, lokalizacja i przebieg elementów szczególnych w zakresie systemu 
komunikacyjnego podlegają doprecyzowaniu na etapie wydawania stosownej decyzji 
administracyjnej. Dopuszcza się możliwość zmiany przebiegu elementów liniowych takich 
jak drogi pod warunkiem utrzymania ciągłości systemu. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na 
przedmiotowych działkach nie wyznaczono jednostek funkcjonalno-przestrzennych „AG1 –
Tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości” oraz „AG2 – Tereny 
aktywności gospodarczej o znacznej uciążliwości”. 
 
Uwaga nr 1040 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr 4/1, 6/34 i 6/24, w obrębie W-42, położonych przy ul. Tadeusza 

Gajcego. 
 
Pani  i Pan  składają uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.  
Składający uwagę informują m.in., że „do wyżej wymieniowej działki jest możliwość 
podłączenia wody i kanalizacji (znajduje się w ulicy Gajcego), prądu, gazu (…)”.  
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
 
Uwagi o numerach 1044 (złożona w 2 egzemplarzach – drugi egzemplarz o nr 1363) 
i 1364 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 13 października (data wpływu do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej), 
9 października 2017 r. (data stempla pocztowego),  

- dotyczą działki nr 36/8, w obrębie G-47, położonej przy ul. Nowe Górki. 
 
Pan  – uwaga nr 1044 i Pani  – uwaga nr 1364 
składają uwagi dotyczące: 

1) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
2) przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Składający uwagę informują m.in., że ww. „działka (…) została zakupiona (…) jako teren 
pod budowę domu jednorodzinnego – zgodnie z ówczesnym Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi. Budowa została rozpoczęta 
wiosną 2017 roku – na podstawie otrzymanego pozwolenia na budowę.” Dodają, że „(…) na 
nieruchomościach położonych w bliskim sąsiedztwie wskazanej działki posadowione są już 
domy jednorodzinne (także w trakcie budowy). (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi częściowo. 
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Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Przedmiotowa działka zlokalizowana jest w odległości 
ponad 150 m od ul. Nowe Górki, w otoczeniu terenów obecnie niezabudowanych. Jej 
sąsiedztwo od zachodniej strony będą stanowiły rozległe tereny przewidziane pod rozwój 
aktywności gospodarczej. Powyższe uwarunkowania oraz dostateczna w skali miasta ilość 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia 
w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej. Po dokonaniu korekty polegającej na zmniejszeniu zasięgu 
terenów jednostki „AG1 – Tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości” 
przedmiotowa działka została włączona w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Zgodnie z zapisami projektu 
Studium, na wszystkich terenach w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub 
będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na 
podstawie stosownych decyzji administracyjnych), możliwe będzie jej dalsze 
funkcjonowanie.  
 
Uwagi o numerach 1046 (złożona w 2 egzemplarzach – drugi egzemplarz o nr 1185) 
i 1083 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 533/4, położonej przy ul. Mechanicznej 2/30 oraz działek nr: 533/6, 

542/29 i 542/30, położonych przy ul. Lodowej. 
 

 – uwaga nr 1046 i  – 
uwaga nr 1083 składają uwagi dotyczące: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej („M1 – Tereny 
wielkich zespołów mieszkaniowych), zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. 
Składający uwagę nr 1046 dodaje m.in., że: ustalenie dla terenu funkcji M2 „spowoduje utratę 
wartości nieruchomości, brak możliwości jej wykorzystania przez Tesco zgodnie 
z dotychczasowym przeznaczeniem i w konsekwencji żądanie odszkodowania z tego tytułu 
lub żądanie innych roszczeń przewidzianych przez przepisy prawa. Nieruchomość, której 
dotyczy uwaga, w planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą 
Nr LXXXIX/766/98 Rady Miejskiej w Łodzi z 18 lutego 1998 r. przeznaczona jest na cele 
oznaczone symbolem U (usługi) i Z (zieleń urządzona) z możliwością zabudowy centrum 
usługowo handlowym z towarzyszącymi parkingami. Tesco (Polska) Sp. z o.o. prowadzi 
działalność handlowo-usługową w centrach usługowo-handlowych. Tesco już od 2007 r. stara 
się o ustalenie dla nieruchomości funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej o dużej 
intensywności – złożyła (…) stosowny wniosek w tej sprawie do Prezydenta Miasta Łodzi 
(…), którego skutkiem było podjęcie w dniu 25.10.2007 r. uchwały Nr XX/405/07 Rady 
Miejskiej w Łodzi w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Przybyszewskiego, Lodowej, Milionowej, do terenów kolejowych. (…) nieruchomość, której 
uwaga dotyczy, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie kolei, czyli jest w bezpośrednim 
sąsiedztwie strefy dopuszczającej zabudowę wielorodzinną o dużej intensywności. Przy ulicy 
Lodowej, z którą graniczy i przy której jest bezpośrednio położona nieruchomość – znajdują 
się wielkie osiedla zabudowy wielorodzinnej (…)”. 
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Składający uwagę nr 1083 informuje m.in., że „obecnie planowana struktura M2 
uniemożliwia odpowiednio gęstą zabudowę dla budynków wielorodzinnych, odpowiadającą 
przestrzennie zabudowie po drugiej stronie ulicy Lodowej/Widzewskiej. Ulica Lodowa dzieli 
kwartały na zabudowę niską, mniej intensywną (M2 – intensywność 0,9) i zabudowę 
M1 (intensywność 1,5) tworzącą główną strukturę osiedla. Wprowadzenie pasa zabudowy M1 
wprowadzi strefę buforową od ruchliwej ulicy Lodowej dla zabudowy jednorodzinnej 
i wielorodzinnej niskiej planowanej głębiej na tym obszarze”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecnie granicę pomiędzy terenami zespołów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
a terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej stanowi ul. Lodowa. Nieruchomość 
wskazana w uwadze znajduje się po zachodniej stronie ul. Lodowej, w strefie osiedli 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie 
Studium przedmiotowe działki zostały zakwalifikowane do jednostki funkcjonalno-
przestrzennej „M2 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej”, co 
pozwala na ich zagospodarowanie o nieco większej intensywności niż na terenach sąsiednich. 
Poza opisanymi powyżej uwarunkowaniami na brak możliwości wyznaczania w tym rejonie 
miasta nowego terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wskazują także ustalenia 
Strategii Przestrzennego Rozwoju Łodzi 2020+.  
 
Uwaga nr 1047 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy obszaru w obrębie ulic: Listopadowa, Hyrna, Jana Dębowskiego, w obrębie 

W-11. 
 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 

1) akceptacji dla zaproponowanego w projekcie przebiegu ul. Listopadowej; 
2) przedłużenia ul. Kasprowy Wierch w kierunku północnym, w śladzie działki nr 125; 
3) dopuszczenia na ww. obszarze wyłącznie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Ta część uwagi nie zawiera sformułowania zarzutu do 
ustaleń projektu Studium, którego uwzględnienie wiązałoby się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w tym projekcie. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Projekt Studium określa podstawowy układ komunikacyjny 
miasta (system dróg zapewniających powiązania ponadlokalne), nie odnosi się do 
kształtowania obsługi komunikacyjnej w skali lokalnej – takie rozwiązania są przedmiotem 
ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedłużenie ul. Kasprowy 
Wierch jako projektowanej drogi zbiorczej wiązałoby się ze zwiększeniem natężenia ruchu 
samochodowego wewnątrz osiedla mieszkaniowego. Zgodnie z zapisami projektu Studium, 
dopuszcza się możliwość zmiany przebiegu elementów liniowych takich jak drogi, pod 
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warunkiem utrzymania ciągłości systemu. Szczegółowe trasowanie przebiegu drogi nastąpi 
w trybie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. 
Ad. 3) Uwaga uwzględniona w zakresie działek zlokalizowanych wzdłuż ul. Hyrnej – po 
północnej stronie na odcinku od ul. Jana Dębowskiego do ul. Listopadowej oraz po stronie 
południowej od ul. Jana Dębowskiego do działki nr 123/9, a także działek wzdłuż ul. Jana 
Dębowskiego. W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na włączeniu ww. 
nieruchomości w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „M3 – Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej”. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie pozostałego obszaru wskazanego w uwadze. Obszar ten 
pozostawiono w jednostce „M2 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i wielorodzinnej niskiej”. Zgodnie z zapisami projektu Studium, tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej stanowią dopuszczalne przeznaczenie terenów w tej jednostce. 
Określone w projekcie Studium wskaźniki zagospodarowania i użytkowania dla jednostki 
„M2” wskazują, że ewentualna, projektowana na tym obszarze zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna, powinna nawiązywać do charakteru otoczenia (przewaga zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej). Taki kierunek zagospodarowania tej części miasta jest 
zgodny z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym 
uchwałą nr LXVIII/1471/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 września 2013 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 
Łodzi, położonej na terenie osiedla Stoki, w rejonie ulic: Telefonicznej, Giewont, Rysy, 
Dębowskiego, Hyrnej i Pomorskiej, do terenu kolejowego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 
z 2013 r., poz. 4581). 
 
Uwaga nr 1049 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy osiedla Wzniesień Łódzkich. 

 
Rada Osiedla „Wzniesień Łódzkich” składa uwagę dotyczącą: 

1) zmiany przeznaczenia terenów „M4” zlokalizowanych wzdłuż ul. Strykowskiej na 
tereny zabudowy usługowej („U”); 

2) nie wprowadzania ograniczenia minimalnej powierzchni działki 2000 m2 w otulinie 
[Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich]; 

3) przeznaczenia obszaru wzdłuż ul. Serwituty na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w układach ulicowych („PM”); 

4) rozszerzenia strefy terenów „PM” wzdłuż ulic: Moskule, Okólnej, Strykowskiej, 
Łodzianka, Bzury, Bursztynowej i Żółwiowej; 

5) zmiany przeznaczenia działek posiadających pozwolenie na budowę, z terenów lasu 
(„L”), na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układach ulicowych 
(„PM”); 

6) nie wprowadzania ograniczenia maksymalnej wysokości zabudowy do 9 m w otulinie 
Lasu Łagiewnickiego [Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich]; 

7) dopuszczenia wydzielania działek budowlanych na zapleczu istniejących budynków 
usytuowanych wzdłuż ulic, dla nieruchomości posiadających ważne pozwolenia na 
budowę w strefie „PM”; 

8) nie wprowadzania ograniczenia wykupu dróg wewnętrznych ich przejmowania, 
utrzymania i uzbrojenia. 

 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
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Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Wyznaczone w projekcie Studium obszary „M4 - Tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” zlokalizowane wzdłuż ul. Strykowskiej 
charakteryzują się dużym udziałem zabudowy mieszkaniowej, co decyduje o braku 
zasadności wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki o funkcjach wyłącznie usługowych. 
W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na zakwalifikowaniu przedmiotowego 
terenu do jednostki „PM - Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”, co daje 
możliwość zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości na cele usługowe oraz pozwala 
na zwiększenia parametrów zabudowy na poszczególnych działkach. Zmiana ta wynika 
z potrzeby zachowania jednolitego charakteru zagospodarowania terenów po obu stronach 
ulicy Strykowskiej – tereny położone po południowej stronie ul. Strykowskiej na skutek 
uwzględnienia innych uwag zostały również włączone do jednostki „PM”,  
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Minimalną wielkość działki w otulinie Lasu Łagiewnickiego 
ustalono na 2000 m2 z uwagi na ochronną rolę jaką pełni ten obszar w stosunku do terenu 
Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Jak zapisano w ustaleniach projektu Studium, 
podane wskaźniki dotyczące zagospodarowania i użytkowania terenów oraz parametry 
dotyczące wielkości działek należy traktować jako wielkości wyjściowe, które po 
przeanalizowaniu potrzeb oraz możliwości ich zapewnienia mogą być skorygowane. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Przedmiotowy obszar znajduje się na terenie Parku 
Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. 
W planie ochrony Parku południowa część obszaru została zaliczona do „Strefy N – 
obejmującej obszary o dominującej funkcji rolnej, w przewadze niezabudowane lub 
z rozproszoną zabudową”, która stanowi podstawową strefę, decydującą o ochronie walorów 
krajobrazowych Parku. W strefie tej zakłada się utrzymanie dotychczasowego użytkowania 
i zagospodarowania. Północna część obszaru została wskazana w planie ochrony Parku jako 
„Strefa S – specjalnych indywidualnych wymogów ochronnych i programowych”. Jest to 
„teren stanowiący ważny korytarz ekologiczny prowadzący z Lasu Łagiewnickiego (…) 
w kierunku lasów szczawińskich”. W strefie tej wskazano na potrzebę wprowadzenia zakazu 
lokalizacji nowego budownictwa mieszkaniowego i rekreacyjnego. Powyższe względy 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
Ad. 4) Uwaga uwzględniona częściowo. Uwzględniając częściowo postulat zawarty 
w uwadze, w projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na poszerzeniu w kierunku 
zachodnim granic jednostki funkcjonalno-przestrzennej „PM – Tereny zabudowy 
mieszkaniowej w układach ulicowych” – wyrównano szerokość pasa zabudowy do około 
240 m od ul. Łodzianka. 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na najintensywniej 
zagospodarowanych terenach istniejącej zabudowy wzdłuż pozostałych ulic wymienionych 
w uwadze wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „PM – Tereny zabudowy 
mieszkaniowej w układach ulicowych”. W niektórych przypadkach jednostka ta obejmuje nie 
tylko pasmo istniejącej zabudowy, ale także zlokalizowane na jej zapleczu (w odległości 
nawet do 200 m – ul. Okólna) tereny obecnie niezabudowane. Obecna struktura funkcjonalno-
przestrzenna obszaru wskazanego w uwadze i jego otoczenia (przewaga terenów 
niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej w układach 
ulicowych o szerszym zasięgu. 
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Ad. 5) Uwaga nieuwzględniona. Wyznaczone na terenie osiedla Wzniesień Łódzkich 
jednostki funkcjonalno-przestrzenne „L – Tereny lasów o powierzchni minimum 3 ha” 
znajdują się w otulinie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, będącego 
wielkoobszarową formą ochrony przyrody. W planie ochrony Parku są to tereny „Strefy L – 
obejmującej obszary o dominującej funkcji leśnej” lub tereny jednostek, dla których 
„postulowane jest wprowadzanie dolesień rozwijających walory środowiska”. W przypadku 
terenu położonego w rejonie ul. Łodzianka, zgodnie z ww. wytycznymi planu ochrony Parku, 
„leśny” kierunek zagospodarowania tej części miasta został także przyjęty w obowiązującym 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą Nr V/86/15 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Strykowskiej, Łodzianka i Okólnej, do granicy Lasu Łagiewnickiego. Zakwalifikowanie 
w projekcie Studium części terenów po wschodniej stronie Lasu Łagiewnickiego do jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „L – Tereny lasów o powierzchni minimum 3 ha” jest 
konsekwencją ustaleń ww. dokumentów oraz odzwierciedla faktyczny stan ich użytkowania 
(są obecnie w całości lub w części terenami gruntów leśnych). 
Ponadto, zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów (także w obrębie 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej „L”), na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie 
istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie 
stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
Ad. 6) Uwaga nieuwzględniona. Maksymalna wysokość zabudowy na terenie otuliny Lasu 
Łagiewnickiego została ustalona w oparciu o wytyczne planu ochrony Parku Krajobrazowego 
Wzniesień Łódzkich. 
Ad. 7) Uwaga nieuwzględniona. Ta część uwagi nie zawiera sformułowania zarzutu do 
ustaleń projektu Studium, którego uwzględnienie wiązałoby się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w projekcie. 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na terenach koncentracji istniejącej 
zabudowy wzdłuż ulic wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „PM – Tereny 
zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”. W niektórych przypadkach jednostka ta 
obejmuje nie tylko pasmo istniejącej zabudowy, ale także zlokalizowane na jej zapleczu 
(w odległości nawet do 240 m – ul. Łodzianka, do 200 m – ul. Okólna) tereny obecnie 
niezabudowane. Daje to możliwość wydzielania działek budowlanych na zapleczu istniejącej 
zabudowy. Ponadto, zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów 
w sąsiadującej w terenami jednostki „PM” jednostce funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny 
aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”, na których obecnie istnieje zabudowa 
lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na 
podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
Ad. 8) Uwaga nieuwzględniona. Przywołany w uwadze zapis z zakresu działań operacyjnych 
miasta został wprowadzony w tekście projektu Studium dla dwóch jednostek funkcjonalno-
przestrzennej: „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych” oraz „M4 – 
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dużych działkach”. Brak dostatecznych 
środków w budżecie miasta dla zapewnienia infrastruktury drogowej w obrębie wszystkich 
terenów mieszkaniowych, wymusza potrzebę hierarchizacji działań. Z tego względu, dla 
jednostek mieszkaniowych o niskiej intensywności zabudowy wprowadzono zapis 
o ograniczonych możliwościach inwestowania w drogi wewnętrzne. 
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Uwaga nr 1050 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 28/3, 28/4 i 28/6, w obrębie B-18, położonych przy ul. Łodzianka 

36. 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 

1) „zmiany przeznaczenia z terenów L [lasów] na tereny o przeznaczeniu PM [zabudowa 
mieszkaniowa w układach ulicowych] dla nieruchomości posiadających ważne 
pozwolenia na budowę do granicy Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich 
i otuliny”; 

2) zmiany powierzchni biologicznie czynnej na minimum 15%; 
3) „wykreślenia ograniczenia maksymalnej wysokości zabudowy do 9 m na terenie 

otuliny Lasu Łagiewnickiego”; 
4) „dopuszczenia wydzielenia działek budowlanych na zapleczu istniejących budynków 

usytuowanych wzdłuż ulic, dla nieruchomości posiadających ważne pozwolenia na 
budowę”; 

5) „wykreślenia ograniczenia wykupu dróg wewnętrznych, przejmowania i utrzymania 
czy uzbrojenia”. 

Składający uwagę informuje m.in., że „nieruchomość posiada ważne pozwolenia na budowę 
domów w części, która została przeznaczona do zalesiania”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga uwzględniona w zakresie części działki nr 28/4. W projekcie Studium 
wprowadzono zmianę polegającą na poszerzeniu w kierunku zachodnim granic jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych” 
– wyrównano szerokość pasa zabudowy do około 240 m od ul. Łodzianka. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie pozostałej części działki nr 28/4. Obszar ten znajduje się 
na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, będącego wielkoobszarową 
formą ochrony przyrody. W planie ochrony Parku wskazano obszar ww. działki oraz jej 
sąsiedztwa jako teren jednostki, dla której „postulowane jest wprowadzanie dolesień 
rozwijających walory środowiska”. Zgodnie z ww. wytycznymi planu ochrony Parku, taki 
kierunek zagospodarowania tej części miasta został także przyjęty w obowiązującym 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą Nr V/86/15 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Strykowskiej, Łodzianka i Okólnej, do granicy Lasu Łagiewnickiego. Zakwalifikowanie 
w projekcie Studium pozostałej części działki wskazanej przez składającego uwagę oraz jej 
otoczenia do jednostki funkcjonalno-przestrzenne „L – tereny lasów o powierzchni minimum 
3 ha” jest konsekwencją ustaleń ww. dokumentów. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla 
wszystkich terenów w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała 
w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie 
stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). W wyłożonym do publicznego wglądu 
projekcie Studium, działki nr 28/3 i 28/6, znajdują się w granicach jednostki funkcjonalno-
przestrzennej „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych” 
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Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Ustalenia projektu Studium zawarte w karcie dla jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych” 
zostały sformułowane dla wszystkich jednostek PM na terenie całego miasta. Ze względu na 
przyjętą skalę Studium (1:15000) nie jest możliwe ich zróżnicowanie i dostosowanie do 
lokalnych uwarunkowań i potrzeb. Jak zapisano w ustaleniach projektu Studium podane 
wskaźniki dotyczące zagospodarowania i użytkowania terenów należy traktować jako 
wielkości modelowe, które po przeanalizowaniu potrzeb oraz możliwości ich zapewnienia 
mogą być skorygowane. 
Pozostała część obszaru wskazanego w uwadze znajduje się w granicach wyznaczonej 
w projekcie Studium jednostki funkcjonalno-przestrzennej „L – Tereny lasów o powierzchni 
minimum 3 ha”, nie przewidzianych do urbanizacji; z tego względu nie ustalono w projekcie 
Studium powierzchni biologicznie czynnej wymaganej do zachowania na tych terenach. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Maksymalna wysokość zabudowy na terenie otuliny Lasu 
Łagiewnickiego została ustalona w oparciu o wytyczne planu ochrony Parku Krajobrazowego 
Wzniesień Łódzkich. 
Ad. 4) Uwaga nieuwzględniona. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na 
terenach istniejącej zabudowy wzdłuż ul. Łodzianka wyznaczono jednostkę funkcjonalno-
przestrzenną „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”. Jednostka ta 
obejmuje nie tylko pasmo istniejącej zabudowy, ale także zlokalizowane na jej zapleczu 
(w odległości do 240 m od ulicy) tereny obecnie niezabudowane. Zgodnie z zapisami projektu 
Studium dla tej jednostki, dopuszcza się drugi pas zabudowy na zapleczu istniejących 
budynków usytuowanych wzdłuż ulic. Pozostałą część działki, jak wyjaśniono w punkcie 1, 
pozostawiono w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „L – Tereny lasów 
o powierzchni minimum 3 ha”, nie przewidzianej do urbanizacji. Zgodnie z zapisami projektu 
Studium, dla wszystkich terenów w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub 
będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na 
podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
Ad. 5) Uwaga nieuwzględniona. Przywołany w uwadze zapis z zakresu działań operacyjnych 
miasta został wprowadzony w tekście projektu Studium dla dwóch jednostek funkcjonalno-
przestrzennych: „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych” oraz „M4 – 
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dużych działkach”. Brak dostatecznych 
środków w budżecie miasta dla zapewnienia infrastruktury drogowej w obrębie wszystkich 
terenów mieszkaniowych, wymusza potrzebę hierarchizacji działań. Z tego względu, dla 
jednostek mieszkaniowych o niskiej intensywności zabudowy wprowadzono zapis 
o ograniczonych możliwościach inwestowania w drogi wewnętrzne. 
 
Uwaga nr 1051 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr 28/3 i 28/4, w obrębie B-18, położonych przy ul. Łodzianka 36. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 

1) „zmiany przeznaczenia z terenów L [lasów] na tereny o przeznaczeniu PM [zabudowa 
mieszkaniowa w układach ulicowych] dla nieruchomości posiadających ważne 
pozwolenia na budowę do granicy Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich 
i otuliny”; 

2) zmiany powierzchni biologicznie czynnej na minimum 15%; 
3) „wykreślenia ograniczenia maksymalnej wysokości zabudowy do 9 m na terenie 

otuliny Lasu Łagiewnickiego”; 
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4) „dopuszczenia wydzielenia działek budowlanych na zapleczu istniejących budynków 
usytuowanych wzdłuż ulic, dla nieruchomości posiadających ważne pozwolenia na 
budowę”; 

5) „wykreślenia ograniczenia wykupu dróg wewnętrznych, przejmowania i utrzymania 
czy uzbrojenia”. 

Składająca uwagę informuje m.in., że „nieruchomość posiada ważne pozwolenia na budowę 
domów w części która została przeznaczona do zalesiania”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga uwzględniona w zakresie części działki nr 28/4. W projekcie Studium 
wprowadzono zmianę polegającą na poszerzeniu w kierunku zachodnim granic jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych” 
– wyrównano szerokość pasa zabudowy do około 240 m od ul. Łodzianka. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie pozostałej części działki nr 28/4. Obszar ten znajduje się 
na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, będącego wielkoobszarową 
formą ochrony przyrody. W planie ochrony Parku wskazano obszar ww. działki oraz jej 
sąsiedztwa jako teren jednostki, dla której „postulowane jest wprowadzanie dolesień 
rozwijających walory środowiska”. Zgodnie z ww. wytycznymi planu ochrony Parku, taki 
kierunek zagospodarowania tej części miasta został także przyjęty w obowiązującym 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą Nr V/86/15 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Strykowskiej, Łodzianka i Okólnej, do granicy Lasu Łagiewnickiego. Zakwalifikowanie 
w projekcie Studium pozostałej części działki wskazanej przez składającego uwagę oraz jej 
otoczenia do jednostki funkcjonalno-przestrzenne „L – tereny lasów o powierzchni minimum 
3 ha” jest konsekwencją ustaleń ww. dokumentów. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla 
wszystkich terenów w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała 
w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie 
stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). W wyłożonym do publicznego wglądu 
projekcie Studium, działki nr 28/3, znajduje się w granicach jednostki. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Ustalenia projektu Studium zawarte w karcie dla jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych” 
zostały sformułowane dla wszystkich jednostek PM na terenie całego miasta. Ze względu na 
przyjętą skalę Studium (1:15000) nie jest możliwe ich zróżnicowanie i dostosowanie do 
lokalnych uwarunkowań i potrzeb. Jak zapisano w ustaleniach projektu Studium podane 
wskaźniki dotyczące zagospodarowania i użytkowania terenów należy traktować jako 
wielkości modelowe, które po przeanalizowaniu potrzeb oraz możliwości ich zapewnienia 
mogą być skorygowane. 
Pozostała część obszaru wskazanego w uwadze znajduje się w granicach wyznaczonej 
w projekcie Studium jednostki funkcjonalno-przestrzennej „L – Tereny lasów o powierzchni 
minimum 3 ha”, nie przewidzianych do urbanizacji; z tego względu nie ustalono w projekcie 
Studium powierzchni biologicznie czynnej wymaganej do zachowania na tych terenach. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Maksymalna wysokość zabudowy na terenie otuliny Lasu 
Łagiewnickiego została ustalona w oparciu o wytyczne planu ochrony Parku Krajobrazowego 
Wzniesień Łódzkich. 
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Ad. 4) Uwaga nieuwzględniona. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na 
terenach istniejącej zabudowy wzdłuż ul. Łodzianka wyznaczono jednostkę funkcjonalno-
przestrzenną „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”. Jednostka ta 
obejmuje nie tylko pasmo istniejącej zabudowy, ale także zlokalizowane na jej zapleczu 
(w odległości do 240 m od ulicy) tereny obecnie niezabudowane. Zgodnie z zapisami projektu 
Studium dla tej jednostki, dopuszcza się drugi pas zabudowy na zapleczu istniejących 
budynków usytuowanych wzdłuż ulic. Pozostałą część działki, jak wyjaśniono w punkcie 1, 
pozostawiono w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „L – Tereny lasów 
o powierzchni minimum 3 ha”, nie przewidzianej do urbanizacji. Zgodnie z zapisami projektu 
Studium, dla wszystkich terenów w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub 
będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na 
podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
Ad. 5) Uwaga nieuwzględniona. Przywołany w uwadze zapis z zakresu działań operacyjnych 
miasta został wprowadzony w tekście projektu Studium dla dwóch jednostek funkcjonalno-
przestrzennych: „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych” oraz „M4 – 
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dużych działkach”. Brak dostatecznych 
środków w budżecie miasta dla zapewnienia infrastruktury drogowej w obrębie wszystkich 
terenów mieszkaniowych, wymusza potrzebę hierarchizacji działań. Z tego względu, dla 
jednostek mieszkaniowych o niskiej intensywności zabudowy wprowadzono zapis 
o ograniczonych możliwościach inwestowania w drogi wewnętrzne. 
 
Uwaga nr 1052 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 109/7, 109/9 i 109/10 – użytku leśnego położonego w kwartale 

ulic: Świetlana, Przedwiośnie, Konarowa, Sasanek. 
 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
zachowania na ww. działkach użytku leśnego, wolnego od zabudowy. 
Składający uwagę informuje m.in., że ww. użytek leśny, stanowi „przyrodnicze zaplecze 
żłobka przy ulicy Świetlanej, enklawę ptactwa oraz istotny czynnik mikroklimatu sąsiedztwa 
w szczególności rezerwuar chłodu i wilgoci latem.” Dodaje, że „w projekcie Studium teren 
ten został globalnie oznaczony jaki M3 tymczasem w Studium z 2002 r. jest wyraźnie 
wyodrębniony. Niezwykle bulwersująca lokalną społeczność była pomniejszająca ten użytek 
leśny decyzja o warunkach zabudowy apartamentowej, wielorodzinnej na działce 109/8 
skrajnie niezgodnej z jednorodzinnym charakterem sąsiedztwa. (…)”. 
Do uwagi dołączono załącznik graficzny. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga wykracza poza szczegółowość ustaleń Studium. W projekcie studium nie wyznacza 
się lasów o powierzchni mniejszej niż 3 ha. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie 
Studium, obszar wskazany w uwadze został włączony w granice jednostki funkcjonalno-
przestrzennej „M3 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” – taki kierunek 
zagospodarowania przedmiotowych nieruchomości jest zgodny z uchwalonym miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą Nr LXVI/1685/18 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
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zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie Alei 
gen. Władysława Sikorskiego oraz ulic: Gontyny, Pawilońskiej, gen. Józefa Sowińskiego, 
Sasanek i Zgierskiej miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  
 
Uwaga nr 1053 (złożona w 2 egzemplarzach – drugi egzemplarz o nr 3265) 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 1/3, 49/1, 49/2, 49/3 i 49/4, w obrębie P-14. 

 
 składa uwagę dotyczącą: 

włączenia ww. nieruchomości w granice „strefy zurbanizowanej zwartej” oraz przeznaczenia 
go na tereny zabudowy wielofunkcyjnej.  
Składający uwagę informuje m.in., że ww. obszar posiada: „dobrą obsługę (…) transportem 
zbiorowym/publicznym, wykształconą sieć uliczną, dostęp do systemów infrastruktury 
technicznej, dostęp do terenów otwartych i rekreacyjnych – w tym do terenu lasu na działce 
nr ew. 35/22 stanowiącej własność  

 oraz dostęp do terenów położonych wzdłuż 
cieków wodnych, stanowiących korytarz ekologiczny, zlokalizowanych na przedmiotowej 
nieruchomości”. Dodatkowo zauważa „potrzebę stworzenia różnorodnego i atrakcyjnego 
programu funkcjonalnego, adekwatnego do charakteru dzielnicy, odpowiadającego 
współczesnym i przyszłym – pożądanym – standardom, przedmiotowe tereny 
predysponowane są do wielofunkcyjnego, mieszkaniowo-usługowego zagospodarowania. 
(…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium, obszar wskazany w uwadze, został 
włączony w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „RW – Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe”. Urbanizacja ww. terenu (obecnie obszar zabudowany niezabudowany) nie 
jest wskazana z uwagi na potrzebę utrzymania powiązań między istniejącymi terenami zieleni 
urządzonej, terenami rekreacyjno-wypoczynkowymi oraz doliną rzeki Łódki – tereny te łączą 
się z szerszym obszarem, który stanowi istotny element systemu przyrodniczego miasta. 
Ponadto wskazany w uwadze obszar stanowi naturalny korytarz wymiany mas powietrza 
i został włączony w system obszarów mających istotne znaczenie dla prawidłowego 
przewietrzania miasta. 
 
Uwaga nr 1054 (złożona w 2 egzemplarzach – drugi egzemplarz o nr 1188) 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 35/18, 35/28, (d. 35/19), 35/20, 35/21, 35/22, 35/23, 35/24, 35/26, 

35/27, 35/33, w obrębie P-21. 
 

 składa uwagę dotyczącą: 
1) włączenia ww. nieruchomości w granice „strefy zurbanizowanej zwartej” oraz 

przeznaczenia go na tereny zabudowy wielofunkcyjnej; 
2) dopuszczenia lokalizacji na ww. obszarze obiektów handlowych o powierzchni 

sprzedaży powyżej 2000 m2. 
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Składający uwagę informuje m.in., że ww. obszar posiada: „dobrą obsługę (…) transportem 
zbiorowym/publicznym, wykształconą sieć uliczną, dostęp do systemów infrastruktury 
technicznej, dostęp do terenów otwartych i rekreacyjnych – w tym do terenu lasu na działce 
nr ew. 35/22 stanowiącej własność  oraz do terenów położonych wzdłuż cieków 
wodnych, pełniących rolę korytarza ekologicznego, zlokalizowanych na przedmiotowej 
nieruchomości.” Dodatkowo zauważa „potrzebę stworzenia różnorodnego i atrakcyjnego 
programu funkcjonalnego, adekwatnego do charakteru dzielnicy, odpowiadającego 
współczesnym i przyszłym – pożądanym – standardom, przedmiotowe tereny 
predysponowane są do wielofunkcyjnego, mieszkaniowo-usługowego zagospodarowania. 
(…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Urbanizacja ww. terenu (obecnie obszar zabudowany 
niezabudowany) nie jest wskazana z uwagi na potrzebę utrzymania powiązań między 
istniejącymi terenami zieleni urządzonej, terenami rekreacyjno-wypoczynkowymi oraz doliną 
rzeki Łódki – tereny te łączą się z szerszym obszarem, który stanowi istotny element systemu 
przyrodniczego miasta. Ponadto wskazany w uwadze obszar stanowi naturalny korytarz 
wymiany mas powietrza i został włączony w system obszarów mających istotne znaczenie dla 
prawidłowego przewietrzania miasta. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Analizy w zakresie potrzeb i nasycenia miasta obiektami 
handlowymi o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wykazały brak zasadności 
wyznaczania nowych terenów pod realizację tego typu funkcji na obszarze Łodzi. 
W projekcie Studium przyjęto założenie, że tego typu funkcje mogą pojawić się jedynie 
w obrębie dwóch terenów pofabrycznych, jako istotny czynnik ich aktywizacji (dawne 
zakłady „Wifama” i posiadła wodno-fabryczne).  
 
Uwagi o numerach 1055 i 1194 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 9 października 2017 r.,  
- dotyczą działek nr 114/19 i 114/20, w obrębie B-11, położonych przy ul. Mrówczej 

20b. 
 
Pani  – uwaga nr 1055, Pani  i Pan  

 – uwaga nr 1194 składają uwagi dotyczące: 
błędnej klasyfikacji ww. obszaru „jako aktywny przyrodniczo w tym użytkowany rolniczo” 
oraz przeznaczenia go na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składający uwagę informują m.in., że położone w okolicy nieruchomości „zagospodarowane 
są w sposób umożliwiający ich identyfikację jako mieszkaniową. Na uwagę zasługuje 
również okoliczność, że nie ma potrzeby rozszerzania tego faktu na całą opisaną wyżej 
nieruchomość, tylko i wyłącznie dlatego, że na niej jest już dwudziestopięcioleci metrowy pas 
otuliny. Takie działanie nie znajduje żadnego uzasadnienia w zaistniałych stanie faktycznym 
jak i prawnym (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
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Wyjaśnienie: 
Przedmiotowe działki, znajdują się na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich, będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. Położone są w granicach 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane 
rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem zieleni w zagospodarowaniu, częściowo 
zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju nowych struktur zabudowy. Zgodnie 
z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej jednostce, na których obecnie 
istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli 
zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się 
wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). Obecna struktura 
funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna 
w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają 
możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej 
przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
 
Uwaga nr 1056 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 110/11, w obrębie B-60, położonej przy ul. Bursztynowej 33/35. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  
Składający uwagę informuje m.in., że „obecnie mamy duże problemy natury urzędowej 
z uzyskiwaniem WZ z powodu aktualnego planu. Teren, o którym piszę we wniosku i tak się 
urbanizuje z uwagi na bliskość centrum miasta, istniejącej linii energii elektrycznej i wodnej 
oraz drogi asfaltowej. (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Przedmiotowa działka znajduje się na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich, będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. Działka ta wraz 
z otaczającymi je terenami zostały w planie ochrony Parku zaliczone do „Strefy N – 
obejmującej obszary o dominującej funkcji rolnej, w przewadze niezabudowane lub 
z rozproszoną zabudową”, która stanowi podstawową strefę, decydującą o ochronie walorów 
krajobrazowych Parku. W strefie tej zakłada się utrzymanie dotychczasowego użytkowania 
i zagospodarowania. Powyższe względy, obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru 
(przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przedmiotowa 
działka położona jest w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne 
przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla 
wszystkich terenów w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała 
w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie 
stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu).  
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Uwaga nr 1057 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 110/9, w obrębie B-60, położonej przy ul. Bursztynowej 33/35. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  
Składający uwagę informuje m.in., że „obecnie mamy duże problemy natury urzędowej 
z uzyskiwaniem WZ z powodu aktualnego planu. Teren, o którym piszę we wniosku i tak się 
urbanizuje z uwagi na bliskość centrum miasta, istniejącej linii energii elektrycznej i wodnej 
oraz drogi asfaltowej. (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Przedmiotowa działka znajduje się na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich, będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. Działka ta wraz 
z otaczającymi je terenami zostały w planie ochrony Parku zaliczone do „Strefy N – 
obejmującej obszary o dominującej funkcji rolnej, w przewadze niezabudowane lub 
z rozproszoną zabudową”, która stanowi podstawową strefę, decydującą o ochronie walorów 
krajobrazowych Parku. W strefie tej zakłada się utrzymanie dotychczasowego użytkowania 
i zagospodarowania. Powyższe względy, obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru 
(przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przedmiotowa 
działka położona jest w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne 
przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla 
wszystkich terenów w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała 
w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie 
stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu).  
 
Uwaga nr 1058 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 110/8, w obrębie B-60, położonej przy ul. Bursztynowej 33/35. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  
Składający uwagę informuje m.in., że „obecnie mamy duże problemy natury urzędowej 
z uzyskiwaniem WZ z powodu aktualnego planu. Teren, o którym piszę we wniosku i tak się 
urbanizuje z uwagi na bliskość centrum miasta, istniejącej linii energii elektrycznej i wodnej 
oraz drogi asfaltowej (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
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Wyjaśnienie: 
Przedmiotowa działka znajduje się na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich, będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. Działka ta wraz 
z otaczającymi je terenami zostały w planie ochrony Parku zaliczone do „Strefy N – 
obejmującej obszary o dominującej funkcji rolnej, w przewadze niezabudowane lub 
z rozproszoną zabudową”, która stanowi podstawową strefę, decydującą o ochronie walorów 
krajobrazowych Parku. W strefie tej zakłada się utrzymanie dotychczasowego użytkowania 
i zagospodarowania. Powyższe względy, obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru 
(przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przedmiotowa 
działka położona jest w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne 
przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla 
wszystkich terenów w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała 
w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie 
stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu).  
 
Uwaga nr 1059 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 110/7, w obrębie B-60, położonej przy ul. Bursztynowej 33/35. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  
Składający uwagę informuje m.in., że „obecnie mamy duże problemy natury urzędowej 
z uzyskiwaniem WZ z powodu aktualnego planu. Teren, o którym piszę we wniosku i tak się 
urbanizuje z uwagi na bliskość centrum miasta, istniejącej linii energii elektrycznej i wodnej 
oraz drogi asfaltowej. (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Przedmiotowa działka znajduje się na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich, będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. Działka ta wraz 
z otaczającymi je terenami zostały w planie ochrony Parku zaliczone do „Strefy N – 
obejmującej obszary o dominującej funkcji rolnej, w przewadze niezabudowane lub 
z rozproszoną zabudową”, która stanowi podstawową strefę, decydującą o ochronie walorów 
krajobrazowych Parku. W strefie tej zakłada się utrzymanie dotychczasowego użytkowania 
i zagospodarowania. Powyższe względy, obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru 
(przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przedmiotowa 
działka położona jest w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne 
przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla 
wszystkich terenów w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała 
w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie 
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stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu).  
 
Uwaga nr 1060 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 110/6, w obrębie B-60, położonej przy ul. Bursztynowej 33/35. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  
Składający uwagę informuje m.in., że „obecnie mamy duże problemy natury urzędowej 
z uzyskiwaniem WZ z powodu aktualnego planu. Teren, o którym piszę we wniosku i tak się 
urbanizuje z uwagi na bliskość centrum miasta, istniejącej linii energii elektrycznej i wodnej 
oraz drogi asfaltowej. (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Przedmiotowa działka znajduje się na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich, będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. Działka ta wraz 
z otaczającymi je terenami zostały w planie ochrony Parku zaliczone do „Strefy N – 
obejmującej obszary o dominującej funkcji rolnej, w przewadze niezabudowane lub 
z rozproszoną zabudową”, która stanowi podstawową strefę, decydującą o ochronie walorów 
krajobrazowych Parku. W strefie tej zakłada się utrzymanie dotychczasowego użytkowania 
i zagospodarowania. Powyższe względy, obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru 
(przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przedmiotowa 
działka położona jest w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne 
przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla 
wszystkich terenów w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała 
w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie 
stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu).  
 
Uwaga nr 1061 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 110/5, w obrębie B-60, położonej przy ul. Bursztynowej 33/35. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  
Składający uwagę informuje m.in., że „obecnie mamy duże problemy natury urzędowej 
z uzyskiwaniem WZ z powodu aktualnego planu. Teren, o którym piszę we wniosku i tak się 
urbanizuje z uwagi na bliskość centrum miasta, istniejącej linii energii elektrycznej i wodnej 
oraz drogi asfaltowej. (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
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Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Przedmiotowa działka znajduje się na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich, będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. Działka ta wraz 
z otaczającymi je terenami zostały w planie ochrony Parku zaliczone do „Strefy N – 
obejmującej obszary o dominującej funkcji rolnej, w przewadze niezabudowane lub 
z rozproszoną zabudową”, która stanowi podstawową strefę, decydującą o ochronie walorów 
krajobrazowych Parku. W strefie tej zakłada się utrzymanie dotychczasowego użytkowania 
i zagospodarowania. Powyższe względy, obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru 
(przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przedmiotowa 
działka położona jest w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne 
przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla 
wszystkich terenów w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała 
w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie 
stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu).  
 
Uwaga nr 1062 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 110/4, w obrębie B-60, położonej przy ul. Bursztynowej 33/35. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  
Składający uwagę informuje m.in., że „obecnie mamy duże problemy natury urzędowej 
z uzyskiwaniem WZ z powodu aktualnego planu. Teren, o którym piszę we wniosku i tak się 
urbanizuje z uwagi na bliskość centrum miasta, istniejącej linii energii elektrycznej i wodnej 
oraz drogi asfaltowej. (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Przedmiotowa działka znajduje się na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich, będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. Działka ta wraz 
z otaczającymi je terenami zostały w planie ochrony Parku zaliczone do „Strefy N – 
obejmującej obszary o dominującej funkcji rolnej, w przewadze niezabudowane lub 
z rozproszoną zabudową”, która stanowi podstawową strefę, decydującą o ochronie walorów 
krajobrazowych Parku. W strefie tej zakłada się utrzymanie dotychczasowego użytkowania 
i zagospodarowania. Powyższe względy, obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru 
(przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przedmiotowa 
działka położona jest w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne 
przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla 
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wszystkich terenów w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała 
w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie 
stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu).  
 
Uwaga nr 1063 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 110/3, w obrębie B-60, położonej przy ul. Bursztynowej 33/35. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  
Składający uwagę informuje m.in., że „obecnie mamy duże problemy natury urzędowej 
z uzyskiwaniem WZ z powodu aktualnego planu. Teren, o którym piszę we wniosku i tak się 
urbanizuje z uwagi na bliskość centrum miasta, istniejącej linii energii elektrycznej i wodnej 
oraz drogi asfaltowej. (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Przedmiotowa działka znajduje się na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich, będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. Działka ta wraz 
z otaczającymi je terenami zostały w planie ochrony Parku zaliczone do „Strefy N – 
obejmującej obszary o dominującej funkcji rolnej, w przewadze niezabudowane lub 
z rozproszoną zabudową”, która stanowi podstawową strefę, decydującą o ochronie walorów 
krajobrazowych Parku. W strefie tej zakłada się utrzymanie dotychczasowego użytkowania 
i zagospodarowania. Powyższe względy, obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru 
(przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przedmiotowa 
działka położona jest w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne 
przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla 
wszystkich terenów w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała 
w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie 
stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu).  
 
Uwaga nr 1064 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 110/1, w obrębie B-60, położonej przy ul. Bursztynowej 33/35. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  
Składający uwagę informuje m.in., że „obecnie mamy duże problemy natury urzędowej 
z uzyskiwaniem WZ z powodu aktualnego planu. Teren, o którym piszę we wniosku i tak się 
urbanizuje z uwagi na bliskość centrum miasta, istniejącej linii energii elektrycznej i wodnej 
oraz drogi asfaltowej. (…)”. 
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Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Przedmiotowa działka znajduje się na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich, będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. Działka ta wraz 
z otaczającymi je terenami zostały w planie ochrony Parku zaliczone do „Strefy N – 
obejmującej obszary o dominującej funkcji rolnej, w przewadze niezabudowane lub 
z rozproszoną zabudową”, która stanowi podstawową strefę, decydującą o ochronie walorów 
krajobrazowych Parku. W strefie tej zakłada się utrzymanie dotychczasowego użytkowania 
i zagospodarowania. Powyższe względy, obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru 
(przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przedmiotowa 
działka położona jest w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne 
przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla 
wszystkich terenów w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała 
w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie 
stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu).  
 
Uwaga nr 1065 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 110/2, w obrębie B-60, położonej przy ul. Bursztynowej 33/35. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  
Składający uwagę informuje m.in., że „obecnie mamy duże problemy natury urzędowej 
z uzyskiwaniem WZ z powodu aktualnego planu. Teren, o którym piszę we wniosku i tak się 
urbanizuje z uwagi na bliskość centrum miasta, istniejącej linii energii elektrycznej i wodnej 
oraz drogi asfaltowej. (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Przedmiotowa działka znajduje się na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich, będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. Działka ta wraz 
z otaczającymi je terenami zostały w planie ochrony Parku zaliczone do „Strefy N – 
obejmującej obszary o dominującej funkcji rolnej, w przewadze niezabudowane lub 
z rozproszoną zabudową”, która stanowi podstawową strefę, decydującą o ochronie walorów 
krajobrazowych Parku. W strefie tej zakłada się utrzymanie dotychczasowego użytkowania 
i zagospodarowania. Powyższe względy, obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru 
(przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przedmiotowa 
działka położona jest w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne 
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przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla 
wszystkich terenów w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała 
w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie 
stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu).  
 
Uwaga nr 1066 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr 11 i 12, w obrębie W-42, położonych przy ul. Tadeusza Gajcego 

258. 
 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy usługowej i przemysłowej. 
Składający uwagę informuje m.in., że ww. nieruchomości „są w pełni uzbrojone (…)” 
a także, że wydane zostały „decyzja (…) na budowę wiaty magazynowej i urządzeń 
fundamentowych pod budowę wagi samochodowej” oraz „(…) pozwolenie na budowę (…) 
na budynek handlowo-usługowy na potrzeby rolnictwa z częścią mieszkalną”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Stosunkowo niewielka powierzchnia działki, obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna 
otoczenia przedmiotowej nieruchomości oraz stopień szczegółowości dokumentu studium 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy usługowej i przemysłowej. Zgodnie 
z zapisami projektu Studium, dla terenów na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie 
istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie 
stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 1068 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 39/8, w obrębie B-56, położonej przy ul. Szałwiowej. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dużych 
działkach lub tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dużych działkach 
z udziałem terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. 
Składający uwagę informuje m.in., „że działka nr ewid. 39/8 posiada zjazd z drogi publicznej 
o nawierzchni bitumicznej (…), posiada dostęp do następujących sieci miejskich: wodociąg, 
energia elektryczna, sieć gazowa pociągnięta niedawno do ul. Kąkolowej. Zarząd Inwestycji 
Miejskich stwierdził potrzebę realizacji sieci kanalizacyjnej w ciągu ul. Szałwiowej.” 
Dodatkowo zaznacza, „że działki w bezpośrednim sąsiedztwie np. od strony północnej 
wyznaczone są w Studium jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (istniejąca 
i projektowana zabudowa), zatem spełniony jest warunek dotyczący określenia wymagań 
dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów 
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i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności 
wykorzystania terenu. Mając na uwadze, że jest to teren charakteryzujący się dość dużymi 
wartościami przyrodniczymi i krajobrazowymi w skali miasta Łodzi w przyszłym 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (przystąpienie do mpzp uchwałą 
Nr V/88/15 Rady Miejskiej w Łodzi z 21 stycznia 2015 r.) proponuje by znalazły się zapisy 
dotyczące zagospodarowania tego terenu np. zakaz zabudowy w odległości 50 m od rzeki 
Zimna Woda, wykorzystywanie niskoemisyjnych źródeł ogrzewania np. gaz skroplony, olej 
opałowy (zakaz węgla i eko-groszku), obowiązek podłączenia się do sieci kanalizacyjnej 
bezpośrednio po jej wybudowaniu. (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla 
rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Ponadto rozprzestrzenianie zabudowy na te tereny nie jest 
wskazane zarówno ze względów krajobrazowych jak i ekologicznych. Tereny te łączą się 
z szerszym obszarem, który stanowi istotny element systemu przyrodniczego miasta. 
Dodatkowo część przedmiotowej nieruchomości położona jest na obszarze zagrożonym 
zalaniem wodami powodziowymi rzek. 
 
Uwaga nr 1069 (złożona w 2 egzemplarzach – drugi egzemplarz o nr 1329) 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 36/9, 36/10, 577/3, 577/4, 400/5, 400/7, 400/8, 400/9 i 400/11, 

w obrębie W-46. 
 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na „tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- lub dwurodzinnej, 
także tzw. dwupokoleniowej, dwukondygnacyjnej o powierzchni zabudowy do 240 m2 oraz 
wielorodzinnej w przypadku istniejących obiektów”. 
Składający informuje m. in., że: „uzyskał Decyzję o warunkach zabudowy (…) dla 
przebudowy/rozbudowy na cele mieszkaniowe budynków: mieszkalnego i gospodarczego 
położonych na dz. 400/7; wybudował własny staraniem sieć gazową średniego ciśnienia 
zapewniając możliwość dostawy paliwa gazowego dla przyszłych budynków mieszkalnych na 
ww. działkach; uzyskał zapewnienie Gestorów Sieci Energetycznej, Gazowej 
i Wodociągowej o możliwości dostaw energii el., wody i gazu do planowanych na 
ww. działkach budynków mieszkalnych; wystąpił z wnioskami (…) o wydanie warunków 
zabudowy kolejno dla działek 400/5, 400/7, 400/9 oraz części dz. 400/8 jak też działki 400/11 
i 577/4 i 577/5; wystąpił z wnioskami (…) o wydanie warunków zabudowy dla działek 36/9, 
36/10 i 577/5; wybudował własnym kosztem i staraniem drogę dojazdową do ww. działek 
zapewniając oświetlenie ww. wybudował własnym kosztem i udostępnił do publicznego 
użytku obiekt rekreacyjno-spacerowy (…)”. Składający uwagę wnosi dodatkowo, aby „przy 
projektowaniu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
tej części miasta Łodzi proszę uwzględnić duże zainteresowanie szczególnie młodych 
Łodzian budową domów mieszkalnych w tej lokalizacji oraz fakt istniejącej w najbliższy, 
sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i nowopowstającej zabudowy na działkach sąsiednich 
i w podobnej odległości od ul. Grabińskiej po zachodniej stronie ul. Grabińskiej, gdzie pod 
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numerem 28 powstaje aktualnie kilka nowych domów mieszkalnych analogicznych do 
planowanych przez wnioskodawcę”. 
Do uwagi dołączono zdjęcia obszaru. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
Przedmiotowe działki położone są w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem 
zieleni w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju 
nowych struktur zabudowy. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów 
w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili 
opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych 
decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 1070 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy osiedla Nowosolna oraz terenów przyległych, w obrębach: W-45, W-46, W-

47, W-48 i W-10,. 
 
Pani  i Pan składają uwagę dotyczącą: 
poparcia dla wprowadzenia terenów zieleni w rejonie ulic: Byszewskiej, Brzezińskiej, 
Wiączyńskiej i rezygnacji z wprowadzania strefy terenów przemysłowych w tym obszarze.  
Składający uwagę informują m.in., że „praktyka pokazuje, że już teraz na tereny między 
ulicami Brzezińską i Wiączyńską wkraczają inwestorzy tworzący praktycznie wśród domów 
jednorodzinnych wielkie centra logistyczne, z przejazdem zakorkowaną Brzezińską. A miasto 
wydaje na te działania zgody, wbrew przedstawianym propozycjom w Studium oraz wbrew 
oczekiwaniom dzisiejszych i potencjalnych mieszkańców, którzy nie chcą przenosić się 
z blokowisk w sąsiedztwo centrów przemysłowo-logistycznych. Aktualny i tym bardziej 
planowany układ drogowy na osiedlu nie jest w stanie obsłużyć takich inwestycji. Jeżeli te 
centra powstaną, ich obsługą będą dalej zajmowały się niewydolne ulice: Brzezińska, 
Wiączyńska, Rynek Nowosolna. Nowosolna nie ma też żadnych tradycji przemysłowych, jej 
rozwój związany jest z rozwojem budownictwa mieszkaniowego, gdyż osiedle postrzegane 
jest jako atrakcyjne miejsce do mieszkania, z dużą jeszcze strefą zieleni i spokoju. Są tu też 
ulokowane duże ogródki działkowe jako strefa relaksu dla wielu łodzian. Nie można więc 
w obrębie niewielkiego osiedla lokować tak sprzeczne ze sobą funkcje: przemysł, logistyka 
i strefa mieszkalna, wypoczynkowa. (…) Teren rozpoczynających się inwestycji to 
w Studium to też: obszary chronione głównego zbiornika wód podziemnych, dolina rzeki 
Miazgi. (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
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Wyjaśnienie: 
Uwaga nie zawiera sformułowania zarzutu do ustaleń projektu Studium, jednakże w wyniku 
uwzględnienia innych uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 
Studium, wyznaczono teren aktywności gospodarczej w rejonie projektowanej obwodnicy 
osiedla Nowosolna (na terenach obecnie niezainwestowanych, zlokalizowanych na południe 
od ul. Brzezińskiej). Mając na celu minimalizację konfliktów przestrzennych i społecznych, 
na styku z terenami mieszkaniowymi wskazano strefy kształtowania zieleni izolacyjnej. 
 
Uwagi o numerach 1071 i 3353 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 9 października 2017 r.,  
- dotyczą terenów w obrębach: W-45, W-46, W-47 i W-48, Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego – Mapa 1k Jednostki funkcjonalno-
przestrzenne, projektu planu o numerze na mapie 113. 

 
Pan  – uwaga nr 1071 i Pani  – uwaga nr 3353 
składają uwagi dotyczące: 

1) potrzeby zagwarantowania odpowiednich parametrów dla projektowanej obwodnicy 
Nowosolnej – jako drogi dwujezdniowej o prędkości przejazdu 70/90 km/h; 

2) akceptacji dla przyjętych w projekcie rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych dla 
obszaru centrum osiedla Nowosolna w zakresie obwodnicy osiedla Nowosolna 
i ringów wokół rynku; 

Składający uwagę dodają m.in., że „obwodnica Nowosolnej musi być drogą dojazdową 
(o prędkości przejazdu 70/90 km/h) na całej długości od autostrady do Centrum Handlowego 
M1, oba pierścienie drogowe wokół rynku Nowosolnej należy wykonać zgodnie 
z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 
położonej w rejonie ulic Brzezińskiej, Pomorskiej i Byszewskiej – obszar centrum osiedla 
Nowosolna”. Droga jednojezdniowa (obwodnica Nowosolnej) nie jest w stanie przyjąć 
obecnego obciążenia ruchem pojazdów, co widać dokładnie na skrzyżowaniu w Nowosolnej 
jak i przy zjeździe z drogi dwujezdniowej na jednojezdniową przy Centrum Handlowym M1. 
(…)  

3) nie traktowania budowy zjazdu na Widzew jako niezbędnego elementu Obwodnicy 
Nowosolnej, która z założenia ma prowadzić ruch z autostrady A1 w kierunku Bałut, 
a nie Widzewa; 

Dodają, że „zjazd z obwodnicy w kierunku Widzewa/wiadukt nad torami kolejowymi – jest to 
inwestycja potrzebna, ale nie wolno jej mieszać z obwodnicą Nowosolnej, która jest częścią 
zjazdu nr 21 z autostrady A1 a zjazd ten, co widać na planie miasta oraz na oznakowaniu na 
autostradzie, ma prowadzić na Bałuty a nie na Widzew. Zjazd na Widzew to zjazd nr 22. 
(…)”; 

4) sprzeciwu wobec rozwoju terenów przemysłowych w rejonie ul. Brzezińskiej. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Określenie parametrów drogi wykracza poza zakres ustaleń 
studium. Projekt Studium nie określa szerokości poszczególnych ulic, a jedynie określa ich 
klasę. Faktyczny zasięg pasa drogowego i potrzeby w zakresie wykupu poszczególnych 
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działek będą podlegały doprecyzowaniu na etapie wydawania stosownej decyzji 
administracyjnej. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na 
rezygnacji ze wskazywania ringu wewnętrznego na terenie osiedla Nowosolna jako ciągu ulic 
zbiorczych i przywrócono przebieg ul. Brzezińskiej jako drogi klasy zbiorcza (Z) na całej 
długości przebiegu przez osiedle. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Zagadnienia dotyczące organizacji zamówienia publicznego 
oraz realizacji inwestycji związanych z budową dróg, wykraczają poza zakres ustaleń 
studium. 
Ad. 4) Uwaga nieuwzględniona. Po przeprowadzeniu ponownych analiz, w tym wydanych 
decyzji administracyjnych, w projekcie Studium wskazano możliwy, maksymalny zasięg 
rozwoju terenów aktywności gospodarczej w tym rejonie miasta. Po południowej stronie 
ul. Brzezińskiej wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „AG1 – Tereny aktywności 
gospodarczej o ograniczonej uciążliwości” oraz wskazano strefy kształtowania zieleni 
izolacyjnej na styku z terenami mieszkaniowymi. Nie wyznaczono terenów pod rozwój 
aktywności gospodarczej po północnej stronie ul. Brzezińskiej. 
 
Uwagi o numerach 1073 (złożona w 2 egzemplarzach – drugi egzemplarz o nr 1172) 
i 1084 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 9 października 2017 r.,  
- dotyczą działek nr: 430/1, 430/2, 430/3, 430/4, 431/4 i 432/36, w obrębie S-6, 

położonych przy ul. Henryka Sienkiewicza 62 – al. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
 

 – uwaga nr 1073 i  – uwaga nr 
1084 składają uwagi dotyczące: 

1) ustalenia jako podstawowego przeznaczenia terenu dla ww. działek – terenów 
usługowych (usługi nieuciążliwe, w tym biura, handel o powierzchni sprzedaży 
poniżej 2000 m2), garaże podziemne i miejsca parkingowe naziemne („łączna ilość 
miejsc postojowych na terenie ww. działek do 220 mp oraz powierzchnia użytkowa 
parkingów poniżej 0,5 ha – zgodnie z definicją powierzchni użytkowej, zwartej 
w § 3.1 p. 56 rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko”); 

2) dopuszczenia rozbiórki kamienicy z możliwością odtworzenia fasady, budowy 
i przebudowy infrastruktury technicznej realizacji komunikacji wewnętrznej 
„z dopuszczeniem budowy/przebudowy zjazdu z pasa drogowego al. Piłsudskiego – 
wjazd/wjazd na teren inwestycji (działkę nr 432/36) poprzez parking w pasie 
drogowym al. Piłsudskiego (a działce nr 42/57 z obrębu S-7)”; 

3) modyfikacji przyjętych wskaźników dotyczących zagospodarowania i użytkowania 
terenu. Składający uwagę precyzują: „wskaźniki urbanistyczne na terenie ww. działek: 
a) wskaźnik wielkości powierzchni istniejącej (zachowanej) i nowej zabudowy 

w stosunku do powierzchni działek inwestycji: od 0,5 do 0,75, 
b) wskaźnik intensywności zabudowy wyżej ww. działek: od 0,8 do 10, 
c) wskaźnik miejsc parkingowych: dla biur do 15 mp/1000 m2 powierzchni 

użytkowej; dla pozostałych usług i handlu do 20 mp/1000 m2 powierzchni 
użytkowej, 

d) wytyczne urbanistyczne kształtowania przestrzeni: linie zabudowy (obowiązująca 
linia zabudowy od strony ul. Sienkiewicza – w linii zabudowy; nieprzekraczalna 
linia zabudowy od strony narożnika ul. Sienkiewicza i al. Piłsudskiego – w granicy 
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ww. działek z pasem drogowy;, nieprzekraczalna linia zabudowy od strony al. 
Piłsudskiego – w linii istniejącej zabudowy na dz. nr 432/38 z obrębu S-6), 

e) szerokość elewacji frontowej (od strony ul. Sienkiewicza: od około 25 m do około. 
43 m; od strony al. Piłsudskiego: od około 50 m do około 88), 

f) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki (od strony 
ulicy Sienkiewicza o wysokości elewacji istniejącej kamienicy przy ul. 
Sienkiewicza 62 – około 11,5 m; dla zabudowy wysokiej i wysokościowej – od 
53 m do 56 m; maksymalna wysokość obiektu ze wszystkimi urządzeniami 
technicznymi (w tym masztu) na dachu – do 75 m nie może przekraczać 
maksymalnej rzędnej 285 m n.p.m.), 

g) geometria dachu (dachy wielospadowe, w tym dachy pogrążone, o spadku od 0º do 
15º; attyki – wysokość od 53 m do 56 m, przeważająca część attyk frontowej 
części budynku równoległa do otaczających ulic)”. 

 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na 
przedmiotowych działkach wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „W3a – Zespół 
zabudowy usługowej” wzdłuż trasy WZ, co jest zgodne z jego obecnym zagospodarowaniem 
i sposobem użytkowania. Wszystkie wymienione w uwadze typy działalności usługowych są 
możliwe do realizacji w jednostce „W3a”. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem i szczegółowością studium. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Zgodnie z zapisami projektu Studium podane wskaźniki 
dotyczące zagospodarowania i użytkowania terenów oraz zapotrzebowania na miejsca 
parkingowe traktować należy jako wielkości modelowe – wskaźniki i parametry zabudowy 
wymienione w uwadze odpowiadają tym zakładanym dla terenów rozwoju zabudowy 
usługowej, w paśmie obudowującym trasę W-Z. Część uwagi dotycząca wskaźników 
i wytycznych takich jak linie zabudowy, szerokość elewacji frontowej czy geometria dachów 
wykracza poza zakres i szczegółowość ustaleń studium. 

 
Uwaga nr 1074 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 304/1, 304/3, 304/4 i 304/5, w obrębie W-14, położonych przy 

ul. Czechosłowackiej 36. 
 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej niskiej 
„M2” zamiast na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „M3”.  
Składający uwagę informuje m.in., iż planuje „na przedmiotowym terenie budowę kilku 
małych budynków wielorodzinnych z usługami w parterze lub małego budynku handlowo-
usługowego.” Dodaje, że „działki (…) leżą w centralnym miejscu osiedla, przy głównym 
skrzyżowaniu, w pobliżu przystanku komunikacji miejskiej. Z racji swojego centralnego 
położenia wskazane jest żeby pełniły funkcję usługową i kilkoma mieszkaniami. Dodatkowo 
charakter zabudowy na działkach sąsiednich – małe budynki wielorodzinne – wskazuje, 
że taka funkcja (…) byłaby kontynuacją funkcji terenu”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
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Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obszar wskazany w uwadze znajduje się w otoczeniu terenów o przewadze zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, z tego względu został włączony w granice jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „M3 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”. 
W jej obrębie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna dopuszczona jest wyłącznie w zakresie 
obiektów istniejących i uzupełniania ich układów. Przeznaczeniem dopuszczalnym terenów 
w tej jednostce są usługi, co umożliwia realizację np. budynku handlowo-usługowego, co jest 
zgodne z oczekiwaniem składającego uwagę.  
 
Uwaga nr 1075 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy osiedla Mileszki – działki nr 278/15, w obrębie W-44, położonej przy 

ul. Mileszki 42. 
 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 

1) zmiany projektowanego przebiegu linii kolejowej dużych prędkości. Składający 
uwagę precyzuje: „w taki sposób, żeby nie przebiegała przez osiedle Mileszki (obszar 
wyznaczony ulicami: Mileszki, Gerberowa, Sołecka, Taborowa, Kosodrzewiny, 
Frezjowa, Goryczkowa i Henrykowska)”; 

2) usunięcie negatywnych skutków oddziaływania akustycznego autostrady A1 na 
ww. obszar, „tzn. zmniejszenie hałasu poprzez wybudowanie ekranów”; 

3) wybudowania wiaduktu nad przejazdem kolejowym przecinającym ul. Transmisyjną; 
4) utwardzenia ww. ulic. 

Składający uwagę dodaje, że „KDP w kształcie zaproponowanym w Studium będzie miała 
wiele negatywnych konsekwencji dla (…) mieszkańców osiedla Mileszki, a mianowicie 
emisja hałasu, która nastąpiła po oddaniu do użytkowania odcinka autostrady A1, a w wielu 
miejscach (co potwierdzają pomiary) przekracza obowiązujące normy, znacznie pogorszyła 
i tak już nadwyrężony komfort życia, hałas, drgania, zmiana organizacji ruchu pozbawią (…) 
mieszkańców swobodnego przemieszczania się po drogach lokalnych, co spowoduje duże 
utrudnienia, zubożenie środowiska naturalnego już i tak nadwątlonego przez A1 (zwierzęta, 
ptactwo, roślinność, straty majątkowe mieszkańców wynikające z obniżenia wartości (…) 
nieruchomości z powodu inwestycji – autostrady i KDP)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Projektowany przebieg linii 
Kolei Dużych Prędkości nie jest ustaleniem Studium – stanowi element informacyjny. 
Zamieszczony w projekcie Studium przebieg linii Kolei Dużych Prędkości jest zgodny ze 
„Studium wykonalności budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa –Łódź –
Poznań/Wrocław” (październik 2013 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.). 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Szczegółowe ustalenia 
wykonawcze związane z realizacją działań obejmujących ograniczanie lub zapobieganie 
negatywnym skutkom oddziaływania inwestycji drogowych wykraczają poza zakres studium. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. W projekcie Studium 
zakłada się możliwość realizacji wiaduktów drogowych nad liniami kolejowymi, w tym także 
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w przypadku realizacji drogi w rejonie przejazdu przy ul. Transmisyjnej. Szczegółowe 
rozwiązania projektowe oraz proces realizacji poszczególnych inwestycji drogowych 
wykraczają jednak poza zakres studium. 
Ad. 4) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Proces realizacji 
poszczególnych inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej wykracza poza zakres studium. 
 
Uwaga nr 1077 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 230/21, 230/22, 230/23, 230/24, 230/25 i 230/26, w obrębie W-45, 

położonych przy ul. Jana Kasprowicza 22. 
 
Pani  i Pani  składają uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy rekreacyjno-budowlanej (letniskowej). 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
W projekcie Studium nie wskazuje się odrębnych jednostek funkcjonalno-przestrzennych 
przewidzianych dla rozwoju zabudowy letniskowej. Przedmiotowa działka znajduje się 
w jednostce funkcjonalno-przestrzennej „D – Tereny ogrodów działkowych”. W projekcie 
Studium wprowadzono zmianę polegającą na uzupełnieniu dopuszczalnego przeznaczenia 
w kartach dla jednostek funkcjonalno-przestrzennych „D – Tereny ogrodów działkowych” 
i „RW – Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe” o budynki rekreacji indywidualnej. 
Doprecyzowanie możliwości lokalizacji budynków rekreacji indywidualnej, na wskazanym 
w uwadze obszarze, nastąpi po przeprowadzeniu szczegółowych analiz, na etapie 
sporządzania planu miejscowego. 
 
Uwaga nr 1078 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 569/2, w obrębie P-15, położonej przy ul. Thomasa Woodrowa 

Wilsona b.n. oraz działek w bezpośrednim i dalszym sąsiedztwie. 
 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
uzupełnienia ustaleń w karcie dla jednostki funkcjonalno-przestrzennej „M3” o zapis 
dotyczący ograniczeń dla dopuszczalnych usług w brzmieniu: „dopuszcza się wyłącznie 
zabudowę usługową niepowodującą przekroczenia standardów i norm środowiskowych 
określonych w przepisach odrębnych dla przeznaczenia ustalonego w Studium, w odniesieniu 
do lokalizacji usług oraz sąsiednich działek”. 
Składająca uwagę dodaje m.in., że „dz. ew. 569/2 położona jest na osiedlu Zdrowie i otoczona 
jest domami jednorodzinnymi. Jednak w bliskim sąsiedztwie zlokalizowane są 
nieruchomości, na których prowadzone są usługi naprawy samochodów, (…) oddziaływujące 
na sąsiadujące nieruchomości poprzez hałas, drgania i inne niedogodności wynikające 
z prowadzonej działalności wewnątrz i na zewnątrz budynku. Powyższe powoduje obniżenie 
walorów użytkowych oraz wartości rynkowej okolicznych nieruchomości. (…). Należy 
zauważyć, iż na działkach sąsiadujących (…) z działką przy ul. Wilsona 41a oraz 
ul. Krakowskiej 12 dominuje zabudowa mieszkalna (powyższe dotyczy także (…) – dz. nr 
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ew. 569/2) wraz z niewielkim udziałem usług nieuciążliwych. Podstawowe zasady 
planowania przestrzennego, a także wypowiedzi judykatury nie pozostawiają wątpliwości, iż 
tego typu zabudowa, nie powinna być łączona z usługami uciążliwymi: (…) funkcją wiodącą 
na terenie jest funkcja mieszkaniowa, zaś usługi mają stanowić jedynie jej uzupełnienia. 
Zatem fakt, iż na określonym terenie możliwa jest lokalizacja działalności usługowej nie 
oznacza, iż może to być jakakolwiek działalność usługowa. (…) naprawy mechaniczne 
i elektryczne pojazdów samochodowych trudno uznać za uzupełnienie funkcji mieszkaniowej, 
a ponadto nie sposób uznać, aby tego rodzaju działalność pozostawała bez wpływu na 
standard zamieszkania”. (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dn. 
1 lutego 2008 r., sygn. akt II SA/Ol 1119/07). Jakkolwiek powyższy wyrok dotyczył 
miejscowego planu, to myśl przewodnia zacytowanego fragmentu o tym, iż usługi uciążliwe 
(np. warsztat samochodowy) nie powinny być lokalizowane na terenie z dominującą 
zabudową mieszkaniową, znajduje zastosowanie także w przedmiotowej sprawie. 
Per analogiam należy wskazać wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi: 
„Warsztat samochodowy jest inwestycją związaną z obsługą ruchu drogowego i należy do 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu § 3 pkt. 70 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.). Funkcja przypisana 
warsztatowi samochodowemu nie przystaje do funkcji zabudowy mieszkaniowej i nie daje się 
z tą funkcją pogodzić”. (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, z dn. 21 
października 2008 r., sygn. akt II SA/Ld 479/09). 
Podobnie tak ze wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku: „(…) podobnie 
jak okoliczność uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień, wbrew stanowisku organu 
odwoławczego nie przesądza braku uciążliwości świadczonych usług. (vide: dotyczące 
pojęcia usług nieuciążliwych wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 kwietnia 
2001 r. sygn. akt II SA/Gd 177/99 i z dnia 20 grudnia 2000 r. sygn. Akt II SA/Gd 1925/98) 
Uciążliwość prowadzonej działalności winna być bowiem oceniania w odniesieniu do 
charakteru terenu, na którym znajduje się obiekt. Montaż taksomentrów i tachografów wiąże 
się z uciążliwościami wynikającymi z hałasu, spalin, natężenia ruchu kołowego, w tym 
pojazdów ciężarowych, co negatywnie wpływa na standard życia mieszkańców budynków 
jednorodzinnych znajdujących się w sąsiedztwie przedmiotowego warsztatu”. (Wyrok 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dn. 24 marca 2005 r., sygn. akt II 
SA/Gd 1661/01). 
Wskazany w uwadze zapis wykluczy utrwalenie, rozbudowę bądź realizację usług, których 
uciążliwość wykracza poza granice działki. Tym samym wykluczona zostanie także realizacja 
przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71) 
bądź wymienionych w aktach prawnych, które ewentualnie w przyszłości zastąpią ww. akt. 
Mając powyższe na uwadze podkreślić należy, iż: w razie nieuwzględnienia niniejszej uwagi 
do Studium powyższe miałoby bezpośredni wpływ na treść sporządzanych miejscowych 
planów, które będą stanowiły transpozycję zapisów Studium w zakresie przeznaczenia. 
W konsekwencji umożliwiłoby to rozbudowę uciążliwej działalności na działce przy 
ul. Wilsona 41a oraz ul. Krakowskiej 12, jak i tworzenie na innych działkach w okolicy nowej 
działalności o charakterze usług uciążliwych lub powszechnie uznanych za uciążliwe patrząc 
z doświadczenia życiowego, co pozostaje wprost sprzeczne z przytoczonym powyżej 
orzecznictwem, a także zasadami planowania przestrzennego, gdyż trudno zaakceptować 
koegzystencję działalności warsztatowej i funkcji wypoczynkowej oraz rezydencjonalnej 
zabudowy mieszkaniowej; Niniejsza uwaga, jest tym bardziej istotna, iż w świetle zamierzeń 
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ustawodawcy (procedowany projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego) prawdopodobnie 
znacząco wzmocniona zostanie rola Studium, wraz z rezygnacja z decyzji WZ, bądź 
narzuceniem zgodności decyzji WZ ze Studium. Dlatego niezwykle istotną kwestią jest, aby 
już w Studium uwzględnić zapis, o który postuluje się w niniejszej uwadze”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga poza zakresem i szczegółowością studium. W wyłożonym do publicznego wglądu 
projekcie Studium na wymienionej w uwadze nieruchomości wyznaczono jednostkę 
funkcjonalno-przestrzenną „M3 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”, 
obejmującą tereny, w których dąży się do tworzenia obszarów o wysokiej atrakcyjności 
inwestycyjnej dla indywidualnego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. W karcie 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej „M3” nie wskazano możliwości lokalizowania 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym mogących 
kolidować z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Ponadto ustalenie ograniczeń mających 
na celu wyeliminowanie konfliktów przestrzennych będą przedmiotem zapisów miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego – wówczas także tereny zabudowy mieszkaniowej 
podlegają kwalifikacji jako tereny chronione akustycznie. 
 
Uwaga nr 1079 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 12/15, 12/16 i 12/32, w obrębie P-18, położonych przy 

ul. Łąkowej 7a, 7b, 7c. 
 
Państwo  składają uwagę dotyczącą: 

1) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
2) weryfikacji granic terenów mieszkaniowych o dużej gęstości zabudowy, dla których 

zakłada się zaspokojenie potrzeb w zakresie dostępności do terenów zieleni poprzez 
realizację małych parków lub skwerów o minimalnej powierzchni 0,2 ha 
wyznaczonych na rys. 28 („Dostępność do terenów zieleni oraz centra lokalne 
jednostek mieszkaniowych”), poprzez wyłączenie z nich ww. działek. 

 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Wyznaczona strefa określa tereny o największym deficycie 
zieleni w strefie śródmiejskiej miasta. 
 
Uwaga nr 1080 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy obszaru w rejonie ulic: Pomorskiej, Henrykowskiej i torów PKP Łódź-

Widzew, w obrębie W-16 i W-17. 
 
 



455 

Pani  i 12 osób popierających uwagę składają uwagę dotyczącą: 
1) przeznaczenia ww. obszaru na tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej; 
2) eliminacji możliwości użytkowania ww. obszaru na cele produkcyjne lub usługowe 

o uciążliwości wykraczającej poza granice nieruchomości, w szczególności dla 
działek nr: 2/3, 3/3, 79, 72, 64/1. 

Składający uwagę informują m.in., że ww. działki „od 50-u lat są przedmiotem kolejnych 
projektów planów, planów i Studium zagospodarowania przestrzennego. M.in. w latach 70-
tych był to plan budowy osiedla mieszkaniowego „Henryków”, w latach 80-tych i 90-tych 
były to plany terenów tzw. „zieleni urządzonej”. Uchwałą Nr LXVII/1263/06 z dnia 17 maja 
2006 r. został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – aktualnie 
obowiązujący dla naszych nieruchomości, który także ogranicza możliwość przeznaczenia 
naszych działek na cele mieszkaniowe. Taką możliwość otwiera kolejna Uchwała Rady 
Miejskiej w Łodzi Nr XXXV/683/08 z dnia 25.06.2008 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Łodzi 
a w tym terenów, na których zlokalizowane są nasze działki. W ramach tego Studium nasze 
działki zostały włączone do terenów usług metropolitalnych z dopuszczeniem programu 
mieszkaniowego.” Jak zauważają Składający uwagę obecny projekt „Studium takiej 
możliwości (…) nie przewiduje, co sprowadza właścicieli działek do biernych uczestników 
procesu planowania, ograniczonych w swoich prawach i pozbawionych możliwości 
rozporządzania (…) własnością”. Dodają, że „na działce 2/5, obręb W-17 znajduje się 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Niezależnie od powyższego, 
obowiązujący plan z 2006 r. zabudowę mieszkaniową i zagrodową przewiduje także na 
terenie działki 64/1. Inicjatorami wniosku w sprawie uchwalenia planu z 2006 r. byli 
właściciele byłego Zakładu Produkcyjno-Usługowego „Wędzonka” i oni też są właścicielami 
działek, na których istnieje zabudowa mieszkaniowa, bądź taką możliwość plan dopuszcza. 
W zdecydowanej większości dla nas właścicieli terenów objętych ww. planem jego założenia 
były nieznane, a jego uchwalenie nastąpiło z pominięciem debaty publicznej i konsultacji 
społecznych. (…)”. Składający uwagę informują m.in., że „funkcjonujące na terenie objętym 
planem z 2006 r. działki 3/2 oraz 3/3 Zakłady Produkcyjno-Usługowe „Wędzonka” ogłosiły 
swoją upadłość w 2008 r. W okresie od ogłoszonej upadłości w wym. zakładów do czerwca 
bieżącego roku w pasie ul. Henrykowskiej wybudowano oraz pozostaje w trakcie budowy 
kilkadziesiąt domów jednorodzinnych. Teren stał się atrakcyjny i nastąpił jego dynamiczny 
rozwój. W czerwcu 2017 r. na działkach byłej firmy „Wędzonka” działalność produkcyjną 
rozpoczęła firma „4-Fingers Food Company”. Działalność ww. firmy nie jest kontynuacją 
działalności firmy „Wędzonka”. W związku z faktem, że wg nas i w kontekście zapisów 
obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego rozpoczęcie działalności 
produkcyjnej ww. firmy nastąpiło z naruszeniem zapisów Uchwały Nr LXVII/1263/06 z dnia 
17 maja 2006 r., mieszkańcy skierowali skargę/protest w załączeniu/ do szeregu instytucji 
w tym do: Wydz. Urbanistyki i Architektury UMŁ w Łodzi, Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Skarga/protest 
pozostaje w bezpośrednim związku z odczuwalnymi przez mieszkańców uciążliwościami 
przy jednoznacznym braku infrastruktury pozwalającej rozpocząć działalność produkcyjną. 
W tej sprawie prowadzone są postępowania wyjaśniające i mamy podstawę do stwierdzenia, 
że nastąpi wydanie decyzji o zamknięciu ww. zakładów. Z uwagi na fakt, że obecne założenia 
Studium praktycznie w całości przyjęło zapisy i ustalenia obowiązującego planu z 2006 r. 
w części dot. działek po byłych zakładach „Wędzonka”, wnosimy o ich modyfikację 
uwzględniającą nasz wniosek wymieniony w pkt. 2 Henryków przez kilkadziesiąt lat był 
terenem, którym kolejne władze samorządowe Miasta Łodzi w ogóle się nie interesowały 
i nic nie robiły w kierunku rozwoju tej części miasta. (…)”. 
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Do uwagi dołączono:  
- pismo Miejskiej Pracowni Urbanistycznej z dn. 29.07.2008, 
- Skargi/protest mieszkańców ul. Henrykowskiej skierowanej do Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska, 
- Skargi/protest mieszkańców ul. Henrykowskiej skierowanej do Wydziału Urbanistyki 

i Architektury Urzędu Miasta Łodzi,  
- Pismo do Prezydent Miata Łodzi; Pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Łodzi z dn. 16.09.2017,  
- Pismo Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi z dn. 25.09.2017. 

 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Ta część uwagi nie zawiera sformułowania zarzutu do 
ustaleń projektu Studium. Obszar wskazany w uwadze położony jest w granicach jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „U – Tereny zabudowy usługowej”. Zgodnie z zapisami projektu 
Studium dla tej jednostki, poza zabudową usługową, dopuszcza się tereny zabudowy 
mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej (wyłącznie w zakresie obiektów istniejących 
i uzupełnienia ich układu). Nie wprowadzono zmian w projekcie Studium. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Obszar wskazany w uwadze położony jest w granicach 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej „U – Tereny zabudowy usługowej”. Zgodnie z zapisami 
projektu Studium dla tej jednostki, dopuszcza się możliwość lokalizacji zabudowy 
produkcyjnej bazującej wyłącznie na nowych, wysokospecjalistycznych technologiach, 
z wykluczeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Projekt 
Studium ustala zasady zagospodarowania dla całej jednostki funkcjonalno-przestrzennej, a nie 
odnosi się do pojedynczych nieruchomości – takie rozwiązania są przedmiotem ustaleń planu 
miejscowego. 
 
Uwaga nr 1082 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy terenów oznaczonych w projekcie Studium symbolem „PM”. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
zmiany wskaźnika intensywności zabudowy dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
w układach ulicowych. 
Składający uwagę precyzuje: „wskaźnik ten powinien być uzależniony od wielkości działki 
budowlanej i zawierać się w przedziale od 0,3 (dla działek dużych) do 0,5 (dla działek 
o mniejszej powierzchni)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Zgodnie z zapisami projektu Studium podane wskaźniki dotyczące zagospodarowania 
i użytkowania terenów traktować należy jako wielkości modelowe, które po przeanalizowaniu 
istniejącej struktury zabudowy, potrzeb oraz możliwości ich zapewnienia mogą być 
skorygowane na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
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Uwaga nr 1088 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 110/15, w obrębie B-60, położonej przy ul. Bursztynowej 33/35. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  
Składający uwagę informuje m.in., że „obecnie mamy duże problemy natury urzędowej 
z uzyskiwaniem WZ z powodu aktualnego planu. Teren, o którym piszę we wniosku i tak się 
urbanizuje z uwagi na bliskość centrum miasta, istniejącej linii energii elektrycznej i wodnej 
oraz drogi asfaltowej. (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Przedmiotowa działka znajduje się na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich, będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. Działka ta wraz 
z otaczającymi je terenami zostały w planie ochrony Parku zaliczone do „Strefy N – 
obejmującej obszary o dominującej funkcji rolnej, w przewadze niezabudowane lub 
z rozproszoną zabudową”, która stanowi podstawową strefę, decydującą o ochronie walorów 
krajobrazowych Parku. W strefie tej zakłada się utrzymanie dotychczasowego użytkowania 
i zagospodarowania. Powyższe względy, obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru 
(przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przedmiotowa 
działka położona jest w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne 
przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla 
wszystkich terenów w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała 
w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie 
stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu).  
 
Uwaga nr 1089 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 110/13, w obrębie B-60, położonej przy ul. Bursztynowej 33/35. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  
Składający uwagę informuje m.in., że „obecnie mamy duże problemy natury urzędowej 
z uzyskiwaniem WZ z powodu aktualnego planu. Teren, o którym piszę we wniosku i tak się 
urbanizuje z uwagi na bliskość centrum miasta, istniejącej linii energii elektrycznej i wodnej 
oraz drogi asfaltowej. (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
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Wyjaśnienie: 
Przedmiotowa działka znajduje się na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich, będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. Działka ta wraz 
z otaczającymi je terenami zostały w planie ochrony Parku zaliczone do „Strefy N – 
obejmującej obszary o dominującej funkcji rolnej, w przewadze niezabudowane lub 
z rozproszoną zabudową”, która stanowi podstawową strefę, decydującą o ochronie walorów 
krajobrazowych Parku. W strefie tej zakłada się utrzymanie dotychczasowego użytkowania 
i zagospodarowania. Powyższe względy, obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru 
(przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przedmiotowa 
działka położona jest w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne 
przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla 
wszystkich terenów w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała 
w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie 
stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu).  
 
Uwaga nr 1090 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 110/10, w obrębie B-60, położonej przy ul. Bursztynowej 33/35. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  
Składający uwagę informuje m.in., że „obecnie mamy duże problemy natury urzędowej 
z uzyskiwaniem WZ z powodu aktualnego planu. Teren, o którym piszę we wniosku i tak się 
urbanizuje z uwagi na bliskość centrum miasta, istniejącej linii energii elektrycznej i wodnej 
oraz drogi asfaltowej. (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Przedmiotowa działka znajduje się na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich, będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. Działka ta wraz 
z otaczającymi je terenami zostały w planie ochrony Parku zaliczone do „Strefy N – 
obejmującej obszary o dominującej funkcji rolnej, w przewadze niezabudowane lub 
z rozproszoną zabudową”, która stanowi podstawową strefę, decydującą o ochronie walorów 
krajobrazowych Parku. W strefie tej zakłada się utrzymanie dotychczasowego użytkowania 
i zagospodarowania. Powyższe względy, obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru 
(przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przedmiotowa 
działka położona jest w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne 
przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla 
wszystkich terenów w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała 
w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie 
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stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu).  
 
Uwaga nr 1091 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 110/12, w obrębie B-60, położonej przy ul. Bursztynowej 33/35. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  
Składający uwagę informuje m.in., że „obecnie mamy duże problemy natury urzędowej 
z uzyskiwaniem WZ z powodu aktualnego planu. Teren, o którym piszę we wniosku i tak się 
urbanizuje z uwagi na bliskość centrum miasta, istniejącej linii energii elektrycznej i wodnej 
oraz drogi asfaltowej. (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Przedmiotowa działka znajduje się na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich, będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. Działka ta wraz 
z otaczającymi je terenami zostały w planie ochrony Parku zaliczone do „Strefy N – 
obejmującej obszary o dominującej funkcji rolnej, w przewadze niezabudowane lub 
z rozproszoną zabudową”, która stanowi podstawową strefę, decydującą o ochronie walorów 
krajobrazowych Parku. W strefie tej zakłada się utrzymanie dotychczasowego użytkowania 
i zagospodarowania. Powyższe względy, obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru 
(przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przedmiotowa 
działka położona jest w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne 
przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla 
wszystkich terenów w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała 
w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie 
stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu).  
 
Uwaga nr 1092 
 

- wpłynęła 7 października 2017 r.,  
- dotyczy terenów przy autostradzie A1 w osiedlu Nowosolna oraz obszaru dawnego 

poligonu wojskowego Brus. 
 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 

1) utrzymania terenów zieleni w okolicy autostrady A1 i zjazdu przy ul. Brzezińskiej; 
2) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi). 

 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
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Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Po przeprowadzeniu ponownych analiz, w tym wydanych 
decyzji administracyjnych, w projekcie Studium po południowej stronie ul. Brzezińskiej 
wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „AG1 – tereny aktywności gospodarczej 
o ograniczonej uciążliwości” oraz wskazano strefy kształtowania zieleni izolacyjnej na styku 
z terenami mieszkaniowymi. Teren osiedla Nowosolna po północnej stronie ul. Brzezińskiej 
pozostawiono jako nie przewidywany dla rozwoju aktywności gospodarczej. 
 
Uwaga nr 1094 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr 232/11 i 232/12, w obrębie W-45, położonych przy ul. Witkacego 

30/32. 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej 
(MN). 
Składająca uwagę informuje m.in., że na ww. nieruchomościach zamierza „wznieść 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną całoroczną, celem zaspokojenia potrzeb 
mieszkaniowych (…).” Dodatkowo uzyskała „decyzję (…) o warunkach zabudowy, w której 
ustalono warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie jednorodzinnego, 
wolnostojącego budynku mieszkalnego z użytkowym poddaszem i garażem na samochód 
osobowy w jednej bryle, przyłącza wodociągowego, przyłącza energii elektrycznej, 
bezodpływowego zbiornika na nieczystości lub przydomowej, biologicznej oczyszczalni 
ścieków. Tego rodzaju warunki zostały ustalone dla wszystkich pozostałych nieruchomości 
gruntowych położonych w Łodzi przy ul. Witkacego od nr 14 do 34 i od 11 do 27/31 
oznaczonych jako działki gruntu odpowiednio numerami od 232/3 do 232/24. Dotychczas 
przy ul. Witkacego wybudowane zostały cztery jednorodzinne całoroczne domy mieszkalne 
(trzy są już zamieszkałe), a dwa kolejne są w budowie. Wspólną inicjatywą wszystkich 
właścicieli ww. działek doszło do uporządkowania ul. Witkacego, doprowadzono ją do stanu 
drogi gruntowej utwardzonej o statusie miejskim i włączono ją w plan zimowego utrzymania 
ulic Łodzi. Cała ul. Witkacego została uzbrojona w media”. Składająca uwagę podkreśla, że 
ww. nieruchomości nigdy nie należały do zakładowego lub rodzinnego ogrodu działkowego. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna działki oraz jej otoczenia (przewaga terenów 
niezabudowanych otoczonych ogrodami działkowymi), a także dostateczna w skali miasta 
ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość 
wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla 
rozwoju zabudowy mieszkaniowej.  
Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów, na których obecnie istnieje 
zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje 
się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie 
stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). Zostanie to szczegółowo 
określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
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Uwaga nr 1096 
 

- wpłynęła 8 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr 209/6 i 411/1, w obrębie W-45, położonych przy ul. Grabińskiej 

38. 
 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na „tereny mieszkaniowe (jednorodzinne lub zabudowa 
szeregowa) i usługowe”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
 
Uwaga nr 1097 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 44/4, w obrębie G-34, położonej przy ul. Chocianowickiej 180. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
zachowania terenów przemysłowych, przeznaczonych pod zamierzenie inwestycyjne 
o zatrudnieniu min. 3000 osób, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. wraz z rozszerzeniem przeznaczenia 
wymienionych terenów pod centra logistyczne, tereny przemysłowe i inwestycyjne. 
Składający uwagę informuje, że:  
„1. Wniosek dotyczy obszaru ziemi, obręb geodezyjny nr G34, przylegających do obwodnicy 
S14 – zaraz za terenami przemysłowymi IKEA z jednej strony, do węzła Łódź Lublinek czyli 
do ul. Nad Dobrzynką, a z drugiej strony w bliskiej odległości ul. Chocianowicka 
i ul. Łaskowice. 
2. Tereny były sprawdzane archeologicznie podczas budowy obwodnicy S14, nie znaleziono 
wówczas znalezisk o wartościach archeologicznych.  
3. Tereny proponowane pod inwestycję przemysłowe nie leżą w bezpośrednim sąsiedztwie 
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Międzyrzecze Neru i Dobrzynki” – a więc nie 
zagrażają tym terenom i dalszemu rozwojowi rekreacji (szczegółowo zaznaczono to na 
załączonej mapie). 
4. Tereny zielone obejmują zaś obszar w stronę wsi Gorzew/Górka Pabianicka w stronę torów 
kolejowych i znajdują się po drugiej stronie ulicy nad Dobrzynką, w dolinie rzeki Dobrzynki. 
5. Obszar, który jest przedmiotem naszego wniosku był od początku przewidziany pod 
inwestycje w Studium z 2010 roku te tereny również przewidziane są jako tereny 
przemysłowe przeznaczone pod zamierzenia inwestycyjne o zatrudnieniu min. 3000 osób. 
6. Ziemie, które wchodzą w skład ww. obszaru to ziemie klas 5 i 6 więc są to ziemie bardzo 
niskiej jakości. Obecnie prowadzona działalność rolnicza na części tych terenów polega 
bardziej na ochronie tych terenów przed kompletną degradacją niż na uprawach rolniczych 
przynoszących dochód ich właścicielom.(…).  
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7. Zachowanie i ujęcie tych terenów w planie zagospodarowania przestrzennego Łodzi jako
tereny przemysłowe/logistyczne zwiększa bardzo szansę ściągnięcia do Łodzi poważnych
inwestorów. (…).
8. Obecnie po drugiej stronie obwodnicy S-14 vis a vis przedmiotowego obszaru – w obszarze
należącym do gminy Ksawerów tworzona jest obecnie strefa ekonomiczna i w najbliższym
czasie planowana jest inwestycja dotycząca budowy fabryki AGD dużego światowego
koncernu MIELE.
9. Ww. tereny znajdują się w doskonałej lokalizacji dla potencjalnych inwestorów, z punktu
widzenia logistyki działania -przy obwodnicy S-14, z dobrym, szerokim wjazdem do Łodzi,
jednocześnie blisko drogi S-8, wschodniej obwodnicy, z dojazdem do autostrady A l i A2 –
a wkrótce przy zachodniej obwodnicy Łodzi, z dojazdem do Zgierza. (…). Jest to teren
o wręcz idealnym położeniu inwestycyjnym”.

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 

Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie możliwości realizacji funkcji przemysłowej na części 
obszaru wskazanego w uwadze, położonej w odległości do około 470 m od granic jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „PM - Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”, 
wyznaczonej wzdłuż ul. Chocianowickiej. Po przeprowadzeniu ponownych analiz, 
w projekcie Studium wskazano możliwy, maksymalny zasięg rozwoju terenów aktywności 
gospodarczej w tym rejonie miasta - wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „AG1 
– Tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości” oraz wskazano strefy
kształtowania zieleni izolacyjnej na styku z terenami mieszkaniowymi.
Uwaga nieuwzględniona w zakresie możliwości realizacji funkcji przemysłowej na pozostałej
części obszaru wskazanego w uwadze, określenia minimalnego poziomu zatrudnienia dla
realizacji zamierzeń inwestycyjnych oraz ujęcia tych rozwiązań w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.
Pozostała część przedmiotowego terenu nie została wskazana do zainwestowania pod tereny
aktywności gospodarczej, z uwagi na wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe
przedmiotowych nieruchomości i ich otoczenia – tereny te łączą się z szerszym obszarem,
który stanowi istotny element systemu przyrodniczego miasta.
W projekcie Studium nie określa się minimalnego poziomu zatrudnienia dla realizacji
zamierzeń inwestycyjnych – ta część uwagi wykracza poza szczegółowość ustaleń projektu
Studium.

Uwaga nr 1098 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,
- dotyczy działki nr 164/7, w obrębie W-10, położonej przy ul. Obłocznej.

Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składająca uwagę informuje, że „działka graniczy z działką 165/14, na której obecnie 
wybudowany został dom, ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie wybudowane zostało całe 
osiedle domów jednorodzinnych (ul. Kamykowa). Działka ma bezpośredni dostęp do drogi, 
leży przy działce nr 184/7, która wydzielona została jako poszerzenie drogi (w KW jej 
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przeznaczenie to działka drogowa). Ziemia na działce należy do kategorii IV, co wyklucza lub 
utrudni rolnictwo”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna działki i jej otoczenia (przewaga terenów 
niezabudowanych w rejonie ul. Obłocznej), znaczne rezerwy dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru wskazanego w uwadze (tereny po 
zachodniej stronie ul. Listopadowej) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej. 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przedmiotowa działka położona jest 
w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem zieleni w zagospodarowaniu, 
częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju nowych struktur zabudowy. 
Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej jednostce, na których 
obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego 
(czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się 
wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 1099 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy projektowanego przedłużenia ul. Walerego Wróblewskiego. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
wprowadzenia korekty przebiegu projektowanej ulicy zbiorczej na odcinku od 
Al. Politechniki do ul. Piasta oraz na odcinku od ul. Henryka Wieniawskiego do ul. Nowe 
Sady (projektowane przedłużenie ul. Walerego Wróblewskiego). 
Do uwagi dołączono załączniki graficzne: 

- wnioskowany przebieg ulicy zbiorczej w rejonie EC2 między ul. Henryka 
Wieniawskiego a ul. Nowe Sady, 

- wnioskowany przebieg ulicy zbiorczej w rejonie EC2 między ul. Piasta 
a Al. Politechniki, 

- wnioskowany przebieg ulicy zbiorczej w rejonie EC2. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Studium ma charakter dokumentu strategicznego, którego zadaniem jest wskazanie 
długoterminowych rezerw terenowych dla istotnych dla miasta inwestycji drogowych. 
W dokumencie tym pokazane są jedynie zasady połączeń i cel ich realizacji. Zgodnie 
z zapisami projektu Studium, dopuszcza się możliwość zmiany przebiegu elementów 
liniowych takich jak drogi, pod warunkiem utrzymania ciągłości systemu. Szczegółowe 
trasowanie przebiegu drogi nastąpi na etapie wydawania stosownej decyzji administracyjnej. 
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Uwagi o numerach 1100 (złożona w 2 egzemplarzach – drugi egzemplarz o nr 1259) 
i 1258 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 9 października 2017 r.,  
- dotyczą działki nr 28/1, w obrębie B-31, położonej przy ul. Ornej 27. 

 
Pan  – uwaga nr 1100 i Pan  – uwaga nr 1258 składają 
uwagi dotyczące: 
poparcia dla rozwiązań przyjętych w projekcie Studium tj. przeznaczenia ww. działki na 
tereny zabudowy usługowej wraz z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwagi nie zawierają sformułowania zarzutu do ustaleń projektu Studium, którego 
uwzględnienie wiązałoby się z koniecznością wprowadzenia zmian w projekcie. 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium, wskazaną w uwagach działkę 
włączono do jednostki funkcjonalno-przestrzennej „U – Tereny zabudowy usługowej”. 
Zgodnie z zapisami projektu Studium dla tej jednostki, dopuszcza się w jej granicach 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w zakresie obiektów istniejących i uzupełnienia ich 
układu (tj. dopuszcza się kontynuację funkcji mieszkaniowej). 
 
Uwaga nr 1102 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy zapisów o projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Łodzi. 
 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 

1) dopuszczenia zwiększenia wysokości projektowanej zabudowy wewnątrz kwartałów 
w stosunku do zabudowy usytuowanej w pierzei ulic, na terenie całego Śródmieścia 
Łodzi, tak jak jest to dopuszczone w wydawanych przez miasto decyzjach 
o warunkach zabudowy; 

2) doprecyzowania zapisów ogólnych (pkt 9 rozdziału „Struktura funkcjonalno-
przestrzenna”), dotyczących możliwości zwiększenia zabudowy w nawiązaniu do 
zabudowy istniejącej zlokalizowanej w sąsiedztwie. 

Składająca uwagę dodaje m.in., że: „Z zapisów nie wynika jednoznacznie w jakich sytuacjach 
dopuszczona jest możliwość zwiększenia wysokości zabudowy (…) – nie jest jasne czy 
ustalenie dotyczy jedynie (…) budynków istniejących oraz zabudowy możliwej do 
zrealizowania wyłącznie w miejscu ich lokalizacji czy może stanowić zasadę ogólną dla 
całego terenu wyznaczonego w projekcie planu miejscowego (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) i Ad 2) Przyjęta w projekcie Studium zasada ma na celu uzyskanie efektu 
intensyfikacji zabudowy od strony przestrzeni publicznych, a nie wewnątrz kwartałów. 
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Zasada ta ma także na celu zachowanie spójności i jednorodności kompozycyjnej 
poszczególnych kwartałów zabudowy. Ponadto zgodnie z zapisami ogólnymi projektu 
Studium dopuszcza się odstępstwa od ustalonej wysokości zabudowy – zgodnie z ustaleniami 
w kartach dla poszczególnych jednostek funkcjonalno-przestrzennych oraz punktem 9 ustaleń 
ogólnych. Ponadto uzupełniono tekst Studium o dodatkowy zapis w ustaleniach ogólnych 
odnoszący się do możliwości zwiększenia maksymalnej wysokość zabudowy o 10% dla 
wycofanej kondygnacji lub adaptacji istniejących poddaszy. 
 
Uwaga nr 1105 
 

- wpłynęła 8 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 97/10, w obrębie W-11, położonej przy ul. Hyrnej 8 oraz terenów 

w obrębie W-11. 
 
Pani  i Pan  składają uwagę dotyczącą: 

1) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
2) przeznaczenia całego obszaru w rejonie ulic: Jana Dębowskiego, Bronisława Czecha, 

Listopadowej, Hyrnej i Arniki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
(M3); 

3) zmiany przebiegu projektowanej ul. Listopadowej, na taki aby ul. Pomorska została 
połączona z ul. Brzezińską w najkrótszej linii tj. w aktualnym przebiegu ul. Arniki 
i ul. Olkuskiej oraz omijała powstające osiedle domów jednorodzinnych. 

Składający uwagi informują m.in., że: „w przytoczonym obszarze wciąż rozwija się 
zabudowa jednorodzinna. Zabudowa wielorodzinna, która stała się argumentem do 
oznaczenia przedmiotowego terenu jako M2 to jedynie kompleks 6 budynków, które powstały 
w oparciu o dokument warunków zabudowy, do którego nawet NIK w swoim wystąpieniu 
pokontrolnym (LLO-4112-02-01/2011) miał uwagi. Poza tym rozwijanie zabudowy 
wielorodzinnej poza obszarem kolei obwodowej jest niezgodne z założoną strategią 
o nierozlewaniu się miasta na przedmieścia. Dodatkowo podkreślają, że: „zaproponowany 
w projektowanym Studium przebieg ul. Listopadowej jest dyskusyjny ponieważ doprowadzi 
do wprowadzenia ruchu ul. Hyrną w kierunku ciasnego osiedla domków jednorodzinnych, 
szkoły, przedszkola i wybrukowanych, zabytkowych ulic”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 2) Uwaga uwzględniona w zakresie północnej i południowej części obszaru wskazanego 
w uwadze. W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na włączeniu ww. 
nieruchomości w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „M3 – Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej”. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie pozostałego obszaru wskazanego w uwadze. Obszar ten 
pozostawiono w jednostce „M2 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i wielorodzinnej niskiej”. Zgodnie z zapisami projektu Studium, tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej stanowią dopuszczalne przeznaczenie terenów w tej jednostce. 
Określone w projekcie Studium wskaźniki zagospodarowania i użytkowania dla jednostki 
„M2” wskazują, że ewentualna, projektowana na tym obszarze zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna, powinna nawiązywać do charakteru otoczenia (przewaga zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej). Taki kierunek zagospodarowania tej części miasta jest 
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zgodny z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym 
uchwałą nr LXVIII/1471/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 września 2013 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 
Łodzi, położonej na terenie osiedla Stoki, w rejonie ulic: Telefonicznej, Giewont, Rysy, 
Dębowskiego, Hyrnej i Pomorskiej, do terenu kolejowego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 
z 2013 r., poz. 4581). 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Zaproponowany w projekcie Studium przebieg 
ul. Listopadowej ma na celu zapewnienie bezpośredniej obsługi komunikacyjnej dla 
przyległego terenu tj. istniejących i projektowanych osiedli mieszkaniowych. Wyznaczenie 
ul. Listopadowej, jako drogi klasy zbiorczej w śladzie ul. Olkuskiej i ul. Arniki nie jest 
uzasadnione przestrzennie – przebieg drogi przez obszary niezurbanizowane nie znajdzie 
odzwierciedlenia w potokach ruchu.  
Zgodnie z zapisami projektu Studium, dopuszcza się możliwość zmiany przebiegu elementów 
liniowych takich jak drogi, pod warunkiem utrzymania ciągłości systemu. Szczegółowe 
trasowanie przebiegu drogi nastąpi w trybie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. 
 
Uwaga nr 1106 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy ustaleń projektowanego Studium. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 

1) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
2) zagospodarowania i ponownego wykorzystania terenów poprzemysłowych 

(zdegradowanych) zlokalizowanych w centrum i jego otoczeniu.  
Składający uwagę precyzuje: „chodzi zwłaszcza o tereny dobrze skomunikowane transportem 
zbiorowym, na których prowadzona jest działalność, wymagająca dużej powierzchni 
w stosunku do liczby zatrudnionych tam osób. Przykładem jest baza transportowa MPO przy 
ulicy Tokarzewskiego. Teren blisko centrum, z dobrą komunikacją zbiorową, powinien zostać 
przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.” 

3) propozycji uzupełnienia projektowanej sieci tramwajowej o nowe linie. 
Składający uwagę zaznacza, że: „brakuje zamknięcia obwodnicy tramwajowej centrum 
w północno-wschodniej części Łodzi. Miałoby ją stanowić przedłużenie torowiska 
tramwajowego w ulicy Kopcińskiego na północ, do Ronda Solidarności i dalej wzdłuż ulic: 
Źródłowej, Spornej, Pankiewicza do Wojska Polskiego oraz dalsze kontynuowanie tego 
połączenia aż do skrzyżowania ulic Dolnej i Łagiewnickiej, wzdłuż planowanego 
przedłużenia ulic Boya-Żeleńskiego, w kierunku zachodnim. Zaproponowana nowa linia 
tramwajowa pozwoliłaby na bezpośrednie połączenie tramwajowe wielu dzielnic, dotychczas 
takiego połączenia nie posiadających. Z uwagi na to, że do obsługi tej nowej trasy 
wystarczyłaby jedna linia (relacja Teofilów – Doły – Rondo Solidarności – Rzgowska –os. 
Chojny) część nowej trasy mogłaby powstać jako jednotorowa z mijankami, zwłaszcza 
odcinek wzdłuż Pankiewicza, Spornej, Źródłowej. Nie jest dobrym pomysłem kierowanie 
większości relacji tramwajowych łączących zewnętrzne dzielnice przez centrum. 
Dobrą koncepcją jest zaproponowane wprowadzenie nowej linii tramwajowej w północną 
część osiedla Bałuty-Doły. Należałoby jednak rozważyć nie kończenie tej linii w okolicy 
skrzyżowania Marysińska/Okopowa, jak o wynika z przedstawionych planów, lecz 
przedłużenie jej wzdłuż ul. Kolińskiego w kierunku osiedla leżącego po zachodniej stronie 
ul. Zagajnikowej. Wraz z zaproponowaną wcześniej nową linią w przedłużeniu ul. Dolnej, 
otrzymamy wreszcie dobre skomunikowanie osiedla leżącego na wschód od 
ul. Franciszkańskiej z resztą miasta.” 
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4) propozycji uzupełnienia sieci kolejowej na terenie osiedli mieszkaniowych o nowe 
linie kolei aglomeracyjnej. 

Składający uwagę precyzuje: „należy uruchomić dodatkowy system kolei stricte 
aglomeracyjnej, obsługującej Pabianice, Zgierz i peryferyjne dzielnice Łodzi, np. Teofilów, 
Radogoszcz, Olechów/Janów, Retkinia. Warto rozważyć wprowadzenie odnóg od 
istniejących linii kolejowych w głąb niektórych osiedli, gdzie zlokalizowane byłyby stacje 
końcowe linii aglomeracyjnych. Możliwe lokalizacje to m.in. rejon krańcówki autobusowej 
przy ul. Rokicińskiej/Hetmańskiej (Janów), ul. ks. Jerzego Popiełuszki (Retkinia i Smulsko), 
Teofilów przemysłowy z wykorzystaniem istniejących bocznic. (…)”. 

5) zmiany koncepcji połączenia Teofilowa przemysłowego z nową trasą S14 – 
zastąpienie węzła Teofilów na trasie S14, na węzeł na przedłużeniu ul. Św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus. Dodatkowo wybudowanie wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu 
ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus. 

 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 2) Uwaga uwzględniona częściowo. Zgodnie z zapisami projektu Studium priorytetem 
w kształtowaniu przestrzeni miasta jest wykorzystanie istniejących zasobów – przede 
wszystkim zabudowy w śródmieściu i obiektów poprzemysłowych dla realizacji 
różnorodnych funkcji, także mieszkaniowych. Uwaga nieuwzględniona w zakresie terenu 
Miejskiego Przedsiębiorska Oczyszczania Łódź – Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Michała 
Tokarzewskiego 2 – teren został wskazany dla rozwoju funkcji usługowej zgodnie z jego 
obecnym zagospodarowaniem, przekształcanie go na tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej nie jest uzasadnione. 
Ad. 3) Uwaga uwzględniona częściowo. Możliwość realizacji trasy tramwajowej wzdłuż 
ul. dr Stefana Kopcińskiego, ul. Spornej i ul. bł. Anastazego Pankiewicza do ul. Wojska 
Polskiego jest zapisana w ustaleniach wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium. 
Dodatkowo w projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na wrysowaniu tej trasy na 
schematach. Projekt Studium nie przewiduje realizacji przedłużenia trasy tramwajowego do 
skrzyżowania ulic Dolna-Łagiewnicka wzdłuż projektowanego połączenia z ul. Tadeusza 
Boya-Żeleńskiego, gdyż zakłada się realizację nowej linii tramwajowej wzdłuż 
ul. Marysińskiej. Propozycja realizacji trasy tramwajowej w ul. Marysińskiej jest postulatem 
kierunkowym i wymaga przed ewentualną realizacją szczegółowych analiz. Studium daje 
możliwość realizacji nowej trasy tramwajowej w innym zakresie i z inną lokalizacją pętli. 
Ad. 4) Uwaga nieuwzględniona. Projekt Studium zawiera nowe elementy sieci kolejowej: 
oprócz kolejowego tunelu średnicowego, zostały naniesione brakujące łącznice kolejowe, 
zgodnie z obowiązującym Studium oraz łącznice wynikające z wniosków zarządcy kolei. 
Przystanki kolejowe zostały naniesione zgodnie z opracowaniami Urzędu Marszałkowskiego 
i zaopiniowane przez miejskie jednostki. Ostateczny kształt stacji określany jest przez 
zarządcę kolei. W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na dodaniu zapisu 
umożliwiającego zmianę lokalizacji stacji/przystanków kolejowych, w stosunku do 
zaznaczonych na schematach, w oparciu o specjalistyczne analizy. 
Ad. 5) Uwaga nieuwzględniona. Ustalenia dotyczące węzłów na trasie S14 należą do 
obowiązków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ta część uwagi wykracza 
poza zakres przedmiotowy studium. Potrzeba realizacji połączenia ul. Św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus została zapisana w ustaleniach projektu Studium. 
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Uwagi o numerach 1108 i 1146 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 7 października 2017 r., 
- dotyczą działek nr 330 i 325, w obrębie W-35, położonych przy ul. Władysława 

Opolczyka 21c. 
 
Pan  – uwaga nr 1108 i Pani  – uwaga nr 1146 
składają uwagi dotyczące: 

1) uniemożliwienia „zagęszczenia i powstawania nowych inwestycji” zabudowy 
wielorodzinnej przy ul. Elżbiety Łokietkówny i ul. Janusza Mazowieckiego; 

2) zapewnienia odpowiedniego układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Zakładowej, 
Elżbiety Łokietkówny, Władysława Opolczyka, Kazimierza Odnowiciela 
i Hetmańskiej; 

3) zmniejszenia ruchu tranzytowego na ul. Zakładowej i ul. Hetmańskiej. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Obszar pomiędzy ul. Elżbiety Łokietkówny i ul. Janusza 
Mazowieckiego – częściowo zabudowany – otoczony jest zespołami zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej. Z tego względu został włączony w granice jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „M1 – Tereny wielkich zespołów mieszkaniowych”, wyznaczonej 
jako kontynuacja istniejących zespołów zabudowy osiedla Olechów. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Projekt Studium ustala podstawową sieć dróg i ulic o klasie 
technicznej zbiorczej (Z) i wyższej. Projektowany układ komunikacyjny w rejonie ulic 
wskazanych w uwadze zapewni dobrą obsługę komunikacyjną tego fragmentu miasta 
i poprawi relacje z otoczeniem. Obsługa komunikacyjna wewnątrz osiedla odbywa się 
poprzez ulice o niższej klasie niż zbiorcze. Wyznaczenie nowych ulic o klasie lokalnej (L) 
odbywa się na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium 
znacznie zredukowano ilość dróg o randze ponadlokalnej w stosunku do ustaleń 
obowiązującego Studium. Zrezygnowano m.in. z włączania ul. Zakładowej w strukturę ulic 
o klasie technicznej zbiorczej (Z). Zakłada się, ze ulica ta nie powinna być obciążona ruchem 
ponadlokalnym – tranzytowym. Przedłużenie ul. Hetmańskiej w kierunku ul. Transmisyjnej 
jest niezbędnym elementem układu ulic o klasie technicznej zbiorczej (Z) dla zachowania 
drożności układu komunikacyjnego w tej części miasta.  
Należy podkreślić, że w projekcie Studium pokazane są jedynie zasady połączeń drogowych 
i cel ich realizacji. Zgodnie z zapisami dokumentu, dopuszcza się możliwość zmiany 
przebiegu elementów liniowych takich jak drogi, pod warunkiem utrzymania ciągłości 
systemu. Szczegółowe trasowanie przebiegu danej drogi nastąpi na etapie wydawania 
stosownej decyzji administracyjnej. 
 
Uwaga nr 1109 (złożona w 2 egzemplarzach – drugi egzemplarz o nr 1175) 
 

- wpłynęła 7 października 2017 r., 
- dotyczy działek nr: od 35/1 do 10, od 36/1 do 15, 36/16 i 36/17, w obrębie P-3, 

położonych przy ul. Złotno 137/139. 
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Pan  składa uwagę 
dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składający uwagę, informuje, że: „na terenie ww. działek realizowana jest inwestycja 
polegająca na budowie osiedla domów jednorodzinnych GREEN WEST. (…)”. Dodaje, iż na 
ww. inwestycję uzyskano ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę i decyzje o warunkach 
zabudowy oraz, że zakończenie całości prac zaplanowano na rok 2019. „Istotnym elementem 
związanym z realizacją ww. inwestycji jest też zaangażowanie środków publicznych – m.in. 
Łódzka Spółka Infrastrukturalna na podstawie m.in. umowy z naszą Spółką rozpoczyna (…) 
realizację sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Złotno oraz na terenie realizowanego przez naszą 
Spółkę osiedla domów jednorodzinnych. Zakończenie tego zadania inwestycyjnego 
zaplanowane jest na koniec roku 2018.” 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Ponadto 
rozprzestrzenianie zabudowy na te tereny nie jest wskazane zarówno ze względów 
krajobrazowych jak i ekologicznych. Tereny te łączą się z szerszym obszarem, który stanowi 
istotny element systemu przyrodniczego miasta. Należy nadmienić również, że ze względu na 
szczególne walory przyrodnicze i krajobrazowe tego obszaru może on zostać wskazany do 
objęcia prawną formą ochrony przyrody. 
 
Uwaga nr 1113 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy: 

1. działek nr 8/3 i 8/2, w obrębie P-28, położonych przy ul. Stefana Żeromskiego 
115; 

2. strefy przestrzennej „tereny wyłączone spod zabudowy”. 
 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 

1) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi);  
2) zmiany nazwy strefy przestrzennej „tereny wyłączone spod zabudowy”.  

Składająca uwagę precyzuje, że: „w wielu przypadkach na terenach O, L, Z, RW, D i C 
występuje zabudowa – zabytkowa, rekreacyjna, związana z obsługą terenu. (…). Ponadto 
powstanie nowej zabudowy w przypadku niektórych terenów może okazać się konieczne ze 
względu na ich użytkowanie”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
określa potrzebę wskazywania w studium terenów „wyłączonych spod zabudowy”. 
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Jednocześnie w obszarach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „Z – Tereny zieleni 
urządzonej o powierzchni minimum 3 ha i dolin rzecznych w strefie zurbanizowanej”, którą 
objęty jest Park im. J. Poniatowskiego dopuszczone są, z ograniczeniami, tereny usług 
wspierających przeznaczenie podstawowe. 
 
Uwaga nr 1114 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działek nr: 446/50, 547/3, 548/1 i 548/17, w obrębie B-49. 

 ul. Franciszkańska 95, ul. Michała Tokarzewskiego 
25a/35, Pan , Pan  i Pani  składają 
uwagę dotyczącą: 
akceptacji dla realizacji drogi łączącej ul. Łagiewnicką z ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego, pod 
warunkiem, że droga będzie oddalona 10 m od budynku, a wzdłuż drogi zrealizowane zostaną 
miejsca postojowe. 
Do uwagi dołączono załącznik graficzny z proponowanym rozwiązaniem projektowanej 
drogi. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Zagadnienie poruszone w uwadze wykracza poza zakres ustaleń studium. Połączenie 
ul. Dolnej i ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego jest zgodne z rozwiązaniami zaproponowanymi 
w obowiązującym Studium i Aktualizacji Studium Systemu Transportowego dla Miasta 
Łodzi. Utworzenie w tym rejonie miasta nowego połączenia na kierunku wschód-zachód jest 
niezbędne. Realizacja projektowanej ulicy nie będzie się wiązała z obszerną rozbudową, lecz 
regulacją oraz budową podstawowych elementów tj. odpowiednia nawierzchnia, chodniki. 
Dokładne usytuowanie ulicy, jej parametry techniczne i przekrój zostaną ustalone na 
poziomie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, koncepcji lub projektu 
budowlanego. 
 
Uwaga nr 1116 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 29, w obrębie B-10 oraz działki nr 400/2, w obrębie 117 – 

ul. Porzeczkowa w Zgierzu. 
 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przekazania informacji o posiadaniu decyzji o warunkach zabudowy i zamiarze wystąpienia 
o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla realizacji budynku mieszkalnego. 
Składający uwagę informuje m.in., że: (…) ww. działka posiada wszystkie media (prąd, gaz, 
kanalizacja, woda). 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
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wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej 
„O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym 
udziałem zieleni w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla 
rozwoju nowych struktur zabudowy. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich 
terenów w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili 
opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych 
decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 1119 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 119/11, w obrębie W-44, położonej przy ul. Popielarnia 59. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
zmiany przeznaczenia ww. działki z terenów aktywnych przyrodniczo – wyłączonych spod 
zabudowy i obszarów o wysokich walorach przyrodniczych wymagających ochrony na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „działki sąsiadujące są zabudowane lub mają warunki 
zabudowy. W ostatnim okresie wydano co najmniej 2 pozwolenia na budowę w okolicy na 
terenach oznaczonych na obecnym planie jako wyłączone z zabudowy”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna działki i jej otoczenia (przewaga terenów 
niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
Na potrzebę ochrony walorów przyrodniczych w rejonie doliny Miazgi wskazują ustalenia 
innych dokumentów kształtujących politykę przestrzenną – obowiązujący Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego wskazuje przedmiotowy rejon 
miasta do objęcia ochroną prawną jako obszar chronionego krajobrazu. 
 
Uwagi o numerach 1120 i 1384 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 9 października 2017 r.,  
- dotyczą Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. J. Dąbrowskiego, położonego na 

działkach nr: 312/1, 312/2, 312/5, 312/6, 312/7, 312/8, 312/9, 312/10, 312/11, 312/12, 
312/13, 312/14 i 312/15, w obrębie G-4. 

 
Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im. J. Dąbrowskiego – uwaga 
nr 1120 i Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Okręg 
Łódzki w Łodzi – uwaga nr 1384 składają uwagi dotyczące: 
przeznaczenia ww. obszaru na tereny ogrodów działkowych „D”.  



472 

Składający uwagę nr 1384 dodaje m.in.: „z pisma Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi 
Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 18.01.1968 r., AB-I/4403-20/68, 
wynika zaś iż ogród działkowych im. J. Dąbrowskiego miał lokalizację stałą w granicach od 
ul. Łomżyńskiej do zajezdni MPK i od ul. Dąbrowskiego do południowych granic działek 
budowlanych położonych po północnej stronie ogrodu. (…) Dotychczas ogród oznaczany był 
w poprzednich opracowaniach planistycznych, a zwłaszcza w Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego symbolem ZD – zieleń działkowa”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
Ogrody działkowe zostały włączone w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „Z – 
Tereny zieleni urządzonej o powierzchni minimum 3 ha i dolin rzecznych w strefie 
zurbanizowanej” - strefa terenów wyłączonych spod zabudowy, w której dąży się do 
zachowania istniejących elementów systemu przyrodniczego. Zgodnie z zapisami projektu 
Studium, w ramach tej jednostki mogą funkcjonować istniejące ogrody działkowe. Ponadto 
nie dopuszcza się przeznaczenia terenów innego niż tereny zieleni, usług wypoczynku, 
rekreacji i sportu, a tereny usług dopuszczone są wyłącznie jako wspierające podstawowe 
przeznaczenie terenu. 
 
Uwaga nr 1121 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działek nr: 94/1, 96, 97, 98, 99, 102, 104, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 162/2, 

162/3, 163/2, 164/2, 165/2, 166/2, 167/2, 170/2, 172/2, 173/1, 174, 175/2, 177/3, 
178/1, 179/2, 180/2, 181, 182/3, 184, 185, 186/2 i 187/2, w obrębie P-12, położonych 
po wschodniej stronie ul. Stare Złotno. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia obszaru wzdłuż wschodniej strony ul. Stare Złotno, aż do działki drogowej 
nr 1/40 tj. przedłużenia ul. Przygranicznej na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Składająca uwagę informuje m.in., że teren jest uzbrojony w media, nie jest 
na nim możliwa ekonomiczna uprawa rolna z racji niskiej klasy gleby RIVb, RV, RVI. 
Dodaje, iż w najbliższym sąsiedztwie po obu stronach ulicy Stare Złotno zostały wydane 
pozwolenia na budowę i powstają osiedla domków jednorodzinnych.  
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na poszerzeniu pasa terenów „PM - 
Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych” po wschodniej stronie ul. Stare 
Złotno. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru wskazanego w uwadze i jego 
otoczenia (tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych) oraz dostateczna w skali 
miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość 
wskazania całości nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Pozostała 
część działek została więc włączona w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. 
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Uwaga nr 1122 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 169/4, w obrębie G-55, położonej przy ul. Gościniec b.n. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej. 
Składający uwagę dodaje m.in., że: „przeznaczenie pod zabudowę jednorodzinną całej mojej 
działki 169/4 oraz całych sąsiednich działek 169/3 i 169/2 umożliwiłoby płynne domknięcie 
obszaru zwartej zabudowy jednorodzinnej pomiędzy ulicami Kolumny i Nad Stawem a ulicą 
Gościniec. Na mapie 4u zawierającej ocenę obecnego stanu ładu przestrzennego i krajobrazu 
miasta znaczna część działki 169/4 leży w terenie zabudowy o charakterze miejskim (Z.2), 
wyznaczonym liniami łączącymi budynki na sąsiednich działkach”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na najintensywniej 
zagospodarowanych terenach istniejącej zabudowy wzdłuż ul. Gościniec wyznaczono 
jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach 
ulicowych”. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru wskazanego w uwadze 
(przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej o szerszym zasięgu. Ponadto rozwój zabudowy w tym obszarze ograniczyłby 
możliwość zachowania powiązania zbiornika Wiskitno z terenami aktywnymi przyrodniczo 
w sąsiedztwie. Obszar ten został więc włączony w granice jednostki funkcjonalno-
przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Zgodnie 
z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej jednostce, na których obecnie 
istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli 
zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się 
wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 1123 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 58, w obrębie B-18, położonej przy ul. Łodzianka 28. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
„dopuszczenia możliwości zabudowy nieporośniętego lasem południowo-zachodniego 
narożnika działki nr 58 w obszarze przyulicznym podobnie jak ma to miejsce na bezpośrednio 
przylegającej sąsiedniej działce o identycznym charakterze”. 
Składający uwagę zaznacza, że w związku z usunięciem części drzew przy ul. Łodzianka 
nastąpiła zmiana charakteru części ww. nieruchomości. Dodaje, iż „istniejąca zabudowa na 
bezpośrednio przylegającej nieruchomości w żaden sposób nie narusza leśnego charakteru 
sąsiedniej działki, zatem zabudowa niewielkiej części działki nr 58 również powinna być 
możliwa i da się pogodzić z leśnym przeznaczeniem jej pozostałej części. Na potwierdzenie – 
przy granicy północnej na przedmiotowej działce w zalesionym obszarze dopuszczono 
budowę gazociągu. W ulicy Łodzianka znajdują się wszystkie media, co gwarantuje właściwe 
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i nieszkodliwe dla środowiska zagospodarowanie części działki (…). Działka nr 58 wchodzi 
w skład gospodarstwa rolnego wspólnie z działką nr 48/1 po przeciwnej stronie ulicy. Obszar 
ten obejmuje także (…) działkę nr 12/15 w ulicy Łodzianka (…). Brak uregulowania przez 
Gminę Łódź do dnia dzisiejszego statusu ulicy jest niezgodny z przyjętym na początku 
2015 r. planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po zachodniej stronie ul. 
Łodzianka. Podstawowym założeniem, przy którym został on uchwalony jest przekształcenie 
drogi wewnętrznej jaką jest ulica Łodzianka w drogę gminną poprzez wykup terenów”.  
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Przedmiotowa działka znajduje się na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich, będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. W planie ochrony Parku 
wskazano obszar ww. działki oraz jej sąsiedztwa jako „Strefa L – obejmująca obszary 
o dominującej funkcji leśnej. W strefie tej wskazano na potrzebę wprowadzenia zakazu 
lokalizacji nowych obiektów, niezwiązanych z gospodarką leśną, z wyłączeniem 
zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego, w formie obiektów towarzyszących takich 
jak: parkingi, deszczochrony, miejsca odpoczynku i rekreacji itp. Powyższe względy 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej lub usługowej. Podjęcie 
działań zmierzających do wykupu przez gminę ul. Łodzianka wykracza poza zakres ustaleń 
studium. 
 
Uwaga nr 1124 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działek nr 265/3 i 265/2, w obrębie B-10, położonych przy ul. Przepiórczej 2 

oraz działki nr 266/1, w obrębie B-10, położonej przy ul. Łagiewnickiej 282. 
 
Państwo  składają uwagę dotyczącą: 

1) sprzeciwu wobec ograniczenia możliwości rozwoju zabudowy na ww. działce 
i przeznaczenia jej na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

Składający uwagę informują m.in., że działka nr 265/2 posiada wydaną decyzję o warunkach 
zabudowy. Dodatkowo dodają, iż „miasto również poczyniło inwestycje na tym obszarze, na 
ul. Przepiórczej został wybudowany (…) wodociąg i gazociąg”; 

2) sprzeciwu wobec „budowy ciągu komunikacyjnego Łódź-Zgierz ul. Przepiórczą”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru 
(przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej. 
Przedmiotowe działki położone są w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem 
zieleni w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju 
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nowych struktur zabudowy. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów 
w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili 
opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych 
decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. W myśl koncepcji organizacji ruchu wyrażonych m.in. 
w opracowaniu Aktualizacji Studium Systemu Transportowego dla Miasta Łodzi, wskazane 
jest kierowanie ruchu w kierunku Zgierza układem ulic: Łagiewnicka–Przepiórcza–Kazimiery 
i Jana Marczyńskich i połączenia z układem dróg zbiorczych na terenie osiedla Chełmy 
w Zgierzu. Projekt Studium nie określa szerokości poszczególnych ulic, a jedynie określa ich 
klasę (w tym przypadku – droga klasy zbiorczej). Faktyczny zasięg pasa drogowego 
i potrzeby w zakresie wykupu poszczególnych działek będą podlegały doprecyzowaniu na 
etapie wydawania stosownej decyzji administracyjnej. 
 
Uwaga nr 1125 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działek nr: 81/4, 81/3 i 81/2 (powstałe z podziału działki nr 81/1), w obrębie 

B-19, położonych przy ul. Strykowskiej 92. 
 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej 
o niskiej uciążliwości.  
Składająca uwagę precyzuje, że „obecnie na ww. działkach istnieje budynek mieszkalny 
zamieszkały, budynki gospodarcze i budynek rzemieślniczy. Ponadto prowadzona jest 
działalność gospodarcza, hodowla psów rasowych, hotel dla zwierząt, szkolenia psów”. 
Dodatkowo informuje, iż planowany jest dalszy rozwój działalności i zabudowy. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Przedmiotowe działki znajdują się na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, 
będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. W planie ochrony Parku wskazano 
obszar ww. działek oraz ich sąsiedztwa jako teren górnego źródłowego odcinka doliny Bzury, 
o wybitnych walorach ekologicznych i krajobrazowych na przedpolu Lasu Łagiewnickiego. 
W strefie tej wskazano na potrzebę wprowadzenia zakazu lokalizacji nowego budownictwa, 
z wyłączeniem niewielkich obiektów związanych wyłącznie z obsługą ruchu turystycznego. 
Powyższe względy wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
Przedmiotowa działka położona jest w granicach wyznaczonej w wyłożonym do publicznego 
wglądu projekcie Studium jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne 
przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem zieleni 
w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju nowych 
struktur zabudowy. Przeznaczeniem dopuszczalnym w tej jednostce są m.in. tereny 
rekreacyjno-wypoczynkowe. 
 
Uwaga nr 1126 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
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- dotyczy działek nr: 126/19, 126/22, 126/24, 126/26, 126/29 i 126/31, w obrębie W-11, 
położonych przy ul. Listopadowej. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
niewprowadzania zmian w obowiązującym dla ww. obszaru planie miejscowym i tym samym 
zmian w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
dotyczącego ww. obszaru. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Treść uwagi nie zawiera sformułowania zarzutu do ustaleń projektu studium, którego 
uwzględnienie wiązałoby się z koniecznością wprowadzenia zmian w projekcie – obszar 
wskazany w uwadze pozostawiono w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „M2 – 
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej”. Kwestia 
dokonywania zmian w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
wykracza poza zakres przedmiotowy Studium. 
 
Uwaga nr 1127 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działek nr: 169/2, 169/3 i 169/4, w obrębie G-55, położonych przy 

ul. Gościniec 14. 
 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układach 
ulicowych „PM”.  
Dodatkowo Składająca uwagę informuje m.in., że ww. działki nie będą uprawiane ani 
użytkowane rolniczo, zatem nie staną się terenami rolnymi, a teren osiedla Wiskitno podlega 
obecnie dynamicznej urbanizacji.  
Do uwagi dołączono załączniki graficzne – porównanie zasięgu terenów przeznaczonych pod 
zabudowę w Studium z 2010 r. i wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na najintensywniej 
zagospodarowanych terenach istniejącej zabudowy wzdłuż ul. Gościniec i ul. Kolumny 
wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej 
w układach ulicowych”. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru wskazanego 
w uwadze (przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia 
w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej o szerszym zasięgu. Ponadto rozwój zabudowy w tym obszarze 
ograniczyłby możliwość zachowania powiązania zbiornika Wiskitno z terenami aktywnymi 
przyrodniczo w sąsiedztwie. Obszar ten został więc włączony w granice jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. 
Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej jednostce, na których 
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obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego 
(czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się 
wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 1128 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 167/29, w obrębie W-35, położonej przy ul. Elżbiety Łokietkówny. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 

1) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
2) wyłączenia ww. działki spod możliwości zabudowy i przeznaczenie jej na tereny 

zieleni urządzonej i rekreacji.  
Składająca uwagę informuje m.in., że „obecnie na terenie osiedli występują problemy 
komunikacyjne związane ze zbyt małą przepustowością okolicznych ulic oraz trudnościami 
z włączeniem się w ruch ulicy Zakładowej. Ponadto budowanie bloków wraz z podziemnymi 
garażami uwidoczniło problem z podmokłym terenem, na którym znajdują się osiedla. (…)” 
Dodatkowo zaznacza, że obszar zieleni na ww. działce stanowi barierę przed hałasem 
i „oddziela od siebie pasy bloków stanowiących (…) różne od siebie typy zabudowy.” 
Do uwagi dołączono załączniki graficzne. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 2) Uwaga uwzględniona częściowo. Obszar pomiędzy ul. Elżbiety Łokietkówny 
i ul. Janusza Mazowieckiego – częściowo zabudowany – otoczony jest zespołami zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej. Z tego względu został włączony w granice jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „M1 – Tereny wielkich zespołów mieszkaniowych”, wyznaczonej 
jako kontynuacja istniejących zespołów zabudowy osiedla Olechów. Możliwość ustalenia 
innego przeznaczenia dla działki nr 167/29 wykracza poza zakres szczegółowości ustaleń 
Studium. W projekcie Studium nie wyznacza się lasów i terenów zieleni urządzonej, 
o powierzchni mniejszej niż 3 ha, nie będących w Zarządzie Zieleni Miejskiej. Projekt 
Studium uzupełniono o zapis umożliwiający funkcjonowanie istniejących oraz tworzenie 
nowych terenów zieleni urządzonej w ramach wszystkich wyznaczonych jednostek 
funkcjonalno-przestrzennych. Doprecyzowanie zasięgu terenów zieleni nastąpi 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  
 
Uwaga nr 1129 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 1197, w obrębie P-23, położonej przy ul. Łyżwiarskiej 57. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej.  
Składający uwagę informuje m.in., że działka jest zurbanizowana i wyposażona w media: 
prąd, woda, kanalizacji, ciepło miejskie. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
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Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga nie zawiera sformułowania zarzutu do ustaleń projektu Studium, którego 
uwzględnienie wiązałoby się z koniecznością wprowadzenia zmian w projekcie. 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium, działka wskazana w uwadze, 
została wyznaczona jako teren o funkcji mieszkaniowej w ramach jednostki „M2 – Tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej”. 
 
Uwaga nr 1130 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 171/3, w obrębie W-48. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Składający uwagę podkreśla, iż „(…) Nowosolna jako osiedle prężnie rozwija się i w bliskiej 
przyszłości będzie potrzebować terenów inwestycyjnych (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na najintensywniej 
zagospodarowanych terenach istniejącej zabudowy wzdłuż ul. Wiączyńskiej wyznaczono 
jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach 
ulicowych”. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru wskazanego w uwadze 
i jego otoczenia (przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia 
w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej o szerszym zasięgu. Ponadto rozprzestrzenianie zabudowy na 
tereny działki wskazanej w uwadze nie jest wskazane ze względów ekologicznych – teren 
działki zajmuje częściowo dolina rzeki Miazgi łącząca się z szerszym obszarem i stanowiąca 
istotny element systemu przyrodniczego miasta. Teren przedmiotowej działki został więc 
włączony w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, 
w tym użytkowane rolniczo”. 
 
Uwaga nr 1133 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy projektu Studium. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 

1) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
2) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
3) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
4) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
5) dopuszczenia możliwości lokalizacji nowej zabudowy zagrodowej „na terenach 

wskazywanych jako „O”. 
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Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 5) Uwaga nieuwzględniona. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium, 
w celu kształtowania zwartych struktur przestrzennych i ograniczania zjawiska rozpraszania 
zabudowy, przyjęto założenie, że nowa zabudowa zagrodowa powinna być lokalizowana 
tylko na terenach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „PM – Tereny zabudowy 
mieszkaniowej w układach ulicowych”. Ponadto na terenach jednostki funkcjonalno-
przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo” przewiduje 
się możliwość dalszego funkcjonowania i rozbudowy istniejących siedlisk, w tym w zakresie 
zabudowy związanej z produkcją rolną. 

 
Uwaga nr 1135 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 37/9, w obrębie W-38, położonej przy ul. Feliksińskiej 101. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwzględniając częściowo postulat zawarty w uwadze, w projekcie Studium wprowadzono 
zmianę polegającą na włączeniu części działki przylegającej do ul. Feliksińskiej w granice 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej „M4 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
na dużych działkach”.  
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna pozostałej części przedmiotowej działki i jej 
otoczenia (przewaga terenów niezabudowanych, zalesionych) oraz dostateczna w skali miasta 
ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość 
wyznaczenia jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej o szerszym zasięgu. 
 
Uwaga nr 1136 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 89, w obrębie G-38. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
zachowania wskazanego w Studium z 2010 r. przeznaczenia terenu jako tereny przemysłowe. 
Składający uwagę informuje m.in., iż teren posiada „dobrą lokalizację przy obwodnicy S14 
i dojazdem do autostrady A1 i A2”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
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Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie możliwości realizacji funkcji przemysłowej na działce 
nr 89/3 – od granic jednostki funkcjonalno-przestrzennej „PM – Tereny zabudowy 
mieszkaniowej w układach ulicowych”, wyznaczonej wzdłuż ul. Chocianowickiej, do 
istniejącej drogi głównej ruchu przyspieszonego (S14 bis). Po przeprowadzeniu ponownych 
analiz, w projekcie Studium wskazano możliwy, maksymalny zasięg rozwoju terenów 
aktywności gospodarczej w tym rejonie miasta – wyznaczono jednostkę funkcjonalno-
przestrzenną „AG1 – Tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości” oraz 
wskazano strefy kształtowania zieleni izolacyjnej na styku z terenami mieszkaniowymi. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie możliwości realizacji funkcji przemysłowej na działce 
nr 89/5. Za granicę zasięgu terenów przemysłowych przyjęto istniejącą drogę główną ruchu 
przyspieszonego (S14 bis) – tereny zlokalizowane na południe od ww. drogi pozostawiono 
w strefie terenów wyłączonych spod zabudowy, w jednostce funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. 
 
Uwaga nr 1137 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działek nr: 199/1, 199/2, 199/3, 199/4, 199/5, 199/6, 199/7, 199/8 i 199/9 

(działka drogowa), w obrębie P-12, położonych przy ul. Przygranicznej. 
 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. obszaru na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wzdłuż 
zachodniej strony ul. Przygranicznej, aż do działki drogowej nr ew. 1/40 (przedłużenie 
ul. Przygranicznej) bez ograniczenia głębokości oraz bez wyznaczania tylnej linii zabudowy. 
Składająca uwagę informuje m.in., że: „na przedmiotowym terenie rozważana jest budowa 
osiedla niewielkich domów jednorodzinnych na działkach małych i średniej wielkości. (…) – 
osiedla domów jednorodzinnych wolnostojących składające się z ośmiu budynków”. Dodaje, 
iż pod kątem ww. inwestycji w 2014 r dokonano podziału działek i na mocy decyzji 
Prezydenta Miasta Łodzi, nałożony został na Składającą uwagę obowiązek zapłaty opłaty 
adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Składająca uwagę zaznacza, że: „w dn. 
21.01.2015 r., uchwalony został przez Radę Miejską w Łodzi miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, w którym to posiadane przeze mnie działki zostały uznane 
za tereny rolne. Teren pod planowaną inwestycję to nieużytki sklasyfikowane jako łąki – ŁV, 
oraz grunty rolne – RIVb. Aktualnie teren nie jest wykorzystany gdyż jakiekolwiek działania 
rolnicze na gruntach tak niskiej klasy (IV) oraz w pobliżu zabudowy jednorodzinnej nie mają 
(…) uzasadnienia ekonomicznego. Południowo-wschodni narożnik terenu przecina 
napowietrzna sieć elektroenergetyczna 110kV”. Dodatkowo informuje, że działki mogą 
posiadać dostęp do mediów – woda i energetyka oraz, że ul. Przygranicza jest zabudowana 
z obu stron domami jednorodzinnymi i zabudową siedliskową, a przedmiotowy teren od 
południa graniczy z zabudową ul. Łanowej w Konstantynowie Łódzkim. 
Do uwagi dołączono: ortofotomapę obszaru, którego uwaga dotyczy, satelitarne zdjęcie 
okolicy z oznaczeniem przedmiotowego terenu, projekt zagospodarowania działki (koncepcja 
układu osiedla). 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
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Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Ponadto, wyznaczenie 
linii zabudowy dla obszaru wskazanego w uwadze wykracza poza zakres przedmiotowy 
studium. 
 
Uwaga nr 1138 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy obszaru wzdłuż ul. Przepiórczej, całego obrębu B-10 i części obrębu B-11, 

w szczególności obszaru wyznaczonego przez: od wschodu – rzekę Bzurę, od zachodu 
– ulice Łabędzią i Krecią, od południa – ul. Łabędzią, od północy – granicę 
administracyjną z miastem Zgierz. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 

1) zmiany wskaźników zagospodarowania i minimalnej wielkości działki dla jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „PM” w rejonie ul. Przepiórczej i obrębu B-10 zwanego 
powszechnie Korytarzem Chełmy – maksymalna intensywność zabudowy – 0,11 oraz 
minimalne wielkość działki – 3000 m2; 

2) rozpoczęcia prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla ww. terenu; 

3) objęcia ww. terenu ochroną.  
Składająca uwagę wyjaśnia, że: „zarówno Studium zagospodarowania przestrzennego jak 
wszystkie inne analizy przyrodnicze określają ten obszar jako wyjątkowo cenny kulturowo 
i przyrodniczo. Był to temat podejmowany przez radnych już w 2009 r. Projekt potwierdzał 
zasadność uznania Korytarz Chełmy jako obszaru chronionego krajobrazu (…).” Dodatkowo 
zaznacza: „we wskazanym obszarze zdecydowana większość działek jest zabudową 
zagrodową zlokalizowaną na bardzo dużych działkach tj. ok. 3000-5000 m2 ze średnią 
intensywnością zabudowy 0,07-0,11.” Ponadto zwraca uwagę, iż: „na przedmiotowych 
terenach (…) zachodzą bardzo szybko postępujące procesy parcelacji ziemi (…)” oraz 
„w odniesieniu do wskazywanych terenów wydawane są decyzje o warunkach zabudowy oraz 
pozwolenia na budowę na zabudowę na wiele budynków zlokalizowanych w miejscach 
odległych od drogi publicznej i z sąsiednimi działkami niezurbanizowanymi”. Dodaje, 
iż urbanizacja przedmiotowego terenu prowadzić będzie do niekontrolowanej zmiany cieków 
wodnych i podtopień sąsiednich gruntów. Zaznacza, że na ww. obszarze bytuje wiele 
gatunków ptaków i ssaków.  
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Ustalenia projektu Studium zawarte w karcie dla jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych” 
zostały sformułowane dla wszystkich jednostek PM na terenie całego miasta. Ze względu na 
przyjętą skalę Studium (1:15000) nie jest możliwe ich zróżnicowanie i dostosowanie do 
lokalnych uwarunkowań i potrzeb - takie działanie będzie możliwe na etapie sporządzania 
planu miejscowego. Jak zapisano w ustaleniach projektu Studium podane wskaźniki 
dotyczące zagospodarowania i użytkowania terenów należy traktować jako wielkości 
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wyjściowe, które po przeanalizowaniu potrzeb oraz możliwości ich zapewnienia mogą być 
skorygowane. Pozostała część terenu wskazanego w uwadze została włączona w granice 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane 
rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem zieleni w zagospodarowaniu, częściowo 
zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju nowych struktur zabudowy. Nie określono 
dla niej wskaźników zabudowy ani minimalnej powierzchni działek. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Podjęcie działań zmierzających do rozpoczęcia prac nad 
planem miejscowym dla terenu wskazanego w uwadze wykracza poza zakres ustaleń studium.  
Teren określony w uwadze został wskazany w projekcie Studium jako „Obszar wskazany do 
sporządzenia planów”, dla którego należy sporządzić „Plany ochronne – ochrona zasobów 
przyrodniczych i kulturowych wraz z terenami przyległymi”. Teren ten nie został ujęty 
w zarządzeniu Nr 3156/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie 
ustalenia harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla miasta Łodzi na lata 2016-2020, zmienionym zarządzeniami Nr 
4295/VII/16 z dnia 11 sierpnia 2016 r. i Nr 6963/VII/17 z dnia 28 września 2017 r. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Podjęcie działań zmierzających do objęcia ochroną prawną 
terenu wskazanego w uwadze wykracza poza zakres ustaleń studium. Objęcie terenu jedną 
z obszarowych form ochrony podlega regulacjom wynikającym z przepisów odrębnych 
z zakresu ochrony przyrody. 
 
Uwaga nr 1139 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy:  

- działek nr: 139/3, 331/4, 136, 135, 134 i 133/1, w obrębie P-39 – 
przeznaczonych w projekcie Studium pod budowę drogi klasy zbiorczej, 
stanowiącej przedłużenie ul. ks. Kazimierza Janika (Konstantynów Łódzki) do 
ul. Nowy Józefów i dalej do ul. Maratońskiej na terenie Łodzi; 

- obszaru obrębów P-38 i P-39, objętych planami zagospodarowania 
przestrzennego Nr 33 i 42, których granice wyznaczają: od północy – granica 
miasta Łódź/Konstantynów, od południa – ul. Maratońska, od wschodu – 
osiedle Smulsko, od zachodu – planowana droga S14. 

 
 składa uwagę dotyczącą: 

1) rezygnacji z projektowanej drogi klasy Z, stanowiącej przedłużenie ul. ks. Kazimierza 
Janika (Konstantynów Łódzki) do ul. Nowy Józefów i dalej do ul. Maratońskiej. 
Składający uwagę wyjaśnia m.in., że: „pozostawienie drogi w obecnym kształcie 
może uniemożliwić ewentualną rozbudowę zakładu”. Wnosi o „przeanalizowanie 
możliwości wyznaczenia drogi zbiorczej obsługującej ŁSSE i pozwalającej na 
powiązanie wszystkich terenów przemysłowych SSE z układem komunikacyjnym 
wyższego rzędu i ringiem autostradowym.” Składający uwagę proponuje „wytyczenie 
drogi zbiorczej wzdłuż wschodniej granicy” wnioskowanego „terenu po istniejącej 
ulicy K.C. Gillette do ul. Nowy Józefów a dalej, w obecnym przebiegu do 
ul. Maratońskiej. Na terenie m. Konstantynowa Łódzkiego droga miałaby swą 
kontynuację w ciągu ul. Innowacyjnej i ul. Kościelnej, z wlotem na drogę wojewódzką 
nr 710 na istniejącym skrzyżowaniu.”; 

2) wprowadzenia zapisu dotyczącego zakazu lokalizacji przemysłu emitującego 
substancje odorowe w jednostce AG2, w obrębach P-38 i P-39. Składający uwagę 
precyzuje:  
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a) „przetwarzania odpadów w rozumieniu każdorazowo obowiązującej ustawy 
o odpadach, w tym lokalizowania i prowadzenia instalacji do odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów,  

b) zbierania odpadów w rozumieniu każdorazowo obowiązującej ustawy 
o odpadach, w tym wstępnego sortowania oraz tymczasowego magazynowania 
odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów,  

c) magazynowania odpadów w rozumieniu każdorazowo obowiązującej ustawy 
o odpadach za wyjątkiem magazynowania odpadów przez ich wytwórcę, 

d) przemysłu generującego uciążliwy zapach jak przemysł garbarski, przemysł 
chodu i hodowli zwierząt, w tym ubojni, 

e) zakaz z pkt a, b, c nie powinien dotyczyć wytwórcy odpadów w rozumieniu 
każdorazowo obowiązującej ustawy o odpadach wyłącznie wytworzonych 
przez siebie na terenie nieruchomości, 

f) zakazu przemysłu generującego pył powyżej norm określonych w ustawach”; 
3) wprowadzenia zapisu dopuszczającego stosowanie odnawialnych źródeł 

energoodnawialnych, wykorzystujących energię słońca, wiatru lub wód 
geotermalnych, a także innych do produkcji energii elektrycznej, ogrzewania 
pomieszczeń i wody na potrzeby własne działających podmiotów, zgodnie 
z przepisami odrębnymi z zakresu energetyki oraz ochrony środowiska, w obrębach P-
38 i P-39. Składający uwagę informuje, że: „obecne plany zagospodarowania nr 33 
i 43 nie dają możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energoodnawialnych.”; 

4) wprowadzenie zapisu dopuszczającego zaopatrzenie nieruchomości w wodę 
pochodzącą ze studni do poboru wód podziemnych. Składający uwagę informuje, że: 
„obecne plany zagospodarowania nr 33 i 43 nie dają możliwości zaopatrzenie 
nieruchomości w wodę pochodzącą ze studni. Zaopatrzenie w wodę jest kluczowe dla 
naszych procesów produkcyjnych i technologicznych, dlatego ważna jest dla nas 
dostępność alternatywnego źródła realizacji zapotrzebowania w wodę”. 

Do uwagi dołączono załączniki graficzne z propozycją poprowadzenia drogi zbiorczej. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Studium ma charakter dokumentu strategicznego, którego 
zadaniem jest wskazanie długoterminowych rezerw terenowych dla istotnych dla miasta 
inwestycji drogowych. W dokumencie tym pokazane są jedynie zasady połączeń i cel ich 
realizacji. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dopuszcza się możliwość zmiany przebiegu 
elementów liniowych takich jak drogi, pod warunkiem utrzymania ciągłości systemu. 
Szczegółowe trasowanie przebiegu drogi nastąpi na etapie wydawania stosownej decyzji 
administracyjnej. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Wprowadzenie zapisu dotyczącego zakazu lokalizacji 
przemysłu emitującego substancje „odorowe” w ramach jednostki „AG2 – Tereny aktywności 
gospodarczej o znacznej uciążliwości” wykracza poza zakres ustaleń studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego przewidziany w ustawie z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Należy nadmienić również, że tzw. 
„uciążliwość zapachowa” nie posiada w chili obecnej żadnych uregulowań w przepisach 
prawa, w tym prawa z zakresu ochrony środowiska. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Projekt Studium, w podrozdziale dotyczącym systemów 
energetycznych – wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, ustala zasady lokalizowania 
urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii na terenie całego miasta. 
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Obszar wskazany w uwadze został włączony w granice strefy, w której wyklucza się jedynie 
możliwość lokalizacji elektrowni wykorzystujących siłę wiatru o mocy przekraczającej 
100kV. W projekcie Studium, nie ustala się ograniczeń w zakresie lokalizacji mikroinstalacji, 
wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii – dopuszcza jednak możliwość ich 
wprowadzenia na etapie sporządzania planu miejscowego. Kwestia wprowadzenia zmian 
w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego dla wskazanego w uwadze 
obszaru wykracza poza zakres przedmiotowy studium i wymaga podjęcia odrębnej procedury 
planistycznej. 
Ad. 4) Uwaga nieuwzględniona. Zapisy dotyczące sposobu zaopatrzenia nieruchomości 
w wodę oraz kwestia wprowadzenia zmian w obowiązującym planie zagospodarowania 
przestrzennego dla wskazanego w uwadze obszaru wykraczają poza zakres i szczegółowość 
ustaleń Studium. Wprowadzenie zmian w obowiązującym planie miejscowym wymaga 
podjęcia odrębnej procedury planistycznej. 
 
Uwaga nr 1140 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działek nr: 12/1, 13/3, 14/1, 15/1 i 16/3, w obrębie G-46, położonych przy 

ul. Kolumny. 
 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.  
Składający uwagę informuje, że: „obecnie prowadzony jest proces inwestycyjny w oparciu 
i wydaną decyzję (…) o warunkach zabudowy (…), złożonych dwóch nowych wniosków 
o warunki zabudowy (…) i wszczętego postępowania, na podstawie których planuje się 
budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Nowe wnioski o warunki 
zabudowy uwzględniają podłączenie inwestycji do planowanej budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej w ulicy Kolumny (…) i odprowadzenie wody opadowej w oparciu o rzekę 
Olechówkę (…)”. 
Do uwagi dołączono: mapę projektu Studium z oznaczeniem ww. obszaru, opis strefy „O”, 
dwa pisma Urzędu Miasta Łodzi (zawiadomienia) z dnia 25.09.2017 r., pismo Łódzkiej 
Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. z dnia 20.09.2017 r., dwa pisma Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji z dnia 31.07.2017 r. określające możliwości techniczne zaopatrzenia w wodę 
obszaru wskazanego w uwadze, dwa wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 
z dnia 28.08.2017 r. dla obszaru wskazanego w uwadze, koncepcje zagospodarowania terenu 
dla obszaru wskazanego w uwadze, decyzję o warunkach zabudowy z dnia 24.06.2009 r wraz 
z załącznikiem. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (tereny niezabudowane), założenia 
Strategii Przestrzennego Rozwoju Łodzi 2020+ oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej.  
Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów, na których obecnie istnieje 
zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje 
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się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie 
stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 1141 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działek nr: 232/22, 232/21, 232/20, 232/19 i 136/16, w obrębie G-30. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 

1) przeznaczenia ww. działek na tereny możliwe do zabudowy; 
2) ograniczenia zasięgu strefy terenów zielonych i otwartych wzdłuż rzeki Olechówki 

tj. do szerokości 30 m od koryta rzeki, zgodnie z załączoną analizą hydrologiczno-
hydrauliczną. 

Do uwagi dołączono „Analizę hydrologiczno-hydrauliczną koryta rzeki Olechówki”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) i Ad. 2). W projekcie Studium, podobnie jak w obowiązującym Studium, 
pozostawiono pas terenów po obu stronach rzeki Olechówki jako niewskazany do rozwoju 
zabudowy. Pozostawienie korytarza terenów wyłączonych z zabudowy wzdłuż rzeki 
Olechówki ma na celu zabezpieczenie doliny rzecznej przed degradacją jej walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych. Dodatkowo, uwzględniając inne złożone do projektu 
Studium uwagi, wprowadzono zmianę polegająca na zawężeniu terenów przewidzianych dla 
rozwoju aktywności gospodarczej. Na skutek wprowadzonych zmian, obszar przedmiotowych 
nieruchomości w całości znajduje się w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem 
zieleni w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju 
nowych struktur zabudowy. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów 
w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili 
opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych 
decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref lub terenów zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 1142 (złożona w 2 egzemplarzach – drugi egzemplarz o nr 1230) 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr: 2/65, w obrębie P-29, położonej przy ul. Parkowej 10, działek nr: 

2/71, 2/88 i 2/95, w obrębie P-29, położonych przy ul. Jana Pawła II oraz działki nr 9, 
w obrębie P-29, położonej przy ul. Proletariackiej 1. 

 
 składa uwagę dotyczącą: 

1) włączenia ww. działek do terenów wielofunkcyjnych kwartałów śródmiejskich (W3b) 
z możliwością lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m2, które będą mogły mieć do 6 kondygnacji lub; 

2) włączenia ww. działek do Strefy Wielkomiejskiej i utworzenia jednostki pod nazwą 
tereny wielkomiejskiej zabudowy usługowej wraz ze wskazanymi parametrami lub 
utworzenia ww. jednostki w ramach strefy ogólnomiejskiej z następującymi 
parametrami: 



486 

a) przeznaczenie – tereny zabudowy usługowej, tereny usługi handlu 
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 (handel hurtowy i detaliczny) 
i tereny zabudowy dla usług o charakterze ponadlokalnym i metropolitarnym, 
w szczególności usługi biznesowe, kongresowe, kulturalne, biurowe 
i hotelowe, 

b) przeznaczenie dopuszczalne – tereny zabudowy produkcyjnej, tereny 
zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, 

c) powierzchnia biologicznie czynna – bez określonego minimum, 
d) polityka parkingowa – dla nowej zabudowy – od 0,5 do 1,5 miejsca 

parkingowego na 1 mieszkanie oraz od 5 do 15 miejsc na 1000 m2 powierzchni 
użytkowej usług. Dopuszcza się zmniejszenie wskazanych parametrów o 20% 
w przypadku dostępności do przystanku tramwajowego, autobusowego, 
kolejowego w odległości do 400 m. Dla rowerów – do określenia 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zależności od 
wielkości docelowego ruchu rowerowego, 

e) wysokość nowej zabudowy: maksymalna wysokość zabudowy – nie wyżej niż 
40-44 m (z uwagi na powierzchnię ograniczającą wysokość obiektów 
w otoczeniu lotnisk, która w rejonie nieruchomości wynosi 224 m n.p.m.), 

f) minimalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 80%. 
Pozostałe założenia jak dla terenu zabudowy usługowej (U). 

w przypadku nieuwzględnienia uwag dotyczących wcielenia obszaru do Strefy 
Wielkomiejskiej i/lub utworzenia terenu wielkomiejskiej zabudowy usługowej, 
zmiany wskaźników przyjętych dla jednostki funkcjonalno-przestrzennej tereny 
usługowe (U): 

a) powierzchnia biologicznie czynna – maksimum 5%, 
b) wysokość nowej zabudowy: maksymalna wysokość zabudowy – nie wyżej niż 

35 m, z dopuszczeniem przewyższeń ze względów uzasadnionych 
kompozycyjnie – nie wyżej niż 40 m. tożsame wskaźniki wysokościowe 
obowiązują dla zabudowy wzdłuż ulic o klasie technicznej minimum 
Z (zbiorczej) i o szerokości powyżej 35 m w liniach rozgraniczających, 

c) polityka parkingowa: dla zabudowy istniejącej – brak konieczności 
wyznaczenia wskaźników parkingowych, a w przypadku jej przebudowy, 
odbudowy, rozbudowy, nadbudowy lub zmiany sposobu użytkowania – 
konieczność dostosowania ilości miejsc parkingowych tylko w przypadku 
przyrostu potrzeb w tym zakresie; dla nowej zabudowy – 15 miejsc na 1000 m2 
powierzchni użytkowej usług z zastrzeżeniem, że:  

- wskaźnik ten może zostać pomniejszony w przypadku lokalizacji 
w strefie lub jej okolicy parkingu typu Park&Ride i centrum 
przesiadkowego, 

- wskaźnik ten może zostać pomniejszony z uwagi na bliską lokalizację 
przystanków transportu zbiorowego, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,0, 
e) minimalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 80%. 
Pozostałe założenia jak dla terenu zabudowy usługowej (U). 

3) wyłączenia ww. działek ze strefy ochrony konserwatorskiej (strefa C); 
4) uwzględnienia w zapisach dotyczących wskaźników parkingowych faktu, iż 

w sąsiedztwie ww. obszaru zlokalizowany zostać ma parking P&R; 
5) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
6) nie wyznaczania nowych terenów z możliwością lokalizacji obiektów handlowych 

o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. 
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Do uwagi dołączono: pełnomocnictwo, odpis aktualny KRS, mapę ewidencyjną 
z oznaczeniem działek, których dotyczy uwaga. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga uwzględniona częściowo. Granice Strefy Wielkomiejskiej zostały wyznaczone 
zgodnie z określonymi w „Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+” i nie podlegają 
korekcie w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium. Przedmiotowy teren 
włączono w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „WZ2 – Tereny zabudowy 
wielofunkcyjnej” ze względu na fakt, iż obszar ten nie posiada cech funkcjonalnych 
i przestrzennych uzasadniających włączenie go w granice jednostki „W3b – Wielofunkcyjne 
kwartały śródmiejskie III”. W jednostce „WZ2” ustalono wysokość zabudowy analogicznie 
jak dla terenów „W3b” – nie powinna ona przekraczać 21 m; jednocześnie dopuszcza się 
odstępstwa np. w przypadkach uzasadnionych kompozycyjnie do 30 m lub przewyższeń 
nawet do 35 m dla szerokich ulic minimum klasy zbirczej (Z) (o szerokości powyżej 35 m). 
Ad. 2) Uwaga uwzględniona częściowo. Przedmiotowy teren włączono w granice jednostki 
„WZ2 – Tereny zabudowy wielofunkcyjnej”, w której przeznaczeniem dopuszczalnym są 
tereny zabudowy usługowej, mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej; tereny 
zabudowy produkcyjnej są dopuszczalne, wyłącznie w przypadku produkcji bazującej na 
nowych, wysokospecjalistycznych technologiach, z wykluczeniem przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, kształtowane w sposób niekolidujący 
z zabudową mieszkaniową. 
Ponadto utrzymano możliwość lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2. 
Jednocześnie obowiązek zachowania minimalnej powierzchni biologicznie czynnej (ustalona 
na 15%) ma na celu poprawę warunków klimatu lokalnego. 
Ustalone dla terenu WZ2 wskaźniki parkingowe odpowiadają wielkościom zaproponowanym 
przez składającego uwagę. 
Ponadto dopisano dostępność do przystanku autobusowego jako warunek zmniejszenia 
zakładanych parametrów parkingowych. 
Ad. 3) Uwaga uwzględniona częściowo. Skorygowano częściowo granice strefy 
konserwatorskiej C. 
Ad. 4) Uwaga nieuwzględniona. Parking Park&Ride będzie zlokalizowany przy węźle Łódź 
Kaliska. 
Ad. 6) Uwaga nieuwzględniona. Analizy w zakresie potrzeb i nasycenia miasta obiektami 
handlowymi o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wykazały brak zasadności 
wyznaczania nowych terenów pod realizację tego typu funkcji na obszarze Łodzi. 
W projekcie Studium przyjęto założenie, że tego typu funkcje mogą pojawić się jedynie 
w obrębie dwóch terenów pofabrycznych, jako istotny czynnik ich aktywizacji (dawne 
zakłady „Wifama” i posiadła wodno-fabryczne). 
 
Uwaga nr 1143 (złożona w 3 egzemplarzach – drugi i trzeci egzemplarz o nr 1301 i 1304) 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 277/16, w obrębie W-45, położonej przy ul. Jana Kasprowicza 32c. 
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Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy jednorodzinnej kategorii „M3” lub „M4”. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „w bezpośrednim sąsiedztwie działki (…) powstały, 
bądź są w trakcie budowy domy jednorodzinne wolnostojące, (…) w drodze sąsiadującej 
z działką znajdują się media: gaz oraz światłowód TOYA”. Dodaje, iż na ww. działce 
możliwa jest budowa przydomowej oczyszczalni oraz podłączenie do sieci energetycznej. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie możliwości realizacji funkcji mieszkaniowej na 
przedmiotowej nieruchomości. W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na 
włączeniu działki wskazanej w uwadze w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej 
o charakterze mieszkaniowym tj. „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach 
ulicowych”. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie wydzielenia jednostki mieszkaniowej kategorii „M3 – 
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” lub M4 – Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej na dużych działkach”. Stopień szczegółowości dokumentu Studium wyklucza 
możliwość wyznaczenia odrębnej jednostki funkcjonalno-przestrzennej dla przedmiotowej 
nieruchomości, przewidzianej dla rozwoju terenów mieszkaniowych kategorii „M3” lub 
„M4”. 
 
Uwaga nr 1144 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 61/2, w obrębie G-8, położonej przy ul. Pustynnej 13c. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
zmiany zapisu dla jednostki funkcjonalno-przestrzennej M2 dotyczącego możliwej liczby 
mieszkań w budynku wielorodzinnym (z możliwych 8 do 36 mieszkań).  
Składający uwagę informuje m.in., że: „obecnie prowadzony jest proces inwestycyjny 
w oparciu o wydaną i ostateczną decyzję (…) o warunkach zabudowy (…), na podstawie 
której planuje się budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 36 lokalami 
mieszkalnymi w każdym budynku wg załączonej kompozycji zagospodarowania terenu. 
Z uwagi na przebiegającą w połowie działki napowietrzną linię energetyczną 110kV nie jest 
możliwa budowa budynków mieszkalnych w jej strefie co wyklucza połowę działki pod 
zabudowę mieszkaniową”.  
Do uwagi dołączono: mapę projektu Studium z zaznaczoną działką wskazaną w uwadze, opis 
strefy M2, koncepcję zagospodarowania terenu w skali 1:1000, decyzję o warunkach 
zabudowy. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Określone w projekcie Studium wskaźniki zagospodarowania i użytkowania dla jednostki 
„M2 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej” wskazują, że 
projektowana na tym obszarze zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, powinna nawiązywać 
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do charakteru otoczenia (w części, na południe od rzeki Jasień, dominuje zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna), stąd w projekcie Studium nie wprowadza się w zmian 
mających na celu zwiększenie intensywności zagospodarowania tego terenu. 
 
Uwagi o numerach 1145 i 1481 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 9 października 2017 r. – uwaga nr 1145, 13 października 2017 r. (data 
wpływu do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej), 9 października 2017 r. (data stempla 
pocztowego) – uwaga nr 1481, 

- dotyczą działek nr: 
- 43/5, w obrębie G-46, położonej przy ul. Kolumny 116, 
- 45/4, w obrębie G-46, położonej przy ul. Kolumny 114, 
- 41/3, 40/12, 40/10, 40/14, i 40/9, w obrębie G-46, położonych przy 

ul. Kolumny 112, 
- 39/5, w obrębie G-46, położonej przy ul. Kolumny 110, 
- 38/14, w obrębie G-46, położonej przy ul. Kolumny 106a. 

 
Pani  – uwaga nr 1145 i Pani  – uwaga nr 1481 
składają uwagi dotyczące: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej lub nieuciążliwe powierzchnie 
magazynowe.  
Składające uwagę wnoszą o ustalenie, czy w przypadku klasyfikacji ww. działek jako tereny 
aktywne przyrodniczo miasto wykupi przedmiotowe grunty. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych), 
dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz 
znaczna powierzchnia rezerw terenów przeznaczonych pod rozwój aktywności gospodarczej 
(w tym wspomnianej w uwadze zabudowy magazynowej) w rejonie ul. Tomaszowskiej, 
ul. Jędrzejowskiej oraz ul. Rzgowskiej wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie 
miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej lub aktywności gospodarczej.  
Ponadto część obszaru wskazanego w uwadze zajmuje dolina rzeki Olechówki. 
Rozprzestrzenianie zabudowy na te tereny nie jest wskazane zarówno ze względów 
krajobrazowych jak i ekologicznych. Kwestia dotycząca przejmowania lub wykupu gruntów 
przez miasto wykracza poza zakres przedmiotowy ustaleń studium. 
 
Uwaga nr 1147 (złożona w 2 egzemplarzach – drugi egzemplarz o nr 1164) 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 187/19, w obrębie W-48, położonej przy ul. Pomorskiej 567. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia całej działki pod budownictwo mieszkaniowe. 
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Składający uwagę informuje m.in., że „(…) użytkowanie rolnicze tego fragmentu będzie 
nieekonomiczne i wręcz niemożliwe (…), tym bardziej, że w projekcie planu 
zagospodarowania znaczna część ww. działki została przeznaczona pod drogę 7KDD (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na najintensywniej 
zagospodarowanych terenach wzdłuż ul. Pomorskiej, w pasie o szerokości do 150 m na 
wschód, wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „M3 – Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej”. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna pozostałego 
obszaru wskazanego w uwadze i jego otoczenia (przewaga terenów niezabudowanych) oraz 
dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej o szerszym zasięgu. 
Obszar ten został więc włączony w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny 
aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. 
 
Uwaga nr 1150 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy ustaleń dla terenów „W1a, W2a, W3b”. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
możliwości zastosowania odstępstwa w jednostkach funkcjonalno-przestrzennych „W1a, W2a 
i W3b”, od określania minimalnej wysokości zabudowy od strony przestrzeni publicznych 
w przypadkach uzasadnionych kompozycyjnie. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
W projekcie Studium pozostawiono wskazane w uwadze zapisy, ale dodano informację, 
iż jest to „zalecenie”, a nie „obowiązek”. 
 
Uwaga nr 1151 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działek nr: 

- 165/7, 165/6, 165/5, 165/4 i 163/44, w obrębie W-10, położonych przy 
ul. Kamykowej, 

- 187/2, 189/1, 189/2, 189/4, 189/6, 189/7, 189/5 (obecnie: 189/13, 189/14, 
189/15, 189/16), 167/2, 167/3, 167/6, 167/9 i 167/11, w obrębie W-10, 
położonych przy ul. Obłocznej, 

- 185/1, 185/2 i 185/3, w obrębie W-10, położonych przy ul. Listopadowej, 
- pozostałych działek znajdujących się w pasie zabudowy wzdłuż ul. 

Listopadowej i ul. Obłocznej, w obrębie W-10. 
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Pan  składa uwagę dotyczącą: 
1) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
2) przeznaczenia ww. działek oraz terenów przyległych na tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej „M3”. 
Składający uwagę dodaje m.in.: „w zakresie wprowadzenia zmian w Studium postuluję 
o przyjęcie zasady strefy zabudowy, wzdłuż ulicy zbiorczej np. 150 m, a ulicy lokalnej np. 
75 m.” Składający uwagę informuje m.in., że: „przedmiotowe tereny graniczą od południa 
z obowiązującym mpzp, który zakłada rozwój komunikacji i infrastruktury poprzez m.in. 
budowę uzbrojenia terenu w ciągu ulicy Hyrnej (…). Ulica Hyrna i Listopadowa wg Studium 
ma pełnić funkcje ulicy zbiorczej co pokrywa się z mpzp. Ulica Listopadowa stanie się 
istotnym szlakiem komunikacyjnym leżącym w ciągu przedłużenia ulicy Puszkina na północ 
miasta”. 
Do uwagi dołączono: mapę stanu istniejącego – aktualna zabudowa skala 1:1000, fragment 
schematu 1u Studium, fragment rysunku planu miejscowego, fragment mapy 4k Studium, 
aktualne uzbrojenie terenu, fragment mapy 10k Studium. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru 
(przewaga terenów niezabudowanych), znaczne rezerwy dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru wskazanego w uwadze (tereny po 
zachodniej stronie ul. Listopadowej) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej. Ponadto rozprzestrzenianie zabudowy na ten obszar nie jest wskazane 
z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo (od strony północnej i południowej) terenów górniczych 
– wydane koncesje na wydobycie kopalin. 
 
Uwaga nr 1152 (złożona w 2 egzemplarzach – drugi egzemplarz o nr 1303) 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działek nr: 297/3, 298/5, 298/6, 293/5, 293/8, 434/5, 434/10, 434/9, 434/8, 

434/7, 292/19, 292/24, 291/5, 291/13, 290/59, 290/63, 290/15, 290/62, 433/11 i 289/7, 
w obrębie W-45, położonych przy ul. Brzezińskiej i ul. Hanuszkiewicza. 

 
 składa uwagę dotyczącą: 

1) wyznaczenia strefy zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych „PM” wzdłuż 
ul. Brzezińskiej; 

2) przeznaczenia działek wzdłuż ul. Hanuszkiewicza na tereny zabudowy mieszkaniowej 
„PM” lub „M4” lub „M4/RW”. 

Do uwagi dołączono załącznik graficzny z propozycją zmian do projektu Studium. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
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Wyjaśnienie: 
Ad. 1) i Ad. 2) W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na terenach 
istniejącej zabudowy wzdłuż ul. Brzezińskiej i ul. Hanuszkiewicza wyznaczono jednostkę 
funkcjonalno-przestrzenną „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”. 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna pozostałej części obszaru wskazanego w uwadze 
(przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej o szerszym zasięgu. 
 
Uwaga nr 1153 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy: 

1. działek nr: 139/5, 139/6, 139/7, 139/8, 139/9, 139/10 i 139/11, w obrębie W-2, 
położonych przy ul. Okólnej 11, 

2. działki nr 140, w obrębie W-2, 
3. działek nr 137/10 i 137/9, w obrębie W-2, 
4. działek nr: 137/28, 137/27, 135/1 i 136 oraz działek przyległych, w obrębie  

W-2, 
5. ul. Opolskiej, ul. Okólnej, 
6. działek nr 141 i 142/2, w obrębie W-2. 

 
Pan  i Pani  składają uwagę dotyczącą: 

1) przeznaczenia działek o numerach ewidencyjnych: 139/5, 139/6, 139/7, 139/8, 139/9, 
139/10 i 139/11 „pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością 
prowadzenia działalności usługowej – usługi podstawowe”;  

Składający uwagę zaznaczają m.in., że „brak jest aktu prawnego, który uzależniałby 
możliwość nowej zabudowy od zakwalifikowania bądź nie do terenów – o nie w pełni 
wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, słabo przygotowanych do 
wprowadzenia nowej zabudowy”. Dodatkowo informują, że brak jest uzasadnienia prawnego 
dla stwierdzenia, że lokalizacja działki na terenie obniżenia dolinnego, stanowi przeszkodę 
dla nowej zabudowy. 

2) przeznaczenia działki o numerze ewidencyjnym 140 „na tereny rolne – zabudowa 
siedliskowa z możliwością usług podstawowych, agroturystyka, a po zaprzestaniu 
działalności rolniczej możliwości kontynuacji zabudowy mieszkaniowej z usługami 
podstawowymi”, a także możliwości prowadzenia działalności gospodarczo -
usługowej (poza rolniczą), w ramach programów dla rolnictwa tzw. zróżnicowanie 
dochodów w gospodarstwie rolnym oraz w zakresie sportu, turystyki, rekreacji, 
kultury, nauki i oświaty, handlowo-usługowa, gastronomiczna, oświata, ochrona 
zdrowia i inne w ramach obsługi mieszkańców”; 

Składający uwagę zaznaczają m.in., że „brak jest aktu prawnego, który zakazywałby 
sytuowania na tych działkach zabudowy mieszkaniowej (…), biorąc pod uwagę 
w szczególności nasze prawo własności”. 

3) uwzględnienia budowy zbiornika retencyjnego na tzw. cieku z Moskulików na 
działkach o numerach ewidencyjnych 137/9 i 137/10; 

4) „utworzenia zbiornika retencyjnego na tzw. cieku z Moskulików na działkach 
o numerach ewidencyjnych: 137/28, 137/27, 135/1, a 136 i innych przyległych”; 

5) budowy ścieżek rowerowych od ul. Strykowskiej do ul. Zjazdowej, ul. Opolską oraz 
ul. Okólną do ul. Łukaszewskiej; 
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6) zachowania na działkach o numerach ewidencyjnych 141 i 142/2 „terenów leśnych 
jako korytarza łączącego ciek z Moskulików w kierunku południowym od 
ul. Opolskiej w kierunku ul. Zjazdowej”. 

Składający uwagę podkreślają m.in., że „dla działek o numerach ewidencyjnych: 139/5, 
139/6, 139/8, 139/9, 139/10 wydane zostało pozwolenie na budowę osiedla domów 
jednorodzinnych – 12 domów. Rozpoczęto budowę. Wybudowano od ul. Opolskiej ulicą 
Okólną 11 do zaprojektowanego osiedla podziemną linię energetyczną (…). Wybudowana do 
wysokości działki 139/11 (w ulicy Okólnej) linia wodociągowa (…). Na terenie prowadzi się 
także prace infrastrukturalne, budowa dróg wewnętrznych (…). Na działce 139/6 i 139/7 
znajduje się budynek gospodarczy przewidziany do odtworzenia docelowo do prowadzenia 
działalności usługowej, gospodarczej”. 
Do uwagi dołączono projekt zagospodarowania osiedla domów jednorodzinnych. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru 
(przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej. Ponadto rozprzestrzenianie zabudowy na te tereny nie jest wskazane zarówno 
ze względów krajobrazowych, jak i ekologicznych. Tereny te, położone częściowo w dolinie 
cieku z Moskulików, łączą się z szerszym obszarem, który stanowi istotny element systemu 
przyrodniczego miasta. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium 
przedmiotowe działki położone są w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Zgodnie z zapisami projektu 
Studium, dla wszystkich terenów w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub 
będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na 
podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium 
przedmiotowa działka położona jest w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Zgodnie z zapisami projektu 
Studium, dopuszczalnym przeznaczeniem terenów w tej jednostce jest m.in. rolnictwo, 
agroturystyka, turystyka, wypoczynek. Wprowadzenie zapisów umożliwiających 
przeznaczenie działki, po zaprzestaniu działalności rolniczej, pod zabudowę mieszkaniową 
z usługami podstawowymi, nie jest obecnie uzasadnione, ze względów opisanych 
w punkcie 1. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Projekt Studium wskazuje orientacyjną lokalizację zbiornika 
„Opolska” na cieku z Moskulików w bezpośrednim sąsiedztwie działek wskazanych przez 
składających uwagę. Lokalizacja ta wynika z ustaleń opracowań specjalistycznych: 
„Wojewódzkiego Programu Małej Retencji dla województwa łódzkiego” oraz „Projektu 
Generalnego Rzeki Łódki”. Projekt Studium nie wprowadza ograniczeń w zakresie 
możliwości budowy zbiorników retencyjnych na innych terenach. 
Ad. 4) Uwaga nieuwzględniona. Ta część uwagi nie zawiera sformułowania zarzutu do 
ustaleń projektu Studium, którego uwzględnienie wiązałoby się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w projekcie. Projekt Studium wskazuje orientacyjną lokalizację 
zbiornika „Opolska” na cieku z Moskulików w obrębie działek wskazanych przez 
składających uwagę. Lokalizacja ta wynika z ustaleń opracowań specjalistycznych: 
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„Wojewódzkiego Programu Małej Retencji dla województwa łódzkiego” oraz „Projektu 
Generalnego Rzeki Łódki”. 
Ad. 5) Uwaga nieuwzględniona. Projekt Studium wyznacza podstawową sieć rowerową oraz 
wskazuje główne połączenia rowerowe w skali miasta. W połączeniach tych nie znajdują się 
ulice wskazane przez Składających uwagę. Zapisy projektu Studium dopuszczają jednak 
możliwość wprowadzenia dróg rowerowych w innych, niewskazanych na zawartym 
w projekcie Studium schemacie, lokalizacjach. 
Ad. 6) Uwaga nieuwzględniona. Ta część uwagi nie zawiera sformułowania zarzutu do 
ustaleń projektu Studium, którego uwzględnienie wiązałoby się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w projekcie. Działki wskazane przez składających uwagę zlokalizowane 
są na terenie wyznaczonej w projekcie Studium jednostki funkcjonalno-przestrzennej „L – 
Tereny lasów o powierzchni minimum 3 ha”. 
 
Uwaga nr 1154 (złożona w 2 egzemplarzach – drugi egzemplarz o nr 1242) 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy obszaru od ul. Jana Dębowskiego do ul. Listopadowej, w obrębie W-11. 

 
Pan  i Pani  składają uwagę dotyczącą: 

1) „zachowania szerokości ul. Hyrnej, która nie narusza obecnie wytyczonej linii 
ogrodzenia dla posesji 123/6 i 123/7”; 

2) „zachowania charakteru ul. Hyrnej z zabudową domków jednorodzinnych” 
i sprzeciwu wobec wprowadzania na ww. terenie zabudowy wielorodzinnej. 

 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Projekt Studium nie określa szerokości poszczególnych ulic, 
a jedynie określa ich klasę (ul. Hyrna na odcinku od ul. Listopadowej w kierunku wschodnim, 
została wskazana jako droga klasy zbiorczej). Faktyczny zasięg pasa drogowego i potrzeby 
w zakresie wykupu poszczególnych działek będą podlegały doprecyzowaniu na etapie 
wydawania stosownej decyzji administracyjnej. 
Ad. 2) Uwaga uwzględniona w zakresie działek zlokalizowanych wzdłuż ul. Hyrnej – po 
północnej stronie na odcinku od ul. Jana Dębowskiego do ul. Listopadowej oraz po stronie 
południowej od ul. Jana Dębowskiego do działki nr 123/9. W projekcie Studium 
wprowadzono zmianę polegającą na włączeniu ww. nieruchomości w granice jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „M3 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie pozostałego obszaru wskazanego w uwadze. Obszar ten 
pozostawiono w jednostce „M2 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i wielorodzinnej niskiej”. Zgodnie z zapisami projektu Studium, tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej stanowią dopuszczalne przeznaczenie terenów w tej jednostce. 
Określone w projekcie Studium wskaźniki zagospodarowania i użytkowania dla jednostki 
„M2” wskazują, że ewentualna, projektowana na tym obszarze zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna, powinna nawiązywać do charakteru otoczenia (przewaga zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej). Taki kierunek zagospodarowania tej części miasta jest 
zgodny z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym 
uchwałą nr LXVIII/1471/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 września 2013 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 
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Łodzi, położonej na terenie osiedla Stoki, w rejonie ulic: Telefonicznej, Giewont, Rysy, 
Dębowskiego, Hyrnej i Pomorskiej, do terenu kolejowego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, poz. 
4581). 
 
Uwaga nr 1155 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działek nr: 

- 623/2, 623/3, 623/9, 623/12, 623/13, 623/14 i 625/13, w obrębie G-30, położonych 
przy ul. Kurczaki 128/138, 

- 588, 589, 627 i 628, w obrębie G-30, położonych przy ul. Ireny/Jędrzejowskiej (od 
strony torów kolejowych). 

 
 składa uwagę dotyczącą: 

1) przedłużenia planowanej drogi zbiorczej od ul. Tomaszowskiej, stanowiącej dojazd do 
terenu Hutchinson od strony północnej.  

Składający uwagę precyzuje: „szerokość pasa drogowego planowanej drogi powinna 
zapewnić komfortowy transport ciężarowy (dwa pasy ruchu po min. 3,5 m) wraz ze 
wszystkimi urządzeniami infrastruktury podziemnej i naziemnej dla tego typu drogi (sieci 
podziemne, chodniki, zieleń, ścieżki rowerowe, oświetlenie)”; 

2) przeznaczenia ww. obszaru na tereny aktywności gospodarczej o znacznej 
uciążliwości „AG2”.  

Składający uwagę wyjaśnia:  prowadzi działalność w branży chemicznej, 
specyfika procesów produkcyjnych powoduje generowanie uciążliwości (…). Biorąc pod 
uwagę zapisy aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (…) zakład 
kwalifikuje się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. (…) Może 
się zdarzyć, ze zakład nie zmieniając prowadzonych instalacji i nie rozbudowując się z mocy 
prawa zacznie zaliczać się do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. (…) 
obecnie proponowany obszar AG1 (…), biorąc pod uwagę istniejącą zabudowę zakładu, 
uniemożliwia kształtowanie relacji ze strefami sąsiednimi, zgodnie z wytycznymi z definicji 
terenów AG1, zawartymi w teście Studium (…) m.in. strefowanie zabudowy i tworzenie 
pasów ochronnych wielopiętrowej zieleni izolacyjnej o minimalnej szerokości kilkunastu 
metrów (…) ”;  

3) rozbudowy miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kurczaki.  
Składający uwagę informuje m.in., „że „w przedmiotowej lokalizacji brak miejskiej sieci 
kanalizacji deszczowej. Lokalnym gestorem kanalizacji deszczowej jest  

., która posiada pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie ścieków 
deszczowych do rzeki Olechówki za pośrednictwem kolektora i otwartego osadnika (…). 
Inwestorzy zgłaszają się do  chęć podłączenia się do 
kanału deszczowego, znajdującego się w gestii spółki (…), jednakże plany rozwoju firmy 
(…) nie pozwalają na przyjęcie ścieków deszczowych z kolejnych inwestycji (…). Istnieje 
również możliwość przekazania kanału deszczowego oraz osadnika wraz z przyłączem do 
rzek Olechówki we władanie miasta, ZWiK, bądź Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej”. 
Składający uwagę pismem z dnia 5 stycznia 2018 r. (10 stycznia 2018 r. – data wpływu do 
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej) wycofał się z prośby o zmianę klasyfikacji terenu z AG1 
na AG2 (pkt 2 uwagi). 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
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Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Projekt Studium określa podstawowy układ komunikacyjny 
miasta (system dróg zapewniających powiązania ponadlokalne), nie odnosi się do 
kształtowania obsługi komunikacyjnej w skali lokalnej – takie rozwiązania są przedmiotem 
ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wskazany w uwadze 
odcinek ul. Jędrzejowskiej (pomiędzy ul. Tomaszowską, a doliną rzeki Olechówki) nie został 
włączony w projekcie Studium w sieć podstawowego układu komunikacyjnego miasta (nie 
ma klasy drogi zbiorczej ani wyższej). Włączenie ul. Jedrzejowskiej w system dróg 
zbiorczych na tym odcinku nie jest możliwe ze względów technicznych i ograniczeń 
przestrzennych (tereny kolejowe, zabudowa mieszkaniowa). 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Z uwagi na sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej nie 
wskazuje się przedmiotowego terenu dla rozwoju funkcji aktywności gospodarczej bez 
ograniczeń w zakresie lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (jednostka funkcjonalno-przestrzenna „AG2 - Tereny aktywności gospodarczej 
o znacznej uciążliwości”). 
Zaproponowana w projekcie Studium strefa lokalizacji pasa zieleni izolacyjnej została 
wprowadzona w obrębie terenów jednostki „AG1 – Tereny aktywności gospodarczej 
o ograniczonej uciążliwości” wzdłuż całej granicy z terenami mieszkaniowymi. Lokalizacja ta 
wynika z założenia, że ograniczanie skutków negatywnego wpływu terenów aktywności 
gospodarczej na sąsiadującą zabudowę mieszkaniową jest zadaniem, które powinno być 
realizowane przez zarządzającego terenem, na którym zlokalizowane jest potencjalne źródło 
uciążliwości. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Ta część uwagi zawiera postulat, którego realizacja 
wykracza poza zakres ustaleń studium. 
 
Uwaga nr 1156 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działek nr: 146/2, 147/10, 148/14 i 145, w obrębie P-37. 

  
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej „M4” 
lub tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości „AG1”.  
Składający uwagę informuje m.in., że „w projekcie Studium w miejscu (…) przedmiotowych 
działek oznaczonych symbolem RW dokonano znacznej zmiany w porównaniu do zapisów 
obowiązującego mpzp z dnia 10 września 2008 r. Nr XXXIX/782/08 na niekorzyść i szkodę 
właścicieli nieruchomości, w którym to planie obszar ten przeznaczony jest na cele publiczne, 
m.in. drogi, boiska, korty tenisowe”. Dodaje, że wokół ww. obszaru wskazano tereny 
zabudowy mieszkaniowej – M4 i obszary PKP, co oznacza, że teren znajduje się w uciążliwej 
strefie hałasu, „o czym stanowi wykonana wcześniej dokumentacja (…) dotycząca stref 
hałasu.  
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W zakresie lokalizacji funkcji mieszkaniowej – obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna 
obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
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mieszkaniowej. Bezpośrednie sąsiedztwo linii kolejowej również nie sprzyja rozwojowi 
funkcji mieszkaniowej na tym terenie ze względu na uciążliwość akustyczną, jaką generować 
będzie ta linia. W zakresie lokalizacji terenów aktywności gospodarczej – wielkość 
przedmiotowych działek jest nieadekwatna do zamierzenia inwestycyjnego wskazanego 
w uwadze. Bezpośrednie sąsiedztwo istniejących terenów mieszkaniowych również 
negatywnie wpływa na dopuszczenie lokalizacji funkcji związanych z aktywnością 
gospodarczą na tym obszarze. 
 
Uwaga nr 1157 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 4/2, w obrębie S-7, położonej przy al. Adama Mickiewicza 13. 

  
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zespołów zabudowy usługowej wzdłuż trasy W-Z 
„W3a”. Składający uwagę informuje, że planuje złożyć wniosek o wydanie warunków 
zabudowy dla przedmiotowej nieruchomości, której zakres będzie polegać „na wyburzeniu 
istniejącego budynku i zabudowanie całej powierzchni działki budynkiem komercyjnym 
z założoną minimalną wysokością 55 m dla 18 kondygnacji i dwukondygnacyjnym garażem 
podziemnym”.  
Do uwagi dołączono załączniki graficzne obrazujące planowaną inwestycję oraz przykłady 
realizacji tego typu inwestycji na świecie. 
Dodatkowo pismem z dnia 23 stycznia 2018 r. Składający uwagę dołączył: 

- pismo Miejskiego Konserwatora Zabytków w Łodzi z dnia 31 grudnia 2003 r., 
- decyzję o warunkach zabudowy z 20 stycznia 2004 r., 
- wizualizację architektoniczną przebudowy kamienicy w Łodzi, przy al. Adama 

Mickiewicza 13 z roku 2003, 
- pismo do Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 stycznia 2018 r. 

 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na przedmiotowej działce 
położonej przy al. Adama Mickiewicza 13 wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną 
„W3b – Wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie III”, obejmującą obszary istotne dla 
tożsamości miasta, mające pełnić rolę śródmiejskiej dzielnicy mieszkalno-usługowej, w której 
jako przeznaczenie terenów wskazano tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
usługowej. Struktura przestrzenna jednostki kształtowana jest poprzez uzupełnianie 
istniejących pierzei ulic, z zachowaniem historycznej wysokości kształtującej sylwetę miasta. 
Zaproponowana wysokość zabudowy dla jednostki „W3b”, w której znajduje się 
nieruchomość wskazana w uwadze koresponduje z charakterem historycznej zabudowy 
obszaru, objętego strefą ochrony konserwatorskiej C. Istniejąca zabudowa przedmiotowej 
działki, wpisana do gminnej ewidencji zabytków, harmonizuje z otaczającą ją zabudową 
historyczną, tworząc spójną, jednorodną i kompletną, a przez to wartościową oprawę 
architektoniczną skrzyżowania al. Adama Mickiewicza i al. Tadeusza Kościuszki. Ponadto 
obszar lokalizacji zabudowy wysokościowej na terenie Łodzi ograniczono do minimum – 
wyłącznie w granicach jednostki „W3a – Zespół zabudowy usługowej wzdłuż trasy WZ” 
i „W3c – Nowe Centrum Łodzi”, z uwagi na brak przestrzennego i ekonomicznego 
uzasadnienia dla rozwoju tego typu zabudowy na pozostałym obszarze miasta. 
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Uwaga nr 1158 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 11/3, w obrębie G-33, położonej przy ul. Małego Rycerza. 

  
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
sprzeciwu wobec wyłączenia części ww. działki z zabudowy [mieszkaniowej]. 
Składający uwagę dodaje m.in., że „(…) po przeciwnej stronie ul. Małego Rycerza jest teren 
przemysłowy, więc jeśli musi być zostawiony pas zieleni, to prosimy, aby było to wydzielone 
z tego terenu przemysłowego (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru wskazanego w uwadze i jego otoczenia 
(przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej o szerszym zasięgu. Dodatkowo rozprzestrzenianie zabudowy mieszkaniowej 
na terenach sąsiadujących z projektowaną strefą aktywności gospodarczej nie jest 
uzasadnione, ze względu na wysoką potencjalną uciążliwość tego typu sąsiedztwa. Mimo, iż 
zgodnie z zapisami projektu Studium obowiązek realizacji stref buforowych dotyczy 
zarządzającego terenem, na którym znajduje się potencjalne źródło uciążliwości, wyznaczanie 
nowych terenów dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie terenów 
tego typu nie jest uzasadnione. 
 
Uwaga nr 1159 
 

- wpłynęła 6 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 139/2, w obrębie P-5, położonej przy ul. Kwiatowej 37a. 

  
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
sprzeciwu wobec przeznaczenia działki wskazanej w uwadze na tereny zielone i rekreacyjne. 
Składający uwagę zamierza wybudować budynek mieszkalny na działce będącej jego 
własnością. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na wrysowaniu przebiegu 
projektowanej Trasy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Szczecińskiej do al. Włókniarzy. 
Trasa ta została uznana za istotny element sieci ulic miasta w obowiązującym Studium oraz 
Aktualizacji Studium Systemu Transportowego dla Miasta Łodzi. Będzie stanowiła dojazd do 
węzła drogi ekspresowej S-14, a także pełniła ważną rolę połączenia rejonów Teofilowa 
i Złotna z obszarem śródmiejskim miasta. W przypadku niedrożności ul. Limanowskiego, 
Trasa Wojska Polskiego będzie stanowiła jedyną alternatywę dla mieszkańców tych rejonów 
miasta. Faktyczny zasięg pasa drogowego i potrzeby w zakresie wykupu poszczególnych 
działek będą podlegały doprecyzowaniu na etapie wydawania stosownej decyzji 
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administracyjnej. Przedmiotowa nieruchomość leży w zasięgu wyznaczonego w projekcie 
Studium korytarza drogowego projektowanego przedłużenia ul. Wojska Polskiego – ulicy 
klasy głównej ruchu przyspieszonego – GP. 
 
Uwaga nr 1160 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 187/9, w obrębie W-48, położonej przy ul. Pomorskiej 569a. 

  
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia całej działki pod budownictwo mieszkaniowe. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na najintensywniej 
zagospodarowanych terenach wzdłuż ul. Pomorskiej, w pasie o szerokości do 150 m na 
wschód, wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „M3 – Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej”. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna pozostałego 
obszaru wskazanego w uwadze i jego otoczenia (przewaga terenów niezabudowanych) oraz 
dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej o szerszym zasięgu. 
Obszar ten został więc włączony w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny 
aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. 
 
Uwaga nr 1163 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działek nr 83/8 i 83/10, w obrębie G-38, położonych przy ul. Chocianowickiej 

63. 
  

Pani  i Pani  składają uwagę dotyczącą: 
zachowania wskazanego w Studium z 2010 r. przeznaczenia terenu jako tereny przemysłowe, 
logistyczne. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie możliwości realizacji funkcji przemysłowej na działce 
nr 83/8. Po przeprowadzeniu ponownych analiz, w projekcie Studium wskazano możliwy, 
maksymalny zasięg rozwoju terenów aktywności gospodarczej w tym rejonie miasta – 
wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „AG1 – Tereny aktywności gospodarczej 
o ograniczonej uciążliwości” oraz wskazano strefy kształtowania zieleni izolacyjnej na styku 
z terenami mieszkaniowymi. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie możliwości realizacji funkcji przemysłowej na działce 
nr 83/10. Za granicę zasięgu terenów przemysłowych przyjęto istniejącą drogę główną ruchu 
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przyspieszonego (S14 bis) – tereny zlokalizowane na południe od ww. drogi pozostawiono 
w strefie terenów wyłączonych spod zabudowy, w jednostce funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. 
 
Uwaga nr 1165 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 413/1, w obrębie P-7, położonej przy ul. Drewnowskiej 102. 

  
 składa uwagę dotyczącą: 

sprzeciwu wobec zakazu lokalizacji na ww. działce obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na przedmiotowej działce 
wyznaczono jednostkę „W3b – Wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie III”, w której jako 
przeznaczenie terenów wskazano tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej. 
Analizy w zakresie potrzeb i nasycenia miasta obiektami handlowymi o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2 wykazały brak zasadności wyznaczania nowych terenów pod 
realizację tego typu funkcji na obszarze Łodzi. W projekcie Studium przyjęto założenie, że 
tego typu funkcje mogą pojawić się jedynie w obrębie dwóch terenów pofabrycznych, jako 
istotny czynnik ich aktywizacji (dawne zakłady „Wifama” i posiadła wodno-fabryczne). 
 
Uwaga nr 1168 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy osiedla Nowosolna – tereny „M3, M2, WZ3”. 

 
Pani  i Pan  składają uwagę dotyczącą: 

1) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
2) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
3) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
4) sprzeciwu wobec dogęszczania zabudowy mieszkaniowej na terenie osiedla 

Nowosolna; 
5) sprzeciwu na rozbudowywanie sieci dróg osiedlowych kosztem istniejących 

nieruchomości; 
6) sprzeciwu wobec zignorowania potrzeb komunikacyjnych północnej części osiedla 

i rozbudowy układu komunikacyjnego tylko w południowej części osiedla; 
7) wskazania na terenie osiedla obszarów przeznaczonych na realizację inwestycji 

z zakresu usług publicznych; 
8) wyznaczenia w obszarach zabudowy mieszkaniowej terenów zieleni urządzonej; 
9) uwzględnienia rozbudowy sieci transportu zbiorowego; 
10) przeznaczenia działek ewidencyjnych o numerach: 951, 952, 873/1, 861, 849/1, 848/3, 

848/2, 847/2, obręb W-46, na tereny zalesione i rekreacyjne; 
11) sprzeciwu na rozpoczęcie inwestycji w postaci centrów logistyczno-przemysłowych 

na terenie osiedla. 
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Składający uwagę informuje, że: „(…) Projekt ten nie liczy się z dziedzictwem kulturowym 
i wprowadza zupełnie niepotrzebną gęstą siatkę ulic, która ma wprowadzić wielkomiejski 
ruch drogowy wprost w obszary mieszkaniowe osiedla Nowosolna. (…) 
Dobrym rozwiązaniem, żeby nie niszczyć zabytkowego układu dróg w osiedlu Nowosolna, 
byłoby wybudowanie wzdłuż dawnej granicy wsi Nowosolna drogi, która otaczałaby osiedle 
od strony północnej. Od strony centrum miasta zaczynałaby się rondem na ulicy Brzezińskiej 
w okolicy ulic Iglastej i Hanuszkiewicza do np. ul. Byszewskiej. Może taką rolę pełniłby 
przedłużony na północ łącznik do obwodnicy Nowosolna, jeżeli obwodnica powstanie. W ten 
sposób wyprowadzono by ruch w centrum osiedla Nowosolna w kierunku północno-
wschodnim, który w znacznym stopniu obsługuje gminę Nowosolna i powiat łódzki 
wschodni. Tym sposobem zachowany zostałby historyczny układ architektoniczny centrum 
osiedla Nowosolna. Odcinek ulicy Brzezińskiej pomiędzy naturalnym „ringami” 
przeznaczony byłby tylko dla ruchu lokalnego mieszkańców. Nową obwodnicą pojechałby 
cały ruch do autostrady Al, mieszkańcy okolicznych wiosek dojeżdżaliby wygodnie do 
swojego miejsca zamieszkania, a mieszkańcy osiedla Nowosolna, ulicami dotychczasowego 
układu dróg, zjeżdżaliby w kierunku Rynku Nowosolna. (…) Rynek Nowosolna, wyłączony 
z ruchu tranzytowego, po odpowiednim zaaranżowaniu i wykończeniu, spełniałby rolę 
dawnego rynku jako skrzyżowania dróg i dostępu do placówek usługowych na terenie osiedla 
(…). Na terenie zamieszkałym przez wielu młodych ludzi nie ma miejsca na żłobek. Nowa 
(…) inwestycja w postaci zespołu szkolno-przedszkolnego już dzisiaj nie mieści 
przedszkolaków i uczniów (…). Miasto nie prowadzi i nie zamierza prowadzić na terenie 
osiedla placówki kultury.  
(…) centrum ponadlokalnym ma być w planach Miasta zurbanizowana część osiedla 
Nowosolna. W studium nie ma ani słowa o inwestycjach w osiedlowy żłobek, przedszkole, 
szkołę, placówki kultury – miejsca niezbędne dla świadczenia usług opiekuńczych, 
edukacyjnych, kulturalnych, integrujących mieszkańców, stwarzających okazję do tworzenia 
społeczeństwa obywatelskiego, aktywizujących coraz większą liczbę seniorów. Nie stwarza 
się też wystarczającej ilości publicznych, ogólnodostępnych terenów zielonych, parków, 
placów zabaw, spotkań, miejsc integracji mieszkańców. 
(…) Nowosolna jest miejscem o przeciążonej infrastrukturze wodnej, energetycznej 
i komunikacyjnej. W porze zimowej występuje tu smog związany z emisja niską. 
Dogęszczenie zabudowy i związane z tym usunięcie dużej części zieleni oraz zbyt duża 
odległość od sieci ciepłowniczych spotęgują ten problem i stworzą dodatkowe duże koszty 
w programie ochrony jakości powietrza. Ponadto planowane zmiany zmienią krajobraz, który 
obecnie nie jest kojarzony z zabudową zwartą.  
Konieczne jest uwzględnienie w kierunkach rozwoju planowanego parku przy 
ul. Byszewskiej. Projekt parku (…) zakłada powstanie przestrzeni publicznej zielonej, 
ogólnodostępnej o charakterze leśnym i rekreacyjnym. (…) Na terenie komunalnym lasu (…) 
Stowarzyszenie Ochrony Przyrody Nowosolna wraz z Radą Osiedla Nowosolna realizuje 
projekt stworzenia parku ze ścieżką ekologiczną Sowie Wzgórze. Projekt obejmuje również 
zachowanie istniejącego boiska i stworzenie na niezalesionym obszarze placu zabaw. Celem 
tej inwestycji jest uratowanie starego drzewostanu, zachowanie istniejących tu siedlisk oraz 
stworzenia miejsca łatwo dostępnego kontaktu z przyrodą, prezentującego w sposób 
przyjemny podstawową wiedzę przyrodniczą i rozwijającego wrażliwość ekologiczną. (…) 
w ramach przedsięwzięcia powstał profesjonalny projekt parku. (…) Obszar obecnie jest 
miejscem spacerów osób z wielu osiedli. Dodatkowa atrakcja w postaci palcu zabaw 
i odnowionego boiska będzie przyciągać tu całe rodziny. Wszystkie tereny zielone są 
połączone wspólną ścieżką ekologiczną. Przecinające je drogi są drogami o bardzo małym 
natężeniu co umożliwia swobodną migrację zwierząt i zachowanie łączności między tymi 
obszarami. Łączna ochrona wszystkich wymienionych obszarów zielonych tworzy większą 
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spójną całość, dzięki czemu będzie to atrakcyjne miejsce nie tylko dla okolicznych 
mieszkańców, ale również dla wycieczek szkolnych. Wpisuje się również w szlak rowerowo-
turystyczny będący częścią innego projektu realizowanego przez Radę Osiedla (…). Ścieżka 
ekologiczna tworzy również wyspę krajobrazową w bardzo newralgicznym punkcie korytarza 
ekologicznego. Tworzy schronienie i pomaga w migracji ptaków oraz innych zwierząt dla 
których otwarta przestrzeń pól uprawnych nie jest odpowiednim środowiskiem. Jest to 
świetny łącznik dwóch dużych powierzchni przyrodniczo czynnych w otoczeniu. 
Planowane w Studium standardy komunikacyjne nie znajdują odzwierciedlenia na terenie 
osiedla Nowosolna. Coraz gęściej zabudowane obszary pozbawione będą komunikacji 
miejskiej, np. ulica Jugosłowiańska. (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 4) Uwaga nieuwzględniona. W granicach osiedla wyznaczono nowe tereny dla rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej, w dostosowaniu do aktualnych potrzeb rozwojowych miasta, 
uwzględniając istniejącą strukturę funkcjonalno-przestrzenną obszaru oraz zasadę dążenia do 
kształtowania zwartych struktur przestrzennych. W projekcie Studium wprowadzono zmianę 
polegającą na rezygnacji z wyznaczania na terenie osiedla Nowosolna jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „M2 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i wielorodzinnej niskiej” – zastąpiono ją jednostką funkcjonalno-przestrzenną „M3 – Tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”. 
Ad. 5) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Projekt Studium określa 
podstawowy układ komunikacyjny miasta (system dróg zapewniających powiązania 
ponadlokalne), nie określa szerokości poszczególnych ulic, a jedynie określa ich klasę. Ulice 
wskazane w uwadze zapewniają obsługę komunikacyjną w skali lokalnej – takie rozwiązania 
są przedmiotem ustaleń miejscowych planów zagospodarowania. 
Faktyczny zasięg pasa drogowego i potrzeby w zakresie wykupu poszczególnych działek 
będą podlegały doprecyzowaniu na etapie wydawania stosownej decyzji administracyjnej. 
Ad. 6) Uwaga nieuwzględniona. W projekcie Studium nie przewiduje się utworzenia pełnego 
ringu na terenie osiedla Nowosolna. Zawarty w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie 
Studium przebieg obwodnicy Nowosolnej, jest zgodny z koncepcją przygotowaną przez 
Zarząd Inwestycji Miejskich do przetargu na realizację drogi, jak również wynika 
z przeprowadzanych analiz i konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz Radami Osiedli. 
Ponadto, brak drogi w północnej części osiedla, o podobnym charakterze jak projektowana 
obwodnica, wynika z prognozowanych, niskich wartości natężenia potoków ruchu 
samochodowego. Projekt Studium określa podstawowy układ komunikacyjny miasta (system 
dróg zapewniających powiązania ponadlokalne) i nie odnosi się do kształtowania obsługi 
komunikacyjnej w skali lokalnej – takie rozwiązania są przedmiotem ustaleń miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. 
Ad. 7) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga wykracza poza szczegółowość ustaleń studium. 
W projekcie Studium nie wyznacza się odrębnych terenów inwestycji w zakresie 
infrastruktury społecznej, jednak zakłada się, że usługi publiczne powinny być organizowane 
w ramach struktur mieszkaniowych jako ich nieodłączny element. Zapisy dla poszczególnych 
jednostek funkcjonalno-przestrzennych o charakterze mieszkaniowym, dopuszczają 
funkcjonowanie istniejących oraz lokalizowanie nowych obiektów infrastruktury społecznej. 
Ad. 8) Uwaga uwzględniona w zakresie możliwości realizacji terenów zieleni urządzonej. 
Projekt Studium uzupełniono o zapis umożliwiający funkcjonowanie istniejących oraz 
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tworzenie nowych terenów zieleni urządzonej w ramach wszystkich wyznaczonych jednostek 
funkcjonalno-przestrzennych.  
Ponadto w projekcie Studium określono standardy dostępności do terenów zieleni.  
Uwaga nieuwzględniona w zakresie wyznaczenia jednostek funkcjonalno-przestrzennych dla 
wszystkich terenów zieleni urządzonej. Uwaga wykracza poza szczegółowość ustaleń 
Studium. W projekcie Studium nie wyznacza się terenów zieleni urządzonej, o powierzchni 
mniejszej niż 3 ha, nie będących w Zarządzie Zieleni Miejskiej. Doprecyzowanie zasięgu 
terenów zieleni nastąpi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Ad. 9) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Organizacja systemu 
połączeń komunikacji publicznej nie jest przedmiotem ustaleń studium. 
Ad. 10) Uwaga uwzględniona częściowo. Uwaga wykracza poza szczegółowość ustaleń 
studium. W projekcie Studium nie wyznacza się lasów i terenów zieleni urządzonej, 
o powierzchni mniejszej niż 3 ha, nie będących w Zarządzie Zieleni Miejskiej. Projekt 
Studium uzupełniono o zapis umożliwiający funkcjonowanie istniejących oraz tworzenie 
nowych terenów zieleni urządzonej w ramach wszystkich wyznaczonych jednostek 
funkcjonalno-przestrzennych. Doprecyzowanie zasięgu terenów zieleni nastąpi 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Ad. 11) Uwaga nieuwzględniona. Po przeprowadzeniu ponownych analiz, w tym wydanych 
decyzji administracyjnych, w projekcie Studium wskazano możliwy, maksymalny zasięg 
rozwoju terenów aktywności gospodarczej w tym rejonie miasta – wyznaczono jednostkę 
funkcjonalno-przestrzenną „AG1 – Tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej 
uciążliwości”, na południe, od ul. Brzezińskiej oraz wskazano strefy kształtowania zieleni 
izolacyjnej na styku z terenami mieszkaniowymi. 
 
Uwaga nr 1169 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działek nr: 90/1, 90/7 i 90/9, w obrębie G-38, położonych przy 

ul. Chocianowickiej 62. 
  

Pan  składa uwagę dotyczącą: 
zachowania terenów przemysłowych, przeznaczonych pod zamierzenie inwestycyjne 
o zatrudnieniu min. 3000 osób, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. wraz z rozszerzeniem przeznaczenia 
wymienionych terenów pod centra logistyczne, tereny przemysłowe i inwestycyjne. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie możliwości realizacji funkcji przemysłowej na działkach 
nr 90/1 i 90/7 – od granic jednostki funkcjonalno-przestrzennej „PM - Tereny zabudowy 
mieszkaniowej w układach ulicowych”, wyznaczonej wzdłuż ul. Chocianowickiej, do 
istniejącej drogi głównej ruchu przyspieszonego (S14 bis). Po przeprowadzeniu ponownych 
analiz, w projekcie Studium wskazano możliwy, maksymalny zasięg rozwoju terenów 
aktywności gospodarczej w tym rejonie miasta – wyznaczono jednostkę funkcjonalno-
przestrzenną „AG1 – Tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości” oraz 
wskazano strefy kształtowania zieleni izolacyjnej na styku z terenami mieszkaniowymi. 
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Uwaga nieuwzględniona w zakresie możliwości realizacji funkcji przemysłowej na działce 
nr 90/9 oraz określenia minimalnego poziomu zatrudnienia dla realizacji zamierzeń 
inwestycyjnych. Za granicę zasięgu terenów przemysłowych przyjęto istniejącą drogę główną 
ruchu przyspieszonego (S14 bis) – tereny zlokalizowane na południe od ww. drogi 
pozostawiono w strefie terenów wyłączonych spod zabudowy, w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej „ O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”.  
W projekcie Studium nie określa się minimalnego poziomu zatrudnienia dla realizacji 
zamierzeń inwestycyjnych – ta część uwagi wykracza poza szczegółowość ustaleń projektu 
Studium. 
 
Uwaga nr 1173 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działek nr: 87/3, 87/4 i 87/5, w obrębie G-38. 

  
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
zachowania terenów przemysłowych, przeznaczonych pod zamierzenie inwestycyjne 
o zatrudnieniu min. 3000 osób, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. wraz z rozszerzeniem przeznaczenia 
wymienionych terenów pod centra logistyczne, tereny przemysłowe i inwestycyjne. 
Składająca uwagę informuje m.in., że ww. teren to ziemie klasy V i VI. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie możliwości realizacji funkcji przemysłowej na działce 
nr 87/3 – od granic jednostki funkcjonalno-przestrzennej „PM – Tereny zabudowy 
mieszkaniowej w układach ulicowych”, wyznaczonej wzdłuż ul. Chocianowickiej, do 
istniejącej drogi głównej ruchu przyspieszonego (S14 bis). Po przeprowadzeniu ponownych 
analiz, w projekcie Studium wskazano możliwy, maksymalny zasięg rozwoju terenów 
aktywności gospodarczej w tym rejonie miasta – wyznaczono jednostkę funkcjonalno-
przestrzenną „AG1 – Tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości” oraz 
wskazano strefy kształtowania zieleni izolacyjnej na styku z terenami mieszkaniowymi. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie możliwości realizacji funkcji przemysłowej na działkach 
nr 87/4 i 87/5 oraz określenia minimalnego poziomu zatrudnienia dla realizacji zamierzeń 
inwestycyjnych. Za granicę zasięgu terenów przemysłowych przyjęto istniejącą drogę główną 
ruchu przyspieszonego (S14 bis) – tereny zlokalizowane na południe od ww. drogi 
pozostawiono w strefie terenów wyłączonych spod zabudowy, w jednostce funkcjonalno-
przestrzennej „ O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”.  
W projekcie Studium nie określa się minimalnego poziomu zatrudnienia dla realizacji 
zamierzeń inwestycyjnych – ta część uwagi wykracza poza szczegółowość ustaleń projektu 
Studium. 
 
Uwaga nr 1174 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 118, w obrębie W-48, położonej przy ul. Brzezińskiej. 
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Pani  składają uwagę dotyczącą: 
utrzymania dla ww. działek dotychczasowej funkcji wyznaczonej dla tego obszaru (tereny 
przemysłowo-usługowe) zawartej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego z 2010 r. 
Składająca uwagę zaznacza m.in., że ww. działka położona jest w sąsiedztwie autostrady A1 
i planowanej obwodnicy. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie części działki przylegającej do projektowanej obwodnicy 
osiedla Nowosolna od strony północnej. Po przeprowadzeniu ponownych analiz, w tym 
wydanych decyzji administracyjnych, w projekcie Studium wskazano możliwy, maksymalny 
zasięg rozwoju terenów aktywności gospodarczej w tym rejonie miasta – wyznaczono 
jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „AG1 – Tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej 
uciążliwości” oraz wskazano strefy kształtowania zieleni izolacyjnej na styku z terenami 
mieszkaniowymi. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie pozostałych części działki: 

- znajdującej się w korytarzu komunikacyjnym rezerwowanym dla projektowanej 
obwodnicy osiedla Nowosolna. Zawarty w projekcie Studium przebieg obwodnicy jest 
zgodny z koncepcją przygotowaną przez Zarząd Inwestycji Miejskich do przetargu na 
realizację drogi. Faktyczny zasięg pasa drogowego będzie podlegał doprecyzowaniu 
na etapie wydawania stosownej decyzji administracyjnej, 

- znajdującej się po drugiej stronie projektowanej obwodnicy osiedla Nowosolna. 
Obszar ten pozostawiono w jednostce funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny 
aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Za granicę zasięgu terenów 
przemysłowych przyjęto projektowaną obwodnicę osiedla Nowosolna. 

 
Uwaga nr 1176 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działek nr: 448, 443 i 27/16, w obrębie W-38, położonych przy 

ul. Dworcowej b.n. oraz pozostałych działek położonych w granicach ulic: Gminna, 
Dworcowa, Jędrzejowska, włączonych w tereny „M4” i jednocześnie zasięg korytarza 
ekologicznego doliny rzecznej. 
  

Pani  składa uwagę dotyczącą: 
wyłączenia ww. działek z zasięgu projektowanego korytarza ekologicznego.  
Składająca uwagę informuje m.in., że obszar koryta rzeki Ner zgodnie z badaniami nie jest 
obszarem obciążonym zagrożeniem powodziowym. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwzględniając częściowo postulat zawarty w uwadze, w projekcie Studium wprowadzono 
zmianę polegającą na zrezygnowaniu w obrębie jednostek funkcjonalno-przestrzennych 
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przeznaczonych pod zabudowę z wyznaczania jednocześnie stref korytarzy ekologicznych. 
Z uwagi jednak na rolę tych terenów w systemie ekologicznym miasta, wskazano na rysunku 
projektu Studium tereny wymagające zachowania ciągłości powiązań przyrodniczych. 
 
Uwaga nr 1177 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 165/4, w obrębie W-10, położonej przy ul. Kamykowej 

i ul. Obłocznej. 
  

Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki i jej otoczenia na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
niskiej „M3”. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „w osiedlu Kamykowa są obecnie 22 domy 
mieszkalne, ulica Kamykowa jest w pełni uzbrojona (wodociąg, gaz, energia elektryczna) 
(…). Zakaz zabudowy to również niegospodarność ze strony miasta i stoi w sprzeczności 
z istotnym założeniem zawartym w Studium (…), aby należycie wykorzystywać wyposażone 
w infrastrukturę tereny miejskie”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna działki i jej otoczenia, znaczne rezerwy dla 
rozwoju zabudowy mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru wskazanego 
w uwadze (tereny po zachodniej stronie ul. Listopadowej) oraz dostateczna w skali miasta 
ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość 
wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla 
rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
 
Uwaga nr 1178 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 91/4, w obrębie G-38, położonej przy ul. Chocianowickiej 64. 

  
Państwo  składają uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej na 
dużych działkach z udziałem terenów rekreacyjno-wypoczynkowych (M4/RW).  
Składający uwagę informuje, że do ww. działki jest doprowadzona droga. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Bezpośrednie sąsiedztwo istniejącej drogi głównej ruchu przyspieszonego (S14 bis), obecna 
struktura funkcjonalno-przestrzenna działki i jej otoczenia (przewaga terenów 
niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
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Uwaga nr 1179 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy układu transportowego miasta. 

  
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
uwaga dotyczy konieczności przeanalizowania zagadnień związanych z układem 
transportowym miasta – siecią drogowo-uliczną, kolejową i transportową, tj. 

1) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
2) stworzenia tramwajowo-autobusowego węzła przesiadkowego na wzór przystanku 

Piotrkowska Centrum oraz parkingu P&R w rejonie skrzyżowania ulic: Wojska 
Polskiego, Palki, Strykowskiej i Brzezińskiej; 

3) wyznaczenia linii tramwajowej w śladzie projektowanej drogi łączącej ul. Dolną 
i ul. Wojska Polskiego w ciągu ulic: Dolna, Michała Tokarzewskiego, Tadeusza Boya-
Żeleńskiego, Sporna, Wojska Polskiego oraz włączenie w zaproponowaną trasę 
tramwajową w ciągu ulic Spornej, bł. Anastazego Pankiewicza, Grzegorza Palki, 
dr Stefana Kopcińskiego; 

4) rezygnacji z projektowanej linii tramwajowej w ul. Marysińskiej; 
5) konieczności stosowania pojęcia „rezerwy dla komunikacji publicznej” zamiast 

wskazywania rezerw dla konkretnych środków transportu; 
6) rezygnacji z projektowanej linii tramwajowej w ul. Retkińskiej, łączącej al. ks. 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego z ul. Konstantynowską; 
7) zachowania rezerwy pod wydzielenie pasa dla komunikacji zbiorowej  

w ul. Stefana Żeromskiego; 
8) zachowania rezerwy pod wydzielenie pasa dla komunikacji zbiorowej w ul. gen. 

Lucjana Żeligowskiego i ul. Jana Karskiego; 
9) rezygnacji z przedłużenia linii tramwajowej na Dąbrowę Przemysłową; 
10) utworzenia przystanku kolejowego w rejonie Nowego Józefowa – ulic Spartańska, 

Zamiejska i Lublinek oraz drogi dojazdowej w standardzie 1x1 na przedłużeniu ulicy 
Golfowej; 

11) utworzenia przystanku kolejowego Retkinia Zachód na przedłużeniu ulicy ks. Jerzego 
Popiełuszki w stronę południową wraz z parkingiem zrealizowanych na działce nr 
370/283; 

12) utworzenia przystanku kolejowego Karolew w okolicy skrzyżowania ulic 
Maratońskiej i Walerego Wróblewskiego oraz budowy bezkolizyjnego przejazdu po 
torami w kategorii 1x1; 

13) utworzenia przystanku kolejowego w rejonie ul. Hetmańskiej i ul. Transmisyjnej wraz 
z parkingiem P&R; 

14) utworzenia przystanku kolejowego na linii kolejowej w rejonie ul. Św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus oraz budowy bezkolizyjnego przejazdu po torami w kategorii 1x1; 

15) akceptacji dla utworzenia węzła przesiadkowego w rejonie ul. Rzgowskiej 
i reorganizacji przystanków komunikacji miejskiej i kolejowej w rejonie dworca Łódź 
Chojny; 

16) utworzenia przystanku kolejowego i węzła przesiadkowego w rejonie Parku na 
Zdrowiu - pod wiaduktem ul. Legionów w okolicy przecięcia torów kolejowych; 

17) wyznaczenia dwutorowej linii tramwajowej w ul. Czerwonej, ul. Walerego 
Wróblewskiego od ul. Piotrkowskiej do al. Jana Pawła II (1 etap) i projektowanym 
przedłużeniu ul. Walerego Wróblewskiego do al. gen. Zygmunta Waltera-Janke; 

18) utrzymania projektowanej linii tramwajowej do CKD; 
19) utrzymania projektowanej linii tramwajowej do Centrum Zdrowia Matki Polki; 
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20) przywrócenia linii tramwajowej w ul. Srebrzyńskiej i włączenia pętli tramwajowej 
Koziny w ciąg tramwajowy al. Włókniarzy oraz przedłużenie linii tramwajowej 
w rejon dawnej pętli Biegunowa; 

21)  propozycji rezygnacji z utworzenia osobnej kolei miejskiej, a rozwijanie połączeń 
kolejowych wewnątrz miastowych w ramach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej; 

22) wyznaczenia parkingu P&R w rejonie skrzyżowania ulic Konstantynowskiej 
i Pułkownika Stanisława Juszczakiewicza „Kornika” oraz przeniesienia tam pętli 
tramwajowej Zdrowie; 

23) obniżenia klasy projektowanej Trasy Śląskiej z głównej na zbiorczą; 
24) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
25) utworzenia pasów rowerowych wzdłuż al. Tadeusza Kościuszki i Trasy Karskiego 

oraz wzdłuż wszystkich projektowanych i wskazanych do modernizacji ulic 
zbiorczych; 

26) utworzenia spójnych i ciągłych pasów rowerowych przy wszystkich projektowanych 
i modernizowanych ulicach zbiorczych oraz w przypadku ulic głównych o prędkości 
70 km/h utworzenia separowanych dróg rowerowych; 

27) zapewnienia integracji różnych form transportu. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Ta część uwagi nie zawiera sformułowania zarzutu do 
ustaleń projektu Studium, którego uwzględnienie wiązałoby się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w projekcie. Węzeł w lokalizacji, o której mowa w uwadze, jest 
naniesiony na wszystkie schematy projektu Studium. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Zaproponowano wyznaczenie nowej linii tramwajowej 
w ul. Marysińskiej, co znacznie poprawi obsługę komunikacji zbiorowej wewnątrz całego 
osiedla. Wyznaczenie linii w śladzie projektowanej drogi, o której mowa w uwadze, nie 
wpłynęłoby równie skutecznie na poprawę obsługi komunikacyjnej tej części miasta 
(przewiduje się mniejsze wartości natężenia potoków pasażerskich). 
Ad. 4) Uwaga nieuwzględniona. Przewidywane wartości natężenia potoków pasażerskich na 
projektowanej trasie są na wysokim poziomie. Proponowana trasa tramwajowa 
w ul. Marysińskiej będzie podlegała dalszym analizom i projektowaniu. Jej kształt może ulec 
zmianie. Studium nie rozstrzyga o dokładnym przebiegu proponowanych linii tramwajowych. 
W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na uzupełnieniu zapisów dokumentu 
o możliwość zmiany przebiegu elementów liniowych, takich jak proponowane nowe trasy 
tramwajowe, pod warunkiem utrzymania ciągłości systemu. 
Ad. 5) Uwaga nieuwzględniona. Studium jest dokumentem, który odnosi się do przestrzeni 
miasta i jest podstawą do przyjmowania szczegółowych rozwiązań w zakresie przeznaczania 
poszczególnych terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Z tego 
względu konieczne jest określenie w projekcie Studium, dla jakiego rodzaju transportu 
rezerwowany jest dany obszar. Prezydent Miasta, co najmniej raz w czasie kadencji Rady 
Miejskiej, dokonuje oceny aktualności studium i w przypadku stwierdzenia jego 
nieaktualności – także w zakresie układu transportowego miasta, podejmuje działania mające 
na celu dokonanie zmiany studium. Wówczas możliwa będzie weryfikacja przyjętych ustaleń, 
w oparciu o bieżące potrzeby i dostępne formy transportu. 
Ad. 6) Uwaga uwzględniona częściowo. Proponowana trasa tramwajowa wzdłuż ul. 
Retkińskiej i ul. Krzemienieckiej będzie podlegała dalszym analizom i projektowaniu. Jej 
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kształt może ulec zmianie. Studium nie rozstrzyga o dokładnym przebiegu proponowanych 
linii tramwajowych. W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na uzupełnieniu 
zapisów dokumentu o możliwość zmiany przebiegu elementów liniowych, takich jak 
proponowane nowe trasy tramwajowe, pod warunkiem utrzymania ciągłości systemu. 
Ad. 7) Uwaga nieuwzględniona. Kwestia organizacji ruchu wykracza poza zakres ustaleń 
studium. Studium zawiera jedynie propozycje organizacji ruchu transportu zbiorowego. 
Ze względu na projektowane połączenie uliczne wzdłuż ul. gen. Lucjana Żeligowskiego 
i Jana Karskiego zakłada się dużą redukcję ruchu kołowego wewnątrz Starego Polesia. 
Dlatego wytyczania buspasów w ul. Stefana Żeromskiego nie uznaje się za konieczne. 
Ad. 8) Uwaga nieuwzględniona. Kwestia organizacji ruchu wykracza poza zakres ustaleń 
studium. Studium zawiera jedynie propozycje organizacji ruchu transportu zbiorowego. Ciąg 
ul. gen Lucjana Żeligowskiego i ul. Jana Karskiego ma w stanie docelowym pełnić funkcję 
wewnętrznej obwodnicy centrum. Jego zadaniem jest przenoszenie większego natężenia 
ruchu transportu indywidualnego, aby odciążyć ulice w centrum miasta. Studium nie 
wyklucza organizacji systemów transportu zbiorowego w tym ciągu. 
Ad. 9) Uwaga nieuwzględniona. Ta część uwagi nie zawiera sformułowania zarzutu do 
ustaleń projektu Studium, którego uwzględnienie wiązałoby się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w projekcie. 
Ad. 10) i Ad. 11) Uwagi uwzględnione częściowo. Wszystkie planowane przystanki kolejowe 
naniesione na schematy projektu Studium, to przystanki wprowadzone zgodnie 
z opracowaniami Urzędu Marszałkowskiego i zaopiniowane przez miejskie jednostki 
organizacyjne. Nienaniesienie niektórych stacji kolejowych wynika z braku rekomendacji 
wymienionych powyżej instytucji i jednostek miejskich do ich realizacji. Uwzględniając 
częściowo postulat zawarty w uwadze, w projekcie Studium wprowadzono zmianę – dodano 
zapis o możliwość wyznaczenia nowych stacji/przystanków kolejowych lub zmiany 
lokalizacji wskazanych na schematach, w oparciu o specjalistyczne analizy. 
Ad. 12) Uwaga uwzględniona częściowo. Wszystkie planowane przystanki kolejowe 
naniesione na schematy projektu Studium zostały wprowadzone zgodnie z opracowaniami 
Urzędu Marszałkowskiego i zaopiniowane przez miejskie jednostki organizacyjne. 
Nienaniesienie niektórych stacji kolejowych wynika z braku rekomendacji wymienionych 
powyżej instytucji i jednostek miejskich do ich realizacji. Uwzględniając częściowo postulat 
zawarty w uwadze, w projekcie Studium wprowadzono zmianę - dodano zapis o możliwość 
wyznaczenia nowych stacji/przystanków kolejowych lub zmiany lokalizacji wskazanych na 
schematach, w oparciu o specjalistyczne analizy. 
Uwarunkowania otoczenia i brak technicznych możliwości uniemożliwiają wykonanie 
bezkolizyjnego przejazdu przez linię kolejową i ul. Maratońską. 
Ad. 13) Uwaga uwzględniona częściowo. Wszystkie planowane przystanki kolejowe 
naniesione na schematy projektu Studium zostały wprowadzone zgodnie z opracowaniami 
Urzędu Marszałkowskiego i zaopiniowane przez miejskie jednostki organizacyjne. 
Nienaniesienie niektórych stacji kolejowych wynika z braku rekomendacji wymienionych 
powyżej instytucji i jednostek miejskich do ich realizacji. Uwzględniając częściowo postulat 
zawarty w uwadze, w projekcie Studium wprowadzono zmianę – dodano zapis o możliwość 
wyznaczenia nowych stacji/przystanków kolejowych lub zmiany lokalizacji wskazanych na 
schematach, w oparciu o specjalistyczne analizy. 
Ad. 14) Uwaga uwzględniona częściowo. Wszystkie planowane przystanki kolejowe 
naniesione na schematy projektu Studium zostały wprowadzone zgodnie z opracowaniami 
Urzędu Marszałkowskiego i zaopiniowane przez miejskie jednostki organizacyjne. 
Nienaniesienie niektórych stacji kolejowych wynika z braku rekomendacji wymienionych 
powyżej instytucji i jednostek miejskich do ich realizacji. Uwzględniając częściowo postulat 
zawarty w uwadze, w projekcie Studium wprowadzono zmianę – dodano zapis o możliwość 
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wyznaczenia nowych stacji/przystanków kolejowych lub zmiany lokalizacji wskazanych na 
schematach, w oparciu o specjalistyczne analizy. 
Połączenie drogowe ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus poprzez przejazd kolejowy jest 
zawarte w Studium – ta część uwagi nie zawiera sformułowania zarzutu do ustaleń projektu 
Studium, którego uwzględnienie wiązałoby się z koniecznością wprowadzenia zmian 
w projekcie. 
Ad. 15) Uwaga nieuwzględniona. Kwestia kształtu węzłów przesiadkowych i organizacji 
ruchu w ich otoczeniu wykraczają wykracza poza zakres ustaleń studium. 
Ad. 16) Uwaga uwzględniona częściowo. Wszystkie planowane przystanki kolejowe 
naniesione na schematy projektu Studium zostały wprowadzone zgodnie z opracowaniami 
Urzędu Marszałkowskiego i zaopiniowane przez miejskie jednostki organizacyjne. 
Nienaniesienie niektórych stacji kolejowych wynika z braku rekomendacji wymienionych 
powyżej instytucji i jednostek miejskich do ich realizacji.  
Stacja „Zdrowie” nie zyskała aprobaty instytucji opiniujących projekt stacji Łódzkiej Kolei 
Aglomeracyjnej ze względu na niewielki przewidywany ruch pasażerski. Uwzględniając 
częściowo postulat zawarty w uwadze, w projekcie Studium wprowadzono zmianę - dodano 
zapis o możliwość wyznaczenia nowych stacji/przystanków kolejowych lub zmiany 
lokalizacji wskazanych na schematach, w oparciu o specjalistyczne analizy. 
Ad. 17) Uwaga uwzględniona częściowo. Analizy ruchu i natężeń potoków w mieście 
wskazują na duży potencjał generacji podróży we wspomnianym obszarze. W projekcie 
Studium wprowadzono zmianę polegającą na wrysowaniu odcinka trasy tramwajowej 
łączącej Al. Politechniki i ul. Piotrkowską. Nie wrysowano jednak odcinka tej trasy od 
Al. Politechniki w kierunku zachodnim. Sąsiadująca z al. Jana Pawła II linia kolejowa 
warunkuje konieczność zastosowania skomplikowanych rozwiązań technicznych. Ze względu 
na duże różnice wysokości terenów mogą wystąpić trudności nawet przy realizacji trasy 
drogowej, która w tym rejonie została wyznaczona w projekcie Studium. Z tego względu 
możliwość przeprowadzenia tam dodatkowo torowiska tramwajowego (o bardziej 
rygorystycznych wytycznych projektowych niż drogi) wydaje się mało prawdopodobna. 
Ad. 18) Uwaga nieuwzględniona. Ta część uwagi nie zawiera sformułowania zarzutu do 
ustaleń projektu Studium, którego uwzględnienie wiązałoby się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w projekcie. 
Ad. 19) Uwaga nieuwzględniona. Ta część uwagi nie zawiera sformułowania zarzutu do 
ustaleń projektu Studium, którego uwzględnienie wiązałoby się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w projekcie. 
Ad. 20) Uwaga nieuwzględniona. Studium nie przewiduje przywrócenia ciągłości przebiegu 
ul. Srebrzyńskiej, ani przedłużenia trasy tramwajowej wzdłuż ul. Srebrzyńskiej do dawnej 
pętli Biegunowa. Ze względu na bliskość węzłów drogowych i tramwajowych oraz otaczającą 
zabudowę stworzenie połączenia drogowego i przejazdu tramwajowego jest niemożliwe. 
Poziom linii kolejowej w tym rejonie nie ulegnie zmianie, a ze względu na budowę łącznic 
tunelowych i bezkolizyjnych przejazdów korekta niwelety jest wykluczona. 
Zagadnienie włączenia pętli tramwajowej Koziny w ciąg tramwajowy al. Włókniarzy 
wykracza poza zakres ustaleń studium. 
Ad. 21) Uwaga nieuwzględniona. Studium nie rozstrzyga o organizacji transportu 
zbiorowego. Jest to zadanie organizatora transportu i zarządcy kolei. 
Ad. 22) Uwaga uwzględniona częściowo. Nie wyznaczono parkingu w tym rejonie miasta z 
uwagi na brak istotnych generatorów ruchu (istniejących i projektowanych). Uwzględniając 
częściowo postulat zawarty w uwadze, w projekcie Studium wprowadzono zmianę - dodano 
zapis o możliwości wyznaczenia nowych lub zmiany lokalizacji pętli tramwajowych 
wskazanych na schematach, w oparciu o specjalistyczne analizy. 
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Ad. 23) Uwaga nieuwzględniona. Trasa Śląska stanowi fragment obwodnicy zewnętrznej 
miasta oraz zapewnia połączenie z węzłem autostrady A1. Ze względu na niewielką liczbę 
skrzyżowań oraz konieczność budowy obiektów inżynierskich, ulica ta powinna mieć 
parametry techniczne (klasa główna) pozwalające na odciążenie sąsiednich ulic. Projekt 
Studium uzupełniono o zapis dopuszczający w sytuacjach wyjątkowych możliwość zmian 
klas technicznych dróg/ulic układu podstawowego. Ewentualne decyzje o zmianie klasy 
technicznej należy rozważyć w oparciu o analizę danego rozwiązania zapewniającego 
ciągłość systemu oraz zachowania zasad kształtowania systemu zgodnie ze Studium. 
Ad. 25) Uwaga nieuwzględniona. Zgodnie ze schematem pod nazwą: „Docelowy system 
połączeń rowerowych”, sporządzonym w oparciu o materiał zarządcy dróg, na ciągu ul. gen. 
Lucjana Żeligowskiego, Jana Karskiego, ks. Stanisława Brzóski przewiduje się infrastrukturę 
rowerową (szkielet systemu połączeń rowerowych). Al. Tadeusza Kościuszki jest wewnątrz 
obszaru „Rowerowe centrum”, gdzie ruch rowerowy może odbywać się na zasadach 
ogólnych. Jednak określanie parametrów technicznych i przekrojów projektowanych ulic 
wykracza poza zakres ustaleń studium. Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie ustala się na 
etapie wydawania stosownej decyzji administracyjnej. 
Ad. 26) Uwaga nieuwzględniona. Zgodnie ze schematem pod nazwą: „Docelowy system 
połączeń rowerowych”, sporządzonym w oparciu o materiał zarządcy dróg, na każdej 
projektowanej ulicy wchodzącej w skład podstawowego systemu połączeń miasta, przewiduje 
się infrastrukturę rowerową. Wchodzą one w system dróg rowerowych głównych – szkieletu 
systemu połączeń i sugeruje się ich odseparowanie od innych rodzajów ruchu. Jednak 
określenie parametrów technicznych i przekrojów projektowanych ulic wykraczają poza 
zakres ustaleń studium. Szczegółowe rozwiązania ustala się na etapie wydawania stosownej 
decyzji administracyjnej. 
Ad. 27) Uwaga uwzględniona częściowo. W projekcie Studium zaznaczone są lokalizacje 
węzłów przesiadkowych w miejscach integracji różnych systemów transportowych. Ponadto 
na schemacie pod nazwą: „Docelowy system połączeń rowerowych” zaznaczono dojazdy 
głównych dróg rowerowych do stacji i przystanków kolejowych. Opracowanie 
szczegółowych strategii w tym zakresie oraz rozwiązań technicznych stosowanych w węzłach 
przesiadkowych wykracza poza zakres ustaleń studium i leży w gestii zarządcy dróg. 
 
Uwaga nr 1180 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 167/29, w obrębie W-35, położonej przy skrzyżowaniu  

z ul. Władysława Opolczyka, wzdłuż ul. Elżbiety Łokietkówny. 
  

Pan  składa uwagę dotyczącą: 
sprzeciwu wobec wprowadzania na ww. terenie zabudowy wielorodzinnej. 
Składajacy uwagę dodaje m.in., że: „Zakupując nieruchomość na Olechowie kierowałem się 
tym, że będę mieszkał na spokojnym osiedlu otoczonym zielenią (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obszar pomiędzy ul. Elżbiety Łokietkówny i ul. Janusza Mazowieckiego – częściowo 
zabudowany – otoczony jest zespołami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Z tego 
względu został włączony w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „M1 – Tereny 
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wielkich zespołów mieszkaniowych”, wyznaczonej jako kontynuacja istniejących zespołów 
zabudowy osiedla Olechów. Możliwość ustalenia innego przeznaczenia dla działki nr 167/29 
wykracza poza zakres szczegółowości ustaleń Studium. W projekcie Studium nie wyznacza 
się lasów i terenów zieleni urządzonej, o powierzchni mniejszej niż 3 ha, nie będących 
w Zarządzie Zieleni Miejskiej. Projekt Studium uzupełniono o zapis umożliwiający 
funkcjonowanie istniejących oraz tworzenie nowych terenów zieleni urządzonej w ramach 
wszystkich wyznaczonych jednostek funkcjonalno-przestrzennych. Doprecyzowanie zasięgu 
terenów zieleni nastąpi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  
 
Uwaga nr 1181 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy obszaru od ul. Jana Dębowskiego do ul. Listopadowej, w obrębie W-11. 

  
Zarząd Rady Osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. obszaru na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej „M3” 
i sprzeciwu wobec wprowadzania na ww. terenie zabudowy wielorodzinnej. 
Składający uwagę dodaje m.in., że na ww. obszarze „występuje wyłącznie zabudowa 
jednorodzinna niska, zabudowa wielorodzinna, wysoka zaburzy podmiejski charakter osiedla 
gdzie wysokość istniejących domów nie przekracza 4 m”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie północnej i południowej części obszaru wskazanego 
w uwadze. W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na włączeniu ww. 
nieruchomości w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „M3 – Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej”. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie pozostałego obszaru wskazanego w uwadze. Obszar ten 
pozostawiono w jednostce „M2 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i wielorodzinnej niskiej”. Zgodnie z zapisami projektu Studium, tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej stanowią dopuszczalne przeznaczenie terenów w tej jednostce. 
Określone w projekcie Studium wskaźniki zagospodarowania i użytkowania dla jednostki 
„M2” wskazują, że ewentualna, projektowana na tym obszarze zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna powinna nawiązywać do charakteru otoczenia (przewaga zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej). Taki kierunek zagospodarowania tej części miasta jest 
zgodny z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym 
uchwałą nr LXVIII/1471/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 września 2013 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 
Łodzi, położonej na terenie osiedla Stoki, w rejonie ulic: Telefonicznej, Giewont, Rysy, 
Dębowskiego, Hyrnej i Pomorskiej, do terenu kolejowego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 
4581). 
 
Uwaga nr 1183 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy obszaru ograniczonego od północy ul. Chocianowicką oraz ul. Łaskowice, od 

strony zachodniej ul. Nad Dobrzynką, od południa trasą S14, od wschodniej 
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kompleksem CH Port-Łódź (obszar przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
nr 43), w tym działki nr 36/3, w obrębie G-35, położonej przy ul. Chocianowickiej 
136a. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. obszaru na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i wielorodzinnej niskiej lub tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej wysokości 
zabudowy oraz uciążliwości na otoczenie.  
Składający uwagę informuje m.in., że „większą część terenu stanowią ziemie o niskich 
klasach bonitacyjnych IVb, V oraz VI” oraz ww. obszar posiada dobrą obsługę 
komunikacyjną. Teren wykorzystywany jest bardziej na potrzeby ochrony przed degradacją, 
aniżeli na potrzeby prowadzenia upraw w celach gospodaroczych”. 
 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Po przeprowadzeniu ponownych analiz, w projekcie Studium wskazano możliwy, 
maksymalny zasięg rozwoju terenów aktywności gospodarczej w tym rejonie miasta – 
wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „AG1 – Tereny aktywności gospodarczej 
o ograniczonej uciążliwości” oraz wskazano strefy kształtowania zieleni izolacyjnej na styku 
z terenami mieszkaniowymi. Pozostała część przedmiotowego terenu nie została wskazana do 
zainwestowania pod tereny aktywności gospodarczej, z uwagi na wysokie walory 
przyrodniczo-krajobrazowe – tereny te łączą się z szerszym obszarem, który stanowi istotny 
element systemu przyrodniczego miasta. 
 
Uwaga nr 1184 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy całego obszaru miasta Łodzi. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 

1) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
2) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
3) rezygnacji z zapisów dotyczących konieczności rozbudowy lotniska i infrastruktury 

mu towarzyszącej (w tym linii kolejowej); 
4) propozycji rezygnacji z utworzenia osobnej kolei miejskiej, a rozwijania połączeń 

kolejowych wewnątrzmiastowych w ramach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej; 
5) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
6) rezygnacji z wyznaczania projektowanej linii tramwajowej w śladzie ul. Marysińskiej; 
7) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi). 

 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
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Wyjaśnienie: 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Lotnisko stanowi jeden z elementów kształtowania 
ponadlokalnych powiązań komunikacyjnych i transportowych Łodzi. Planowana jest 
rozbudowa funkcji cargo lotniska. Zapisy Studium są zgodne z aktualnymi założeniami 
i wytycznymi rozwoju Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta. 
Ad. 4) Uwaga nieuwzględniona. Studium nie rozstrzyga o organizacji transportu zbiorowego. 
Jest to zadanie organizatora transportu i zarządcy kolei. 
Ad. 6) Uwaga uwzgledniona częściowo. Przewidywane wartości natężenia potoków 
pasażerskich na projektowanej trasie są na wysokim poziomie. Proponowana trasa 
tramwajowa w ul. Marysińskiej będzie podlegała dalszym analizom i projektowaniu. Jej 
kształt może ulec zmianie. Studium nie rozstrzyga o dokładnym przebiegu proponowanych 
linii tramwajowych. Zapisy projektu Studium uzupełniono o możliwość zmiany przebiegu 
elementów liniowych takich jak proponowane nowe trasy tramwajowe, pod warunkiem 
utrzymania ciągłości systemu. 
 
Uwaga nr 1186 
 

- wpłynęła 12 października 2017 r. (data wpływu do Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej), 9 października 2017 r. (data stempla pocztowego), 

- dotyczy działki nr 5, w obrębie B-1, położonej przy ul. Liściastej 235/237 oraz działki 
nr 7, w obrębie B-1, położonej przy ul. Liściastej 231/233. 
  

Pani , Pani , Pani , Pani  
, Pani , Pani , Pan  i Pan 

, reprezentowani przez  Panią  
składają uwagę dotyczącą: 

1) wyłączenia ww. działek z obszarów o szczególnych walorach krajobrazowych; 
2) przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 

jednorodzinnej rezydencjonalnej; 
3) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi). 

Składający uwagę informują m.in., że ww. nieruchomości nie są zadrzewione oraz nie 
posiadają niskich zadrzewień śródpolnych, ani naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy, 
czy obszarów wodno-błotnych. 
Do uwagi dołączono pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Na potrzebę ochrony walorów przyrodniczych w sąsiedztwie 
dorzecza Sokołówki wskazują ustalenia innych dokumentów kształtujących politykę 
przestrzenną – obowiązujący Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Łódzkiego wskazuje przedmiotowy rejon miasta do objęcia ochroną prawną jako obszar 
chronionego krajobrazu. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na 
najintensywniej zagospodarowanych terenach wzdłuż ul. Liściastej (w rejonie skrzyżowania 
z ul. Szczecińską) wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „PM – Tereny zabudowy 
mieszkaniowej w układach ulicowych”. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru 
wskazanego w uwadze i jego otoczenia (przewaga terenów niezabudowanych) oraz 
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dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej o szerszym zasięgu. Taki 
kierunek zagospodarowania tej części miasta został także przyjęty w obowiązującym 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą nr 
LXXIII/1531/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 października 2013 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 
Łodzi położonej w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej północną część osiedla Sokołów 
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5598). 
 
Uwaga nr 1187 
 

- wpłynęła 12 października 2017 r. (data wpływu do Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej), 9 października 2017 r. (data stempla pocztowego), 

- dotyczy działki nr 140, w obrębie B-56, położonej przy ul. Zimna Woda 56d oraz 
działek sąsiadujących. 
  

Pan  składa uwagę dotyczącą: 
zachowania przebiegu linii energetycznej 110kV w rejonie ulic: Zimna Woda, Szałwiowa, 
Kąkolowa i drogi ekspresowej S14, wyznaczonego w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. oraz rezygnacji z lokalizacji linii energetycznej 
110kV i jej pasa technologicznego na terenie ww. działki. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Zamieszczony w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium, projektowany 
przebieg linii kablowej 110kV, jest elementem planowanej inwestycji celu publicznego pod 
nazwą: „Domknięcie Łódzkiego Ringu Energetycznego”. Przedsięwzięcie to ma istotne 
znaczenie dla rozwoju energetycznego regionu (poprawa warunków zasilania w energię 
elektryczną). Zgodnie z zapisami projektu Studium przebieg elementów liniowych m.in. 
w zakresie systemów infrastruktury technicznej, będzie podlegał doprecyzowaniu na etapie 
sporządzania planu miejscowego lub wydawania stosownej decyzji administracyjnej. 
W projekcie Studium nie określa się szerokości pasów technologicznych dla sieci 
elektroenergetycznych – wykracza to poza szczegółowość ustaleń studium. 
 
Uwaga nr 1189 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działek nr: 

1. 190/19, w obrębie G-55, położonej przy ul. św. Rafała Kalinowskiego 4a, 
2. 93/10, w obrębie G-55, położonej przy ul. Kolumny 311, 
3. (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi), 
4. 465/7, 464/2 i 465/6, w obrębie B-25, położonych przy ul. Łagiewnickiej, 
5. 4/5, 4/6, 4/7, 4/10 i 5/5, w obrębie S-6, położonych przy al. Tadeusza 

Kościuszki 5, 7,9, 
6. 4/11, 4/12 i 5/7, w obrębie S-6, położonych przy ul. Wólczańskiej 22/26, 
7. 383, w obrębie S-1, położonej przy ul. Zachodniej 109, 
8. 20/14, w obrębie S-8, położonej przy al. Tadeusza Kościuszki 124, 
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9. 38/4, w obrębie S-5, położonej przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 
107a, 

10. 204/5, w obrębie B-22, położonej przy ul. Dojazdowej 5/7, 
11. 111/35, w obrębie G-24, położonej przy ul. Łukowej 4, 
12. 7, w obrębie G-40, położonej przy ul. Gombrowicza 4, 
13. 33/1, 32/1, 34/9 i 31/14, w obrębie W-3, położonych przy ul. Opolskiej. 

 
 składa uwagę dotyczącą: 

1) dla działki wymienionej w pkt 1 dopuszczenia na terenie jednostki funkcjonalno-
przestrzennej PM realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o niskiej 
intensywności w formie „will miejskich” z ograniczeniem do 8 ilości lokali 
w poszczególnych budynkach, z powierzchnią zabudowy nie większą niż 60%, 
współczynnikiem intensywności zabudowy na poziomie 1,2, wysokością do 12 m, 
wielkością powierzchni biologicznie czynnej – minimum 20%; 

2) dla działki wymienionej w pkt 2 przeznaczenia na tereny zabudowy mieszkaniowej 
w układach ulicowych (PM) z dopuszczeniem drugiego pasa zabudowy na zapleczu 
istniejących budynków usytuowanych wzdłuż ulic Kolumny i ul. Rafała 
Kalinowskiego; 

3) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
4) dla działek wymienionych w pkt 4 przeznaczenia na tereny zabudowy mieszkaniowej 

jedno- i wielorodzinnej niskiej (M2); 
5) dla działek wymienionych w pkt 5. zmiany przyjętych wskaźników dotyczących 

zagospodarowania i użytkowania terenów (jednostka W1a). Składający uwagę 
precyzuje: „uwzględnienie w treści Studium istniejącego stanu zabudowy 
i zagospodarowania nieruchomości Spółki przy al. Tadeusza Kościuszki 5/7, w tym 
istnienia dominanty wysokościowej o wysokości 60 m n.p.t., zwiększenia 
współczynnika intensywności zabudowy do 8,5 dla całego kwartału, dla terenu 
z dominantą do poziomu 20. Określenie wysokości zabudowy w pierzejach 25 m 
i wewnątrz kwartału do 30 m n.p.m. wysokości dominanty na obecnym poziomie 
60 m. n.p.t., dopuszczenie wysokości konstrukcji masztów telekomunikacyjnych 
posadowionych na dachu dominanty do max. 20% jej wysokości, ustalenie pow. 
zabudowy do 85% z dopuszczeniem 100%”; 

6) dla działek wymienionych w pkt 6. zmiany przyjętych wskaźników dotyczących 
zagospodarowania i użytkowania terenów (jednostka W1a). Składający uwagę 
precyzuje: „współczynnika intensywności zabudowy do 8,5 dla całego kwartału, 
określenie wysokości zabudowy w pierzejach do 25 m i wewnątrz kwartału do 30 m 
n.p.t. dla dominanty wewnątrz kwartału do 60 m n.p.t., dopuszczenie masztów 
telekomunikacyjnych posadowionych na dachu budynku dominanty do wysokości 
20% wysokości obiektu, ustalenie powierzchni zabudowy do 85% z dopuszczeniem 
100%”; 

7) dla działek wymienionych w pkt 7. zmiany przyjętych wskaźników dotyczących 
zagospodarowania i użytkowania terenów (jednostka W1a). Składający uwagę 
precyzuje: ustalenie współczynnika intensywności zabudowy do 8,5 dla całego 
kwartału. Określenie wysokości zabudowy w pierzejach 25 m i wewnątrz kwartału do 
30 m n.p.t., ustalenie powierzchni zabudowy do 85% z dopuszczeniem do 100%”; 

8) dla działek wymienionych w pkt 8. zmiany przyjętych wskaźników dotyczących 
zagospodarowania i użytkowania terenów (jednostka W3b). Składający uwagę 
precyzuje: ustalenie współczynnika intensywności zabudowy do 8,5 dla całego 
kwartału. Określenie wysokości zabudowy w pierzejach 30 m i wewnątrz kwartału do 
35m n.p.t., ustalenie powierzchni zabudowy do 85% z dopuszczeniem do 100%”; 
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9) dla działki wymienionej w pkt 9. oraz terenu ograniczonego ulicami: dr Stefana 
Kopcińskiego, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Konstytucyjną, St. Małachowskiego 
przeznaczenia na tereny wielkich zespołów mieszkaniowych (M1), a także 
„zwiększenie współczynnika intensywności zabudowy do 3 m, określenie wysokości 
zabudowy w pierzejach do 20 m i wewnątrz kwartału na poziomie 25 m n.p.t., 
z dopuszczeniem dominant wewnątrz kwartału do 35 m n.p.t., ustalenie powierzchni 
zabudowy do 80% z powierzchnią biologicznie czynną do 15%”; 

10) dla działek wymienionych w pkt 10 przeznaczenia na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jedno- i wielorodzinnej niskiej (M2) oraz dopuszczenia, dla całej jednostki M3, 
„zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o niskiej intensywności w formie „willi 
miejskich” z ograniczeniem do 8 ilości lokali w poszczególnych budynkach, 
z powierzchnią zabudowy nie większą niż 60%, współczynnikiem intensywności 
zabudowy na poziomie 1,2, wysokością do 12 m z dopuszczalnym przewyższeniem do 
20 m, wielkością powierzchni biologicznie czynnej – minimum 25%”; 

11) dla działki wymienionej w pkt 11 przeznaczenia na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jedno- i wielorodzinnej niskiej (M2); 

12) dla działki wymienionej w pkt 12 oraz całej jednostki M3 dopuszczenia „zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej o niskiej intensywności w formie „willi miejskich” 
z ograniczeniem do 8 ilości lokali w poszczególnych budynkach, z powierzchnią 
zabudowy nie większą niż 60%, współczynnikiem intensywności zabudowy na 
poziomie 1,2, wysokością do 12 m z dopuszczalnym przewyższeniem do 20 m, 
wielkością powierzchni biologicznie czynnej – minimum 25%”; 

13) dla działek wymienionych w pkt 13 przeznaczenia na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej niskiej na dużych działkach z udziałem terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych. 

Do uwagi dołączono pełnomocnictwo i dowód wniesienia opłaty skarbowej. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na 
wymienionej w uwadze działce wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „PM – 
Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”. Wyznaczanie nowych terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej poza koleją obwodową jest sprzeczne z założeniami 
Strategii Przestrzennego Rozwoju Łodzi 2020+; brak uzasadnienia dla intensyfikowania 
zabudowy w wykształconych strukturach przestrzennych zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. W ramach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „U – Tereny 
zabudowy usługowej”, w granicach której znajduje się wymieniona w uwadze działka, 
możliwa jest realizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jako uzupełnienie 
istniejących układów zabudowy. 
Ad. 4) Uwaga nieuwzględniona. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na 
wskazanych w uwadze działkach wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „M3 – 
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”. Na przedmiotowym obszarze brak jest 
uzasadnienia dla intensyfikowania zabudowy w wykształconych strukturach przestrzennych 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a tym samym brak jest uzasadnienia dla zamiany 
jednostki „M3” na jednostkę „M2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- 
i wielorodzinnej”. 
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Ad. 5) Uwaga nieuwzględniona. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium 
zaproponowano wskaźniki modelowe, których doprecyzowanie nastąpi na etapie 
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto projekt zawiera 
zapisy, które stanowią o możliwości ustalenia maksymalnej wysokości zabudowy zgodnie ze 
stanem istniejącym w sytuacjach szczególnych (określonych w zapisach). 
Ad. 6) Uwaga nieuwzględniona. Przyjęta w projekcie Studium zasada, że zabudowa 
wewnątrz kwartału nie powinna przewyższać zabudowy w pierzejach, ma na celu uzyskanie 
efektu intensyfikacji zabudowy od strony przestrzeni publicznych, a nie wewnątrz kwartałów. 
Zasada ta ma także na celu zachowanie spójności i jednorodności kompozycyjnej 
poszczególnych kwartałów zabudowy. Ponadto zgodnie z zapisami ogólnymi projektu 
Studium dopuszcza się odstępstwa od ustalonej wysokości zabudowy - zgodnie z ustaleniami 
w kartach dla poszczególnych jednostek funkcjonalno-przestrzennych oraz punktem 9 ustaleń 
ogólnych. W projekcie Studium zaproponowano wskaźniki modelowe, których 
doprecyzowanie następuje na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
Ad. 7) Uwaga nieuwzględniona. Przyjęta w projekcie Studium zasada, że zabudowa 
wewnątrz kwartału nie powinna przewyższać zabudowy w pierzejach, ma na celu uzyskanie 
efektu intensyfikacji zabudowy od strony przestrzeni publicznych, a nie wewnątrz kwartałów. 
Zasada ta ma także na celu zachowanie spójności i jednorodności kompozycyjnej 
poszczególnych kwartałów zabudowy. Ponadto zgodnie z zapisami ogólnymi projektu 
Studium dopuszcza się odstępstwa od ustalonej wysokości zabudowy - zgodnie z ustaleniami 
w kartach dla poszczególnych jednostek funkcjonalno-przestrzennych oraz punktem 9 ustaleń 
ogólnych. W projekcie Studium zaproponowano wskaźniki modelowe, których 
doprecyzowanie następuje na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
Ad. 8) Uwaga nieuwzględniona. W projekcie Studium zaproponowano wskaźniki modelowe, 
których doprecyzowanie następuje na etapie sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
Ad. 9) Uwaga nieuwzględniona. Brak uzasadnienia dla intensyfikowania zabudowy 
w wykształconych strukturach przestrzennych zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i wielorodzinnej niskiej. W projekcie Studium zaproponowano wskaźniki modelowe, których 
doprecyzowanie następuje na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
Ad. 10) Uwaga nieuwzględniona. Brak uzasadnienia dla intensyfikowania zabudowy 
w wykształconych strukturach przestrzennych zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i wielorodzinnej niskiej. W projekcie Studium zaproponowano wskaźniki modelowe, których 
doprecyzowanie następuje na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.  
Ad. 11) Uwaga nieuwzględniona. W ramach jednostki „U – Tereny zabudowy usługowej” 
możliwa jest realizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jako uzupełnienie 
istniejących układów zabudowy. 
Ad. 12) Uwaga nieuwzględniona. Brak uzasadnienia dla intensyfikowania zabudowy 
w wykształconych strukturach przestrzennych zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Ad. 13) Uwaga nieuwzględniona. Teren wyznaczonej jednostki „U – Tereny zabudowy 
usługowej” jest wskazany jako rezerwa dla nowego schroniska dla zwierząt. 
 
Uwaga nr 1190 (złożona w 3 egzemplarzach – drugi egzemplarz o nr 1199, trzeci  
o nr 1214) 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
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- dotyczy działek nr: 31, 32, 33/4, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/4, 42/8, 42/9, 42/10, 
42/11, 42/12, 54/3, 53, 52, 2, 41/1, 34/10, 34/3, 34/2, 35, 34/1, 33/2, 33/3, 33/5 i 30, 
w obrębie B-10 – obszar położony pomiędzy ulicami: Przepiórcza, Tajnego 
Nauczania, Porzeczkowa (w Zgierzu). 
  

Pan , Pani , Pan , Pan  
, Pani , Pan , Pani , 

Pan , Pan , Pan , Pan  
 i Pan  oraz 2 osoby popierające uwagę składają uwagę 

dotyczącą: 
przeznaczenia ww. obszaru na tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej 
niskiej „M2” lub „wypłacenia odszkodowania na rzecz właścicieli działek w związku 
z zaniżeniem wartości gruntów, jakie powoduje obecna treść studium w tym zakresie”.  
Składający uwagę informują m.in. że obszar nie jest wykorzystywany rolniczo, posiada gleby 
niskich klas, licznie występują w jego obrębie „samosiejki krzewów i drzew”, teren leży 
na działkach prywatnych, a „pozostawienie tak rozległych niezagospodarowanych terenów 
w pobliżu strefy zurbanizowanej powoduje, ze stają się one bardzo niebezpieczne. Bliskość 
tego typu terenu do Lasu Łagiewnickiego generuje kolejny problem – dzikie zwierzęta”. 
Obszar przylega do ulic posiadających wyposażenie w media – ul. Przepiórcza, 
ul. Porzeczkowa (leżąca w gminie Zgierz). 
Do uwagi dołączono załącznik graficzny (zdjęcia ww. obszaru). 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W projekcie Studium na terenach istniejącej zabudowy wzdłuż ul. Przepiórczej wyznaczono 
jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach 
ulicowych”. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna pozostałej części obszaru 
wskazanego w uwadze (przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta 
ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość 
wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla 
rozwoju zabudowy mieszkaniowej o szerszym zasięgu. 
 
Uwaga nr 1191 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działek nr: 510/1, 511/5, 509/1 i 508, w obrębie P-15, położonych przy 

ul. Krakowskiej. 
  

Pan  składa uwagę dotyczącą: 
sprzeciwu wobec wyłączenia ww. działek spod zabudowy oraz przeznaczenia ich tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „M3” – „jako kontynuacji sąsiedniego kwartału”. 
Składający uwagę dodaje m.in., że na działce nr 508, w obrębie P-15 istnieje budynek 
zabytkowy. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
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Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Ponadto 
rozprzestrzenianie zabudowy na te tereny nie jest wskazane zarówno ze względów 
krajobrazowych jak i ekologicznych. Tereny te łączą się z szerszym obszarem, który stanowi 
istotny element systemu przyrodniczego miasta. 
 
Uwaga nr 1192 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy docelowego systemu transportu zbiorowego oraz sieci dróg na terenie miasta 

Łodzi. 
  

Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przebiegu projektowanych linii tramwajowych oraz perspektywy realizacji dróg: 

1) sprzeciwu wobec zaprojektowania linii tramwajowej wzdłuż ul. Retkińskiej 
i ul. Krzemienieckiej; 

2) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
3) potrzeby uwzględnienia realizacji torowiska tramwajowego do pętli Matek Polskich 

w priorytetach inwestycyjnych miasta do roku 2030; 
4) konieczności szybkiego zaprojektowania i wybudowania Trasy Jana Karskiego, Trasy 

Konstytucyjnej, Trasy Kaczeńcowej oraz dokończenia ul. Śląskiej; 
5) potrzeby ograniczania ruchu samochodowego w centrum, wyznaczania nowych ulic-

ogrodów oraz wzmacniania priorytetu dla komunikacji miejskiej. 
 

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga uwzględniona częściowo. Proponowana trasa tramwajowa wzdłuż 
ul. Retkińskiej i ul. Krzemienieckiej będzie podlegała dalszym analizom i projektowaniu. Jej 
kształt może ulec zmianie. Studium nie rozstrzyga o dokładnym przebiegu proponowanych 
linii tramwajowych. W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na uzupełnieniu 
zapisów dokumentu o możliwość zmiany przebiegu elementów liniowych, takich jak 
proponowane nowe trasy tramwajowe, pod warunkiem utrzymania ciągłości systemu. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Możliwość realizacji tej trasy jest wpisana w treść Studium 
(tekst, rysunki). Wyniki prognozy natężeń potoków pasażerskich na trasie do szpitala 
Centrum Zdrowia Matki Polki nie wskazują na zasadność traktowania tego połączenia jako 
priorytetowego. 
Ad. 4) Uwaga nieuwzględniona. Podjęcie działań zmierzających do realizacji wskazanych 
w uwadze dróg wykracza poza zakres ustaleń studium. Celowość realizacji tych dróg została 
opisana w projekcie Studium. Realizacja zadań infrastrukturalnych należy do zarządcy dróg 
w mieście i jest uzależniona od możliwości finansowych miasta. 
Ad. 5) Uwaga nieuwzględniona. Zapisy projektu Studium w zakresie kształtu docelowego 
systemu transportowego mają na względzie potrzebę poprawy jakości życia i komfortu 
przemieszczania się w strefie centralnej miasta. Zagadnienia dotyczące kwestii organizacji 
ruchu, przekroju ulic - wykraczają poza zakres ustaleń studium. 
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Uwaga nr 1193 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy systemu komunikacyjnego miasta Łódź. 

  
Pan  składa uwagę dotyczącą: 

1) uwzględnienia nowych, zintegrowanych węzłów przesiadkowych: 
a) Zdrowie (ul. Konstantynowska – linia kolejowa) – dodatkowo realizacji P&R, 

kosztem części ogrodów działkowych, B+R, przystanku kolejowego, pasa 
autobusowo-tramwajowego na ul. Konstantynowskiej pod wiaduktem kolejowym 
z bezpośrednim wejściem na peron kolejowy, 

b) Karolew (ul. Maratońska - ul. Walerego Wróblewskiego – dodatkowo realizacji 
przystanku kolejowego, B+R, linii autobusowej),  

c) Smulsko (na wysokości ul. Gimnastycznej) – dodatkowo realizacji P&R, B+R, 
pętli autobusowej, 

d) Olechów (okolice ul. Transmisyjnej) – dodatkowo realizacji P&R, B+R, pętli 
autobusowej. 

2) konieczności ponownego przeanalizowania założeń dotyczących sieci parkingów P&R 
oraz przystanków kolejowych. 

 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) i Ad. 2) Uwzględniając częściowo postulat zawarty w uwadze, w projekcie Studium 
wprowadzono zmianę - dodano zapis o możliwości wyznaczenia nowych stacji/przystanków 
kolejowych lub zmiany lokalizacji wskazanych na schematach, w oparciu o specjalistyczne 
analizy. Studium nie wyklucza zatem powstawania nowych przystanków kolejowych 
i węzłów przesiadkowych w dalszej perspektywie rozwoju transportu kolejowego. 
Studium zawiera jedynie propozycje lokalizacji parkingów przesiadkowych. Szczegółowe 
ustalenia w zakresie ich formy i integracji z poszczególnymi elementami systemów 
transportowych miasta wykraczają poza zakres ustaleń studium. 
Lokalizację pętli autobusowych ustala zarządca dróg i organizator transportu miejskiego – to 
zagadnienie wykracza poza zakres ustaleń studium. 
Wszystkie planowane przystanki kolejowe naniesione na schematy projektu Studium zostały 
wprowadzone zgodnie z opracowaniami Urzędu Marszałkowskiego i zaopiniowane przez 
miejskie jednostki. Nienaniesienie niektórych stacji kolejowych wynika z braku rekomendacji 
wymienionych powyżej instytucji i jednostek miejskich do ich realizacji. Ostateczny kształt 
stacji określany jest przez zarządcę kolei.  
 
Uwaga nr 1195 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działek nr 41/6 i 41/7, w obrębie G-34 i G-36, położonych przy 

ul. Chocianowickiej 189. 
  

Pan  składa uwagę dotyczącą: 
zachowania terenów przemysłowych, przeznaczonych pod zamierzenie inwestycyjne 
o zatrudnieniu min. 3000 osób, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 
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zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. wraz z rozszerzeniem przeznaczenia 
wymienionych terenów pod centra logistyczne, tereny przemysłowe i inwestycyjne. 
Składający uwagę informują m.in., że:  
„1. Wniosek dotyczy obszaru ziemi, obręb geodezyjny nr G34, przylegających do obwodnicy 
S14 - zaraz za terenami przemysłowymi IKEA z jednej strony, do węzła Łódź Lublinek czyli 
do ulicy Nad Dobrzynką, a z drugiej strony w bliskiej odległości ulic Chocianowicka 
i Laskowice. 
2. Tereny były sprawdzane archeologicznie podczas budowy obwodnicy S14, nie znaleziono 
wówczas znalezisk o wartościach archeologicznych.  
3. Tereny proponowane pod inwestycję przemysłowe nie leżą w bezpośrednim sąsiedztwie 
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Międzyrzecze Neru i Dobrzynki” – a więc nie 
zagrażają tym terenom i dalszemu rozwojowi rekreacji (szczegółowo zaznaczono to na 
załączonej mapie). 
4. Tereny zielone obejmują zaś obszar w stronę wsi Gorzew/Górka Pabianicka w stronę torów 
kolejowych i znajdują się po drugiej stronie ulicy nad Dobrzynką, w dolinie rzeki Dobrzynki. 
5. Obszar, który jest przedmiotem naszego wniosku był od początku przewidziany pod 
inwestycje w Studium z 2010 roku te tereny również przewidziane są jako tereny 
przemysłowe przeznaczone pod zamierzenia inwestycyjne o zatrudnieniu min. 3000 osób. 
6. Ziemie, które wchodzą w skład ww. obszaru to ziemie klas 5 i 6 więc są to ziemie bardzo 
niskiej jakości. Obecnie prowadzona działalność rolnicza na części tych terenów polega 
bardziej na ochronie tych terenów przed kompletną degradacją niż na uprawach rolniczych 
przynoszących dochód ich właścicielom.(…). 
7. Zachowanie i ujęcie tych terenów w planie zagospodarowania przestrzennego Łodzi jako 
tereny przemysłowe/logistyczne zwiększa bardzo szansę ściągnięcia do Łodzi poważnych 
inwestorów. (…). 
8. Obecnie po drugiej stronie obwodnicy S-14 vis a vis przedmiotowego obszaru - w obszarze 
należącym do gminy Ksawerów tworzona jest obecnie strefa ekonomiczna i w najbliższym 
czasie planowana jest inwestycja dotycząca budowy fabryki AGD dużego światowego 
koncernu MIELE. 
9. Ww. tereny znajdują się w doskonałej lokalizacji dla potencjalnych inwestorów, z punktu 
widzenia logistyki działania -przy obwodnicy S-14, z dobrym, szerokim wjazdem do Łodzi, 
jednocześnie blisko drogi S-8, wschodniej obwodnicy, z dojazdem do autostrady A l i A2 – 
a wkrótce przy zachodniej obwodnicy Łodzi, z dojazdem do Zgierza”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie możliwości realizacji funkcji przemysłowej na części działki 
nr 41/7, położonej w odległości do około 130 m od jej północnej granicy. Po 
przeprowadzeniu ponownych analiz, w projekcie Studium wskazano możliwy, maksymalny 
zasięg rozwoju terenów aktywności gospodarczej w tym rejonie miasta – wyznaczono 
jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „AG1 – Tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej 
uciążliwości” oraz wskazano strefy kształtowania zieleni izolacyjnej na styku z terenami 
mieszkaniowymi. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie możliwości realizacji funkcji przemysłowej na pozostałej 
części działki nr 41/7 oraz działce nr 41/6, a także określenia minimalnego poziomu 
zatrudnienia dla realizacji zamierzeń inwestycyjnych.  
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Pozostała część przedmiotowego terenu nie została wskazana do zainwestowania pod tereny 
aktywności gospodarczej, z uwagi na wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe 
przedmiotowych nieruchomości i ich otoczenia – tereny te łączą się z szerszym obszarem, 
który stanowi istotny element systemu przyrodniczego miasta.  
Za granicę zasięgu terenów przemysłowych przyjęto istniejącą drogę główną ruchu 
przyspieszonego (S14 bis) – tereny zlokalizowane na południe od ww. drogi pozostawiono 
w strefie terenów wyłączonych spod zabudowy, w jednostce funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. 
W projekcie Studium nie określa się minimalnego poziomu zatrudnienia dla realizacji 
zamierzeń inwestycyjnych – ta część uwagi wykracza poza szczegółowość ustaleń projektu 
Studium. 
 
Uwaga nr 1196 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 86/6, w obrębie G-38, położonej przy ul. Ksawerowskiej 83. 

  
Pan  składa uwagę dotyczącą: 

1) sprzeciwu wobec przeznaczenia ww. obszaru na tereny aktywne przyrodniczo; 
2) wprowadzenia możliwości realizacji na ww. terenie inwestycji związanej z usługami 

kulturalno-sportowymi. 
 

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) i Ad. 2) Po przeprowadzeniu ponownych analiz, w projekcie Studium wskazano 
możliwy, maksymalny zasięg rozwoju terenów aktywności gospodarczej w tym rejonie 
miasta – wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „AG1 – Tereny aktywności 
gospodarczej o ograniczonej uciążliwości” obejmującą m.in. wskazaną w uwadze działkę 
oraz wskazano strefy kształtowania zieleni izolacyjnej na styku z terenami mieszkaniowymi. 
Zgodnie z zapisami projektu Studium dla tej jednostki, tereny usługowe stanowią 
dopuszczalne przeznaczenie terenów w tej jednostce. 
 
Uwaga nr 1197 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy terenu zieleni przylegającego do torów kolejowych, w południowej części 

osiedla Marysin, w obrębie B-22, oznaczonego w projekcie Studium jako „U”, 
położonego między ulicami: Warszawską, Tęczową, Góralską i Centralną, a torami 
kolejowymi,. 
  

Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. obszaru na tereny zieleni urządzonej „Z” lub tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe „RW”.  
Składająca uwagę informuje m.in., że zieleń występująca na tym terenie „stanowi cenny 
obszar aktywny przyrodniczo, jest także ważnym buforem chroniącym zabudowę 
mieszkaniową M3 osiedla Marysin od uciążliwości torów kolejowych (…). Zlokalizowanie 
tam usług doprowadziłoby do całkowitej likwidacji (…) zieleni (…), otworzyłoby osiedle na 
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hałas kolejowy oraz wprowadziłoby dodatkowe uciążliwości związane z obsługą tych 
obiektów i wzmożonym ruchem samochodowym (…). Powstający na narożniku ulic 
Warszawskiej i Tęczowej duży obiekt usługowy całkowicie zaspokoi zapotrzebowanie 
osiedla na usługi (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwzględniając częściowo postulat zawarty w uwadze, w projekcie Studium wprowadzono 
zmianę polegającą na dodaniu zapisu dla terenu jednostki funkcjonalno-przestrzennej „U –
Tereny zabudowy usługowej” o konieczności zachowania dużego udziału zieleni 
w zagospodarowaniu terenów wskazanych w uwadze.  
 
Uwaga nr 1198 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy obrębu B-21, obszaru terenu zieleni w południowej części osiedla Marysin, 

ograniczony od wschodu i zachodu ul. Wycieczkową i ul. Centralną, a od północy 
i południa ogrodami działkowymi i zamkniętym osiedlem willowym, oznaczony 
w projekcie Studium jako M4. 
  

Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. obszaru na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej na 
dużych działkach z udziałem terenów rekreacyjno-wypoczynkowych (M4/RW).  
Składająca uwagę informuje m.in., że na ww. obszarze występuje „zieleń o charakterze leśno-
parkowym, pozostałość po szkółkach zieleni miejskiej, bardzo cenna przyrodniczo”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Wyznaczona w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium jednostka 
funkcjonalno-przestrzenna „M4 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dużych 
działkach” obejmuje tereny, na których planowana jest zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna o małej intensywności. Co najmniej 30% powierzchni terenu musi pozostać 
biologicznie czynna. Wyznaczenie w tym rejonie miasta jednostki mieszkaniowej stanowi 
kontynuację polityki planistycznej zawartej w obowiązującym Studium. Osiedle willowe przy 
ul. Widokowej i ul. Wakacyjnej zostało zrealizowane jako pierwszy etap, opracowanej 
kilkanaście lat temu, koncepcji zagospodarowania tego rejonu miasta zakładającej budowę 
osiedla domów jednorodzinnych.  
 
Uwaga nr 1200 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działek nr 49/2 i 55, w obrębie P-3, położonych przy ul. Podchorążych 80a. 
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Pani   prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą  
 składa uwagę dotyczącą: 

1) przeznaczenia działki nr 49/2 i 55 na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
niskiej na dużych działkach (M4) lub tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
niskiej na dużych działkach z udziałem terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
(M4/RW); 

2) przeznaczenia działki nr 49/2 na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
niskiej (M3). 

 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Ponadto 
rozprzestrzenianie zabudowy na te tereny nie jest wskazane zarówno ze względów 
krajobrazowych jak i ekologicznych. Tereny te łączą się z szerszym obszarem, który stanowi 
istotny element systemu przyrodniczego miasta. W zakresie zmiany klasyfikacji części działki 
nr 49/2 z jednostki „M4 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dużych 
działkach” na „M3 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”, to ze względu na 
zagospodarowanie sąsiednich działek budowlanych (powierzchnia, wskaźnik powierzchni 
zabudowy) w projekcie Studium nie wprowadzono zmiany w tym zakresie. 
 
Uwagi o numerach 1201 i 1239 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 9 października 2017 r.,  
- dotyczą ciągu ul. Retkińskiej (od skrzyżowania z al. ks. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego) – ul. Krzemienieckiej (do skrzyżowania z ul. Konstantynowską). 
 
Pani  – uwaga nr 1201 i Pan  

 – uwaga nr 1239 składają uwagi dotyczące: 
rezygnacji z projektowanej linii tramwajowej w ul. Retkińskiej. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Proponowana trasa tramwajowa wzdłuż ul. Retkińskiej i ul. Krzemienieckiej będzie podlegała 
dalszym analizom i projektowaniu. Jej kształt może ulec zmianie. Studium nie rozstrzyga 
o dokładnym przebiegu proponowanych linii tramwajowych. W projekcie Studium 
wprowadzono zmianę polegającą na uzupełnieniu zapisów dokumentu o możliwość zmiany 
przebiegu elementów liniowych takich jak proponowane nowe trasy tramwajowe, pod 
warunkiem utrzymania ciągłości systemu. 
 
 



526 

Uwagi o numerach 1203 i 1223 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 9 października 2017 r.,  
- dotyczą ul. Telefonicznej od wyjazdu z zajezdni do al. Grzegorza Palki. 

 
Pani  – uwaga nr 1203 i Pan  

– uwaga nr 1223 składają uwagi dotyczące: 
utworzenia toru tramwajowego biegnącego wzdłuż ul. Telefonicznej – od zajezdni do 
al. Grzegorza Palki. Pozwoliłoby to na zniwelowanie ryzyka paraliżu komunikacji 
tramwajowej w przypadku awarii na jedynej obecnie trasie wyjazdowej z zajezdni. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
Studium nie proponuje wyznaczania na tym odcinku nowej linii tramwajowej ze względu na 
niskie wartości natężeń potoków pasażerskich na osiedli Stoki. W Studium zakłada się 
możliwość realizacji dodatkowych elementów sieci komunikacyjnej, służących potrzebom 
technicznym i eksploatacyjnym. 
 
Uwaga nr 1205 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 167/29, w obrębie W-35, położonej przy ul. Elżbiety Łokietkówny, 

nieruchomość oznaczona w projekcie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego nr 143 jako 5MW. 
  

Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. obszaru na tereny leśne.  
Składająca uwagę podkreśla, że „według Programu ochrony środowiska dla miasta Łodzi na 
lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018, pkt 5.4 „Ochronie powinny podlegać 
obszary współtworzące system przyrodniczy miasta, gwarantujące mieszkańcom Łodzi 
pożądaną, wysoką jakość środowiska przyrodniczego oraz umożliwiające ochronę 
różnorodności biologicznej miasta (…)” oraz „W planach rozwojowych Łodzi pozostaje 
powiększanie liczby i powierzchni terenów ogólnodostępnej zieleni, służącej wypoczynkowi 
i rekreacji”. Według Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi jako polityki sektorowej 
„Strategii zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+” odnoszącej się do architektury i urbanistyki 
miasta z czerwca 2012 r.: „Obszary uzupełniające miasta posiadają bardzo zróżnicowaną 
zabudowę i sposób użytkowania przestrzeni. Znaczna ich część znajduje się w początkowej 
fazie urbanizacji, w jej najgorszym wydaniu – chaotycznej zabudowy przedmieść – 
niekontrolowanej zabudowy jednorodzinnej, składowo-magazynowej, przemysłowej oraz 
monofunkcyjnych osiedli mieszkaniowych, nieposiadających cech miejskich”. Dodatkowo, 
z uwagi na bliskość zakładów produkcyjnych (…) oraz autostrady A1, (…) istotne jest, aby 
zachować na osiedlu Olechów wszelkie możliwe fragmenty terenów zielonych, 
poprawiających jakość powietrza oraz stanowiących barierę przed hałasem”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
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Wyjaśnienie: 
Obszar pomiędzy ul. Elżbiety Łokietkówny i ul. Janusza Mazowieckiego – częściowo 
zabudowany – otoczony jest zespołami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Z tego 
względu został włączony w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „M1 – Tereny 
wielkich zespołów mieszkaniowych”, wyznaczonej jako kontynuacja istniejących zespołów 
zabudowy osiedla Olechów. Możliwość ustalenia innego przeznaczenia dla działki nr 167/29 
wykracza poza zakres szczegółowości ustaleń studium. W projekcie Studium nie wyznacza 
się lasów i terenów zieleni urządzonej, o powierzchni mniejszej niż 3 ha, nie będących 
w Zarządzie Zieleni Miejskiej. Projekt Studium uzupełniono o zapis umożliwiający 
funkcjonowanie istniejących oraz tworzenie nowych terenów zieleni urządzonej w ramach 
wszystkich wyznaczonych jednostek funkcjonalno-przestrzennych. Doprecyzowanie zasięgu 
terenów zieleni nastąpi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
 
Uwaga nr 1206 

 
- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy projektu Studium. 

  
Pan , Pani , Pani  i Pani 

  –     
składają uwagę dotyczącą: 
przyjętych standardów dostępności do terenów zieleni i przyjęcia wskaźnika rzeczywistej 
odległości od terenu zieleni urządzonej zamiast buforu dojścia w linii prostej. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ze względu na skalę, zakres i szczegółowość sporządzania dokumentu studium wskazane 
w uwadze wymogi można uwzględnić na etapie sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
Jednocześnie projekt Studium uzupełniono o zapis obligujący do kierowania się przy 
sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przesłankami 
wskazanymi przez składającego uwagę. 
 
Uwaga nr 1207 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działek od nr 19/3 i 19/4 do 43/5, w obrębie G-45, położonych przy 

ul. Kolumny od 36a do 116 (zgodnie z załącznikiem graficznym do uwagi). 
  

Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  
Składająca uwagę informuje m.in., że ww. obszar położony jest w sąsiedztwie zabudowy 
jednorodzinnej, jest dobrze skomunikowany, w niedalekiej odległości od zabudowy 
magazynowej i logistycznej. Proponuje, aby tereny zieleni stanowiły uzupełnienie zabudowy 
mieszkaniowej. 
Do uwagi dołączono załącznik graficzny wskazujący obszar objęty uwagą. 
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Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na najintensywniej 
zagospodarowanych terenach istniejącej zabudowy wzdłuż ul. Kolumny i ul. Józefów 
wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej 
w układach ulicowych”. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna pozostałej części 
obszaru wskazanego w uwadze (przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna 
w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają 
możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej 
przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej o szerszym zasięgu. Obszar ten został 
więc włączony w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne 
przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla 
wszystkich terenów w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała 
w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie 
stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
Ponadto część obszaru wskazanego w uwadze zajmuje dolina rzeki Olechówki. 
Rozprzestrzenianie zabudowy na te tereny nie jest wskazane zarówno ze względów 
krajobrazowych jak i ekologicznych. 
 
Uwaga nr 1208 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy ciągu ulic: gen. Michała Tokarzewskiego – Tadeusza Boya-Żeleńskiego – 

Sporna – Wojska Polskiego. 
  

Pan  składa uwagę 
dotyczącą: 
wyznaczenia linii tramwajowej w śladzie projektowanej drogi łączącej ul. Dolną i ul. Wojska 
Polskiego, w ciągu ulic: Dolna – gen. Michała Tokarzewskiego – Tadeusza Boya-Żeleńskiego 
– Sporna – Wojska Polskiego oraz włączenia w zaproponowaną trasę tramwajową w ciągu 
ulic: Sporna – bł. Anastazego Pankiewicza – al. Grzegorza Palki – dr. Stefana Kopcińskiego.  
Składający uwagę dodaje m.in., że na obszarze ograniczonym ulicami: Wojska Polskiego, 
Sporna, Zagajnikowa, Inflancka i Łagiewnicka występuje niewystarczająca oferta transportu 
publicznego. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Zaproponowano wyznaczenie nowej linii tramwajowej w ul. Marysińskiej, co znacznie 
poprawi obsługę komunikacji zbiorowej wewnątrz całego osiedla mieszkaniowego. 
Wyznaczenie linii w śladzie projektowanej drogi, o której mowa w uwadze, nie wpłynęłoby 
równie skutecznie na poprawę obsługi komunikacyjnej tej części miasta (przewiduje się 
mniejsze wartości natężenia potoków pasażerskich). 
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Uwaga nr 1209 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy ciągu ul. Andrzeja Struga – ul. Juliana Tuwima. 

  
Pan  składa uwagę 
dotyczącą: 
przywrócenia linii tramwajowej od ul. Przędzalnianej do ul. Gdańskiej w ciągu ul. Andrzeja 
Struga – ul. Juliana Tuwima. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Studium nie proponuje odtworzenia trasy tramwajowej w ul. Andrzeja Struga i ul. Juliana 
Tuwima. Nowe trasy będą przebiegać na terenie Nowego Centrum Łodzi. Prognozy natężenia 
potoków pasażerskich nie wskazują na konieczność realizacji w tym rejonie kolejnej trasy 
tramwajowej. 
 
Uwaga nr 1210 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy projektowanej Trasy Wojska Polskiego. 

 
Pan  składa uwagę 
dotyczącą: 
utrzymania rezerwy terenowej w śladzie projektowanej Trasy Wojska Polskiego jako zapas 
dla linii transportu publicznego. 
Składający uwagę informuje m.in., że „pozostawienie rezerwy terenowej umożliwi 
w przyszłości stworzenie dodatkowego połączenia z Aleksandrowem Łódzkim, realizowanym 
środkami transportu publicznego”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na wrysowaniu przebiegu 
projektowanej Trasy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Szczecińskiej do al. Włókniarzy. 
Trasa ta została uznana za istotny element sieci ulic miasta w obowiązującym Studium oraz 
Aktualizacji Studium Systemu Transportowego dla Miasta Łodzi. Będzie stanowiła dojazd do 
węzła drogi ekspresowej S14, a także pełniła ważną rolę połączenia rejonów Teofilowa 
i Złotna z obszarem śródmiejskim miasta. W przypadku niedrożności ul. Bolesława 
Limanowskiego, Trasa Wojska Polskiego będzie stanowiła jedyną alternatywę dla 
mieszkańców tych rejonów miasta. Studium nie wyklucza możliwości funkcjonowania 
połączeń transportu publicznego na tej trasie. 
Faktyczny zasięg pasa drogowego, organizacja ruchu i potrzeby w zakresie wykupu 
poszczególnych działek będą podlegały doprecyzowaniu na etapie wydawania stosownej 
decyzji administracyjnej. 
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Uwaga nr 1211 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy ul. Srebrzyńskiej. 

  
Pan  składa uwagę 
dotyczącą: 
przywrócenia ciągłości ul. Srebrzyńskiej przy al. Włókniarzy oraz przedłużenia linii 
tramwajowej do dawnej pętli Biegunowa.  
Składający uwagę informuje m.in., że „działanie to będzie wymagało (…), aby podczas 
budowy tunelu średnicowego, tory kolejowe na wysokości ul. Srebrzyńskiej znajdowały się 
na odpowiednio niskim poziomie, co umożliwi przeprowadzenie nad nimi torów 
tramwajowych. Przywrócenie ciągłości ul. Srebrzyńskiej zapewni dodatkowy wyjazd 
z osiedla im. Montwiłła Mireckiego”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Studium nie przewiduje przywrócenia ciągłości przebiegu ul. Srebrzyńskiej, ani przedłużenia 
trasy tramwajowej wzdłuż ul. Srebrzyńskiej do dawnej pętli Biegunowa. Ze względu na 
bliskość węzłów drogowych i tramwajowych oraz otaczającą zabudowę, stworzenie 
połączenia drogowego i przejazdu tramwajowego jest niemożliwe. Poziom linii kolejowej 
w tym rejonie nie ulegnie zmianie, a ze względu na budowę łącznic tunelowych 
i bezkolizyjnych przejazdów korekta niwelety jest wykluczona. 
 
Uwaga nr 1212 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy ul. Rzgowskiej i rejonu wokół Centrum Zdrowia Matki Polki. 

  
Pan  składa uwagę 
dotyczącą: 
utrzymania wyznaczonej linii tramwajowej do Centrum Zdrowia Matki Polki wraz z pętlą. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga nie zawiera sformułowania zarzutu do ustaleń projektu Studium, którego 
uwzględnienie wiązałoby się z koniecznością wprowadzenia zmian w projekcie. 
 
Uwaga nr 1215 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działek nr 399/21 i 399/25, w obrębie B-5, położonych przy ul. Liściastej 56. 

  
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny handlowo-usługowe.  
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Składający uwagę informuje m.in., że na ww. terenie obecnie funkcjonują obiekty usługowe 
oraz, że na przedmiotowym obszarze obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, przeznaczający go pod budownictwo wielorodzinne. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna otoczenia przedmiotowych nieruchomości 
(istniejące osiedle mieszkaniowe) oraz stopień szczegółowości dokumentu studium 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej wyłącznie dla rozwoju zabudowy usługowej. W wyłożonym do 
publicznego wglądu projekcie Studium, przedmiotowe działki włączono do jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „M1 – Tereny wielkich zespołów mieszkaniowych”. Zgodnie 
z ustaleniami projektu Studium, tereny zabudowy usługowej stanowią dopuszczalne 
przeznaczenie terenów w tej jednostce – usługi podstawowe stanowią integralną funkcję 
wielorodzinnych osiedli mieszkaniowych. 
 
Uwaga nr 1216 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działek nr 298/1 i 318/1, w obrębie B-8, położonych przy ul. Łososiowej b.n. 

  
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zieleni.  
Składający uwagę informuje m.in., że mieszkańcy osiedla zorganizowali zbiórkę podpisów 
dla pozostawienia ww. działek jako tereny zieleni oraz zgłaszali zadania do Budżetu 
Obywatelskiego mające na celu ochronę zieleni na ww. terenie. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga wykracza poza szczegółowość ustaleń studium. W projekcie Studium nie wyznacza 
się lasów i terenów zieleni urządzonej, o powierzchni mniejszej niż 3 ha, nie będących 
w Zarządzie Zieleni Miejskiej. Projekt Studium uzupełniono o zapis umożliwiający 
funkcjonowanie istniejących oraz tworzenie nowych terenów zieleni urządzonej w ramach 
wszystkich wyznaczonych jednostek funkcjonalno-przestrzennych. Doprecyzowanie zasięgu 
terenów zieleni nastąpi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
 
Uwaga nr 1217 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działek nr: 32/4, 33, 73, 23/2 i 32/5, w obrębie W-1. 

  
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia działek nr 73 i 23/2 na tereny zabudowy mieszkaniowej. 
Składająca uwagę informuje m.in., że ww. działki posiadają niską IV klasę gleb, co 
powoduje, że wydajność rolnicza tych działek jest niska. Ponadto składająca uwagę 
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informuje, że działki nr: 32/4, 33 i 32/5 leżą przy ul. Strykowskiej, o bardzo dużym natężeniu 
ruchu samochodowego, a oprócz tego znajdują się na terenie podmokłym, co utrudnia 
wykonywanie prac polnych.  
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie umożliwienia realizacji zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej na działkach nr: 32/4, 33 i 32/5. W projekcie Studium wprowadzono zmianę 
polegającą na włączeniu ich w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „M4 – Tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dużych działkach”. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie: 

- umożliwienia realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działce nr 73 oraz 
w południowej części działki nr 23/2 (północna część tej działki zlokalizowana jest 
w jednostce funkcjonalno-przestrzennej „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej 
w układach ulicowych”), 

- wydzielenia jednostki funkcjonalno-przestrzennej „PM – Tereny zabudowy 
mieszkaniowej w układach ulicowych”. Obszar działek nr: 32/4, 32/5 i 33 oraz 
sąsiadujących z nimi terenów obecnie jest niezabudowany, otoczony wokół zabudową 
w układach ulicowych. Kształt obszaru oraz brak zabudowy (brak istniejącej struktury 
przestrzennej o ruralistycznym rodowodzie) powodują, że nie jest uzasadnione 
włączenie go w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „PM”. Możliwość 
zaprojektowania nowej struktury przestrzennej, z wykorzystaniem w optymalny 
sposób przewidzianej do urbanizacji przestrzeni, daje włączenie obszaru w granice 
jednostki „M4 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dużych 
działkach”. 

 
Uwaga nr 1218 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 1/44, 1/41, 1/42, 1/43 i 1/15, w obrębie P-13, położonych 

w rejonie ulic: Spadochroniarzy, Namiotowej, Krańcowej i Biegunowej. 
 

, reprezentowana przez  
 składa uwagę dotyczącą: 

przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej niskiej 
(M2) lub względnie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej (M3).  
Składający uwagę informuje m.in., że posiada prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę 
dla działki nr 1/44. Dodatkowo zaznacza, że ww. nieruchomość „oraz tereny bezpośrednio 
z nią sąsiadujące obecnie nie posiadają żadnych istotnych walorów środowiskowo-
przyrodniczych, a w szczególności nie występują na tym terenie żadne cieki wodne, czy też 
(…) wartościowe przyrodniczo skupiska roślinności lub siedliska zwierząt. Wartościowe 
przyrodniczo tereny znajdują się wyłącznie na obszarze oznaczonym w projekcie Studium 
symbolem M4/RW, a tereny te stanowią własność publiczną gminy Łódź”. 
Do uwagi dołączono: 

- pełnomocnictwo z dowodem uiszczenia opłaty, 
- wydruk księgi wieczystej, 



533 

- decyzje o warunkach zabudowy dla nieruchomości Skarżącego wraz z decyzjami 
o pozwoleniu na budowę i decyzjami przenoszącymi. 

 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W projekcie Studium dla nieruchomości wskazanej w uwadze podtrzymane zostanie 
zakwalifikowanie do jednostki „Z – Tereny zieleni urządzonej o powierzchni minimum 3 ha 
i dolin rzecznych w strefie zurbanizowanej”. W związku z wprowadzeniem do projektu 
Studium zmiany, polegającej na włączeniu terenu dawnego poligonu wojskowego Brus 
w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „Z – Tereny zieleni urządzonej o powierzchni 
minimum 3 ha i dolin rzecznych w strefie zurbanizowanej”, podtrzymana została tożsama 
funkcja dla terenu bezpośrednio sąsiadującego z terenem dawnego poligonu.  
Dla terenów tych (zarówno dla terenu dawnego poligonu wojskowego Brus jak i terenu na 
północ od ul. Biegunowej) nie przewiduje się możliwości realizacji zabudowy 
mieszkaniowej, zakłada się m.in. potrzebę włączenia w system przestrzeni publicznie 
dostępnych. Dodatkowo należy zauważyć, że działki nr: 1/41, 1/42 i 1/43 w ewidencji 
gruntów są sklasyfikowane jak grunty leśne (Ls), w związku z powyższym zachodzi potrzeba 
ich zachowania i włączenia w szerszy zasięg terenów zieleni urządzonej. Należy również 
nadmienić, że dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową, wyklucza możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
 
Uwaga nr 1219 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 1/41, 1/42, 1/43 i 1/15, w obrębie P-13, położonych w rejonie ulic: 

Spadochroniarzy, Namiotowej, Krańcowej i Biegunowej. 
 
Pani , reprezentowana przez  
składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej niskiej 
(M2) lub względnie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej (M3).  
Składająca uwagę informuje m.in., że działka nr 1/44, w obrębie P-13 posiada prawomocną 
decyzję o pozwoleniu na budowę. Dodatkowo zaznacza, że ww. nieruchomość „oraz tereny 
bezpośrednio z nią sąsiadujące obecnie nie posiadają żadnych istotnych walorów 
środowiskowo-przyrodniczych, a w szczególności nie występują na tym terenie żadne cieki 
wodne, czy też (…) wartościowe przyrodniczo skupiska roślinności lub siedliska zwierząt. 
Wartościowe przyrodniczo tereny znajdują się wyłącznie na obszarze oznaczonym 
w projekcie Studium symbolem M4/RW, a tereny te stanowią własność publiczną gminy 
Łódź”. 
Do uwagi dołączono: 

- pełnomocnictwo z dowodem uiszczenia opłaty, 
- wydruk księgi wieczystej, 
- kopia pisma Składającej uwagę – Pani  z dnia 12.08.2015 r., 
- kopia pismo Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi z dnia 19.08.2015 r. 

 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
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Wyjaśnienie: 
W projekcie Studium dla nieruchomości wskazanej w uwadze podtrzymane zostanie 
zakwalifikowanie do jednostki „Z – Tereny zieleni urządzonej o powierzchni minimum 3 ha 
i dolin rzecznych w strefie zurbanizowanej”. W związku z wprowadzeniem do projektu 
Studium zmiany, polegającej na włączeniu terenu dawnego poligonu wojskowego Brus 
w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „Z – Tereny zieleni urządzonej o powierzchni 
minimum 3 ha i dolin rzecznych w strefie zurbanizowanej”, podtrzymana została tożsama 
funkcja dla terenu bezpośrednio sąsiadującego z terenem dawnego poligonu.  
Dla terenów tych (zarówno dla terenu dawnego poligonu wojskowego Brus jak i terenu na 
północ od ul. Biegunowej) nie przewiduje się możliwości realizacji zabudowy 
mieszkaniowej, zakłada się m.in. potrzebę włączenia w system przestrzeni publicznie 
dostępnych. Dodatkowo należy zauważyć, że działki nr: 1/41, 1/42 i 1/43 w ewidencji 
gruntów są sklasyfikowane jak grunty leśne (Ls), w związku z powyższym zachodzi potrzeba 
ich zachowania i włączenia w szerszy zasięg terenów zieleni urządzonej. Należy również 
nadmienić, że dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową, wyklucza możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
 
Uwaga nr 1220 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy projektowanego przebiegu ul. Listopadowej. 

  
Mieszkańcy osiedla Stoki – Pani  i 11 osób popierających uwagę 
składają uwagę dotyczącą: 

1) zmiany przebiegu ul. Listopadowej, przeniesienia połączenia ul. Brzezińskiej 
i ul. Pomorskiej z ul. Listopadowej na ul. Arniki i ul. Iglastą (prostopadle do 
ul. Pomorskiej); 

2) pozostawienia ul. Listopadowej jako drogi lokalnej. 
Do uwagi dołączono listę Mieszkańców osiedla Stoki popierających uwagę. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Zaproponowany w projekcie Studium przebieg 
ul. Listopadowej ma na celu zapewnienie bezpośredniej obsługi komunikacyjnej dla 
przyległego terenu tj. istniejących i projektowanych osiedli mieszkaniowych. Wyznaczenie 
ul. Listopadowej, jako drogi klasy zbiorczej (Z) w śladzie ul. Olkuskiej i ul. Arniki nie jest 
uzasadnione przestrzennie – przebieg drogi przez obszary niezurbanizowane nie znajdzie 
odzwierciedlenia w potokach ruchu.  
Zgodnie z zapisami projektu Studium, dopuszcza się możliwość zmiany przebiegu elementów 
liniowych, takich jak drogi, pod warunkiem utrzymania ciągłości systemu. Szczegółowe 
trasowanie przebiegu drogi nastąpi na etapie wydawania stosownej decyzji administracyjnej. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Zaproponowany przebieg oraz klasa ul. Listopadowej są 
zgodne z obowiązującym Studium. Zapewnienie w tym rejonie przejazdów w kierunku 
północy i południa jest niezbędne. W projekcie Studium zaleca się budowę uregulowanego 
odcinka ulicy w miejscu istniejących przejazdów po nawierzchniach w złym stanie 
technicznym. Realizacja projektowanej ulicy nie będzie się wiązała z obszerną rozbudową, 
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lecz regulacją i remontem ulic oraz budową podstawowych elementów tj. odpowiednia 
nawierzchnia, chodniki. 
 
Uwaga nr 1224 

 
- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 167/29, w obrębie W-35. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 

1) sprzeciwu wobec wprowadzania na ww. terenie zabudowy wielorodzinnej, usług 
i infrastruktury przemysłowej; 

2) przeznaczenia ww. obszaru na tereny zieleni urządzonej i rekreacyjnej 
z dopuszczeniem terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych, ogródków 
jordanowskich, dróg rowerowych i ciągów pieszych. 

Składająca uwagę informuje m.in., że „jednym z najważniejszych punktów decyzji 
wywłaszczeniowej jest określenie celu publicznego, na jaki nieruchomość jest wywłaszczana. 
Wskazanie celu musi być precyzyjne i konkretne. Z jednej strony art. 136 ust. 1 ugn wyraża 
podstawową regułę, że nieruchomość wywłaszczona nie może być użyta na cel inny niż 
określony w decyzji o wywłaszczeniu. Z drugiej – art. 137 ust. 1 ugn precyzuje, kiedy 
nieruchomość uznaje się za zbędną na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. Zarówno 
w doktrynie, jak i orzecznictwie sądowym jest bezsporne, że wywłaszczenie jest wyjątkowym 
środkiem, który może być stosowany wyłącznie w sytuacji niemożności realizacji danego 
celu publicznego za pomocą innych środków prawnych, a samą nieruchomość można 
wykorzystać jedynie na cel wywłaszczenia oraz jego realizację na wywłaszczonej 
nieruchomości. Nie ma wątpliwości, jeżeli na nieruchomości wywłaszczonej pod osiedle 
mieszkaniowe stoją bloki. W utrwalonym orzecznictwie NSA przyjęto, że cel wywłaszczenia 
nieruchomości na budowę osiedla mieszkaniowego jest osiągnięty także wówczas, gdy na 
danej nieruchomości wybudowano jedynie infrastrukturę towarzyszącą osiedla, np. parkingi, 
ciągi komunikacyjne, obiekty handlowe, infrastrukturę techniczną lub urządzono zieleń (np. 
NSA z 20 stycznia 1999 r., IV SA 2033/96)”. Składająca uwagę zaznacza, że w chwili 
obecnej drogi otaczające osiedla: Opolczyka, Residense i Nowy Olechów są przeładowane. 
„Istotny problem dotyczy również miejsc parkingowych, które nie są zapewniane przez 
deweloperów dla wszystkich. (…) Budowa kolejnych bloków spowoduje również znaczne 
zacienienie bloków osiedla Opolczyka od strony wschodniej oraz zjawisko charakterystyczne 
dla starego budownictwa tzw. budowania „okno w okno”. Składająca uwagę dodaje, że „las, 
który obecnie znajduje się na działce 167/29” stanowi miejsce integracji, rekreacji 
i wypoczynku wszystkich mieszkańców okolicznych osiedli. „Sprawia, że ta część Łodzi jest 
atrakcyjna, przyjazna, zielona i czysta”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) i Ad. 2) Obszar pomiędzy ul. Elżbiety Łokietkówny i ul. Janusza Mazowieckiego – 
częściowo zabudowany – otoczony jest zespołami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
Z tego względu został włączony w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „M1 – 
Tereny wielkich zespołów mieszkaniowych”, wyznaczonej jako kontynuacja istniejących 
zespołów zabudowy osiedla Olechów. Możliwość ustalenia innego przeznaczenia dla działki 
nr 167/29 wykracza poza zakres szczegółowości ustaleń studium. W projekcie Studium nie 
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wyznacza się lasów i terenów zieleni urządzonej, o powierzchni mniejszej niż 3 ha, nie 
będących w Zarządzie Zieleni Miejskiej. Projekt Studium uzupełniono o zapis umożliwiający 
funkcjonowanie istniejących oraz tworzenie nowych terenów zieleni urządzonej w ramach 
wszystkich wyznaczonych jednostek funkcjonalno-przestrzennych. Doprecyzowanie zasięgu 
terenów zieleni nastąpi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
 
Uwaga nr 1225 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działek położonych przy ul. Konstantynowskiej od 107 (folwark) do 115. 

  
Pan  składa uwagę 
dotyczącą: 
utrzymania na ww. obszarze terenów zabudowy wielofunkcyjnej WZ3. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga nie zawiera sformułowania zarzutu do ustaleń projektu Studium, którego 
uwzględnienie wiązałoby się z koniecznością wprowadzenia zmian w projekcie. 
 
Uwaga nr 1226 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy rejonu skrzyżowania ul. Konstantynowska – ul. Pułkownika Stanisława 

Juszczakiewicza „Kornika”. 
  

Pan  składa uwagę 
dotyczącą: 
wyznaczenia parkingu P&R w rejonie skrzyżowania ul. Konstantynowska – ul. Pułkownika 
Stanisława Juszczakiewicza „Kornika” oraz przeniesienia tam pętli tramwajowej Zdrowie.  
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Nie wyznaczono w tym rejonie miasta parkingu P&R, ani pętli tramwajowej z uwagi na brak 
istotnych generatorów ruchu (istniejących i projektowanych). Uwzględniając częściowo 
postulat zawarty w uwadze, w projekcie Studium wprowadzono zmianę – dodano zapis 
o możliwości wyznaczenia nowych lub zmiany lokalizacji pętli tramwajowych wskazanych 
na schematach, w oparciu o specjalistyczne analizy. 
 
Uwaga nr 1227 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działek nr: 32/4, 32/5, 33, 23/1, 23/2 i 73, w obrębie W-1. 
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Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia działek nr: 23/1, 23/2 i 73 na tereny zabudowy mieszkaniowej.  
Składający uwagę informuje m.in., że ww. działki posiadają niską IV klasę gleb, co 
powoduje, że wydajność rolnicza tych działek jest niska. Ponadto Składający uwagę 
informuje, że działki nr: 32/4, 32/5 i 33 leżą przy ul. Strykowskiej, o bardzo dużym natężeniu 
ruchu samochodowego, a oprócz tego znajdują się na terenie podmokłym, co utrudnia 
wykonywanie prac polnych.  
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie umożliwienia realizacji zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej na działkach nr: 32/4, 33 i 32/5. W projekcie Studium wprowadzono zmianę 
polegającą na włączeniu ich w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „M4 – Tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dużych działkach”. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie: 

- umożliwienia realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działce nr 73 oraz 
w południowej części działek nr 23/1 i 23/2 (północne części tych działek 
zlokalizowane są w jednostce funkcjonalno-przestrzennej „PM – Tereny zabudowy 
mieszkaniowej w układach ulicowych”), 

- wydzielenia jednostki terenów zabudowy „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej 
w układach ulicowych”. Obszar działek nr: 32/4, 32/5 i 33 oraz sąsiadujących z nimi 
terenów obecnie jest niezabudowany, otoczony wokół zabudową w układach 
ulicowych. Kształt obszaru oraz brak zabudowy (brak istniejącej struktury 
przestrzennej o ruralistycznym rodowodzie) powodują, że nie jest uzasadnione 
włączenie go w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „PM”. Możliwość 
zaprojektowania nowej struktury przestrzennej, z wykorzystaniem w optymalny 
sposób przewidzianej do urbanizacji przestrzeni, daje włączenie obszaru w granice 
jednostki „M4 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dużych 
działkach”. 

 
Uwaga nr 1228 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 235/3, w obrębie G-11, terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

„Brzoskwinia”. 
  

Rodzinny Ogród Działkowy „Brzoskwinia” składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. obszaru na tereny ogrodu działkowego.  
Składający uwagę informuje m.in., że pod budowę tzw. Trasy Górna (al. Władysława 
Bartoszewskiego) „zinwentaryzowano powierzchnię około 100 działek przynależnych do” 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Brzoskwinia” „dzieląc ogród na części (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
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Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium, wskazane w uwadze ogrody 
działkowe znajdują się w korytarzu projektowanej drogi klasy głównej (G) tzw. Trasa Śląska. 
Zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w projekcie Studium dopuszcza się 
funkcjonowanie dotychczasowego zagospodarowania terenu do czasu realizacji ustaleń planu 
miejscowego. Ponadto, w każdej z jednostek funkcjonalno-przestrzennych dopuszcza się 
oprócz przeznaczenia określonego w kartach („M3 – Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej”) także tereny zieleni urządzonej. 
 
Uwaga nr 1229 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 157, w obrębie G-37, położonej przy ul. Chocianowickiej 33 oraz 

działki nr 91/5, w obrębie G-38, położonej przy ul. Chocianowickiej 64. 
  

Państwo  składają uwagę dotyczącą: 
wyłączenia ww. obszaru ze strefy ochrony konserwatorskiej układów przestrzennych oraz 
zabytków i ich otoczenia (strefa B). 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Tereny zabudowy wzdłuż ul. Chocianowickiej stanowią zachowany element historycznego 
układu ruralistycznego dawnych, zwartych wsi rzędowych (siedliska kolonii Pruskich). Z tego 
względu, brak jest podstaw do wyłączenia wskazanych w uwadze działek ze strefy ochrony 
konserwatorskiej. 
 
Uwaga nr 1231 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy ciągu ulic: Czerwona – Wólczańska – Walerego Wróblewskiego, 

projektowanej drogi zbiorczej do al. gen. Zygmunta Waltera-Janke. 
  

Pan  składa uwagę 
dotyczącą: 
wyznaczenia dwutorowej linii tramwajowej w ul. Czerwonej i ul. Walerego Wróblewskiego 
od ul. Piotrkowskiej do al. Jana Pawła II oraz projektowanym przedłużeniu ul. Walerego 
Wróblewskiego do al. gen. Zygmunta Waltera-Janke. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Analizy ruchu i natężeń potoków w mieście wskazują na duży potencjał generacji podróży we 
wspomnianym obszarze. W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na 
wrysowaniu odcinka trasy tramwajowej łączącej Al. Politechniki i ul. Piotrkowską. Nie 
wrysowano jednak odcinka tej trasy od. Al. Politechniki w kierunku zachodnim. Sąsiadująca 
z al. Jana Pawła II linia kolejowa warunkuje konieczność zastosowania skomplikowanych 
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rozwiązań technicznych. Ze względu na duże różnice wysokości terenów mogą wystąpić 
trudności nawet przy realizacji trasy drogowej, która w tym rejonie została wyznaczona 
w projekcie Studium. Z tego względu możliwość przeprowadzenia tam dodatkowo torowiska 
tramwajowego (o bardziej rygorystycznych wytycznych projektowych niż drogi) wydaje się 
mało prawdopodobna. 
 
Uwaga nr 1232 
 

- wpłynęła 10 października 2017 r. (data wpływu do Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej), 3 października 2017 r. (data stempla pocztowego),  

- dotyczy działki nr 98/23, w obrębie B-59, położonej przy ul. Aksamitnej. 
  

Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  
Składająca uwagę informuje m.in., że na sąsiednich działkach nr: 98/5, 98/13 i 98/9 
wybudowane są domy jednorodzinne. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Przedmiotowa działka znajduje się na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich, będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. Działka ta wraz 
z otaczającymi ją terenami została w planie ochrony Parku zaliczona do „Strefy N – 
obejmującej obszary o dominującej funkcji rolnej, w przewadze niezabudowane lub 
z rozproszoną zabudową”, która stanowi podstawową strefę, decydującą o ochronie walorów 
krajobrazowych Parku. W strefie tej zakłada się utrzymanie dotychczasowego użytkowania 
i zagospodarowania. Powyższe względy, obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru 
(przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej. 
 
Uwaga nr 1233 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy skrzyżowania ul. Retkińskiej – ul. Janusza Kusocińskiego. 

  
Pan     osiedla Karolew-Retkinia 
Wschód składa uwagę dotyczącą: 
zachowania istniejącego układu komunikacyjnego w rejonie skrzyżowania ul. Retkińskiej – 
ul. Janusza Kusocińskiego. 
Do uwagi dołączono: 

- uchwały Zarządu osiedla Karolew-Retkinia Wschód, 
- kopię pisma Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi. 

 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
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Wyjaśnienie: 
Projekt Studium określa podstawowy układ komunikacyjny miasta (system dróg 
zapewniających powiązania ponadlokalne). Określanie zasad kształtowania obsługi 
komunikacyjnej w skali lokalnej wykracza poza zakres ustaleń studium. We wskazanym 
w uwadze rejonie miasta zaprojektowano konieczną korektę układu skrzyżowania w celu 
udrożnienia węzła ulic. Takie rozwiązanie zostało także przyjęte w obowiązującym 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą 
Nr XLVIII/1225/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi 
położonej w rejonie ulic: Konstantynowskiej, Krzemienieckiej, Retkińskiej i Janusza 
Kusocińskiego. 
 
Uwaga nr 1234 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy ul. Marysińskiej. 

  
Pan  składa uwagę 
dotyczącą: 
rezygnacji z projektowanej linii tramwajowej w ul. Marysińskiej.  
Składający uwagę wyjaśnia m.in., że „istniejące potoki pasażerskie nie uzasadniają budowy 
linii tramwajowej na ul. Marysińskiej. (…) Obsługę komunikacyjną osiedli w relacji północ-
południe należy zapewnić autobusami. Obsługę komunikacyjną tramwajami należy zapewnić 
poprzez budowę linii od ul. Dolnej przez ulice: gen. Michała Tokarzewskiego, Tadeusza 
Boya-Żeleńskiego i Sporną do ul. Wojska Polskiego”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Przewidywane wartości natężenia potoków pasażerskich na projektowanej trasie są na 
wysokim poziomie. Proponowana trasa tramwajowa w ul. Marysińskiej będzie podlegała 
dalszym analizom i projektowaniu. Jej kształt może ulec zmianie. Studium nie rozstrzyga 
o dokładnym przebiegu proponowanych linii tramwajowych. Zapisy projektu Studium 
uzupełniono o możliwość zmiany przebiegu elementów liniowych, takich jak proponowane 
nowe trasy tramwajowe, pod warunkiem utrzymania ciągłości systemu. 
 
Uwaga nr 1235 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy ul. Stefana Żeromskiego. 

  
Pan  składa uwagę 
dotyczącą: 
zachowania rezerwy pod wydzielenie pasa dla komunikacji zbiorowej w ul. Stefana 
Żeromskiego. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
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Wyjaśnienie: 
Kwestia organizacji ruchu wykracza poza zakres ustaleń studium. Studium zawiera jedynie 
propozycje organizacji ruchu transportu zbiorowego. Ze względu na projektowane połączenie 
uliczne wzdłuż ul. Żeligowskiego i ul. Jana Karskiego zakłada się dużą redukcję ruchu 
kołowego wewnątrz Starego Polesia. Dlatego wytyczania buspasów w ul. Stefana 
Żeromskiego nie uznaje się za konieczne. 
 
Uwaga nr 1236 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego. 

Pan  składa uwagę 
dotyczącą: 
akceptacji dla rezygnacji z przedłużenia linii tramwajowej na Dąbrowę Przemysłową. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga nie zawiera sformułowania zarzutu do ustaleń projektu Studium, którego 
uwzględnienie wiązałoby się z koniecznością wprowadzenia zmian w projekcie. 
 
Uwaga nr 1237 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy ul. Stanisława Przybyszewskiego. 

  
Pan  składa uwagę 
dotyczącą: 
akceptacji dla rezygnacji z przedłużenia linii tramwajowej w ul. Stanisława 
Przybyszewskiego w kierunku wschodnim. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga nie zawiera sformułowania zarzutu do ustaleń projektu Studium, którego 
uwzględnienie wiązałoby się z koniecznością wprowadzenia zmian w projekcie. 
 
Uwaga nr 1238 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy ul. Pomorskiej. 

  
Pan  składa uwagę 
dotyczącą: 
utrzymania projektowanej linii tramwajowej do Centrum Kliniczno-Dydaktycznego 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z pętlą. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
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Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga nie zawiera sformułowania zarzutu do ustaleń projektu Studium, którego 
uwzględnienie wiązałoby się z koniecznością wprowadzenia zmian w projekcie. 
 
Uwaga nr 1240 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działek nr: 36/1, 36/2, 36/3, 36/4 i 36/5, w obrębie W-1, położonych przy 

ul. Balsamowej 10. 
 

Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układach 
ulicowych (PM).  
Składający uwagę informuje m.in., że dokonał podziału działek wraz z przeznaczeniem części 
nieruchomości na drogę dojazdową oraz, że w przyszłości planuje budowę domów 
jednorodzinnych. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie umożliwienia realizacji zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej na przedmiotowej nieruchomości. W projekcie Studium wprowadzono zmianę 
polegającą na włączeniu wymienionych w uwadze działek w granice jednostki funkcjonalno-
przestrzennej „M4 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dużych działkach”. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie wydzielenia jednostki terenów zabudowy „PM – 
zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”. Obszar przedmiotowych działek oraz 
sąsiadujących z nimi terenów obecnie jest niezabudowany, otoczony wokół zabudową 
w układach ulicowych. Kształt obszaru oraz brak zabudowy (brak istniejącej struktury 
przestrzennej o ruralistycznym rodowodzie) powodują, że nie jest uzasadnione włączenie go 
w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „PM”. Możliwość zaprojektowania nowej 
struktury przestrzennej, z wykorzystaniem w optymalny sposób przewidzianej do urbanizacji 
przestrzeni, daje włączenie obszaru w granice jednostki „M4 – Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej na dużych działkach”. 
 
Uwaga nr 1241 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 38, w obrębie W-1, położonej przy ul. Balsamowej 12. 

  
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układach 
ulicowych (PM). 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
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Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie umożliwienia realizacji zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej na przedmiotowej nieruchomości. W projekcie Studium wprowadzono zmianę 
polegającą na włączeniu wymienionej w uwadze działki w granice jednostki funkcjonalno-
przestrzennej „M4 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dużych działkach”. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie wydzielenia jednostki „PM – Tereny zabudowy 
mieszkaniowej w układach ulicowych”. Obszar przedmiotowych działek oraz sąsiadujących 
z nimi terenów obecnie jest niezabudowany, otoczony wokół zabudową w układach 
ulicowych. Kształt obszaru oraz brak zabudowy (brak istniejącej struktury przestrzennej 
o ruralistycznym rodowodzie) powodują, że nie jest uzasadnione włączenie go w granice 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej „PM”. Możliwość zaprojektowania nowej struktury 
przestrzennej, z wykorzystaniem w optymalny sposób przewidzianej do urbanizacji 
przestrzeni, daje włączenie obszaru w granice jednostki „M4 – Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej na dużych działkach”. 
 
Uwaga nr 1243 (złożona w 2 egzemplarzach – drugi egzemplarz o nr 1213) 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy obszaru od ul. Jana Dębowskiego do ul. Listopadowej, w obrębie W-11. 

  
Mieszkańcy osiedla Stoki – Pani  i 176 osób popierających uwagę składają 
uwagę dotyczącą: 

1) przeznaczenia ww. obszaru na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej 
(M3). 
Składający uwagę informują m.in., że „na terenie wzdłuż ul. Hyrnej występuje 
wyłącznie zabudowa jednorodzinna niska (…)”, na ww. terenie nie ma kanalizacji, 
a w związku z powstaniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zwiększy się 
ruch samochodowy; 

2) zmiany przebiegu projektowanej ul. Listopadowej. 
Składający uwagę proponują, aby połączyć ul. Pomorską i ul. Brzezińską – 
prostopadle ul. Arniki, która łączy się z ul. Iglastą. 

Do uwagi dołączono 
- listę Mieszkańców osiedla Stoki popierających uwagę, 
- poparcie Rady Osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze. 

 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga uwzględniona w zakresie północnej i południowej części obszaru wskazanego 
w uwadze. W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na włączeniu 
ww. nieruchomości w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „M3 – Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej”. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie pozostałego obszaru wskazanego w uwadze. Obszar ten 
pozostawiono w jednostce „M2 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i wielorodzinnej niskiej”. Zgodnie z zapisami projektu Studium, tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej stanowią dopuszczalne przeznaczenie terenów w tej jednostce. 
Określone w projekcie Studium wskaźniki zagospodarowania i użytkowania dla jednostki 
„M2” wskazują, że ewentualna, projektowana na tym obszarze zabudowa mieszkaniowa 
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wielorodzinna, powinna nawiązywać do charakteru otoczenia (przewaga zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej). Taki kierunek zagospodarowania tej części miasta jest 
zgodny z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym 
uchwałą nr LXVIII/1471/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 września 2013 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 
Łodzi, położonej na terenie osiedla Stoki, w rejonie ulic: Telefonicznej, Giewont, Rysy, 
Dębowskiego, Hyrnej i Pomorskiej, do terenu kolejowego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 
4581). 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Zaproponowany w projekcie Studium przebieg 
ul. Listopadowej ma na celu zapewnienie bezpośredniej obsługi komunikacyjnej dla 
przyległego terenu tj. istniejących i projektowanych osiedli mieszkaniowych. Wyznaczenie 
ul. Listopadowej, jako drogi klasy zbiorczej (Z) w śladzie ul. Arniki nie jest uzasadnione 
przestrzennie – przebieg drogi przez obszary niezurbanizowane nie znajdzie odzwierciedlenia 
w potokach ruchu.  
Zgodnie z zapisami projektu Studium, dopuszcza się możliwość zmiany przebiegu elementów 
liniowych takich jak drogi, pod warunkiem utrzymania ciągłości systemu. Szczegółowe 
trasowanie przebiegu drogi nastąpi na etapie wydawania stosownej decyzji administracyjnej. 
 
Uwaga nr 1244 
 

- wpłynęła 12 października 2017 r. (data wpływu do Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej), 8 października 2017 r. (data stempla pocztowego),  

- dotyczy działki nr 39/5, w obrębie G-46, położonej przy ul. Kolumny 110. 
 

Pani  składa uwagę dotyczącą: 
1) sprzeciwu wobec włączenia ww. działki w strefę terenów aktywnych przyrodniczo 

i wyłączonych spod zabudowy; 
2) przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy. 

Składająca uwagę informuje m.in., że gleby ww. nieruchomości to nieużytki o nieurodzajnych 
glebach, na których nie znajduje się roślinność o wysokich walorach przyrodniczych. 
Składająca uwagę dodaje: „teren obejmujący moją działkę w ostatnich latach poddany był 
pracom polegającym na wyrównaniu i niwelacji oraz utwardzeniu terenu w celu jej 
zagospodarowania. Prace trwają nadal na tym terenie oraz na terenach moich sąsiadów 
i zmierzają do wykorzystania tego terenu na cele prowadzonej działalności gospodarczej oraz 
zabudowy jednorodzinnej”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) i Ad. 2) W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na najintensywniej 
zagospodarowanych terenach istniejącej zabudowy wzdłuż ul. Kolumny wyznaczono 
jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach 
ulicowych”. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna pozostałej części obszaru 
wskazanego w uwadze (przewaga terenów niezabudowanych), dostateczna w skali miasta 
ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz znaczna powierzchnia 
rezerw terenów przeznaczonych pod rozwój aktywności gospodarczej (w tym wspomnianej 
w uwadze zabudowy magazynowej) w rejonie ulic: Tomaszowskiej, Jędrzejowskiej 
i Rzgowskiej wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta nowej jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej lub 
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aktywności gospodarczej. Obszar ten został więc włączony w granice jednostki funkcjonalno-
przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Zgodnie 
z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej jednostce, na których obecnie 
istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli 
zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się 
wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
Ponadto część obszaru wskazanego w uwadze zajmuje dolina rzeki Olechówki. 
Rozprzestrzenianie zabudowy na te tereny nie jest wskazane zarówno ze względów 
krajobrazowych jak i ekologicznych. 
 
Uwaga nr 1247 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działek nr: 26/4, 26/3, 26/2 i 26/1, w obrębie B-18, położonych przy ul. Bzury 

28, 30, 32 i 34. 
  

Pan  składa uwagę dotyczącą: 
1) wyłączenia z zalesień ww. działek i przeznaczenia na tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej w układach ulicowych (PM); 
2) dopuszczenia dla budynków istniejących rozbudowy, nadbudowy i przebudowy 

o minimum 20% istniejącej powierzchni zabudowy. 
Składający uwagę informuje m.in., że na ww. działki wydane zostały przez Prezydenta Miasta 
Łodzi decyzje administracyjne – pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych 
i gospodarczych. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Przedmiotowe działki znajdują się na terenie otuliny Parku 
Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. 
W planie ochrony Parku wskazano ww. obszar oraz jego sąsiedztwo jako teren jednostki, dla 
której „postulowane jest wprowadzanie dolesień rozwijających walory środowiska”. 
Zgodnie z ww. wytycznymi planu ochrony Parku, taki kierunek zagospodarowania tej części 
miasta został także przyjęty w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, przyjętym uchwałą Nr V/86/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 
2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Strykowskiej, Łodzianka i Okólnej, do 
granicy Lasu Łagiewnickiego. 
Zakwalifikowanie w projekcie Studium działek wskazanych przez składającego uwagę oraz 
jej otoczenia do jednostki funkcjonalno-przestrzenne „L – Tereny lasów o powierzchni 
minimum 3 ha” jest konsekwencją ustaleń ww. dokumentów. Zgodnie z zapisami projektu 
Studium, dla wszystkich terenów w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub 
będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na 
podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Określenie możliwości i zasad prowadzenia robót 
budowlanych dla istniejącej zabudowy wykracza poza zakres ustaleń studium – podlega 
regulacjom ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
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Uwaga nr 1248 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 25/3, w obrębie B-18, położonej przy ul. Bzury 22 oraz działek 

położonych wzdłuż ul. Bzury. 
  

Pani  składa uwagę dotyczącą: 
wyłączenia ze strefy zalesień ww. działek i przeznaczenia na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w układach ulicowych (PM).  
Składająca uwagę informuje m.in., że na działkach przy ul. Bzury przeważa zabudowa 
jednorodzinna i letniskowa, ww. ulica posiada wyposażenie w media. Dodaje, że „jeśli chodzi 
o ochronę elementów systemu przyrodniczego miasta to (…) teren znajduje się w otulinie 
Lasu Łagiewnickiego – otulina jednak, by stanowić strefę ochronną dla lasu nie musi sama 
być lasem, zachowanie sadów, ogrodów i niezbyt intensywnej zabudowy z możliwością 
dobudowy niewielkich obiektów na działkach obecnie niezabudowanych wydaje się z punktu 
widzenia funkcji ochronnych znacznie bardziej korzystne, procent powierzchni biologicznie 
czynnej na przedmiotowym obszarze pozostaje niezmiernie duży (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie części działek wskazanych w uwadze. W projekcie Studium 
wprowadzono zmianę polegającą na poszerzeniu w kierunku zachodnim granic jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych” 
– wyrównano szerokość pasa zabudowy do około 240 m od ul. Łodzianka. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie pozostałych działek zlokalizowanych przy ul. Bzury. 
Obszar ten znajduje się na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, 
będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. W planie ochrony Parku wskazano 
obszar ww. działek oraz jej sąsiedztwa jako teren jednostki, dla której „postulowane jest 
wprowadzanie dolesień rozwijających walory środowiska”. 
Zgodnie z ww. wytycznymi planu ochrony Parku, taki kierunek zagospodarowania tej części 
miasta został także przyjęty w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, przyjętym uchwałą Nr V/86/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 
2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Strykowskiej, Łodzianka i Okólnej, do 
granicy Lasu Łagiewnickiego. 
Zakwalifikowanie w projekcie Studium ww. obszaru oraz jego otoczenia do jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „L – Tereny lasów o powierzchni minimum 3 ha” jest 
konsekwencją ustaleń ww. dokumentów. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla 
wszystkich terenów w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała 
w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się na podstawie stosownych 
decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 1251 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
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- dotyczy działki nr 53/7, w obrębie P-2, terenów na Złotnie przeznaczonych pod 
budowę drogi łączącej osiedle Teofilów z osiedlem Retkinia (przedłużenie 
ul. Kaczeńcowej). 
  

Pani  składa uwagę dotyczącą: 
rezygnacji z projektowanej drogi łączącej osiedle Teofilów z osiedlem Retkinia, 
tj. przedłużenia ul. Kaczeńcowej.  
Składająca uwagę zaznacza m.in., że „budowa drogi Teofilów-Retkinia bezpowrotnie naruszy 
szczególny charakter Złotna, związany z dużą ilością terenów zielonych i rekreacyjnym 
charakterem Brusa, (…) droga ta dublowałaby funkcję pełnioną przez S14”. Składająca 
uwagę dodaje, że „efektywniejszym sposobem odciążenia ul. Krakowskiej byłoby jej 
poszerzenie i stworzenie dwóch pasów ruchu w każdym kierunku”.  
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Przebieg drogi jest zgodny z zawartym w obowiązującym Studium oraz w Aktualizacji 
Studium Systemu Transportowego dla Miasta Łodzi, przy czym dokonano obniżenia jej klasy 
technicznej – z głównej (G) na zbiorczą (Z). Projekt Studium nie przewiduje zmian 
w zagospodarowaniu terenów zieleni w jej otoczeniu.  
Obecne wartości natężenia potoków ruchu samochodowego w ciągu ulic: Traktorowej, 
Rąbieńskiej i Krakowskiej, wskazują, że budowa alternatywnego połączenia na kierunku 
północ-południe jest konieczna. Funkcje, którą będą spełniać droga S14 i Trasa Kaczeńcowa, 
są niemal całkowicie rozbieżne. Jakiekolwiek poszerzanie ul. Krakowskiej jest niemożliwe ze 
względu na uwarunkowania otoczenia, a przede wszystkim ze względu na Park im. 
J. Piłsudskiego (jeden z najbardziej wartościowych w skali miasta obiektów przyrodniczych 
wpisany do rejestru zabytków). Przywołana w uwadze wschodnia część miasta charakteryzuje 
się nieporównywalnie większą niż w zachodniej jego części ilością połączeń drogowych 
(istniejących i projektowanych). Ponadto tzw. Wschodnia Obwodnica Łodzi (Trasa Książąt 
Polskich) miała wysokie parametry techniczne i stanowiła projektowaną, szeroką arterię 
służącą do omijania obszaru zurbanizowanego i obsługi ruchu tranzytowego. Trasa 
Kaczeńcowa natomiast ma łączyć dzielnice i służyć mieszkańcom miasta.  
Zgodnie z zapisami projektu Studium, dopuszcza się możliwość zmiany przebiegu elementów 
liniowych takich jak drogi pod warunkiem utrzymania ciągłości systemu. Faktyczny zasięg 
pasa drogowego i potrzeby w zakresie wykupu poszczególnych działek będą podlegały 
doprecyzowaniu na etapie wydawania stosownej decyzji administracyjnej. 
 
Uwagi o numerach 1253 i 1254 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 8 października 2017 r., 
- dotyczą działki nr 167/29, w obrębie W-35, położonej przy ul. Elżbiety Łokietkówny. 

 
Pani  – uwaga nr 1253 i Pan  – uwaga nr 1254 składają uwagi 
dotyczące: 

1) przeznaczenie działki nr 167/29 na tereny zalesione, wyłączone spod zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej, zgodnie ze stanem istniejącym; 
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2) zapewnienia odpowiedniego układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Zakładowej, 
Elżbiety Łokietkówny, Władysława Opolczyka, Kazimierza Odnowiciela 
i Hetmańskiej; 

3) zmniejszenia ruchu tranzytowego na ul. Zakładowej i ul. Hetmańskiej. 
Składający uwagę informują m.in., że: „zgodnie z zapisami „Planu gospodarki niskoemisyjnej 
dla miasta Łodzi” wynika, że „zieleń w mieście przede wszystkim produkuje tlen i absorbuje 
zanieczyszczenia z powietrza (usuwa dwutlenek węgla z otoczenia). Ponadto pasy tzw. zieleni 
izolacyjnej, poza ograniczeniem zanieczyszczeń, zmniejszają poziom hałasu w mieście”. 
Pozostawienie ww. działki w obecnej formie (zalesionej) będzie spójne z zapisami tego planu. 
Powstanie w przyszłości kolejnego bloku na wąskiej działce spowoduje, że mieszkania od 
strony wschodniej będą ciemne, bez dostępu do światła dziennego. Dodatkowo, zezwolenie 
na zabudowę wielorodzinną na ww. działce spowoduje: zaburzenie ładu przestrzennego 
w kontekście nieracjonalnego planowania przestrzeni, zbyt dużo bloków, mało zieleni, mała 
przestrzeń, brak zachowanej równowago w budowie – wąska działka spowoduje, że powstaną 
obok siebie bloki, bez pasa zieleni, zakorkowanie osiedla, obecnie jest wąsko i ciasno, 
a wybudowanie kolejnego bloku spowoduje spiętrzenie tych problemów, w przypadku 
powstania kolejnego bloku, w tym bloku np. z halą podziemną – garażową może dojść do 
naruszenia naszego bloku z uwagi na strukturę podłoża – miękką gleba”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga uwzględniona częściowo. Uwaga wykracza poza szczegółowość ustaleń 
studium. W projekcie Studium nie wyznacza się lasów i terenów zieleni urządzonej, 
o powierzchni mniejszej niż 3 ha, nie będących w Zarządzie Zieleni Miejskiej. Projekt 
Studium uzupełniono o zapis umożliwiający funkcjonowanie istniejących oraz tworzenie 
nowych terenów zieleni urządzonej w ramach wszystkich wyznaczonych jednostek 
funkcjonalno-przestrzennych. Doprecyzowanie zasięgu terenów zieleni nastąpi 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Projekt Studium ustala podstawową sieć dróg i ulic o klasie 
technicznej zbiorczej (Z) i wyższej. Projektowany układ komunikacyjny w rejonie ulic 
wskazanych w uwadze zapewni dobrą obsługę komunikacyjną tego fragmentu miasta 
i poprawi relacje z otoczeniem. Obsługa komunikacyjna wewnątrz osiedla odbywa się 
poprzez ulice o niższej klasie niż zbiorcze (Z). Wyznaczenie nowych ulic o klasie lokalnej (L) 
odbywa się na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium 
znacznie zredukowano ilość dróg o randze ponadlokalnej w stosunku do ustaleń 
obowiązującego Studium. Zrezygnowano m.in. z włączania ul. Zakładowej w strukturę ulic 
o klasie technicznej zbiorczej (Z). Zakłada się, że ulica ta nie powinna być obciążona ruchem 
ponadlokalnym – tranzytowym. Przedłużenie ul. Hetmańskiej w kierunku ul. Transmisyjnej 
jest niezbędnym elementem układu ulic o klasie technicznej zbiorczej (Z) dla zachowania 
drożności układu komunikacyjnego w tej części miasta.  
Należy podkreślić, że w projekcie Studium pokazane są jedynie zasady połączeń drogowych 
i cel ich realizacji. Zgodnie z zapisami dokumentu, dopuszcza się możliwość zmiany 
przebiegu elementów liniowych takich jak drogi, pod warunkiem utrzymania ciągłości 
systemu. Szczegółowe trasowanie przebiegu danej drogi nastąpi na etapie wydawania 
stosownej decyzji administracyjnej. 
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Uwaga nr 1255 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 28/1, w obrębie B-31, położonej przy ul. Ornej 27. 

  
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
sprzeciwu wobec projektowanego przedłużenia ul. św. Teresyod Dzieciątka Jezus, tj. 
realizacji łącznika nad torami.  
Składający uwagę zaznacza m.in., że „planowany łącznik znajdzie się około 50 m od 
zabudowań jednorodzinnych, spowoduje wzrost hałasu oraz zanieczyszczenia powietrza. 
Będzie również miało negatywny wpływ na środowisko (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Połączenie dwóch istniejących odcinków ul. św. Teresy od Dzieciatka Jezus obiektem 
inżynierskim pozwoli na usprawnienie dojazdów do strefy aktywności gospodarczej 
Teofilów. 
 
Uwaga nr 1256 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 351/3, w obrębie G-55, położonej przy ul. Kolumny. 

  
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej. 
Składający uwagę zauważa m.in., że przeznaczenie ww. działki oraz sąsiednich działek 
umożliwiłoby domknięcie obszaru zwartej zabudowy jednorodzinnej pomiędzy ul. Kolumny 
a ul. Gościniec. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
 
Uwaga nr 1257 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 351/2, w obrębie G-55, położonej przy ul. Kolumny. 

  
Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej. 
Składający uwagę zauważa m.in., że przeznaczenie ww. działki oraz sąsiednich działek 
umożliwiłoby domknięcie obszaru zwartej zabudowy jednorodzinnej pomiędzy ul. Kolumny 
a ul. Gościniec. 
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Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
 
Uwagi nr 1260, 1261 i 1262 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 9 października 2017 r.,  
- dotyczą projektowanego połączenia ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego z ul. Łagiewnicką 

oraz terenów przyległych. 
 

 – uwaga nr 1260, 
 – uwaga nr 1261 i  

– uwaga nr 1262 składają uwagi dotyczące: 
1) sprzeciwu wobec przebiegu projektowanego korytarza drogowego łączącego 

ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego z ul. Łagiewnicką. 
Składający uwagi informują m.in., że: „(…) budowa ulicy przy budynku wpłynie na utratę 
wartości lokali. Budynek wybudowany został w roku 1956, wstrząsy i drgania związane 
z ruchem ciężkich pojazdów mogą wywołać pęknięcia ścian. Budowa drogi spowoduje utratę 
zieleni pod oknami, przyczyni się do wzrostu zanieczyszczenia i nadmiernego hałasu (…)”; 

2) przedstawienia alternatywnej propozycji lokalizacji projektowanej drogi ul. Szklaną, 
„którą obecnie kursują autobusy” lub ul. Okopową.  

Składający uwagę precyzują: „(…) w przypadku ul. Szklanej dojazd do ul. Tadeusza Boya-
Żeleńskiego może zostać stworzony przy krańcówce przy ul. Marysińskiej. Powyżej są tereny 
niezabudowane przy parku, które mogą zostać wykorzystane do połączenia ul. Marysińskiej 
z ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Ul. Szklana może zostać poszerzona kosztem rozbiórki 
budynku gastronomicznego przy ul. Franciszkańskiej, rozbiórki jednego z budynków przy 
ul. Szklanej 16 i budynku narożnego przy ul. Marysińskiej. Natomiast poszerzenie 
ul. Okopowej wymagałoby wywłaszczenia na cel publiczny kilku domków usytuowanych 
przy pasie drogowym”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) i Ad. 2) Połączenie ul. Dolnej i ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego jest zgodne 
z rozwiązaniami zaproponowanymi w obowiązującym Studium i Aktualizacji Studium 
Systemu Transportowego dla Miasta Łodzi. Utworzenie w tym rejonie miasta nowego 
połączenia na kierunku wschód-zachód jest niezbędne. Obecnie ruch ten odbywa się 
chaotycznie, kilkoma odcinkami ulic i przejazdów, często o nawierzchniach w złym stanie 
technicznym. Realizacja projektowanej ulicy nie będzie się wiązała z obszerną rozbudową, 
lecz regulacją oraz budową podstawowych elementów tj. odpowiednia nawierzchnia, 
chodniki. Zaproponowany w projekcie Studium przebieg projektowanego korytarza 
drogowego łączącego ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego z ul. Łagiewnicką jest rozwiązaniem 
optymalnym zapewniającym odpowiednią obsługę komunikacyjną. Nie wymaga wytyczania 
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nowych korytarzy komunikacyjnych, wyburzeń i zmian organizacji ruchu, tak jak 
w podanych alternatywnych propozycjach. 
 
Uwaga nr 1263 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 360/6, w obrębie W-47, położonej przy ul. Śródziemnomorskiej. 

  
Państwo  składają uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna działki (teren niezabudowany), dostateczna 
w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz bezpośrednie 
sąsiedztwo projektowanej drogi klasy głównej (G), wykluczają możliwość wyznaczenia 
w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej. Północna część działki wskazanej w uwadze, znajduje się 
w korytarzu komunikacyjnym rezerwowanym dla projektowanej obwodnicy osiedla 
Nowosolna. Zawarty w projekcie Studium przebieg obwodnicy jest zgodny z koncepcją 
przygotowaną przez Zarząd Inwestycji Miejskich do przetargu na realizację drogi. Faktyczny 
zasięg pasa drogowego będzie podlegał doprecyzowaniu na etapie wydawania stosownej 
decyzji administracyjnej. 
 
Uwaga nr 1264 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działek nr: 364/8, 364/9, 364/10, 364/25 i 364/27, w obrębie W-47, 

położonych przy ul. Pomorskiej 502. 
  

Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  
Składająca uwagę jako naturalną granicę urbanizacji wskazuje pobliską „granicę obrębów 
W-44 i W-47 (ciek wodny)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Przedmiotowe działki położone są w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem 
zieleni w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju 
nowych struktur zabudowy. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów 
w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili 
opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych 
decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). 
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Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Ponadto 
rozprzestrzenianie zabudowy na te tereny nie jest wskazane zarówno ze względów 
krajobrazowych jak i ekologicznych. Tereny te łączą się z szerszym obszarem, który stanowi 
istotny element systemu przyrodniczego miasta (bezpośrednie otoczenie doliny rzeki Miazgi). 
 
Uwagi o numerach 1265 i 1266 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 9 października 2017 r.,  
- dotyczą działek nr: 364/12, 364/13, 364/16, 364/17, 364/20, 364/26 i 364/28, 

w obrębie W-47, położonych przy ul. Pomorskiej 502. 
 
Pani  – uwaga nr 1265 i Pan  – uwaga nr 1266 składają 
uwagi dotyczące: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  
Składający uwagę jako naturalną granicę urbanizacji wskazują pobliską „granicę obrębów 
W-44 i W-47 (ciek wodny)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
Przedmiotowe działki położone są w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem 
zieleni w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju 
nowych struktur zabudowy. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów 
w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili 
opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych 
decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Ponadto 
rozprzestrzenianie zabudowy na te tereny nie jest wskazane zarówno ze względów 
krajobrazowych jak i ekologicznych. Tereny te łączą się z szerszym obszarem, który stanowi 
istotny element systemu przyrodniczego miasta (bezpośrednie otoczenie doliny rzeki Miazgi). 
 
Uwaga nr 1267 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 165/5, w obrębie W-10, położonej przy ul. Kamykowej 

i ul. Obłocznej. 
  

Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki i jej otoczenia na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
niskiej (M3). 
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Składający uwagę zaznacza m.in., że „w osiedlu Kamykowa są obecnie 22 domy mieszkalne, 
ul. Kamykowa jest w pełni uzbrojona (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna działki i jej otoczenia, znaczne rezerwy dla 
rozwoju zabudowy mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru wskazanego 
w uwadze (tereny po zachodniej stronie ul. Listopadowej) oraz dostateczna w skali miasta 
ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość 
wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla 
rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
 
Uwaga nr 1279 (złożona w 2 egzemplarzach – drugi egzemplarz o nr 1295) 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działek nr 38/1 i 38/2, w obrębie B-19, położonych przy ul. Stanisława 

Działka 16 (obecnie ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego). 
  

Pan  składa uwagę dotyczącą: 
prośby o „niewyłączanie przedmiotowego terenu spod zabudowy i umożliwienie zabudowy 
mieszkaniowej na działkach wymienionych i w ich otoczeniu”, „nadanie terenowi 
przeznaczenia M2, (M2/U, M3)”, czyli pod zabudowę jedno- i wielorodzinną niską 
(z usługami) lub zabudowę mieszkaniową jednorodzinną niską. 
Składający uwagę informuje m.in., że: „działka jest obecnie zabudowana budynkiem 
mieszkalnych i gospodarczym, wydano na nią także obowiązującą decyzję o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji obejmującej budowę domu opieki wraz 
z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Przedmiotowe działki znajdują się na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, 
będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. W planie ochrony Parku wskazano 
obszar ww. działek oraz ich sąsiedztwa jako teren górnego źródłowego odcinka doliny rzeki 
Bzury, o wybitnych walorach ekologicznych i krajobrazowych na przedpolu Lasu 
Łagiewnickiego. W strefie tej wskazano na potrzebę wprowadzenia zakazu lokalizacji 
nowego budownictwa, z wyłączeniem niewielkich obiektów związanych wyłącznie z obsługą 
ruchu turystycznego. Powyższe względy wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie 
miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej. Przedmiotowa działka położona jest w granicach wyznaczonej w wyłożonym 
do publicznego wglądu projekcie Studium jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny 
aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem zieleni 
w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju nowych 
struktur zabudowy. Przeznaczeniem dopuszczalnym w tej jednostce są tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe. 
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Uwaga nr 1280 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działek nr: 99/3, 99/4, 99/5, 99/6, 99/7, 99/8, 99/9, 99/10, 99/11, 99/12, 99/13 

i 99/2 (stanowiąca wewnętrzną drogę dojazdową), w obrębie W-1, położonych przy 
ul. Zaścianek Bohatyrowicze b.n. oraz działek nr: 93/2, 93/3, 93/4, 93/5, 93/6, 93/7, 
93/8, 93/9, 93/10, 94/2, 94/5, 94/6, 94/9, 94/10, 95/5, 95/7, 99/11 i 96/4, w obrębie 
W-1, położonych przy ul. Łodzianka. 
  

Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układach 
ulicowych (PM).  
Składająca uwagę informuje m.in., że część ww. działek zabudowana jest budynkami 
jednorodzinnymi, niezabudowana część w większości posiada decyzje o warunkach 
zabudowy. Dodaje, iż „po zabudowaniu działki stworzą obszar zwartego osiedla domów 
jednorodzinnych. W przypadku braku możliwości zabudowy, ja i pozostali właściciele 
wystąpimy o odszkodowania z racji pozyskanych decyzji o warunkach zabudowy”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Przedmiotowe działki znajdują się na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich, będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. Działki te wraz 
z otaczającymi je terenami zostały zaliczone do „Strefy N – obejmującej obszary 
o dominującej funkcji rolnej, w przewadze niezabudowane lub z rozproszoną zabudową”, 
która stanowi podstawową strefę, decydującą o ochronie walorów krajobrazowych Parku. 
W strefie tej zakłada się utrzymanie dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania. 
Wspomniana w uwadze, wyznaczona w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie 
Studium, strefa terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układach ulicowych 
(„PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”), obejmuje pas istniejącej 
po obu stronach ul. Łodzianka zabudowy w rejonie skrzyżowania z ul. Strykowską. 
Południowy odcinek ul. Łodzianka, choć jest obecnie terenem częściowo zabudowanym, 
nadal cechuje się dużym udziałem terenów aktywnych przyrodniczo, został więc włączony 
w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
użytkowane rolniczo”. Powyższe względy, obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna 
obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w jednostce 
funkcjonalno-przestrzennej „O”, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała 
w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie 
stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 1282 (złożona w 2 egzemplarzach – drugi egzemplarz o nr 1289)  
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 36, w obrębie B-19, położonej przy ul. Stanisława Działka 12 

(obecnie ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego). 
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 składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej niskiej 
(M2). 
Składający uwagę dodaje m.in., że „działka jest obecnie zabudowana budynkiem 
mieszkalnym i gospodarczymi, na działce tej planowana jest także inwestycja obejmująca 
niską zabudowę wielorodzinną o niskiej intensywności w otoczeniu zieleni i terenów 
rekreacyjnych. Planujemy tu wybudować niewielkie budynki wielorodzinne o parametrach 
budynków jednorodzinnych wtapiające się w lokalny pełen zieleni krajobraz”. Dodaje, iż „na 
działce ul. Stanisława Działka 16 [obecnie ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego] wydano także 
obowiązującą decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji 
obejmującej budowę domu opieki wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi (…)”. 
Do uwagi dołączono załącznik graficzny wskazujący nieruchomość objętą uwagą. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Przedmiotowa działka znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, 
będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. W planie ochrony Parku wskazano 
obszar ww. działki oraz jej sąsiedztwa, jako teren górnego źródłowego odcinka doliny rzeki 
Bzury, o wybitnych walorach ekologicznych i krajobrazowych na przedpolu Lasu 
Łagiewnickiego. W strefie tej wskazano na potrzebę wprowadzenia zakazu lokalizacji 
nowego budownictwa, z wyłączeniem niewielkich obiektów związanych wyłącznie z obsługą 
ruchu turystycznego. Powyższe względy wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie 
miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej. Przedmiotowa działka położona jest w granicach wyznaczonej w wyłożonym 
do publicznego wglądu projekcie Studium jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny 
aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem zieleni 
w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju nowych 
struktur zabudowy. Przeznaczeniem dopuszczalnym w tej jednostce są tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe. 
 
Uwagi o numerach 1285 i 1286 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 10 października 2017 r. (data wpływu do Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej), 9 października 2017 r. (data stempla pocztowego), 

- dotyczą działki nr 59, w obrębie B-19, położonej przy ul. Stanisława Działka 31 
(obecnie ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego). 

 
Pan  – uwaga nr 1285 i Pani  – uwaga nr 1286 składają 
uwagi dotyczące: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej na 
dużych działkach (M4).  
Składający uwagi dodają m.in., że „tereny w obrębie ulic: Wycieczkowa, Stanisława Działka 
[obecnie ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego], Wiewiórcza, Rogowska, Boruty nie są 
użytkowane rolniczo (lub w znikomym stopniu) i w większości nieruchomości pozostają 
własnością prywatną, obszar ten stanowi skupisko dużych działek w większości 
zabudowanych z dostępem do mediów (…)”. 
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Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
Przedmiotowe działki znajdują się na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, 
będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. W planie ochrony Parku wskazano 
obszar ww. działek oraz ich sąsiedztwa jako teren górnego źródłowego odcinka doliny rzeki 
Bzury, o wybitnych walorach ekologicznych i krajobrazowych na przedpolu Lasu 
Łagiewnickiego. W strefie tej wskazano na potrzebę wprowadzenia zakazu lokalizacji 
nowego budownictwa, z wyłączeniem niewielkich obiektów związanych wyłącznie z obsługą 
ruchu turystycznego. Powyższe względy wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie 
miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej. Przedmiotowa działka położona jest w granicach wyznaczonej w wyłożonym 
do publicznego wglądu projekcie Studium jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny 
aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem zieleni 
w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju nowych 
struktur zabudowy. Przeznaczeniem dopuszczalnym w tej jednostce są tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe. 
 
Uwaga nr 1290 (złożona w 2 egzemplarzach – drugi egzemplarz o nr 1283) 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działek nr: 35, 36, 37, 38/1 i 38/2, w obrębie B-19, położonych w rejonie 

ul. Stanisława Działka (obecnie ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego), ul. Wycieczkowej 
i otaczających je terenów – zwłaszcza terenów zabudowanych. 

 
Pani   prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą  

 składa uwagę dotyczącą: 
prośby o „nie wyłączanie przedmiotowego terenu spod zabudowy i umożliwienie zabudowy 
mieszkaniowej na działkach wymienionych i w ich otoczeniu”, przeznaczenia ww. działek na 
tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej niskiej (M2) lub względnie 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej (M3). 
Składająca uwagę informuje m.in., że „tereny działek w całym wskazanym kwartale są 
działkami zainwestowanymi, dominuje tu zabudowa jednorodzinna (…), wśród budynków 
mieszkalnych pojawia się zabudowa usługowa i niewielka logistyczna, są tu strategiczny 
parking dla osób odwiedzających pobliskie tereny rekreacyjne (…), budynki obsługi 
magazynowej poczty polskiej w zieleni, obiekty infrastruktury. (…) tereny te są już obecnie 
dobrze skomunikowane, nie wymagają budowy dodatkowej infrastruktury (…)”. Dodaje, że 
brak możliwości inwestowania w ww. nieruchomości doprowadzi do degradacji całej strefy 
i spowoduje pojawienie się nieużytków.  
Do uwagi dołączono załączniki graficzne wskazujący obszar objęty uwagą. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Przedmiotowe działki znajdują się na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, 
będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. W planie ochrony Parku wskazano 
obszar ww. działek oraz ich sąsiedztwa jako teren górnego źródłowego odcinka doliny rzeki 
Bzury, o wybitnych walorach ekologicznych i krajobrazowych na przedpolu Lasu 
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Łagiewnickiego. W strefie tej wskazano na potrzebę wprowadzenia zakazu lokalizacji 
nowego budownictwa, z wyłączeniem niewielkich obiektów związanych wyłącznie z obsługą 
ruchu turystycznego. Powyższe względy wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie 
miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej. Przedmiotowa działka położona jest w granicach wyznaczonej w wyłożonym 
do publicznego wglądu projekcie Studium jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny 
aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem zieleni 
w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju nowych 
struktur zabudowy. Przeznaczeniem dopuszczalnym w tej jednostce są tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe. 
 
Uwaga nr 1291 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 57/1, w obrębie B-19, położonej przy ul. Stanisława Działka 23 

(obecnie ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego). 
  

Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej na 
dużych działkach (M4).  
Składający uwagę dodaje m.in., że „tereny w obrębie ulic: Wycieczkowa, Stanisława Działka 
[obecnie ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego], Wiewiórcza, Rogowska, Boruty nie są 
użytkowane rolniczo (lub w znikomym stopniu) i w większości nieruchomości pozostają 
własnością prywatną, obszar ten stanowi skupisko dużych działek w większości 
zabudowanych z dostępem do mediów (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Przedmiotowa działka znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, 
będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. W planie ochrony Parku wskazano 
obszar ww. działki oraz jej sąsiedztwa jako teren górnego, źródłowego odcinka doliny rzeki 
Bzury, o wybitnych walorach ekologicznych i krajobrazowych na przedpolu Lasu 
Łagiewnickiego. W strefie tej wskazano na potrzebę wprowadzenia zakazu lokalizacji 
nowego budownictwa, z wyłączeniem niewielkich obiektów związanych wyłącznie z obsługą 
ruchu turystycznego. Powyższe względy wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie 
miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej. Przedmiotowa działka położona jest w granicach wyznaczonej w wyłożonym 
do publicznego wglądu projekcie Studium jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny 
aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem zieleni 
w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju nowych 
struktur zabudowy. Przeznaczeniem dopuszczalnym w tej jednostce są m.in. tereny 
rekreacyjno-wypoczynkowe. 
 
Uwagi o numerach 1292, 1293 i 1294 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 10 października 2017 r. (data wpływu do Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej), 9 października 2017 r. (data stempla pocztowego), 
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- dotyczą działki nr 56, w obrębie B-19, położonej przy ul. Stanisława Działka 21 
(obecnie ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego). 

 
Pani  – uwaga nr 1292, Pan  – uwaga nr 1293 i  

 – uwaga nr 1294 składają uwagi dotyczące: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej na 
dużych działkach (M4).  
Składający uwagi dodają m.in., że „tereny w obrębie ulic: Wycieczkowa, Stanisława Działka 
[obecnie ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego], Wiewiórcza, Rogowska, Boruty nie są 
użytkowane rolniczo (lub w znikomym stopniu) i w większości nieruchomości pozostają 
własnością prywatną, obszar ten stanowi skupisko dużych działek w większości 
zabudowanych z dostępem do mediów (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
Przedmiotowa działka znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, 
będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. W planie ochrony Parku wskazano 
obszar ww. działki oraz jej sąsiedztwa jako teren górnego, źródłowego odcinka doliny rzeki 
Bzury, o wybitnych walorach ekologicznych i krajobrazowych na przedpolu Lasu 
Łagiewnickiego. W strefie tej wskazano na potrzebę wprowadzenia zakazu lokalizacji 
nowego budownictwa, z wyłączeniem niewielkich obiektów związanych wyłącznie z obsługą 
ruchu turystycznego. Powyższe względy wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie 
miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej. Przedmiotowa działka położona jest w granicach wyznaczonej w wyłożonym 
do publicznego wglądu projekcie Studium jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny 
aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem zieleni 
w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju nowych 
struktur zabudowy. Przeznaczeniem dopuszczalnym w tej jednostce są m.in. tereny 
rekreacyjno-wypoczynkowe. 
 
Uwaga nr 1302 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działek nr: 277/17, 277/10, 277/18, 277/20, 277/13 i 277/19, w obrębie W-45. 

  
Państwo  składają uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. obszaru na tereny zabudowy jednorodzinnej kategorii M3 lub M4.  
Składający uwagę informują m.in., że „w sąsiedztwie są działki, na których powstały, bądź są 
w trakcie budowy domy jednorodzinne wolnostojące (…), w drodze sąsiadującej z działkami 
znajdują się media (…), wodę do celów pitnych i użytkowych, można uzyskać ze studni 
głębinowej – warunki geologiczne pozwalają na takie rozwiązanie”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
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wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
 
Uwagi o numerach 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1312 i 1313 posiadają taki sam zakres 
merytoryczny i zostały rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 9 października 2017 r., 
- dotyczą: 

- terenu objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
nr 192 (w części na północ od rzeki Ner do terenów Portu Lotniczego im. 
Władysława Reymonta i Wojskowych Zakładów Lotniczych), 

- terenu objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
nr 43 (od północy trasa S14, od południa ul. Chocianowicka i ul. Łaskowice, od 
zachodu ul. Nad Dobrzynką, od wschodu Port Łódź), 

- tereny na północ od ul. Chocianowickiej do rzeki Ner.  
 
Pani  – uwaga nr 1305, Pan  – uwaga nr 1306, Pani 

 – uwaga nr 1307, Pan  – uwaga nr 1308, Pan  
 – uwaga nr 1309, Pani  – uwaga nr 1312 i Pani 

 – uwaga nr 1313 składają uwagi dotyczące: 
1) włączenia ww. obszaru do strefy terenów aktywnych przyrodniczo, wskazanych do 

zalesienia, w tym zamknięcie i następnie zrekultywowanie i zalesieniu terenu toru do 
motocrossu i offroadu na tym terenie). Składający uwagi dodają, że „lasy tworzą 
barierę przed hałasem od strony Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta”; 

2) odrolnienia terenu i przeznaczenia ww. obszaru na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości; 

3) przeznaczenia ww. obszaru pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną bez 
jakiejkolwiek działalności uciążliwej w tym związanej z generowaniem hałasu lub do 
zalesienia. 

Składający uwagi informują, iż „ziemie występujące na tym terenie są klasy V i VI są to 
ziemie bardzo niskiej jakości (…). Obecnie prowadzona działalność na tym terenie polega 
bardziej na ochronie tych terenów przed ich degradacją niż na prowadzeniu upraw 
przynoszących ich właścicielom dochody”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Ta część uwagi nie zawiera sformułowania zarzutu do 
ustaleń projektu Studium, którego uwzględnienie wiązałoby się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w projekcie. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium, 
przedmiotowy obszar został włączony w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo” i wskazany jako obszar 
o wysokich walorach przyrodniczych wymagający ochrony. Zgodnie z zapisami dla tej 
jednostki dopuszcza się przeznaczanie terenów na cele leśne. Szczegółowe rozstrzygnięcia 
w tym zakresie nastąpią na etapie sporządzania planu miejscowego. 
Wskazane w uwadze działania realizacyjne (zamknięcie, zrekultywowanie i zalesienie toru do 
motocrossu i offroadu) wykraczają poza zakres ustaleń studium. 
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Ad. 2) Uwaga uwzględniona częściowo. Po przeprowadzeniu ponownych analiz, w projekcie 
Studium wskazano możliwy, maksymalny zasięg rozwoju terenów aktywności gospodarczej 
w tym rejonie miasta – wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „AG1 – Tereny 
aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości” oraz wskazano strefy kształtowania 
zieleni izolacyjnej na styku z terenami mieszkaniowymi. Pozostała część przedmiotowego 
terenu nie została wskazana do zainwestowania pod tereny aktywności gospodarczej, z uwagi 
na wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe – tereny te łączą się z szerszym obszarem, 
który stanowi istotny element systemu przyrodniczego miasta.  
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na 
najintensywniej zagospodarowanych terenach wzdłuż ul. Chocianowickiej wyznaczono 
jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach 
ulicowych”. Tereny pomiędzy pasem zabudowy mieszkaniowej a doliną rzeki Ner zostały 
włączone w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, 
w tym użytkowane rolniczo”. Zgodnie z zapisami dla tej jednostki dopuszcza się 
przeznaczanie terenów na cele leśne. Szczegółowe rozstrzygnięcia w tym zakresie nastąpią na 
etapie sporządzania planu miejscowego. 
 
Uwagi o numerach 1319, 1321, 1322, 1323 i 1324 posiadają taki sam zakres 
merytoryczny i zostały rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły w dniach: 9 października 2017 r. – uwagi o numerach 1321 i 1324; 
10 października 2017 r. (data wpływu do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej), 
9 października 2017 r. (data stempla pocztowego) – uwagi o numerach 1322 i 1323, 
12 października 2017 r. (data wpływu do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej), 
9 października 2017 r. (data stempla pocztowego) – uwaga o numerze 1319, 

- dotyczą działek nr: 111/3, 111/8, 111/11, 111/12, 111/13, 111/14, 111/15, 111/16, 
111/17, 111/18, 111/19, 111/21, 111/22, 111/23, 111/24, 111/25, 111/26, 111/27, 
111/28, 111/29 i 111/30, w obrębie B-2, położonych przy ul. Hodowlanej 9. 
 

Pani   – uwaga nr 1319, Pan  , 
reprezentowany przez radcę prawnego Panią  – uwaga nr 1321, Pan 

 – uwaga nr 1322, Pan  – uwaga nr 1323 i Pan 
 – uwaga nr 1324 składają uwagi dotyczące: 

przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej niskiej 
(M2).  
Składający uwagę informują m.in., że właściciel ww. nieruchomości uzyskał decyzję 
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie jednego budynku 
mieszkalnego wolnostojącego oraz dziewięciu zespołów budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, następnie decyzję o pozwoleniu na budowę. 
Dodają, że właściciel ww. działek ma zamiar „wybudować również na nieruchomości domy 
(wille) wielorodzinne. (…) Osiedle, które planuje stworzyć Inwestor będzie osiedlem 
ekologicznym, z dużą ilością zieleni z energooszczędnymi domami”. 
Do uwagi nr 1321 dołączono pełnomocnictwo z dowodem uiszczenia opłaty. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna wskazanych w uwadze nieruchomości i ich 
otoczenia – brak zainwestowania zabudową wielorodzinną oraz potrzeba zachowania ładu 
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przestrzennego i tym samym nawiązania do charakteru sąsiednich osiedli mieszkaniowych, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej o wyższej intensywności. 
 
Uwaga nr 1320 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działek nr: 111/9, 111/10 i 111/20, w obrębie B-2, położonych przy 

ul. Hodowlanej 9. 
 

 reprezentowana przez radcę prawnego Panią  
 składa uwagę dotyczącą: 

przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej niskiej 
(M2).  
Składający uwagę informuje m.in., że właściciel ww. nieruchomości oraz nieruchomości: 
111/3, 111/8, 111/11, 111/12, 111/13, 111/14, 111/15, 111/16, 111/17, 111/18, 111/19, 
111/21, 111/22, 111/23, 111/24, 111/25, 111/26, 111/27, 111/28, 111/29 i 111/30, w obrębie 
B-2, przy ul. Hodowlanej 9 uzyskał decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji 
polegającej na budowie jednego budynku mieszkalnego wolnostojącego oraz dziewięciu 
zespołów budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, następnie 
decyzję o pozwoleniu na budowę. Dodaje, że właściciel ww. działek ma zamiar „wybudować 
również na nieruchomości domy (wille) wielorodzinne. (…) Osiedle, które planuje stworzyć 
Inwestor będzie osiedlem ekologicznym, z dużą ilością zieleni z energooszczędnymi 
domami”. 
Do uwagi dołączono: 

- pełnomocnictwo z dowodem uiszczenia opłaty. 
- KRS spółki. 

 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna wskazanych w uwadze nieruchomości i ich 
otoczenia – brak zainwestowania zabudową wielorodzinną oraz potrzeba zachowania ładu 
przestrzennego i tym samym nawiązania do charakteru sąsiednich osiedli mieszkaniowych, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej o wyższej intensywności. 
 
Uwaga nr 1331 
 

- wpłynęła 12 października 2017 r. (data wpływu do Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej), 9 października 2017 r. (data stempla pocztowego), 

- dotyczy działek nr 128/39 i 128/40, w obrębie B-17, położonych przy ul. Okólnej 118. 
  

Pan  i Pan  składają uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  
Składający uwagę informują m.in., że ww. działki posiadają dostęp do drogi publicznej 
poprzez drogę wewnętrzną. 
Do uwagi dołączono: 

- kopię umowy z PGE, 
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- kopię mapy ewidencyjnej, 
- kopię uchwałę Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, 
- kopię decyzji Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie Zieleni Miejskiej, 
- kopię inwentaryzacji stanu lasu, 
- kopię pisma Wydziału Urbanistyki i Architektury. 

Do uwagi dosłano dnia 22 grudnia 2017 r. załączniki do uwagi: 
- mapę z projektem podziału nieruchomości w skali 1:500, wykaz zmian gruntowych 

z dnia 13 grudnia 2017 r., 
- wniosek o zniesienie współwłasności do Sądu z dnia 12 grudnia 2017 r., 
- kopię mapy ewidencyjnej z dnia 7 lipca 2017 r., 
- mapę Wzniesień Łódzkich z oznaczeniem wydanych warunków zabudowy 

i wzniesionych aktualnie budynków jednorodzinnych. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Przedmiotowe działki znajdują się na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, 
będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. W planie ochrony Parku wskazano 
obszar ww. działek oraz ich sąsiedztwa jako „Strefa L – obejmująca obszary o dominującej 
funkcji leśnej”. W strefie tej wskazano na potrzebę wprowadzenia zakazu lokalizacji nowych 
obiektów, niezwiązanych z gospodarką leśną, z wyłączeniem zagospodarowania 
turystycznego i rekreacyjnego, w formie obiektów towarzyszących takich jak: parkingi, 
deszczochrony, miejsca odpoczynku i rekreacji itp. Powyższe względy oraz obecna struktura 
funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) i dostateczna 
w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają 
możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej 
przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
 
Uwaga nr 1332 
 

- wpłynęła 12 października 2017 r. (data wpływu do Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej), 9 października 2017 r. (data stempla pocztowego),  

- dotyczy działek nr 81/3 i 81/2, w obrębie W-35, położonych przy ul. Zakładowej. 
  

Pan  składa uwagę dotyczącą: 
potrzeby realizacji drogi łączącej ul. Olechowską i al. Książąt Polskich, stanowiącej dojazd do 
zespołu budynków mieszkalnych. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga nie zawiera sformułowania zarzutu do ustaleń projektu Studium, którego 
uwzględnienie wiązałoby się z koniecznością wprowadzenia zmian w projekcie. 
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Uwagi o numerach 1333, od 1427 do 1437 i od 1439 do 1479 posiadają taki sam zakres 
merytoryczny i zostały rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 9 października 2017 r., 
- dotyczą osiedla Nowosolna, obszarów zlokalizowanych w osiedlu Nowosolna, 

wyznaczonych w Studium z 2010 r. jako tereny przemysłowe, w obrębach: W-45, W-
46, W-47, W-48 i W-10. 
  

Pani  – uwaga nr 1333, Pani   i Pan 
 – uwaga nr 1427, Pan  – uwaga nr 1428, Pani  

 – uwaga nr 1429, Pani  – uwaga nr 1430, Pani  
 – uwaga nr 1431, Pani  – uwaga nr 1432, Pan 

 – uwaga nr 1433, Pan  – uwaga nr 1434, Pani  
 – uwaga nr 1435, Pani  – uwaga nr 1436 (złożona w 2 

egzemplarzach – drugi egzemplarz o nr 1438), Pan  – uwaga nr 1437, Pani 
 – uwaga nr 1439, Pan  – uwaga nr 1440, Pani  

 – uwaga nr 1441, Pani  – uwaga nr 1442, Pani  
– uwaga nr 1443, Pani  – uwaga nr 1444, Pani  

 – uwaga nr 1445, Pani  – uwaga nr 1446, Pan  
 – uwaga nr 1447, Pani  – uwaga nr 1448, Pani 

 – uwaga nr 1449, Pani  – uwaga nr 
1450, Pan  – uwaga nr 1451, Pani  – uwaga nr 1452, 
Pan  – uwaga nr 1453, Pani  – uwaga nr 1454, Pani  

 – uwaga nr 1455, Pani  – uwaga nr 1456, Pani  
 – uwaga nr 1457, Pani  – uwaga nr 1458, Pan  
 – uwaga nr 1459, Pani  – uwaga nr 1460, Pan  
 – uwaga nr 1461, Pan  – uwaga nr 1462, Pani  – 

uwaga nr 1463, Pani  – uwaga nr 1464, Pan  – uwaga 
nr 1465, Pan  – uwaga nr 1466, Pani  – uwaga nr 1467,  

 – uwaga nr 1468, Pani  – uwaga nr 1469, Pani  
 – uwaga nr 1470, Pani  – uwaga nr 1471, Pan  
 – uwaga nr 1472, Pan  – uwaga nr 1473, Pani  
 – uwaga nr 1474, Pani  – uwaga nr 1475, Pani 

 – uwaga nr 1476, Pan  – uwaga nr 1477, Pani 
 – uwaga nr 1478 i Pani  – uwaga nr 1479 składają 

uwagi dotyczące: 
poparcia dla rezygnacji z wyznaczenia obszarów przemysłowych w rejonie ul. Brzezińskiej 
i utrzymania ww. obszaru jako terenu zieleni. 
Składający uwagi nr: 1428, 1434, 1435, 1436, 1437, 1439 i 1440 informują m.in., że 
„praktyka pokazuje, że już teraz na tereny między ul. Brzezińską i ul. Wiączyńską wkraczają 
inwestorzy tworzący praktycznie wśród domów jednorodzinnych wielkie centra logistyczne, 
z przejazdem zakorkowaną ul. Brzezińską. (…) Aktualny i tym bardziej planowany układ 
drogowy na osiedlu nie jest w stanie obsłużyć takich inwestycji”. Zaznaczają, że w przypadku 
powstania wspomnianych centrów przemysłowych ich obsługa będzie musiała być 
zapewniona przez niewydolne ulice: Brzezińską, Wiączyńską i Rynek Nowosolna. 
Dodatkowo podkreślają, iż „Nowosolna nie ma (…) żadnych tradycji przemysłowych, jej 
rozwój związany jest z rozwojem budownictwa mieszkaniowego (…). Teren 
rozpoczynających się inwestycji (…) to też obszary chronione głównego zbiornika wód 
podziemnych i dolina rzeki Miazgi”. 
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Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga nie zawiera sformułowania zarzutu do ustaleń projektu Studium, jednakże w wyniku 
uwzględnienia innych uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 
Studium, wyznaczono teren aktywności gospodarczej w rejonie projektowanej obwodnicy 
osiedla Nowosolna (na terenach obecnie niezainwestowanych, zlokalizowanych na południe 
od ul. Brzezińskiej). Mając na celu minimalizację konfliktów przestrzennych i społecznych, 
na styku z terenami mieszkaniowymi wskazano strefy kształtowania zieleni izolacyjnej. 
 
Uwaga nr 1334 
 

- wpłynęła 12 października 2017 r. (data wpływu do Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej), 9 października 2017 r. (data stempla pocztowego),  

- dotyczy działek nr: 
1. 1/46, w obrębie W-19, 
2. 629, w obrębie G-42, 
3. 1/9, 969/5, 969/6 i 969/7, w obrębie W-40, 386/4, w obrębie B-23, 557/15, 

w obrębie G-17, 
4. (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi), 
5. 156/1, w obrębie W-6, 
6. 125/2, w obrębie W-18; 1/12, 1/13, 1/24, 1/25, 1/40, 1/43, 1/47 i 1/49, 

w obrębie W-19; 1/6, w obrębie W-32; 1/1, 1/2, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/24, 
1/26, 1/27, 1/28, 1/29, 1/38, 1/39, 1/40, 1/52, 1/53, 1/54, 1/55, 1/56, 1/57, 1/58 
i 1/59, w obrębie W-34; 71/16 i 71/89, w obrębie W-36; 80/9 i 120/79, 
w obrębie W-37; 1/18 i 1/19, w obrębie W-40; 261/6, 261/7 i 261/8, w obrębie 
G-1; 1/81 i 1/89, w obrębie G-31; 1/11, 1/23, 1/139 i 1/144, w obrębie G-32; 
41/3, 41/4, 41/5, 41/7, 41/13, 41/14, 41/19, 41/20, 41/22 i 41/23, w obrębie 
B-31; 5/32, 5/34, 5/26 i 5/5, w obrębie P-8; 1/50, 1/64, 1/65, 1/34, 1/35, 1/36 
i 1/66, w obrębie P-28; 178/55, w obrębie W-35; 120/87, 120/70, 120/86, 
120/80 i 120/88, w obrębie W-37; 261/8, w obrębie G-16; 557/15, w obrębie 
G-17; 1/10, w obrębie B-43; 3/4, w obrębie P-7; 6/5, w obrębie P-36; 4/18, 
w obrębie P-8; 15/65 i 15/55, w obrębie P-16; 1/28, 1/91, 1/48, 1/49, 1/51, 
1/52, 1/53 i 1/85, w obrębie P-28; 161/3, w obrębie P-37.  

  
Polskie Koleje Państwowe S.A. składają uwagę dotyczącą: 

1) dla działki wymienionej w pkt 1 przeznaczenie na tereny wielkich zespołów 
mieszkaniowych (M1); 

2) dla działki wymienionej w pkt 2 przeznaczenia na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jedno- i wielorodzinnej niskiej (M2); 

3) dla działek wymienionych w pkt 3 przeznaczenia na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej niskiej (M3); 

4) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
5) dla działki wymienionej w pkt 5 przeznaczenia na tereny zabudowy usługowej (U); 
6) dla działek wymienionych w pkt 6 przeznaczenia na tereny aktywności gospodarczej 

(AG1); 
7) wskazania możliwości realizacji funkcji mieszkaniowej na terenach zamkniętych. 

Do uwagi dołączono załączniki graficzne z oznaczeniem ww. nieruchomości. 
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Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Z uwagi na uciążliwość, nie przewiduje się możliwości 
lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie kolei. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na 
przedmiotowej działce wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „M4 – Tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dużych działkach”. Wobec potrzeby kontynuacji 
istniejącej struktury funkcjonalno-przestrzennej jednostki, brak uzasadnienia dla 
intensyfikowania zabudowy w wykształconych strukturach przestrzennych zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. W odniesieniu do terenów zamkniętych kolejowych: działka 
nr 1/9, w obrębie W-40, działka nr 386/4, w obrębie B-23 i działka nr 557/15, w obrębie G-
17, wskazuje się na możliwość zmian w ich zagospodarowaniu w kierunku funkcji różnego 
typu, z wyłączeniem funkcji mieszkaniowej. 
W odniesieniu do działki nr: 969/5, 969/6 i 969/7, w obrębie W-40, na których wyznaczono 
jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane 
rolniczo” i stanowiące obszar poza zwartą strefą zurbanizowaną, brak uzasadnienia dla 
wprowadzenia zmiany wskazanej w projekcie Studium jednostki funkcjonalno-przestrzennej 
na jednostkę „M3 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”. Obecna struktura 
funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna 
w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają 
możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej 
przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
Ad. 5) Uwaga nieuwzględniona. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na 
przedmiotowej działce wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „O – Tereny 
aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo” – tereny wyłączone spod zabudowy. 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru – tereny niezabudowane oraz 
dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę usługową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej „U – Tereny zabudowy usługowej”. 
Ad. 6) Uwaga uwzględniona częściowo. W odniesieniu do działki nr 125/2, w obrębie W-18, 
stanowiącej obszar poza zwartą strefą zurbanizowaną, brak kontekstu urbanistycznego dla 
wprowadzenia zabudowy przemysłowej, gdyż istniejące sąsiedztwo stanowi osiedle 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
W odniesieniu do działek nr: 1/12, 1/24, 1/25 i 1/43, w obrębie W-19, działek nr: 1/1, 1/2, 
1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/24, 1/26, 1/27, 1/28, 1/29, 1/38, 1/39, 1/40, 1/52, 1/53, 1/54, 1/55, 
1/56, 1/57 i 1/58, w obrębie W-34, działek nr 71/16 i 71/89, w obrębie W-36, działki nr 
120/79, w obrębie W-37, działek nr 1/18 i 1/19, w obrębie W-40, działek nr: 261/6, 261/7 
i 261/8, w obrębie G-1, działek nr 1/81 i 1/89, w obrębie G-31, działek nr: 1/23, 1/139 i 1/144, 
w obrębie G-32, działek nr: 41/3, 41/4, 41/5, 41/7, 41/13, 41/14, 41/19, 41/20, 41/22 i 41/23, 
w obrębie B-31, działek nr: 5/32, 5/34, 5/26 i 5/5, w obrębie P-8, działek nr: 1/50, 1/65 i 1/34, 
w obrębie P-28, działki nr 178/55, w obrębie W-35, działek nr: 120/87, 120/70, 120/86, 
120/80 i 120/88, w obrębie W-37, działki nr 261/8, w obrębie G-16, działki nr 557/15, 
w obrębie G-17, działki nr 3/4, w obrębie P-7, działki nr 6/5, w obrębie P-36, działki nr 4/18, 
w obrębie P-8, działek nr: 1/28, 1/91, 1/48, 1/49, 1/51, 1/52, 1/53 i 1/85, w obrębie P-28, 
działek nr 161/3 i 161/2, w obrębie P-37 – terenów zamkniętych kolejowych, wskazuje się na 
możliwość zmian w ich zagospodarowaniu w kierunku funkcji różnego typu m.in.: zabudowy 



566 

usługowej, produkcyjnej, terenów rekreacyjnych, z wyłączeniem funkcji mieszkaniowej oraz 
możliwości lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. 
Szczegółowe określenie funkcji nastąpi na etapie sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
W odniesieniu do działki nr 1/13, w obrębie W-19, wskazanej w projekcie Studium dla 
pełnienia funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych (jednostka funkcjonalno-przestrzenna „RW – 
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe”) i stanowiącej obszar poza zwartą strefą zurbanizowaną, 
brak uzasadnienia dla zmiany przeznaczenia przedmiotowej działki. 
W odniesieniu do działki nr 1/47, w obrębie W-19, działek nr: 1/64, 1/35, 1/36 i 1/66, 
w obrębie P-28 – wskazuje się ich pozostawienie dla pełnienia funkcji usługowych, w ramach 
których dopuszcza się realizację zabudowy produkcyjnej – wyłącznie dla produkcji bazującej 
na nowych, wysokospecjalistycznych technologiach z wykluczeniem przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
W odniesieniu do działek nr 1/40 i 1/49, w obrębie W-19 – włączono w granice jednostki „U 
– Tereny zabudowy usługowej”, w ramach których dopuszcza się realizację zabudowy 
produkcyjnej – wyłącznie dla produkcji bazującej na nowych, wysokospecjalistycznych 
technologiach z wykluczeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko. 
W odniesieniu do działki nr 80/9, w obrębie W-37 stanowiącej użytek leśny (Ls), brak 
uzasadnienia dla wyłączenia przedmiotowej działki z jednostki funkcjonalno-przestrzennej „L 
– Tereny lasów o powierzchni powyżej 3ha”. 
W odniesieniu do działki nr 1/11, w obrębie G-32 – utrzymano zaproponowaną jednostkę 
„AG2 – Tereny aktywności gospodarczej o znacznej uciążliwości”. 
Ad. 7) Uwaga nieuwzględniona. W zapisach Studium wskazuje się na możliwość zmian 
w zagospodarowaniu terenów zamkniętych kolejowych w kierunku funkcji różnego typu, 
z wyłączeniem funkcji mieszkaniowej. 
 
Uwaga nr 1336 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działek nr: 

- 616/11, 616/3 i 619/4, w obrębie G-42, położonych przy ul. Tabelowej oraz 
ul. Granicznej i ul. Granicznej 47, 

- (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi). 
  

Pan  składa uwagę dotyczącą: 
1) przeznaczenia działek nr: 616/11, 616/3 i 619/4 na tereny zabudowy mieszkaniowej 

jedno- i wielorodzinnej niskiej (M2); 
2) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi). 

Składający uwagę informuje m.in., że w najbliższym otoczeniu ww. nieruchomości występują 
zarówno budynki jedno- jak i wielorodzinne, w tym budynki w zabudowie szeregowej. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna otoczenia 
wskazanych w uwadze nieruchomości (stopień zainwestowania zabudową wielorodzinną jest 
niewielki) oraz potrzeba zachowania ładu przestrzennego i tym samym utrzymania charakteru 
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osiedla jednorodzinnego, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „M2 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i wielorodzinnej”. 
 
Uwaga nr 1337 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 85/5, w obrębie G-38, położonej przy ul. Ksawerowskiej 83. 

  
Pani  składa uwagę dotyczącą: 

1) sprzeciwu wobec przeznaczenia ww. obszaru na tereny aktywne przyrodniczo; 
2) wprowadzenia możliwości realizacji na ww. terenie inwestycji związanej z usługami 

kulturalno-sportowymi. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) i Ad. 2) Po przeprowadzeniu ponownych analiz, w projekcie Studium wskazano 
możliwy, maksymalny zasięg rozwoju terenów aktywności gospodarczej w tym rejonie 
miasta – wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „AG1 – Tereny aktywności 
gospodarczej o ograniczonej uciążliwości” obejmującą m.in. wskazaną w uwadze działkę 
oraz wskazano strefy kształtowania zieleni izolacyjnej na styku z terenami mieszkaniowymi. 
Zgodnie z zapisami projektu Studium, tereny usługowe stanowią dopuszczalne przeznaczenie 
terenów w tej jednostce. 
 
Uwaga nr 1338 
 

- wpłynęła 8 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 232/14, w obrębie W-45, położonej przy ul. Stanisława Witkacego 

11. 
  

Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej 
(MN). 
Składająca uwagę informuje m.in., że dla ww. działki wydano decyzję o warunkach 
zabudowy, „w której ustalono warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
jednorodzinnego, wolnostojącego budynku mieszkalnego z użytkowym poddaszem i garażem 
na samochód osobowy w jednej bryle, przyłącza wodociągowego, przyłącza energii 
elektrycznej, bezodpływowego zbiornika na nieczystości lub przydomowej, biologicznej 
oczyszczalni ścieków. Tego rodzaju warunki zostały ustalone dla wszystkich pozostałych 
nieruchomości gruntowych położonych w Łodzi przy ul. Stanisława Witkacego od nr 14 do 
34 i od 11 do 27/31 oznaczonych jako działki gruntu odpowiednio numerami od 232/3 do 
232/24”. Dodaje, że „dotychczas przy ul. Stanisława Witkacego wybudowane zostały cztery 
jednorodzinne całoroczne domy mieszkalne (trzy są już zamieszkałe), a dwa kolejne są 
w budowie. Wspólną inicjatywą wszystkich właścicieli ww. działek doszło do 
uporządkowania ul. Stanisława Witkacego, doprowadzono ją do stanu drogi gruntowej 
utwardzonej o statusie miejskim i włączono ją w plan zimowego utrzymania ulic Łodzi. Cała 
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ul. Stanisława Witkacego została uzbrojona w media”. Składająca uwagę podkreśla, że 
ww. nieruchomości nigdy nie należały do zakładowego lub rodzinnego ogrodu działkowego. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna działki oraz jej otoczenia (przewaga terenów 
niezabudowanych otoczonych ogrodami działkowymi), a także dostateczna w skali miasta 
ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość 
wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla 
rozwoju zabudowy mieszkaniowej.  
Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów, na których obecnie istnieje 
zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje 
się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie 
stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). Zostanie to szczegółowo 
określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
 
Uwaga nr 1339 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 232/4, w obrębie W-45, położonej przy ul. Stanisława Witkacego 

16. 
  

Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej 
(MN). 
Składająca uwagę informuje m.in., że dla ww. działki wydano decyzję o warunkach 
zabudowy, „w której ustalono warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
jednorodzinnego, wolnostojącego budynku mieszkalnego z użytkowym poddaszem i garażem 
na samochód osobowy w jednej bryle, przyłącza wodociągowego, przyłącza energii 
elektrycznej, bezodpływowego zbiornika na nieczystości lub przydomowej, biologicznej 
oczyszczalni ścieków. Tego rodzaju warunki zostały ustalone dla wszystkich pozostałych 
nieruchomości gruntowych położonych w Łodzi przy ul. Stanisława Witkacego od nr 14 do 
34 i od 11 do 27/31 oznaczonych jako działki gruntu odpowiednio numerami od 232/3 do 
232/24”. Dodaje, że „dotychczas przy ul. Stanisława Witkacego wybudowane zostały cztery 
jednorodzinne całoroczne domy mieszkalne (trzy są już zamieszkałe), a dwa kolejne są 
w budowie. Wspólną inicjatywą wszystkich właścicieli ww. działek doszło do 
uporządkowania ul. Stanisława Witkacego, doprowadzono ją do stanu drogi gruntowej 
utwardzonej o statusie miejskim i włączono ją w plan zimowego utrzymania ulic Łodzi. Cała 
ul. Stanisława Witkacego została uzbrojona w media”. Składająca uwagę podkreśla, że ww. 
nieruchomości nigdy nie należały do zakładowego lub rodzinnego ogrodu działkowego. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna działki oraz jej otoczenia (przewaga terenów 
niezabudowanych otoczonych ogrodami działkowymi), a także dostateczna w skali miasta 
ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość 
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wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla 
rozwoju zabudowy mieszkaniowej.  
Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów, na których obecnie istnieje 
zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje 
się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie 
stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). Zostanie to szczegółowo 
określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
 
Uwaga nr 1341 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 232/13, w obrębie W-45, położonej przy ul. Stanisława Witkacego 

34. 
  

Pani  i Pan  składają uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej 
(MN). 
Składający uwagę informują m.in., że dla ww. działki wydano decyzję o warunkach 
zabudowy, „w której ustalono warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
jednorodzinnego, wolnostojącego budynku mieszkalnego z użytkowym poddaszem i garażem 
na samochód osobowy w jednej bryle, przyłącza wodociągowego, przyłącza energii 
elektrycznej, bezodpływowego zbiornika na nieczystości lub przydomowej, biologicznej 
oczyszczalni ścieków. Tego rodzaju warunki zostały ustalone dla wszystkich pozostałych 
nieruchomości gruntowych położonych w Łodzi przy ul. Stanisława Witkacego od nr 14 do 
34 i od 11 do 27/31 oznaczonych jako działki gruntu odpowiednio numerami od 232/3 do 
232/24”. Dodaje, że „dotychczas przy ul. Stanisława Witkacego wybudowane zostały cztery 
jednorodzinne całoroczne domy mieszkalne (trzy są już zamieszkałe), a dwa kolejne są 
w budowie. Wspólną inicjatywą wszystkich właścicieli ww. działek doszło do 
uporządkowania ul. Stanisława Witkacego, doprowadzono ją do stanu drogi gruntowej 
utwardzonej o statusie miejskim i włączono ją w plan zimowego utrzymania ulic Łodzi. Cała 
ul. Stanisława Witkacego została uzbrojona w media”. Składający uwagę podkreślają, że ww. 
nieruchomości nigdy nie należały do zakładowego lub rodzinnego ogrodu działkowego. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna działki oraz jej otoczenia (przewaga terenów 
niezabudowanych otoczonych ogrodami działkowymi), a także dostateczna w skali miasta 
ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość 
wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla 
rozwoju zabudowy mieszkaniowej.  
Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów, na których obecnie istnieje 
zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje 
się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie 
stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). Zostanie to szczegółowo 
określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
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Uwaga nr 1342 (złożona w 2 egzemplarzach – drugi egzemplarz o nr 1343) 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 232/5, w obrębie W-45, położonej przy ul. Stanisława Witkacego 

18. 
  

Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej 
(MN). 
Składający uwagę informuje m.in., że dla ww. działki wydano decyzję o warunkach 
zabudowy, „w której ustalono warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
jednorodzinnego, wolnostojącego budynku mieszkalnego, przyłącza wodociągowego, 
przyłącza energii elektrycznej, przydomowej oczyszczalni ścieków. Tego rodzaju warunki 
zostały ustalone dla wszystkich pozostałych nieruchomości gruntowych położonych w Łodzi 
przy ul. Stanisława Witkacego od nr 14 do 34 i od 11 do 27/31 oznaczonych jako działki 
gruntu odpowiednio numerami od 232/3 do 232/24”. Dodaje, że następnie uzyskano decyzję 
o pozwoleniu na budowę i w maju 2017 r. rozpoczęto budowę domu na ww. działce. 
Zaznacza, że „dotychczas przy ul. Stanisława Witkacego wybudowane zostały cztery 
jednorodzinne całoroczne domy mieszkalne (trzy są już zamieszkałe), a dwa kolejne są 
w budowie. Wspólną inicjatywą wszystkich właścicieli ww. działek doszło do 
uporządkowania ul. Stanisława Witkacego, doprowadzono ją do stanu drogi gruntowej 
utwardzonej o statusie miejskim i włączono ją w plan zimowego utrzymania ulic Łodzi. Cała 
ul. Stanisława Witkacego została uzbrojona w media”. Składający uwagę podkreśla, że ww. 
nieruchomości nigdy nie należały do zakładowego lub rodzinnego ogrodu działkowego. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna działki oraz jej otoczenia (przewaga terenów 
niezabudowanych otoczonych ogrodami działkowymi), a także dostateczna w skali miasta 
ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość 
wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla 
rozwoju zabudowy mieszkaniowej.  
Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów, na których obecnie istnieje 
zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje 
się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie 
stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). Zostanie to szczegółowo 
określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
 
Uwaga nr 1344 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działek nr 232/16 i 232/17, w obrębie W-45, położonych przy ul. Stanisława 

Witkacego 15/17. 
  

Państwo  składają uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej 
(MN). 
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Składający uwagę informują m.in., że dla ww. działek wydano decyzję o warunkach 
zabudowy, „w której ustalono warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
jednorodzinnego, wolnostojącego budynku mieszkalnego z użytkowym poddaszem i garażem 
na samochód osobowy w jednej bryle, przyłącza wodociągowego, przyłącza energii 
elektrycznej, bezodpływowego zbiornika na nieczystości lub przydomowej, biologicznej 
oczyszczalni ścieków. Tego rodzaju warunki zostały ustalone dla wszystkich pozostałych 
nieruchomości gruntowych położonych w Łodzi przy ul. Stanisława Witkacego od nr 14 do 
34 i od 11 do 27/31 oznaczonych jako działki gruntu odpowiednio numerami od 232/3 do 
232/24”. Dodają, że następnie uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę i w sierpniu 2013 r. 
rozpoczęto budowę domu na ww. działkach. „(…) dotychczas przy ul. Stanisława Witkacego 
wybudowane zostały cztery jednorodzinne całoroczne domy mieszkalne (trzy są już 
zamieszkałe), a dwa kolejne są w budowie. Wspólną inicjatywą wszystkich właścicieli ww. 
działek doszło do uporządkowania ul. Stanisława Witkacego, doprowadzono ją do stanu drogi 
gruntowej utwardzonej o statusie miejskim i włączono ją w plan zimowego utrzymania ulic 
Łodzi. Cała ul. Stanisława Witkacego została uzbrojona w media”. Składający uwagę 
podkreślają, że ww. nieruchomości nigdy nie należały do zakładowego lub rodzinnego ogrodu 
działkowego. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna działki oraz jej otoczenia (przewaga terenów 
niezabudowanych otoczonych ogrodami działkowymi), a także dostateczna w skali miasta 
ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość 
wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla 
rozwoju zabudowy mieszkaniowej.  
Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów, na których obecnie istnieje 
zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje 
się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie 
stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). Zostanie to szczegółowo 
określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
 
Uwaga nr 1345 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 232/3, w obrębie W-45, położonej przy ul. Stanisława Witkacego 

14. 
  

Państwo  składają uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej 
(MN). 
Składający uwagę informują m.in., że dla ww. działki wydano decyzję o warunkach 
zabudowy, „w której ustalono warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
jednorodzinnego, wolnostojącego budynku mieszkalnego z użytkowym poddaszem i garażem 
na samochód osobowy w jednej bryle, przyłącza wodociągowego, przyłącza energii 
elektrycznej, bezodpływowego zbiornika na nieczystości lub przydomowej, biologicznej 
oczyszczalni ścieków. Tego rodzaju warunki zostały ustalone dla wszystkich pozostałych 
nieruchomości gruntowych położonych w Łodzi przy ul. Stanisława Witkacego od nr 14 do 
34 i od 11 do 27/31 oznaczonych jako działki gruntu odpowiednio numerami od 232/3 do 
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232/24”. Dodają, że następnie uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę i w lipcu 2016 r. 
rozpoczęto budowę domu na ww. działce. „(…) dotychczas przy ul. Stanisława Witkacego 
wybudowane zostały cztery jednorodzinne całoroczne domy mieszkalne (trzy są już 
zamieszkałe), a dwa kolejne są w budowie. Wspólną inicjatywą wszystkich właścicieli ww. 
działek doszło do uporządkowania ul. Stanisława Witkacego, doprowadzono ją do stanu drogi 
gruntowej utwardzonej o statusie miejskim i włączono ją w plan zimowego utrzymania ulic 
Łodzi. Cała ul. Stanisława Witkacego została uzbrojona w media”. Składający uwagę 
podkreślają, że ww. nieruchomości nigdy nie należały do zakładowego lub rodzinnego ogrodu 
działkowego. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna działki oraz jej otoczenia (przewaga terenów 
niezabudowanych otoczonych ogrodami działkowymi), a także dostateczna w skali miasta 
ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość 
wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla 
rozwoju zabudowy mieszkaniowej.  
Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów, na których obecnie istnieje 
zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje 
się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie 
stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). Zostanie to szczegółowo 
określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
 
Uwaga nr 1346 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 232/15, w obrębie W-45, położonej przy ul. Stanisława Witkacego 

13. 
  

Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej 
(MN). 
Składająca uwagę informuje m.in., że dla ww. działki wydano decyzję o warunkach 
zabudowy, „w której ustalono warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
jednorodzinnego, wolnostojącego budynku mieszkalnego z użytkowym poddaszem i garażem 
na samochód osobowy w jednej bryle, przyłącza wodociągowego, przyłącza energii 
elektrycznej, bezodpływowego zbiornika na nieczystości lub przydomowej, biologicznej 
oczyszczalni ścieków. Tego rodzaju warunki zostały ustalone dla wszystkich pozostałych 
nieruchomości gruntowych położonych w Łodzi przy ul. Stanisława Witkacego od nr 14 do 
34 i od 11 do 27/31 oznaczonych jako działki gruntu odpowiednio numerami od 232/3 do 
232/24”. Dodaje, że następnie uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę i w lipcu 2013 r. 
rozpoczęto budowę domu na ww. działce. „(…) dotychczas przy ul. Stanisława Witkacego 
wybudowane zostały cztery jednorodzinne całoroczne domy mieszkalne (trzy są już 
zamieszkałe), a dwa kolejne są w budowie. Wspólną inicjatywą wszystkich właścicieli ww. 
działek doszło do uporządkowania ul. Stanisława Witkacego, doprowadzono ją do stanu drogi 
gruntowej utwardzonej o statusie miejskim i włączono ją w plan zimowego utrzymania ulic 
Łodzi. Cała ul. Stanisława Witkacego została uzbrojona w media”. Składająca uwagę 
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podkreśla, że ww. nieruchomości nigdy nie należały do zakładowego lub rodzinnego ogrodu 
działkowego. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna działki oraz jej otoczenia (przewaga terenów 
niezabudowanych otoczonych ogrodami działkowymi), a także dostateczna w skali miasta 
ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość 
wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla 
rozwoju zabudowy mieszkaniowej.  
Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów, na których obecnie istnieje 
zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje 
się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie 
stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). Zostanie to szczegółowo 
określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
 
Uwaga nr 1347 
 

- wpłynęła 8 października 2017 r., 
- dotyczy działek nr: 232/22, 232/23 i 232/24, w obrębie W-45, położonych przy 

ul. Stanisława Witkacego 27/31. 
  

Państwo  składają uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej 
(MN). 
Składający uwagę informują m.in., że dla ww. działek wydano decyzję o warunkach 
zabudowy, „w której ustalono warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 
jednorodzinnego, wolnostojącego budynku mieszkalnego z użytkowym poddaszem i garażem 
na samochód osobowy w jednej bryle, przyłącza wodociągowego, przyłącza energii 
elektrycznej, bezodpływowego zbiornika na nieczystości lub przydomowej, biologicznej 
oczyszczalni ścieków. Tego rodzaju warunki zostały ustalone dla wszystkich pozostałych 
nieruchomości gruntowych położonych w Łodzi przy ul. Stanisława Witkacego od nr 14 do 
34 i od 11 do 27/31 oznaczonych jako działki gruntu odpowiednio numerami od 232/3 do 
232/24”. Dodają, że następnie uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę i we wrześniu 
2014 r. rozpoczęto budowę domu na ww. działkach. „(…) dotychczas przy ul. Stanisława 
Witkacego wybudowane zostały cztery jednorodzinne całoroczne domy mieszkalne (trzy są 
już zamieszkałe), a dwa kolejne są w budowie (…). Wspólną inicjatywą wszystkich 
właścicieli ww. działek doszło do uporządkowania ul. Stanisława Witkacego, doprowadzono 
ją do stanu drogi gruntowej utwardzonej o statusie miejskim i włączono ją w plan zimowego 
utrzymania ulic Łodzi. Cała ul. Stanisława Witkacego została uzbrojona w media. (…)”. 
Składający uwagę podkreślają, że ww. nieruchomości nigdy nie należały do zakładowego lub 
rodzinnego ogrodu działkowego. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
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Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych 
otoczonych ogrodami działkowymi), a także dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej.  
Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów, na których obecnie istnieje 
zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje 
się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie 
stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). Zostanie to szczegółowo 
określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
 
Uwagi o numerach od 1350 do 1361 i 1480 posiadają taki sam zakres merytoryczny 
i zostały rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły w dniach: 13 października 2017 r. (data wpływu do Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej), 7 października 2017 r. (data stempla pocztowego) – uwagi 
o numerach od 1350 do 1361; 16 października 2017 r. (data wpływu do Miejskiej 
Pracowni Urbanistycznej), 9 października 2017 r. (data stempla pocztowego) – uwaga 
o numerze 1480, 

- dotyczy: 
- terenu objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

nr 192 (w części na północ od rzeki Ner do terenów Portu Lotniczego im. 
Władysława Reymonta i Wojskowych Zakładów Lotniczych), 

- drogi zlokalizowanej w obrębach G-34 i G-31. 
 

Pan  – uwaga nr 1350, Pan  – uwaga nr 1351, Pan 
 – uwaga nr 1352, Pani  – uwaga nr 1353, Pani  

 – uwaga nr 1354, Pan  – uwaga nr 1355, Pani  
– uwaga nr 1356, Pan  – uwaga nr 1357, Pani  – 
uwaga nr 1358, Pani  – uwaga nr 1359, Pani  – uwaga nr 
1360, Pan  – uwaga nr 1361 i Pani  – uwaga nr 1480 
składają uwagi dotyczące: 

1) włączenia ww. obszaru do strefy terenów aktywnych przyrodniczo, wskazanych do 
zalesienia, w tym zamknięcie i następnie zrekultywowanie i zalesieniu terenu toru do 
motocrossu i offroadu na tym terenie. Składający uwagi dodają, że „lasy tworzą 
barierę przed hałasem od strony Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta (…)”; 

2) przekwalifikowania drogi w obrębie G-34, działka nr 31 na ciąg pieszy, drogę 
rowerową i dojazd do pól. Składający uwagę informują m.in., że „droga ta jest wąska, 
piaszczysta (…). Nie powinna być użytkowana przez samochody osobowe, ciężarowe 
(…), kończy ją most bez określenia nośności pojazdów (…)”. 

 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Ta część uwagi nie zawiera sformułowania zarzutu do 
ustaleń projektu Studium, którego uwzględnienie wiązałoby się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w projekcie. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium, 
przedmiotowy obszar został włączony w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
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Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo” i wskazany jako obszar 
o wysokich walorach przyrodniczych wymagający ochrony. Zgodnie z zapisami dla tej 
jednostki dopuszcza się przeznaczanie terenów na cele leśne. Szczegółowe rozstrzygnięcia 
w tym zakresie nastąpią na etapie sporządzania planu miejscowego. 
Wskazane w uwadze działania realizacyjne (zamknięcie, zrekultywowanie i zalesienie toru do 
motocrossu i offroadu) wykraczają poza zakres ustaleń studium. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Ta część uwagi wykracza poza szczegółowość ustaleń 
studium. Projekt Studium określa podstawowy układ komunikacyjny miasta (system dróg 
zapewniających powiązania ponadlokalne), nie odnosi się do kształtowania obsługi 
komunikacyjnej w skali lokalnej – takie rozwiązania są przedmiotem ustaleń miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. 
 
Uwaga nr 1362 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 25/3, w obrębie B-18, położonej przy ul. Bzury 22 oraz pozostałych 

działek przy ul. Bzury. 
 

Pani  składa uwagę dotyczącą: 
pozostawienia strefy wolnej od zalesień wzdłuż całej ul. Bzury w pasie do aktualnie 
istniejącej granicy z Lasem Łagiewnickim i przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej w układach ulicowych (PM). 
Składająca uwagę zaznacza m.in., że „(…) ul. Bzury nie jest i nie była nigdy lasem. Jest ona 
pokryta asfaltem, posiada linię elektroenergetyczną, oświetlenie, linię telefoniczną i gazociąg. 
Jest to ulica zabudowana, po obu jej stronach znajduje się pas niezbyt dużych działek 
z domami mieszkalnymi bądź rekreacyjnymi, na których znajdują się ogrody lub sady. (…) 
Przy tej samej ulicy część działek znajdujący się bliżej ul. Łodzianka oznakowana jest jako 
teren o symbolu PM, a kreska oddzielająca te strefy przebiega przez środek działek, w taki 
sposób, że biegnie nawet w jednym miejscu przez dom mieszkalny. Mieszkańcy tej samej 
ulicy czują się potraktowani niejednakowo, ponieważ przeznaczenie części działek przy 
ul. Bzury do zalesienia w dużym stopniu ogranicza ich prawa do własności, podczas gdy 
obecny sposób użytkowania i zagospodarowania jest taki sam wzdłuż całej ul. Bzury 
i zarazem taki jak wzdłuż ul. Łodzianki i ul. Okólnej”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie części działek wskazanych w uwadze. W projekcie Studium 
wprowadzono zmianę polegającą na poszerzeniu w kierunku zachodnim granic jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych” 
– wyrównano szerokość pasa zabudowy do około 240 m od ul. Łodzianka. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie pozostałych działek zlokalizowanych przy ul. Bzury. 
Obszar ten znajduje się na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, 
będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. W planie ochrony Parku wskazano 
obszar ww. działek oraz jej sąsiedztwa jako teren jednostki, dla której „postulowane jest 
wprowadzanie dolesień rozwijających walory środowiska”. 
Zgodnie z ww. wytycznymi planu ochrony Parku, taki kierunek zagospodarowania tej części 
miasta został także przyjęty w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 
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przestrzennego, przyjętym uchwałą Nr V/86/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 
2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Strykowskiej, Łodzianka i Okólnej, do 
granicy Lasu Łagiewnickiego. 
Zakwalifikowanie w projekcie Studium ww. obszaru oraz jego otoczenia do jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „L – Tereny lasów o powierzchni minimum 3 ha” jest 
konsekwencją ustaleń ww. dokumentów. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla 
wszystkich terenów w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała 
w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się na podstawie stosownych 
decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące 
zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 1365 
 

- wpłynęła 13 października 2017 r. (data wpływu do Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej), 9 października 2017 r. (data stempla pocztowego), 

- dotyczy działki nr 169/2, w obrębie G-55, położonej przy ul. Kolumny 339. 
 

Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej. 
Składający uwagę informuje m.in., że działka posiada powierzchnię ponad 6000 m2, możliwe 
jest jej podzielenie na mniejsze działki z wydzieleniem drogi wewnętrznej zapewniającej ich 
obsługę oraz doprowadzenie mediów na koszt Składającego uwagę. Dodaje, że wnioskowane 
przeznaczenie „umożliwiłoby płynne domknięcie obszaru zwartej zabudowy jednorodzinnej 
pomiędzy ul. Kolumny i ul. Nad Stawem a ul. Gościniec. Na mapie 4u zawierającego ocenę 
obecnego ładu przestrzennego i krajobrazu miasta cała działka 169/2 leży w terenie zabudowy 
o charakterze miejskim (Z.2), wyznaczonym liniami łączącymi budynki na sąsiednich 
działkach”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na najintensywniej 
zagospodarowanych terenach istniejącej zabudowy wzdłuż ul. Kolumny wyznaczono 
jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach 
ulicowych”. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna pozostałej części obszaru 
wskazanego w uwadze (tereny niezabudowane) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej o szerszym zasięgu. Ponadto rozwój zabudowy w tym obszarze ograniczyłby 
możliwość zachowania powiązania zbiornika Wiskitno z terenami aktywnymi przyrodniczo 
w sąsiedztwie.  
 
Uwaga nr 1366 
 

- wpłynęła 13 października 2017 r. (data wpływu do Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej), 9 października 2017 r. (data stempla pocztowego), 

- dotyczy działki nr 43/1, w obrębie B-19, położonej przy ul. Rogowskiej b.n. 
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Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  
Składająca uwagę dodaje m.in., że „przedmiotowa działka znajduje się w strefie Parku 
Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, jednak obszar ten jest już częściowo zabudowany, 
w bliskim i bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej działki znajduje się zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna. Dla przedmiotowej działki została wydana (…) decyzja 
ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi oraz zjazdem z ul. Rogowskiej (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Przedmiotowa działka znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, 
będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. W planie ochrony Parku wskazano 
obszar ww. działki oraz jej sąsiedztwa jako teren górnego, źródłowego odcinka doliny rzeki 
Bzury, o wybitnych walorach ekologicznych i krajobrazowych na przedpolu Lasu 
Łagiewnickiego. W strefie tej wskazano na potrzebę wprowadzenia zakazu lokalizacji 
nowego budownictwa, z wyłączeniem niewielkich obiektów związanych wyłącznie z obsługą 
ruchu turystycznego. Powyższe względy wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie 
miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej. Przedmiotowa działka położona jest w granicach wyznaczonej w wyłożonym 
do publicznego wglądu projekcie Studium jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny 
aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem zieleni 
w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju nowych 
struktur zabudowy. Przeznaczeniem dopuszczalnym w tej jednostce są m.in. tereny 
rekreacyjno-wypoczynkowe. 
 
Uwaga nr 1367 
 

- wpłynęła 13 października 2017 r. (data wpływu do Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej), 9 października 2017 r. (data stempla pocztowego), 

- dotyczy działek nr: 125/6, 125/7, 125/8, 125/9, 125/10, 125/11, 125/12 i 125/13, 
w obrębie B-59, położonych przy ul. Strykowskiej 249. 
  

Pani  składa uwagę dotyczącą: 
1) rozszerzenia możliwości zabudowy w pasie około 250 m od ul. Strykowskiej; 
2) sprzeciwu dla „pozbawionego podstaw wyznaczania linii zabudowy od strony 

„aktywnych przyrodniczo” obszarów i tym samym ograniczanie gospodarowania poza 
dotąd istniejącymi obszarami”; 

3) sprzeciwu dla „nieuwzględnienia dotychczasowego zagospodarowania wynikającego 
m.in. z ostatecznych decyzji o warunkach zabudowy na terenie PM i terenie Zero [„O 
– Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”]”; 

4) sprzeciwu dla przeznaczania terenów jednostki funkcjonalno-przestrzennej „PM – 
Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych” jednocześnie na 
budownictwo mieszkaniowe oraz usługi o powierzchni do 1000 m2, co zdaniem 
składającej uwagę, może spowodować, że prowadzona działalność gospodarcza 
będzie kolizyjna z podstawową – mieszkaniową funkcją obszaru; 
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5) sprzeciwu dla „nieuwzględnienia przeznaczenia pasa obecnej drogi gospodarczej na 
pas drogi lokalnej/publicznej do granicy administracyjnej miasta Łodzi z gminą 
Nowosolna; 

6) sprzeciwu dla „zakazania dla terenu, do którego została zaliczona nieruchomość przy 
ul. Strykowskiej 249, możliwości inwestowania w drogi wewnętrzne”; 

7) sprzeciwu dla „nieprzewidzenia dla terenu, do którego została zaliczona nieruchomość 
przy ul. Strykowskiej 249, możliwości umiejscowienia sieci gazowej i sieci 
kanalizacji”; 

8) sprzeciwu dla „niedopuszczenia zabudowy sielskiej na działkach rolnych 
o powierzchni 3000 m2 i niedopuszczenia zabudowy zagrodowej na działkach rolnych 
o powierzchni 1 ha”. 

Składająca uwagę zaznacza m.in., że w projekcie Studium pod teren budowlany wskazano 
jedynie pas około 90 m ww. nieruchomości, natomiast Studium z 2010 r. przewidywano pod 
zabudowę pas około 250 m i przeznaczenie terenu pod tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usługowej (MNU). Dodaje, że „narusza się prawo własności nieruchomości 
i dotychczasową możliwość korzystania z tej nieruchomości bez żadnego uzasadnienia 
w państwie prawa (…)”. Składająca uwagę informuje, że dla ww. nieruchomości wydane 
zostały ostateczne decyzje o warunkach zabudowy. Podkreśla, że „zakazanie dla terenu, do 
którego została zaliczona nieruchomość w Łodzi przy ul. Strykowskiej 249 możliwości 
inwestowania przez miasto Łódź w drogi wewnętrzne, co oznacza nierówne traktowanie 
obywateli niezgodnie z zasadą równości wobec prawa i z zakazem dyskryminacji z art. 32 
Konstytucji RP (ponadto zakaz ten wykracza poza zakres przedmiotowy studium) (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1), Ad. 2) i Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Przedmiotowe działki znajdują się na terenie 
Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, będącego wielkoobszarową formą ochrony 
przyrody. Działki przylegające do ul. Strykowskiej, na odcinku o długości około 150 m, 
zostały w planie ochrony Parku wskazane jako „Strefa S – obejmująca obszary specjalnych 
indywidualnych działań ochronnych i programowych”, w której preferowanym kierunkiem 
zagospodarowania jest ograniczenie urbanizacji. Pozostałe wymienione w uwadze działki 
wraz z otaczającymi je terenami, zostały zaliczone do „Strefy N – obejmującej obszary 
o dominującej funkcji rolnej, w przewadze niezabudowane lub z rozproszoną zabudową”, 
która stanowi podstawową strefę, decydującą o ochronie walorów krajobrazowych Parku. 
W strefie tej zakłada się utrzymanie dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania. 
Powyższe względy, obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów 
niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium wszystkie przedmiotowe działki, 
oprócz tych, które są położone w pasie o szerokości 90 m wzdłuż ul. Strykowskiej, położone 
są w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, 
w tym użytkowane rolniczo”. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów 
w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili 
opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych 
decyzji administracyjnych), dopuszcza się możliwość wydzielenia stref lub terenów 
zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
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Ad. 4) Uwaga nieuwzględniona. Wyznaczone w wyłożonym do publicznego wglądu 
projekcie Studium jednostki funkcjonalno-przestrzenne „PM – Tereny zabudowy 
mieszkaniowej w układach ulicowych” w większości położone są peryferyjnie. Dla ich 
funkcjonowania niezbędne jest korzystanie z pobliskich obiektów usług podstawowych, 
głównie handlu, gastronomii. Obiekty takie funkcjonują obecnie w wielu miejscach w ramach 
istniejących struktur zabudowy w układach ulicowych. Projekt Studium wprowadza 
ograniczenie w zakresie ich powierzchni do 1000 m2, co ma na celu wyeliminowanie 
lokalizacji obiektów o uciążliwości wynikającej z dużej liczby użytkowników. 
Ad. 5) Uwaga nieuwzględniona. Podjęcie działań zmierzających do zapewnienia obsługi 
komunikacyjnej dla działek wskazanych w uwadze wykracza poza zakres ustaleń studium. 
Projekt Studium określa podstawowy układ komunikacyjny miasta (system dróg 
zapewniających powiązania ponadlokalne), nie odnosi się do kształtowania obsługi 
komunikacyjnej w skali lokalnej – takie rozwiązania są przedmiotem ustaleń miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. 
Ad. 6) Uwaga nieuwzględniona. Przywołany w uwadze zapis z zakresu działań operacyjnych 
miasta, został wprowadzony w tekście projektu Studium dla dwóch jednostek funkcjonalno-
przestrzennych „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych” oraz „M4 – 
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dużych działkach”. Brak dostatecznych 
środków w budżecie miasta dla zapewnienia infrastruktury drogowej w obrębie wszystkich 
terenów mieszkaniowych, wymusza potrzebę hierarchizacji działań. Z tego względu, dla 
jednostek mieszkaniowych o niskiej intensywności zabudowy, wprowadzono zapis 
o ograniczonych możliwościach inwestowania w drogi wewnętrzne. 
Ad. 7) Uwaga uwzględniona w zakresie „możliwości umiejscowienia sieci kanalizacji”. 
Potrzeba wyposażenia rejonu ul. Strykowskiej w sieć kanalizacji sanitarnej została 
uwzględniona w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium – obszar ten został 
wrysowany na schemacie 10k „System wodociągowo-kanalizacyjny” jako wskazany do 
uzupełnienia sieci kanalizacyjnej. Do tekstu projektu Studium wprowadzono zapis stanowiący 
o potrzebie włączenia w system kanalizacji miejskiej terenów w otoczeniu Lasu 
Łagiewnickiego.  
Uwaga nieuwzględniona w zakresie „możliwości umiejscowienia sieci gazowej”. Ta część 
uwagi nie zawiera sformułowania zarzutu do ustaleń projektu Studium, którego 
uwzględnienie wiązałoby się z koniecznością wprowadzenia zmian w projekcie. W projekcie 
Studium nie wprowadzono ograniczeń w odniesieniu do możliwości realizacji sieci gazowej. 
Studium zawiera zapis stanowiący o konieczności rozbudowy sieci rozdzielczej średniego 
ciśnienia na peryferiach miasta, a więc także na terenie nieruchomości położonych przy 
ul. Strykowskiej.  
Ad. 8) Uwaga nieuwzględniona. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium, 
w celu kształtowania zwartych struktur przestrzennych i ograniczania zjawiska rozpraszania 
zabudowy, przyjęto założenie, że nowa zabudowa zagrodowa powinna być lokalizowana 
tylko na terenach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „PM – Tereny zabudowy 
mieszkaniowej w układach ulicowych”. Ponadto na terenach jednostki funkcjonalno-
przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo” przewiduje 
się możliwość dalszego funkcjonowania i rozbudowy istniejących siedlisk, w tym w zakresie 
zabudowy związanej z produkcją rolną. 
 
Uwaga nr 1368 
 

- wpłynęła 13 października 2017 r. (data wpływu do Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej), 5 października 2017 r. (data stempla pocztowego), 

- dotyczy działki nr 328/3, w obrębie P-39, położonej przy ul. Maratońskiej. 
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Państwo  składają uwagę dotyczącą: 
dopuszczenia na ww. działce zabudowy mieszkalno-usługowej niskiej (do 9 m).  
Składający uwagę informują m.in., że „jest to działka położona bezpośrednio przy ogródkach 
działkowych, posiadająca dostęp do wszystkich mediów (…). W roku 2004 wystąpiliśmy (…) 
o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Urząd Miasta Łodzi (…) po ponad rocznej zwłoce 
udzielił odpowiedzi, iż decyzje może wydać dopiero po opracowaniu miejscowego planu 
zagospodarowania. Zgodnie z ogłoszonym komunikatem o składaniu wniosków zgłosiliśmy 
w terminie uwagi do opracowywanego w marcu 2007 r. Studium uwarunkowań. Nasze uwagi 
(…) nie uwzględnione zostały w opracowywanym dokumencie. Działka nie może być 
wykorzystana w jakimkolwiek celu, nawet pozbawiona jest możliwości komunikacji z ul. 
Maratońską, ponieważ zrezygnowano z budowy zjazdu na tereny Józefowa, wybudowano 
tylko drogę do fabryki „Gilette”. (…) przy opracowywaniu tego typu uwarunkowań łamane 
jest konstytucyjne prawo własności, w momencie zakupu plany zagospodarowania okolic 
naszej działki przewidywały zjazd drogowy z ul. Maratońskiej i przez ponad 20 lat teren ten 
jest blokowany dla nieznanych i niezrealizowanych kierunków zagospodarowania tego rejonu 
Łodzi. Jeden z wariantów przewidywał układ drogowy dla włączenie się do zachodniej 
obwodnicy miasta S14. (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W projekcie Studium dokonano zmiany przeznaczenia działki wskazanej w uwadze z terenu 
ogrodów działkowych (jednostka funkcjonalno-przestrzenna „D – Tereny ogrodów 
działkowych”) na teren „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowany rolniczo” 
zgodnie z faktycznym stanem zagospodarowania działki. Obecna struktura funkcjonalno-
przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta 
ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość 
wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla 
rozwoju zabudowy mieszkaniowej. 
Dodatkowo przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w pasie zieleni buforowej 
pomiędzy strefą aktywności gospodarczej o znacznej uciążliwości („AG2 – Tereny 
aktywności gospodarczej o znacznej uciążliwości”) a terenami zabudowy mieszkaniowej 
(„M2 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej” osiedla Smulsko), 
dlatego lokalizacja zabudowy mieszkaniowej nie jest wskazana z uwagi na bezpośrednie 
oddziaływanie na działkę zakładów przemysłowych. 
 
Uwaga nr 1369 
 

- wpłynęła 13 października 2017 r. (data wpływu do Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej), 9 października 2017 r. (data stempla pocztowego), 

- dotyczy działki nr 160/3, w obrębie G-36, położonej przy ul. Chocianowickiej 80. 
  

Pani  i Pan  składają uwagę dotyczącą: 
zachowania terenów przemysłowych, przeznaczonych pod zamierzenie inwestycyjne 
o zatrudnieniu minimum 3000 osób, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. wraz z rozszerzeniem przeznaczenia 
wymienionych terenów pod centra logistyczne, tereny przemysłowe i inwestycyjne. 
Składający uwagę informują m.in., że:  
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„1. Wniosek dotyczy obszaru ziemi, obręb geodezyjny nr G34, przylegających do obwodnicy 
S14 – zaraz za terenami przemysłowymi IKEA z jednej strony, do węzła Łódź Lublinek czyli 
do ul. Nad Dobrzynką, a z drugiej strony w bliskiej odległości ul. Chocianowicka 
i ul. Łaskowice. 
2. Tereny były sprawdzane archeologicznie podczas budowy obwodnicy S14, nie znaleziono 
wówczas znalezisk o wartościach archeologicznych.  
3. Tereny proponowane pod inwestycję przemysłowe nie leżą w bezpośrednim sąsiedztwie 
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Międzyrzecze Neru i Dobrzynki” – a więc nie 
zagrażają tym terenom i dalszemu rozwojowi rekreacji. 
4. Tereny zielone obejmują zaś obszar w stronę wsi Gorzew/Górka Pabianicka w stronę torów 
kolejowych i znajdują się po drugiej stronie ul. Nad Dobrzynką, w dolinie rzeki Dobrzynki. 
5. Obszar, który jest przedmiotem naszego wniosku był od początku przewidziany pod 
inwestycje w Studium z 2010 r. te tereny również przewidziane są jako tereny przemysłowe 
przeznaczone pod zamierzenia inwestycyjne o zatrudnieniu minimum 3000 osób. 
6. Ziemie, które wchodzą w skład ww. obszaru to ziemie klas 5 i 6 więc są to ziemie bardzo 
niskiej jakości. Obecnie prowadzona działalność rolnicza na części tych terenów polega 
bardziej na ochronie tych terenów przed kompletną degradacją niż na uprawach rolniczych 
przynoszących dochód ich właścicielom. (…). 
7. Zachowanie i ujęcie tych terenów w planie zagospodarowania przestrzennego Łodzi jako 
tereny przemysłowe/logistyczne zwiększa bardzo szansę ściągnięcia do Łodzi poważnych 
inwestorów. (…).  
8. Obecnie po drugiej stronie obwodnicy S14 vis a vis przedmiotowego obszaru – w obszarze 
należącym do gminy Ksawerów tworzona jest obecnie strefa ekonomiczna i w najbliższym 
czasie planowana jest inwestycja dotycząca budowy fabryki AGD dużego światowego 
koncernu MIELE. 
9. Ww. tereny znajdują się w doskonałej lokalizacji dla potencjalnych inwestorów, z punktu 
widzenia logistyki działania – przy obwodnicy S14, z dobrym, szerokim wjazdem do Łodzi, 
jednocześnie blisko drogi S8, wschodniej obwodnicy, z dojazdem do autostrady A1 i A2 – 
a wkrótce przy zachodniej obwodnicy Łodzi, z dojazdem do Zgierza. 
10. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w studium z lipca 2017 r. 
są sprzeczne z oczekiwaniami społecznymi oraz interesem właścicieli działek. (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Uwaga uwzględniona w zakresie możliwości realizacji funkcji przemysłowej na wskazanej 
w uwadze nieruchomości. Po przeprowadzeniu ponownych analiz, w projekcie Studium 
wskazano możliwy, maksymalny zasięg rozwoju terenów aktywności gospodarczej w tym 
rejonie miasta – wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „AG1 – Tereny 
aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości” oraz wskazano strefy kształtowania 
zieleni izolacyjnej na styku z terenami mieszkaniowymi. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie określenia minimalnego poziomu zatrudnienia dla 
realizacji zamierzeń inwestycyjnych. W projekcie Studium nie określa się minimalnego 
poziomu zatrudnienia dla realizacji zamierzeń inwestycyjnych – ta część uwagi wykracza 
poza szczegółowość ustaleń projektu Studium. 
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Uwaga nr 1370 
 

- wpłynęła 13 października 2017 r. (data wpływu do Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej), 9 października 2017 r. (data stempla pocztowego), 

- dotyczy działki nr 153, w obrębie G-52, położonej przy ul. Skrajnej. 
  

Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  
Składający uwagę informuje m.in., że dla ww. działki wydane zostało pozwolenie na budowę 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego i garażu wolnostojącego wraz z instalacjami 
zewnętrznymi i trwają prace budowlane realizujące ww. pozwolenie. 
Do uwagi dołączono: 

- decyzję o warunkach zabudowy dla ww. nieruchomości, 
- decyzję o pozwoleniu na budowę dla ww. nieruchomości. 
 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W projekcie Studium wskazuje się obszar Lasu Rudzkiego dla rozwoju terenów leśnych – 
jednostka funkcjonalno-przestrzenna „L – Tereny lasów o powierzchni minimum 3 ha”. 
Zgodnie z zapisami projektu Studium dla tej jednostki, możliwe będzie funkcjonowanie 
istniejących terenów zabudowy mieszkaniowej (w tym zabudowy zrealizowanej na podstawie 
stosownych decyzji administracyjnych), w granicach obecnego zainwestowania. Pozwoli to 
na zachowanie ładu przestrzennego i utrzymanie równowagi między obszarami 
zabudowanymi a terenami zieleni.  
Ponadto teren Lasu Rudzkiego, ze względu na walory przyrodniczo-krajobrazowe został 
objęty obszarową formą ochrony przyrody – zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Ruda 
Willowa”, ustanowiony uchwałą Nr LVIII/1104/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 maja 
2009 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Ruda Willowa” (ze 
zm.). Zgodnie z zapisami uchwały zabrania się m.in. niszczenia, uszkadzania lub 
przekształcania obszaru. 
 
Uwagi o numerach 1371, 1372 i 1373 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 13 października 2017 r. (data wpływu do Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej), 9 października 2017 r. (data stempla pocztowego), 

- dotyczą działki nr 167/29, w obrębie W-35, położonej przy ul. Elżbiety Łokietkówny, 
pasa leśnego, usytuowanego wzdłuż ul. Elżbiety Łokietkówny pomiędzy blokami 
nowo powstających osiedli Opolczyka 21, 21a, 21b, 21c, 21d, 20, 20a, 20b i 20c, ul. 
Janusza Mazowieckiego (firma budująca CEM-MIX), Nowy Olechów (firma budująca 
BUDOMAL) oraz osiedla przy ul. Zakładowej 87 (firma budująca EZBUD). 

 
Pan  – uwaga nr 1371, Pani  – uwaga nr 1372 
i Pani  – uwaga nr 1373 składają uwagi dotyczące: 

1) sprzeciwu wobec propozycji przeznaczenia ww. obszaru jako tereny pod 
budownictwo mieszkaniowe; 
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2) ustalenia „w planie zagospodarowania przestrzennego dla wskazanego terenu tj. 
działka 167/29”, w obrębie W-35 „funkcji ZL – tereny lasów i zalesień lub ZP – 
tereny zieleni urządzonej i rekreacji”; 

3) uniemożliwienia realizacji nowych inwestycji zabudowy wielorodzinnej przy ul. 
Elżbiety Łokietkówny i ul. Janusza Mazowieckiego; 

4) zapewnienia odpowiedniego układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Zakładowej, 
Elżbiety Łokietkówny, Władysława Opolczyka, Kazimierza Odnowiciela 
i Hetmańskiej; 

5) zmniejszenia ruchu tranzytowego na ul. Zakładowej i ul. Hetmańskiej. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) i Ad. 3) Uwagi nieuwzględnione. Obszar pomiędzy ul. Elżbiety Łokietkówny 
i ul. Janusza Mazowieckiego – częściowo zabudowany – otoczony jest zespołami zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej. Z tego względu został włączony w granice jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „M1 – Tereny wielkich zespołów mieszkaniowych”, wyznaczonej 
jako kontynuacja istniejących zespołów zabudowy osiedla Olechów. 
Ad. 2) Uwaga uwzględniona częściowo. Uwaga wykracza poza szczegółowość ustaleń 
studium. W projekcie Studium nie wyznacza się lasów i terenów zieleni urządzonej, 
o powierzchni mniejszej niż 3 ha, nie będących w Zarządzie Zieleni Miejskiej. Projekt 
Studium uzupełniono o zapis umożliwiający funkcjonowanie istniejących oraz tworzenie 
nowych terenów zieleni urządzonej w ramach wszystkich wyznaczonych jednostek 
funkcjonalno-przestrzennych. Doprecyzowanie zasięgu terenów zieleni nastąpi 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Ad. 4) Uwaga nieuwzględniona. Projekt Studium ustala podstawową sieć dróg i ulic o klasie 
technicznej zbiorczej (Z) i wyższej. Projektowany układ komunikacyjny w rejonie ulic 
wskazanych w uwadze zapewni dobrą obsługę komunikacyjną tego fragmentu miasta 
i poprawi relacje z otoczeniem. Obsługa komunikacyjna wewnątrz osiedla odbywa się 
poprzez ulice o niższej klasie niż zbiorcze (Z). Wyznaczenie nowych ulic o klasie lokalnej (L) 
odbywa się na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Ad. 5) Uwaga nieuwzględniona. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium 
znacznie zredukowano ilość dróg o randze ponadlokalnej w stosunku do ustaleń 
obowiązującego Studium. Zrezygnowano m.in. z włączania ul. Zakładowej w strukturę ulic 
o klasie technicznej zbiorczej (Z). Zakłada się, że ulica ta nie powinna być obciążona ruchem 
ponadlokalnym – tranzytowym. Przedłużenie ul. Hetmańskiej w kierunku ul. Transmisyjnej 
jest niezbędnym elementem układu ulic o klasie technicznej zbiorczej (Z) dla zachowania 
drożności układu komunikacyjnego w tej części miasta.  
Należy podkreślić, że w projekcie Studium pokazane są jedynie zasady połączeń drogowych 
i cel ich realizacji. Zgodnie z zapisami dokumentu, dopuszcza się możliwość zmiany 
przebiegu elementów liniowych takich jak drogi, pod warunkiem utrzymania ciągłości 
systemu. Szczegółowe trasowanie przebiegu danej drogi nastąpi na etapie wydawania 
stosownej decyzji administracyjnej. 
 
Uwaga nr 1374 
 

- wpłynęła 13 października 2017 r. (data wpływu do Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej), 9 października 2017 r. (data stempla pocztowego), 
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- dotyczy działki nr 52/1, w obrębie G-38, położonej przy ul. Chocianowickiej. 
  

Pani  składa uwagę dotyczącą: 
zachowania terenów przemysłowych, przeznaczonych pod zamierzenie inwestycyjne 
o zatrudnieniu minimum 3000 osób, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego z 2010 r. wraz z rozszerzeniem przeznaczenia 
wymienionych terenów pod centra logistyczne, tereny przemysłowe i inwestycyjne. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Po przeprowadzeniu ponownych analiz, w projekcie Studium wskazano możliwy, 
maksymalny zasięg rozwoju terenów aktywności gospodarczej w tym rejonie miasta – 
wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „AG1 – Tereny aktywności gospodarczej 
o ograniczonej uciążliwości” oraz wskazano strefy kształtowania zieleni izolacyjnej na styku 
z terenami mieszkaniowymi. Pozostała część przedmiotowego terenu nie została wskazana do 
zainwestowania pod tereny aktywności gospodarczej, z uwagi na wysokie walory 
przyrodniczo-krajobrazowe – tereny te łączą się z szerszym obszarem, który stanowi istotny 
element systemu przyrodniczego miasta. 
W projekcie Studium nie określa się minimalnego poziomu zatrudnienia dla realizacji 
zamierzeń inwestycyjnych – ta część uwagi wykracza poza szczegółowość ustaleń projektu 
Studium. 
 
Uwaga nr 1376 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy obszaru całego miasta Łodzi. 

  
Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Okręg Łódzki 
w Łodzi składa uwagę dotyczącą: 
konieczności dokonania korekty ustaleń zawartych w karcie dla jednostki funkcjonalno-
przestrzennej „D – Tereny ogrodów działkowych” tj.: 

1) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
2) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
3) uszczegółowienia zapisów dotyczących możliwości przekształcania ogrodów 

działkowych na tereny zieleni publicznej z programem rekreacyjnym; 
4) wątpliwości, co do zakwalifikowania terenów ogrodów działkowych do strefy 

wyłączonej spod zabudowy. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 3) Uwaga uwzględniona częściowo. W tekście Studium uszczegółowiono zapisy, 
wskazując na możliwość przekształcenia całego obszaru danego ogrodu działkowego na cele 
zieleni urządzonej publicznie dostępnej. 
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Ad. 4) Uwaga uwzględniona częściowo. W tekście Studium uszczegółowiono zapisy 
w zakresie grupy terenów „wyłączonych spod zabudowy”. 
 
Uwaga nr 1377 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działek nr: 373/18, 373/19, 373/20, 373/21 i 373/22, w obrębie P-24, terenu 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Uniprot”. 
  

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Okręg Łódzki 
w Łodzi składa uwagę dotyczącą: 

1) przeznaczenia ww. obszaru w całości na teren ogrodów działkowych (D); 
2) rezygnacji z projektowanej ulicy biegnącej przez teren ogrodów działkowych oraz 

zakwalifikowania części ww. terenu w ramach jednostki funkcjonalno-przestrzennej 
„U – Tereny zabudowy usługowej”. 

Składający uwagę informuje m.in., że ww. ogród działkowy istnieje od 1975 r. Podkreśla 
m.in., że „wskazane dla części ogrodu działkowego oznaczenia U – tereny zabudowy 
usługowej kłóci się z faktycznym zagospodarowaniem terenu (…), naraża ogród działkowy 
na częściową likwidację zważywszy, iż proponowany jest również przebieg nowej ulicy 
pomiędzy torami PKP, a ul. Maratońską bezpośrednio przez ogród działkowy. Ogród ten 
pełni ważną funkcję społeczną (…), jak również funkcję ekologiczną i izolacyjną, stanowiąc 
jednocześnie naturalną barierę między dużymi osiedlami. (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Studium ma charakter dokumentu strategicznego, którego zadaniem jest wskazanie 
długoterminowych rezerw terenowych dla istotnych dla miasta inwestycji drogowych. 
Przebieg drogi jest zgodny z zawartym w obowiązującym Studium i Aktualizacji Studium 
Systemu Transportowego dla Miasta Łodzi, przy czym dokonano obniżenia klasy technicznej 
drogi z głównej (G) na zbiorczą (Z). W dokumencie tym pokazane są jedynie zasady połączeń 
i cel ich realizacji. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dopuszcza się możliwość zmiany 
przebiegu elementów liniowych takich jak drogi, pod warunkiem utrzymania ciągłości 
systemu. Szczegółowe trasowanie przebiegu drogi nastąpi na etapie wydawania stosownej 
decyzji administracyjnej. Projektowana ulica jest istotnym elementem układu 
komunikacyjnego w mieście usprawniającym relacje w kierunku północ-południe (Retkinia – 
Teofilów). 
 
Uwaga nr 1379 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 4/12, w obrębie W-14 oraz działek nr 60 i 56/10, w obrębie S-3, 

terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Morwa”. 
  

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Okręg Łódzki 
w Łodzi składa uwagę dotyczącą: 
sprzeciwu wobec realizacji projektowanej drogi przechodzącej przez teren ogrodu 
działkowego tzw. Trasy Konstytucyjnej i rozważenia innego jej przebiegu. 
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Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Studium ma charakter dokumentu strategicznego, którego zadaniem jest wskazanie 
długoterminowych rezerw terenowych dla istotnych dla miasta inwestycji drogowych. 
Projektowana droga jest niezbędna dla poprawy jakości obsługi komunikacyjnej obszaru 
całego miasta. Przebieg drogi jest zgodny z zawartym w obowiązującym Studium oraz 
w Aktualizacji Studium Systemu Transportowego dla Miasta Łodzi. Projekt Studium nie 
określa szerokości poszczególnych ulic, z tego względu określenie potrzeb w zakresie 
zmniejszenia powierzchni ogrodów działkowych na rzecz realizacji drogi nastąpi na etapie 
wydawania stosownej decyzji administracyjnej. 
 
Uwaga nr 1380 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 215/1, w obrębie G-13, terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

„Modrzewie”. 
  

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Okręg Łódzki 
w Łodzi składa uwagę dotyczącą: 
sprzeciwu wobec realizacji projektowanej drogi przechodzącej przez teren ogrodu 
działkowego i rozważenia innego jej przebiegu. 
Składający uwagę informuje m.in., że ww. ogród działkowy istnieje od 1960 r. Zaznacza 
m.in., że „ogród jest w pełni zagospodarowany i na terenie objętym proponowanym 
przebiegiem znajduje się świetlica, co stanowi kluczowe znaczenie dla całego ogrodu 
działkowego (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Studium ma charakter dokumentu strategicznego, którego zadaniem jest wskazanie 
długoterminowych rezerw terenowych dla istotnych dla miasta inwestycji drogowych. 
Projektowana droga jest niezbędna dla poprawy jakości obsługi komunikacyjnej południowo-
wschodniej części miasta. Projekt Studium nie określa szerokości poszczególnych ulic, z tego 
względu określenie potrzeb w zakresie zmniejszenia powierzchni ogrodów działkowych na 
rzecz realizacji drogi nastąpi na etapie wydawania stosownej decyzji administracyjnej. 
 
Uwaga nr 1381 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 3/4, w obrębie P-7, terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

„Kolejarz-Polesie”. 
  

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Okręg Łódzki 
w Łodzi składa uwagę dotyczącą: 
włączenia fragmentu ww. działki terenu ogrodów działkowych (D) zgodnie z faktycznym 
sposobem użytkowania. 
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Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Zgodnie ze wskazanym w ewidencji gruntów klasoużytkiem całość działki nr 3/4 wskazana 
jest jako teren kolejowy. Dodatkowo w rejonie ww. działki planowana jest inwestycja celu 
publicznego polegająca na budowie łącznicy kolejowej związanej z budową kolejowego 
tunelu średnicowego biegnącego przez centrum miasta. W związku z powyższym wskazanie 
rezerwy terenowej na całości działki stanowiącej teren kolejowy pod przyszłą inwestycję ma 
swoje uzasadnione odzwierciedlenie w ustaleniach projektu Studium. 
 
Uwaga nr 1382 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 235/5, w obrębie G-11, terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

„Brzoskwinia”. 
  

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Okręg Łódzki 
w Łodzi składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. obszaru w całości na teren ogrodów działkowych (D).  
Składający uwagę informuje m.in., że ww. teren ogrodu działkowego „został pomniejszony 
o ponad połowę (…) w związku z realizacją inwestycji drogowej polegającej na budowie 
Trasy Górna na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego (…) o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej” oraz, że w poprzednich opracowaniach planistycznych oznaczany był 
jako teren ZD – zieleń działkowa. Dodaje, iż „ogród ten pełni ważną funkcję albowiem 
stanowi swoistą „oazę zieleni” w tak bardzo ruchliwym komunikacyjnie fragmencie miasta 
(…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium wskazane w uwadze ogrody 
działkowe znajdują się w korytarzu projektowanej drogi klasy głównej (G) tzw. Trasa Śląska. 
Zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w projekcie Studium dopuszcza się 
funkcjonowanie dotychczasowego zagospodarowania terenu do czasu realizacji ustaleń planu 
miejscowego. Ponadto, w każdej z jednostek funkcjonalno-przestrzennych dopuszcza się 
oprócz przeznaczenia określonego w kartach („M3 – Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej”) także tereny zieleni urządzonej. 
 
Uwaga nr 1383 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 246, w obrębie G-3, terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

„im. Błaszczyka”. 
  

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Okręg Łódzki 
w Łodzi składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. obszaru w całości na teren ogrodów działkowych (D).  
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Składający uwagę informuje, że ww. ogród działkowy istnieje od 1948 r. oraz, że 
w poprzednich opracowaniach planistycznych oznaczany był jako teren ZD – zieleń 
działkowa. Dodaje, że niezrozumiałe jest oznaczenie ww. nieruchomości jako teren zieleni 
urządzonej (Z), ponieważ w sąsiedztwie ogrodu zlokalizowany jest Park im. Legionów.  
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ogrody działkowe zostały włączone w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „Z – 
Tereny zieleni urządzonej o powierzchni minimum 3 ha i dolin rzecznych w strefie 
zurbanizowanej” – strefa terenów wyłączonych spod zabudowy, w której dąży się do 
zachowania istniejących elementów systemu przyrodniczego. Zgodnie z zapisami projektu 
Studium, w ramach tej jednostki mogą funkcjonować istniejące ogrody działkowe. 
Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą 
Nr LXXXVIII/1823/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 
Łodzi położonej w rejonie ulic: Stanisława Przybyszewskiego, Kruczej, Zarzewskiej, 
Łomżyńskiej, gen. Jarosława Dąbrowskiego, Rzgowskiej, Bednarskiej, Wólczańskiej, 
Sieradzkiej i Piotrkowskiej oraz placu Reymonta, przeznacza ten teren na zieleń urządzoną, 
z uwagi na duży deficyt terenów zieleni urządzonej w Strefie Wielkomiejskiej. 
 
Uwaga nr 1385 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 61/5, w obrębie G-6 oraz działek nr: 162/47, 181/1 i 181/2, 

w obrębie W-13, terenu Rodzinnych Ogrodów Działkowych: „Dąbrowa”, „Nadzieja”, 
„Zarzew” i „im. T. Kościuszki”. 
  

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Okręg Łódzki 
w Łodzi składa uwagę dotyczącą: 
sprzeciwu wobec realizacji projektowanej drogi (Trasa Konstytucyjna) przechodzącej przez 
teren ogrodu działkowego i rozważenia innego jej przebiegu. 
Składający uwagę zaznacza m.in., że „rozwiązanie takie doprowadzi do częściowych 
likwidacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych (…), stanowiących naturalną barierę ochronną 
i ekologiczną istniejącą od wielu lat w sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych i dużych ulic 
miasta. (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Studium ma charakter dokumentu strategicznego, którego zadaniem jest wskazanie 
długoterminowych rezerw terenowych dla istotnych dla miasta inwestycji drogowych. 
Projektowana droga jest niezbędna dla poprawy jakości obsługi komunikacyjnej obszaru 
całego miasta. Przebieg drogi jest zgodny z zawartym w obowiązującym Studium 
i Aktualizacji Studium Systemu Transportowego dla Miasta Łodzi. Projekt Studium nie 
określa szerokości poszczególnych ulic, z tego względu określenie potrzeb w zakresie 
zmniejszenia powierzchni ogrodów działkowych na rzecz realizacji drogi nastąpi na etapie 
wydawania stosownej decyzji administracyjnej. 
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Uwaga nr 1386 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 1/2, w obrębie G-10, terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

„Nowe Rokicie”. 
  

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Okręg Łódzki 
w Łodzi składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia części działki nr 1/2 na teren ogrodów działkowych (D). 
Składający uwagę informuje m.in., że ww. ogród działkowy istnieje od 1965 r. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Wskazana w uwadze działka, zgodnie z decyzją Nr 3 Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 
2014 r., „w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów 
zamkniętych” (Dz. Urz. MR poz. 25 z późn. zm.), została uznana za teren zamknięty. Z tego 
względu wyklucza się możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej „D – Tereny ogrodów działkowych”. Zgodnie z zapisami projektu Studium, 
wskazuje się możliwość zmian w zagospodarowaniu zamkniętych terenów kolejowych 
w kierunku funkcji różnego typu m.in. dopuszcza się przeznaczenie tych obszarów na tereny 
ogrodów działkowych. 
 
Uwaga nr 1388 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działek nr: 217/32, 217/31, 217/30, 217/29, 217/28, 217/27, 217/26, 217/25, 

217/24, 217/23, 217/22, 217/21, 217/20, 217/19, 217/18, 217/17, 217/16, 217/3, 
218/1, 218/2, 215, 213, 211, 209, 207, 205 i 190/1, w obrębie B-44, terenu 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nad Łódką”. 
  

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Okręg Łódzki 
w Łodzi składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. obszaru na teren ogrodów działkowych (D).  
Składający uwagę informuje m.in., że ww. ogród działkowy w poprzednich opracowaniach 
planistycznych oznaczany był jako teren ZD – zieleń działkowa. Dodaje, że ww. ogród 
działkowych posiada pełną infrastrukturę, w tym świetlicę. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na przedmiotowych działkach 
wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „RW – Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe”, w której dąży się do zachowania i tworzenia obszarów rekreacyjno-
wypoczynkowych z dużym udziałem terenów aktywnych przyrodniczo. W ramach jednostki 
„RW”, ogrody działkowe wskazywane są jako jedno z podstawowych przeznaczeń terenu. 
Jednostka „RW” w przedmiotowym terenie obejmuje szeroki pas terenu w strefie 
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rezerwowanej dla korytarza projektowanej linii Kolei Dużych Prędkości (wyjście w kierunku 
Zgierza). 
 
Uwaga nr 1389 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działek nr 239/4 i 240/3, w obrębie G-11, terenu Rodzinnego Ogrodu 

Działkowego „im. B. Wójcika”. 
  

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Okręg Łódzki 
w Łodzi składa uwagę dotyczącą: 
sprzeciwu wobec realizacji projektowanej drogi przechodzącej przez teren ogrodu 
działkowego (Trasa Śląska) i rozważenia innego jej przebiegu. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Studium ma charakter dokumentu strategicznego, którego zadaniem jest wskazanie 
długoterminowych rezerw terenowych dla istotnych dla miasta inwestycji drogowych. 
Projektowana droga jest niezbędna dla poprawy jakości obsługi komunikacyjnej południowo-
wschodniej części miasta. Projekt Studium nie określa szerokości poszczególnych ulic, z tego 
względu określenie potrzeb w zakresie zmniejszenia powierzchni ogrodów działkowych na 
rzecz realizacji drogi nastąpi na etapie wydawania stosownej decyzji administracyjnej. 
 
Uwaga nr 1390 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 24/42, w obrębie P-36, terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

„Olimpijka”. 
  

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Okręg Łódzki 
w Łodzi składa uwagę dotyczącą: 

1) sprzeciwu wobec oznaczenia ww. nieruchomości jako teren AG1 – teren aktywności 
gospodarczej o ograniczonej uciążliwości oraz przebiegu projektowanego połączenia 
ul. Nowe Sady; 

2) przeznaczenia ww. obszaru na teren ogrodów działkowych (D).  
Składający uwagę informuje m.in., że: „(…) Rodzinne ogrody działkowe (…) służą głownie 
zaspokajaniu rekreacyjno-wypoczynkowych potrzeb społeczności lokalnych. Wprowadzenie 
zatem zapisu określającego przeznaczenie gruntu sprzecznego z faktycznym użytkowaniem 
oraz wydaną decyzją Prezydenta Miasta Łodzi (…), jest nie do zaakceptowania (…). Ponadto 
proponowana nowa ulica w przebiegu na całej długości Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
„Olimpijka”, stanowiąca połączenie ul. Nowe Sady po obu jej stronach, doprowadzi do 
faktycznej likwidacji całego ogrodu działkowego i jest nieuzasadniona, ponieważ obecny 
kształt ul. Nowe Sady zapewnia już komunikacyjne połączenie. (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
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Wyjaśnienie: 
Studium ma charakter dokumentu strategicznego, którego zadaniem jest wskazanie 
długoterminowych rezerw terenowych dla istotnych dla miasta inwestycji drogowych. 
Wskazany w uwadze ogród działkowy znajduje się w korytarzu komunikacyjnym 
rezerwowanym dla projektowanego przedłużenia ul. Walerego Wróblewskiego. Z tego 
względu, w tym rejonie miasta, nie jest możliwe wyznaczenie jednostki funkcjonalno-
przestrzennej „D – Tereny ogrodów działkowych”. 
 
Uwaga nr 1391 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 59/1, w obrębie S-3, terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

„Bankowiec”. 
  

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Okręg Łódzki 
w Łodzi składa uwagę dotyczącą: 
sprzeciwu wobec realizacji projektowanej drogi (Trasa Konstytucyjna) przechodzącej przez 
teren ogrodu działkowego i rozważenia innego jej przebiegu. 
Składający uwagę informuje m.in., że ww. ogród działkowy istnieje od 1954 r. oraz, że „(…) 
jest w pełni zagospodarowany, a powyższe rozwiązanie doprowadzi do rozdzielenia ogrodu 
na kilka części, co znacznie obniży komfort korzystania z działek rodzinnych w tym obszarze 
i ograniczy naturalną oazę zieleni, jaka tam powstała w sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych 
(…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Studium ma charakter dokumentu strategicznego, którego zadaniem jest wskazanie 
długoterminowych rezerw terenowych dla istotnych dla miasta inwestycji drogowych. 
Projektowana droga jest niezbędna dla poprawy jakości obsługi komunikacyjnej obszaru 
całego miasta. Przebieg drogi jest zgodny z zawartym w obowiązującym Studium 
i w Aktualizacji Studium Systemu Transportowego dla Miasta Łodzi. Projekt Studium nie 
określa szerokości poszczególnych ulic, z tego względu określenie potrzeb w zakresie 
zmniejszenia powierzchni ogrodów działkowych na rzecz realizacji drogi nastąpi na etapie 
wydawania stosownej decyzji administracyjnej. 
 
Uwaga nr 1392 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działek nr 91/1 i 91/2, w obrębie P-36, terenu Rodzinnego Ogrodu 

Działkowego „Nowe Sady”. 
  

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Okręg Łódzki 
w Łodzi składa uwagę dotyczącą: 
sprzeciwu wobec realizacji projektowanej drogi przechodzącej przez teren ogrodu 
działkowego, stanowiącej połączenie ul. Walerego Wróblewskiego z ul. Nowe Sady 
i rozważenia innego jej przebiegu. 
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Składający uwagę informuje m.in., że ww. ogród działkowy istnieje od ponad 60 lat. 
Zaznacza m.in., że proponowane rozwiązanie „doprowadzi do rozdzielenia ogrodu 
działkowego na dwie części i jego częściowej likwidacji (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Studium ma charakter dokumentu strategicznego, którego zadaniem jest wskazanie 
długoterminowych rezerw terenowych dla istotnych dla miasta inwestycji drogowych. 
Projektowana droga jest niezbędna dla poprawy jakości obsługi komunikacyjnej południowo-
zachodniej części miasta. Projekt Studium nie określa szerokości poszczególnych ulic, z tego 
względu określenie potrzeb w zakresie zmniejszenia powierzchni ogrodów działkowych na 
rzecz realizacji drogi nastąpi na etapie wydawania stosownej decyzji administracyjnej. 
 
Uwaga nr 1393 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 213, w obrębie G-13, terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

„Fonika”. 
  

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Okręg Łódzki 
w Łodzi składa uwagę dotyczącą: 
sprzeciwu wobec realizacji projektowanej drogi (Trasa Śląska i przedłużenie ul. Kosynierów 
Gdyńskich) przechodzącej przez teren ogrodu działkowego i rozważenia jej innego przebiegu. 
Składający uwagę informuje m.in., że ww. ogród działkowy istnieje od 1982 r. Zaznacza 
m.in., że proponowane rozwiązanie „doprowadzi do częściowej likwidacji ogrodu (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Studium ma charakter dokumentu strategicznego, którego zadaniem jest wskazanie 
długoterminowych rezerw terenowych dla istotnych dla miasta inwestycji drogowych. 
Projektowana droga jest niezbędna dla poprawy jakości obsługi komunikacyjnej południowej 
części miasta. Projekt Studium nie określa szerokości poszczególnych ulic, z tego względu 
określenie potrzeb w zakresie zmniejszenia powierzchni ogrodów działkowych na rzecz 
realizacji drogi nastąpi na etapie wydawania stosownej decyzji administracyjnej. 
 
Uwaga nr 1394 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 2, w obrębie B-7, terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

„Tramwajarz I”. 
  

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Okręg Łódzki 
w Łodzi składa uwagę dotyczącą: 
sprzeciwu wobec realizacji projektowanego torowiska przechodzącego przez teren ogrodu 
działkowego i rozważenia innego przebiegu. 
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Składający uwagę informuje m.in., że ww. ogród działkowy istnieje od 1950 r. Zaznacza 
m.in., że proponowane rozwiązanie „doprowadzi do likwidacji ogrodu (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Realizacja projektowanej linii kolejowej pozwoli na lepsze wykorzystanie istniejącej 
infrastruktury kolejowej (powstanie tzw. kolejowej „8”) i przez to wyższą efektywność 
transportu zbiorowego. Projekt Studium nie określa szerokości korytarza kolejowego, z tego 
względu określenie potrzeb w zakresie zmniejszenia powierzchni ogrodów działkowych na 
rzecz realizacji nowego połączenia kolejowego nastąpi na etapie wydawania stosownej 
decyzji administracyjnej. 
 
Uwaga nr 1395 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy działki nr 94, w obrębie S-8, terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

„Sielanka”. 
  

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Okręg Łódzki 
w Łodzi składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. obszaru w całości na teren ogrodów działkowych (D).  
Składający uwagę informuje m.in., że ww. ogród działkowy istnieje od lat 50-tych ubiegłego 
wieku oraz, że w poprzednich opracowaniach planistycznych oznaczany był jako teren ZD – 
zieleń działkowa. Dodaje, że „(…) ogród ten pełni ważną funkcję albowiem stanowi swoistą 
oazę zieleni w tak bardzo ruchliwym komunikacyjnie fragmencie miasta, tym bardziej, iż 
władze miasta Łodzi deklarują swoje poparcie dla inicjatywy tworzenia bądź też 
powiększania obszarów zielonych. (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na przedmiotowej działce 
wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „W3b – Wielofunkcyjne kwartały 
śródmiejskie III”, obejmującą obszary istotne dla tożsamości miasta, mające pełnić rolę 
śródmiejskiej dzielnicy mieszkalno-usługowej. Przedmiotowy teren znajduje się w granicach 
Strefy Wielkomiejskiej – obszarze o deficycie terenów zieleni urządzonej. Zgodnie 
z ustaleniami ogólnymi zawartymi w projekcie Studium dopuszcza się funkcjonowanie 
dotychczasowego zagospodarowania terenu do czasu realizacji ustaleń planu miejscowego. 
Ponadto, w każdej z jednostek funkcjonalno-przestrzennych dopuszcza się oprócz 
przeznaczenia określonego w kartach („W3b”) także tereny zieleni urządzonej. 
 
Uwaga nr 1482 
 

- wpłynęła 16 października 2017 r. (data wpływu do Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej), 9 października 2017 r. (data stempla pocztowego),  

- dotyczy działek nr: 32/1, 32/2, 32/3, 31/1, 31/2 i 61, w obrębie P-29, położonych przy 
ul. Inżynierskiej i ul. Radwańskiej. 
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 reprezentowana przez Panią  
oraz Panią  składa uwagę dotyczącą: 
sprzeciwu wobec inwestycji polegających na budowie w sąsiedztwie ww. działek budynków 
o wysokości powyżej 16,5 m i zaburzaniu tym samym dotychczasowego układu zabudowy. 
Składający uwagę informują m.in., że „na omawianym terenie zabudowa powyżej 16,5 m jest 
rzadkością i budzi pewne zaskoczenie. Dotyczy to szczególnie terenów w pobliżu parku – 
otulina parku. Dotychczas obowiązujące Studium (…) przewidywało niższą zabudowę 
i przestrzegano tego, np. brak zgody na budowę wysokościowca firmy Lambda na działce 
Radwańska 68/70. Zachęcało to natomiast do kupna mieszkań, remontów i unowocześniania 
tych, które tego wymagały”. Dodają, że: 
„1. budowa apartamentowców pociąga za sobą podwyższenie wskaźnika zabudowy terenu 
z 0,33-0,54 do 0,9 (np. Radwańska 68/70); 
2. przy takim wykorzystaniu terenu niszczy się prawie całkowicie zieleń, a jako surogat 
proponuje się trawniki na dachach; 
3. zniszczenie otuliny parku utrudnia ruchy migracyjne zwierząt (…); 
4. wielokrotnie wzmożony ruch samochodowy pogorszy warunki bezpieczeństwa i czystość 
powietrza; 
5. zwiększenie zacienienia przydomowych ogródków”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na wymienionych w uwadze 
działkach wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „W3b – Wielofunkcyjne 
kwartały śródmiejskie III”. Obejmuje ona obszary mające pełnić rolę śródmiejskiej dzielnicy 
mieszkalno-usługowej, w której struktura przestrzenna kształtowana jest poprzez uzupełnienie 
istniejących pierzei ulic, z zachowaniem historycznej wysokości kształtującej sylwetę miasta. 
Ustalenia w zakresie parametrów, w tym wysokości zabudowy przy ul. Radwańskiej 
zakładają kontynuację istniejącej typologii zabudowy przy tej ulicy. Wydanie zgody na 
realizację przedmiotowej zabudowy wysokiej stanowi zagadnienie poza zakresem studium. 
 
Uwaga nr 1483 
 

- wpłynęła 16 października 2017 r. (data wpływu do Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej), 9 października 2017 r. (data stempla pocztowego), 

- dotyczy działek nr: 140, 141/1, 141/2, 141/3, 142/1, 142/2, 142/3, 143/1, 143/2, 143/3 
i 147, w obrębie W-43, położonych przy ul. Malowniczej 122-124. 
  

Państwo  składają uwagę dotyczącą: 
1) nieuwzględnienia wyłączenia z produkcji rolnej działki nr 147, stanowiącej drogę 

wewnętrzną; 
2) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
3) przeznaczenia ww. działek na tereny o rozpoczętych procesach urbanizacji z udziałem 

zabudowy w układzie ulicowym. 
Składający uwagę dodają m.in., że „(…) do dnia składania uwag wydano ponad 15 
pozytywnych decyzji o warunkach zabudowy dla mieszkańców nieruchomości tegoż osiedla, 
którzy konsekwentnie realizują przedsięwzięte na swoich nieruchomościach inwestycje”. 
Zaznacza, iż „zabudowa powstała wzdłuż drogi wewnętrznej (działka nr 147) (…) ma 
charakter zabudowy skoncentrowanej liniowo wzdłuż tej drogi i wymaga uwzględnienia 
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w Studium, co najmniej aż do północnej granicy działki nr 140, w stosunku do której 
wystąpiono o wydanie decyzji o warunkach zabudowy polegającej na budowie trzech 
planowanych domów jednorodzinnych mieszalnych. Zabudowa nie nosi cech zabudowy 
rozproszonej, (…) jest zwarta i jednolita. (…)”. Jak podają Składający uwagę, działki nr: 
144/4, 144/3, 144/2, 143/3, 143/2, 143/1 i 142/2 są zabudowane domami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi, na działkach nr 142/2 i 141/3 rozpoczęto prace przygotowawcze do 
budowy domów, wszystkie pozostałe nieruchomości zostały wyznaczone geodezyjnie lub 
ogrodzone, a także planowana jest urbanizacja terenu aż do północnej granicy działki nr 140. 
Do uwagi dołączono: 

- decyzje Prezydenta Miasta Łodzi o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla realizacji 
sieci energetycznej wzdłuż działki nr 147, 

- decyzje Prezydenta Miasta Łodzi o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej 
na budowie trzech budynków jednorodzinnych mieszkalnych wraz z niezbędnymi 
urządzeniami budowlanymi, dla realizacji w Łodzi przy ul. Malowniczej, na działce 
o nr 141, 

- postanowienie Prezydenta Miasta Łodzi zatwierdzające zgodność proponowanego 
podziału na działki 141/1, 141/2 i 14/10 z ww. warunkami zabudowy, 

- zdjęcia istniejącego stanu zabudowy. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Uwzględnienie przebiegu 
drogi wewnętrznej wskazanej w uwadze wykracza poza stopień szczegółowości dokumentu 
studium.  
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na 
najintensywniej zagospodarowanych terenach wzdłuż ul. Malowniczej wyznaczono jednostkę 
funkcjonalno-przestrzenną „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”. 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru wskazanego w uwadze i jego otoczenia 
(przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej o szerszym zasięgu. Obszar ten został więc włączony w granice jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. 
Są to tereny z dużym udziałem zieleni w zagospodarowaniu, częściowo zabudowane, ale nie 
przewidywane dla rozwoju nowych struktur zabudowy. Zgodnie z zapisami projektu Studium, 
dla wszystkich terenów w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie 
istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie 
stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 1485 
 

- wpłynęła 16 października 2017 r. (data wpływu do Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej), 9 października 2017 r. (data stempla pocztowego),  

- dotyczy: 
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- terenu objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
nr 43 (od północy trasa S14, od południa ul. Chocianowicka i ul. Łaskowice, od 
zachodu ul. Nad Dobrzynką, od wschodu Port Łódź), 

- działek nr: 23/11, 23/12, 23/10, 73/1 i 32/1, w obrębie G-35, położonych przy 
ul. Chocianowickiej 158a. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 
możliwości odrolnienia ww. terenów i przeznaczenia obszaru na tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej lub aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości 
(przemysłowo/logistyczne).  
Składająca uwagę informuje m.in., że ziemie występujące na tym terenie są klasy V i VI, 
niskiej jakości. „Obecnie prowadzona działalność na tym terenie polega na ochronie ich przed 
degradacją niż na prowadzeniu upraw przynoszących dochody”.  
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Po przeprowadzeniu ponownych analiz, w projekcie Studium wskazano możliwy, 
maksymalny zasięg rozwoju terenów aktywności gospodarczej w tym rejonie miasta – 
wyznaczono jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „AG1 – Tereny aktywności gospodarczej 
o ograniczonej uciążliwości” oraz wskazano strefy kształtowania zieleni izolacyjnej na styku 
z terenami mieszkaniowymi. Pozostała część przedmiotowego terenu nie została wskazana do 
zainwestowania pod tereny aktywności gospodarczej, z uwagi na wysokie walory 
przyrodniczo-krajobrazowe – tereny te łączą się z szerszym obszarem, który stanowi istotny 
element systemu przyrodniczego miasta. 
 
Uwaga nr 1486 
 

- wpłynęła 17 października 2017 r. (data wpływu do Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej), 9 października 2017 r. (data stempla pocztowego),  

- dotyczy działki nr 259/1, w obrębie B-57, położonej przy ul. Liściastej 265a. 
  

Pan  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia działki wskazanej w uwadze na tereny przemysłowe (produkcyjno-usługowe) 
oraz uwzględnienia na rysunku Studium istniejącej na działce zabudowy. 
Składający uwagę informuje m.in., że ww. działka zabudowa jest budynkiem przemysłowym 
od lat 70. ubiegłego wieku. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru (przewaga terenów niezabudowanych) 
oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę, wykluczają 
możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej 
przewidzianej dla rozwoju zabudowy. Ze względu na brak w sąsiedztwie istniejących jak 
i projektowanych terenów produkcyjno-usługowych wyznaczanie w projekcie Studium 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej o takim przeznaczeniu jest całkowicie nieuzasadnione. 
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Ponadto rozprzestrzenianie zabudowy na te tereny nie jest wskazane zarówno ze względów 
krajobrazowych jak i ekologicznych. Tereny te łączą się z szerszym obszarem, który stanowi 
istotny element systemu przyrodniczego miasta. Przedmiotowa nieruchomość leży również na 
obszarze objętym prawną formą ochrony przyrody – zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 
„Dolina Sokołówki”. 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium przedmiotowe działki położone są 
w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
użytkowane rolniczo”. Są to tereny z dużym udziałem zieleni w zagospodarowaniu, 
częściowo zabudowane, ale nie przewidywane dla rozwoju nowych struktur zabudowy. 
Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej jednostce, na których 
obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego 
(czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się 
wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 1487 
 

- wpłynęła 16 października 2017 r. (data wpływu do Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej), 9 października 2017 r. (data stempla pocztowego),  

- dotyczy działek nr: 183/2, 183/3, 152, 153, 154, 155/7, 155/8, 155/3, 155/4, 155/5, 
155/2, 102, 166 i 158/1, w obrębie W-8. 
  

Pan  składa uwagę dotyczącą: 
rezygnacji z projektowanej ul. Bronisława Czecha. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Realizacja ulicy o przebiegu zaproponowanym w obowiązującym miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą Nr LXXX/1683/14 Rady Miejskiej 
w Łodzi z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej na terenie 
osiedli: Stoki i Dolina Łódki, w rejonie ulic: Brzezińskiej, Listopadowej, Dębowskiego, Rysy, 
Giewont, Telefonicznej, Szczawnickiej i Strążyskiej, ma na celu poprawę obsługi 
komunikacyjnej osiedla Stoki. Projekt Studium nie określa szerokości poszczególnych ulic, 
a jedynie określa ich klasę. Faktyczny zasięg pasa drogowego i potrzeby w zakresie wykupu 
poszczególnych działek będą podlegały doprecyzowaniu na etapie wydawania stosownej 
decyzji administracyjnej. 
 
Uwaga nr 1488 
 

- wpłynęła 16 października 2017 r. (data wpływu do Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej), 9 października 2017 r. (data stempla pocztowego),  

- dotyczy działek nr 155/2 i 102, w obrębie W-8. 
  

Pan  składa uwagę dotyczącą: 
rezygnacji z projektowanej ul. Bronisława Czecha lub zmiany jej przebiegu w taki sposób, 
aby ulica ta przebiegała po południowej stronie linii wysokiego napięcia 110 kV, obniżenia 
kategorii „do ulicy 1 pasowej dwujezdniowej” oraz zmniejszenia szerokości projektowanego 
korytarza do maksimum 30 m. 
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Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Realizacja ulicy o przebiegu zaproponowanym w obowiązującym miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą Nr LXXX/1683/14 Rady Miejskiej 
w Łodzi z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej na terenie 
osiedli: Stoki i Dolina Łódki, w rejonie ulic: Brzezińskiej, Listopadowej, Dębowskiego, Rysy, 
Giewont, Telefonicznej, Szczawnickiej i Strążyskiej, ma na celu poprawę obsługi 
komunikacyjnej osiedla Stoki. Projekt Studium nie określa szerokości poszczególnych ulic, 
a jedynie określa ich klasę. Faktyczny zasięg pasa drogowego i potrzeby w zakresie wykupu 
poszczególnych działek będą podlegały doprecyzowaniu na etapie wydawania stosownej 
decyzji administracyjnej. 
 
Uwagi o numerach 1489 i 3238 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 9 października 2017 r., 
- dotyczą działek nr: 1/21, 1/20 i 1/17, w obrębie P-13 – obszar dawnego poligonu 

wojskowego Brus. 
 
Pracownicy łódzkich uczelni – Pan  i 140 osób popierających uwagę – 
uwaga nr 1489 i Pan  – uwaga nr 3238 składają uwagi dotyczące: 

1) sprzeciwu wobec przeznaczania ww. obszaru na tereny zabudowy mieszkaniowej 
i przeznaczenie go na tereny lasów o powierzchni minimum 3 ha (L); 

2) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
3) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi). 

Składający uwagę informują m.in., że: „teren ten położny jest w strefie zewnętrznej miasta 
i w przeważającej części (około 75-80% powierzchni) porośnięty jest lasem, już dziś 
pełniącym a w przyszłości mogącym pełnić w większym stopniu funkcje rekreacyjno-
wypoczynkowe dla mieszkańców Łodzi. Dzięki procesowi sukcesji wtórnej, obszar ten uległ 
naturalnemu zalesieniu i stanowi obecnie jeden z większych i – co szczególnie istotne – 
zwartych kompleksów leśnych w mieście. Na jego terenie znajdują się dwa użytki 
ekologiczne „Majerowskie Pole” i „Majerowskie Błota”, objęte ochroną na podstawie ustawy 
o ochronie przyrody, co wskazuje na istotną wartość przyrodniczą tego obszaru. (…) 
Wprowadzenie jakichkolwiek form zabudowy mieszkaniowej, nawet niskiej i o znacznym 
stopniu rozgęszczenia, będzie się wiązało z nieuchronną wycinką znacznych (o ile nie 
przeważających) połaci lasu. (…) przeznaczenie tych terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe spowoduje utratę ich obecnego publicznego charakteru (ograniczony zostanie 
ich ogólnodostępny charakter) (…). 
Zwracamy uwagę, że kierunek zagospodarowania terenu określony w projekcie Studium 
(2017) dla lasu na Brusie (M4/RW) stoi w jawnej i oczywistej sprzeczności ze współczesnymi 
koncepcjami i trendami w urbanistyce, w ramach których mieści się idea kreowania tzw. 
miast zwartych (compact city) oraz potrzeba budowy spójnego przestrzennie i funkcjonalnie 
systemu przyrodniczego miasta, nazywanego współcześnie zieloną infrastrukturą miejską. 
W najbardziej rozwiniętych miastach świata realizowane są obecnie ambitne projekty 
zalesiania terenów miejskich (rewilding the city) a badania naukowe wskazują na wysoką 
i stale rosnącą wartość tzw. usług ekosystemowych świadczonych przez zieleń miejską, 
zwłaszcza tą o naturalnym lub semi-naturalnym charakterze. Na tym tle kierunki 
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zagospodarowania terenów lasu na Brusie jawią się jako anachroniczny pomysł zaczerpnięty 
z minionej epoki. Mając na uwadze położenie terenów Brusa w pobliżu zachodnich granic 
miasta, należy również zwrócić uwagę na fakt, że obszary te, przez wiele lat utrzymywane 
były jako niezabudowane także z tego względu, iż stanowiły korytarz służący napływowi do 
miasta mas czystszego powietrza zgodnie z dominującymi na Niżu Polskim kierunkiem 
wiatrów. Zabudowa tego terenu zmniejszy jego funkcjonalność w tym zakresie, tym bardziej 
że obszar ten jest naturalnym i pożądanym dla miasta elementem jego systemu 
przyrodniczego. Zamiast integrować tereny zieleni w mieście poprzez ich zagospodarowanie 
dochodzi do ich dezintegracji oraz osłabienia zdolności adaptacyjnej miasta do zmian 
środowiskowych. Jest to kluczowy obszar dla miasta i zapewnia usługi ekosystemowe na 
najwyższym poziomie. 
Przewidziany w projekcie Studium (2017) sposób zabudowy terenów leśnych na Brusie jest 
sprzeczny nie tylko ze współczesnymi modelami planowania urbanistycznego, ale także 
z polityką przestrzenną samego Miasta Łodzi opisaną w Strategii przestrzennego rozwoju 
Łodzi 2020+ (Uchwała Nr LV/1146/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2013 r.). 
Dokument ten zawiera szereg istotnych rekomendacji przestrzennych, m.in. określa zakres 
Strefy Wielkomiejskiej oraz rekomendacje dotyczące wsparcia polityki „powrotu do miasta” 
(ustalenia tej Strategii są istotną wytyczną dla Studium). Co więcej, kierunki 
zagospodarowania przestrzennego Brusa są nawet sprzeczne z samym modelem rozwoju 
przestrzennego miasta przyjętym w ramach opracowanego i upublicznionego projektu 
Studium, w którym założono ograniczanie procesu suburbanizacji miasta. Wyznaczanie tak 
dużych jak na Brusie nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową, położonych poza zwartą 
strefą miejską, w sytuacji systematycznego i szybkiego kurczenia się demograficznego Łodzi 
jest działaniem błędnym. (…) W obliczu galopującego procesu wyludniania się miasta, 
bardzo jasno wskazanego w samym projekcie Studium (2017), potrzeby mieszkaniowe dla tej 
grupy mieszkańców można zaspokoić z nadwyżką bez konieczności doraźnego przeznaczania 
na ten cel cennych dla Łodzi terenów zielonych. 
Należy wreszcie zwrócić uwagę, że projektowane zapisy Studium (2017) w odniesieniu do 
terenów Brusa w sposób rażący naruszają przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717, z późniejszymi 
zmianami, w odniesieniu do treści zawartych w art. l, ust. 4, pkt: 1, 2 i 4, (…) Przewidywane 
w projekcie Studium (2017) zagospodarowanie terenów Brusa stoi w ewidentnej sprzeczności 
ze wskazanymi wyżej ustawowymi zasadami projektowania nowej zabudowy, co stanowi 
o rażącym naruszeniu elementarnych reguł racjonalnego gospodarowania przestrzenią 
w mieście”. 
Składający uwagę nr 1489 dodają, że „od władz samorządowych naszego miasta 
oczekiwalibyśmy dalece większej dbałości o jedno z najcenniejszych dóbr publicznych jakim 
jest przyroda. 
Jesteśmy świadomi faktu, że koncepcja wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej na Brusie 
podyktowana jest chęcią sprzedaży tych terenów prywatnym inwestorom celem pozyskania 
dla samorządu środków niezbędnych w budżecie dla finansowania innych, miejskich 
inwestycji. Tym niemniej uważamy, że prowadzenie chaotycznej prywatyzacji, polegającej na 
głęboko nieprzemyślanym pozbywaniu się składników majątku miasta (w tym przypadku 
gruntów wraz z lasem publicznym) jest działaniem błędnym i nastawionym wyłącznie na 
doraźne i krótkookresowe korzyści finansowe”. 
Składający uwagę nr 3238 dodaje, że „zabudowa terenów Brusa jest sprzeczna z koncepcją 
„powrotu do miasta”, prowadzi do nadmiernego rozlewania się zabudowy na terenach 
wcześniej niezabudowanych oraz utraty obszarów cennych przyrodniczo i krajobrazowo. 
Oczekiwane korzyści materialne, związane ze sprzedażą części przedmiotowej nieruchomości 
nie rekompensują strat związanych ze zniszczeniem terenów przyrodniczych w tym wycinki 
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istniejącego drzewostanu. Dodatkowo objęcie całości Poligonu zapisem dopuszczającym 
zabudowę pozwalać będzie na jego całkowitą zabudowę w przyszłości. Wskazanie tego 
terenu pod zabudowę podważa zasadę równego traktowania mieszkańców miasta w dostępie 
do środowiska przyrodniczego, które jest jednym z najważniejszych dóbr publicznych. 
Studium forsuje zabudowę willową, kosztem ograniczania powierzchni terenów otwartych. 
Poligon na Brusie (cały obszar) powinien służyć wszystkim mieszkańcom Łodzi jako 
dostępny publicznie las miejski pełniący funkcje środowiskotwórcze oraz 
rekreacyjno-wypoczynkowe”. 
Do uwagi nr 1489 dołączono listę Pracowników łódzkich uczelni popierających uwagę. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga uwzględniona w zakresie rezygnacji z przeznaczania obszaru na tereny 
zabudowy. W projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na włączeniu wskazanego 
w uwadze obszaru w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „Z – Tereny zieleni 
urządzonej o powierzchni minimum 3 ha i dolin rzecznych w strefie zurbanizowanej”, dla 
których nie przewiduje się możliwości realizacji zabudowy mieszkaniowej, zakłada się m.in. 
potrzebę włączenia w system przestrzeni publicznie dostępnych. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie przeznaczenie obszaru na tereny lasów. Obszar dawnego 
poligonu wojskowego Brus w ewidencji gruntów nie jest sklasyfikowany jako grunt leśny 
i nie jest w jego obrębie prowadzona gospodarka leśna. Obszar ten oznaczony w ewidencji 
jako „Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, w grupie gruntów zabudowanych 
i zurbanizowanych” jest obecnie użytkowany przez mieszkańców miasta na cele rekreacyjne. 
Zakwalifikowanie go do jednostki funkcjonalno-przestrzennej „Z – Tereny zieleni urządzonej 
o powierzchni minimum 3 ha i dolin rzecznych w strefie zurbanizowanej” pozwoli zarówno 
na zachowanie leśnego charakteru obszaru, ochronę jego unikalnych zasobów przyrodniczych 
(użytki ekologiczne) jak i na podejmowanie działań w zakresie wyposażenia obszaru 
w niezbędną infrastrukturę poprawiającą jego dostępność i komfort wypoczynku. Zgodnie 
z zapisami projektu Studium, na obszarze tym, dopuszcza się możliwość wyznaczenia na 
etapie sporządzania planu miejscowego terenów z przeznaczeniem na cele leśne. 
 
Uwagi o numerach 1536, 1538, 1540, 1623, 1846, 1848 i 1849 posiadają taki sam zakres 
merytoryczny i zostały rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 9 października 2017 r.,  
- dotyczą obszaru osiedla Mileszki w rejonie ulic: Mileszki, Gerberowej, Sołeckiej, 

Taborowej, Kosodrzewiny, Frezjowej, Goryczkowej i Henrykowskiej. 
 
Pani  i Pan  – uwaga nr 1536, Pani  

 i Pan  – uwaga nr 1538, Pani  i Pan  
 – uwaga nr 1540, Pani  – uwaga nr 1623, Pani  – 

uwaga nr 1624, Pani  – uwaga nr 1846, Pan  – uwaga nr 
1848 i Państwo  – uwaga nr 1849 składają uwagi dotyczące: 

1) zmiany projektowanego przebiegu linii kolejowej dużych prędkości, w taki sposób, 
aby nie przebiegała przez osiedle Mileszki; 

2) zaplanowania działań mających na celu usunięcie negatywnych skutków 
oddziaływania autostrady A1 na ww. obszar; 



601 

3) wybudowania wiaduktu nad przejazdem kolejowym przecinającym ul. Transmisyjną; 
4) zmiany przeznaczenia gruntów położonych w granicach ww. obszaru pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną; 
5) doprowadzenia do wszystkich nieruchomości położonych na ww. obszarze mediów tj. 

sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej oraz utwardzenia ww. 
ulic; 

6) usunięcia zapisu ze Studium dotyczącego „zakazu inwestowania przez miasto w drogi 
wewnętrzne w zakresie ich przejmowania, utrzymania czy uzbrajania”. 

Składający uwagi informują, że: „analiza mapy stanowiącej załącznik do projektu Studium 
(jednostki funkcjonalno-użytkowe) prowadzi do wniosku, że nie jest ona aktualna i nie 
uwzględnia już zrealizowanych obiektów budowlanych, w tym licznych budynków 
mieszkalnych, które znalazły się na terenach oznaczonych symbolem O w projekcie Studium, 
chociaż nie stanowią zabudowy zagrodowej, w żaden sposób nie są związane z prowadzeniem 
działalności rolniczej i nigdy nie były. Na mapie tej błędnie oznaczono część osiedla Mileszki 
jako „Popielarnia” (…). Obecnie w obrębie osiedla Mileszki zamieszkuje około 2000 osób. 
Przeprowadzenie budowy KDP w kształcie zaproponowanym w Studium spowoduje znaczące 
straty majątkowe, (…) wybudowanie KDP pośrodku osiedla Mileszki spowoduje, że 
przemieszczanie się mieszkańców mających swoje domy po jednej ze stron projektowanej 
linii na stronę przeciwną nie będzie możliwe. Mieszkańcy osiedla Mileszki, których domy 
znajdują się po południowej stronie osiedla nie mogliby przemieszczać się w kierunku 
północnym do ul. Pomorskiej, poruszając się drogami osiedlowymi i – na odwrót – 
niemożliwe byłoby poruszanie się w kierunku południowym do ul. Rokicińskiej drogami 
osiedlowymi. Projektowany przebieg KDP spowodowałby faktyczne utrudnienia 
w komunikacji samochodowej, pieszej i rowerowej (…). Utrudniony dostęp do 
nieruchomości znajdujących się na terenie osiedla wynikający z zaprojektowanego 
przedzielenia go na dwie części przyczyniłaby się do wydłużenia czasu oczekiwania na 
pomoc ze strony służb ratowniczych (straż pożarna, pogotowie, policja, itp.). (…). 
W prognozie oddziaływania na środowisko do projektu Studium wskazano jedynie na element 
zagrożenia hałasem komunikacyjnym spowodowanym eksploatacją autostrady A1 (pkt 5.4, 
str. 42) w okolicy ul. Sołeckiej, gdzie już odnotowano przekroczenia norm hałasu. 
Tymczasem hałas ten jest odczuwalny także w innych częściach osiedla Mileszki – ul. 
Mileszki i ul. Gerberowa, zwłaszcza w miejscu gdzie projektowany jest przebieg KDP. 
Realizacja KDP w planowanej lokalizacji niewątpliwie spowoduje nakładanie się dwóch 
źródeł hałasu o bardzo dużym natężeniu, znacznie przekraczającym dopuszczalne normy 
hałasu (…). Należy dodać, że obszar, na którym planowana jest realizacja KDP 
w bezpośrednim sąsiedztwie naszej nieruchomości, stanowi również korytarz powietrzny dla 
samolotów podchodzących do lądowania w Porcie Lotniczym im. Władysława Reymonta 
w Łodzi, co powoduje natężenie hałasu w tym rejonie (…). Należy dodać, że KDP stanowi 
inwestycję znacząco oddziałującą na środowisko. Realizacja i eksploatacja KDP spowoduje 
nie tylko hałas, ale również takie negatywne dla środowiska skutki jak: podmuch, emisję 
zanieczyszczeń, pyłowych, gazowych i do wód, generuje odpady, promieniowanie 
elektromagnetyczne, powoduje fragmentaryzację siedlisk oraz efekt barierowy dla zwierząt, 
wibracje odczuwalne w znacznej odległości od torowiska i wyznaczonej strefy kolejowej. 
(…) Należy dodać, że na terenie osiedla Mileszki jest zlokalizowana Szkoła Podstawowa 
stanowiąca tzw. obiekt wrażliwy. Na tym terenie w odległości nie przekraczającej 1000 m od 
projektowanej KDP znajdują się obiekty zabytkowe mające według założeń projektu Studium 
znaleźć się w strefie ochrony konserwatorskiej (…). Nie jest jasne, w jaki sposób ma być 
zapewniona w tym rejonie ochrona akustyczna przed hałasem, który będzie generować linia 
KDP, skoro projekt Studium w pkt 3 Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego 
zasobów, ochrony przyrody i uzdrowisk – Kierunki, przewiduje zakaz lokalizacji ekranów 
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akustycznych, wskazuje na konieczność budowy przejść dla zwierząt, umożliwienie migracji 
roślin, zwierząt i grzybów, zakaz przegradzania, wprowadzania zabudowy i innych 
elementów utrudniających lub uniemożliwiających przepływ wód. Dodatkowo w zakresie 
ochrony naturalnych korytarzy wymiany mas powietrza przewidziano zakaz lokalizacji nowej 
zabudowy (budynków) i realizacji barier utrudniających lub uniemożliwiających swobodny 
przepływ mas powietrza. (…). 
Jednocześnie należy podkreślić, że przebieg projektowanej linii KDP został wyznaczony 
w oparciu o założenia budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, którego powstanie stoi 
pod znakiem zapytania zarówno ze względu na koszty inwestycji, jak i sens jej realizacji. 
(…)”. Składający uwagę zaznaczają w zakresie punktu 3 uwagi m.in., że „(…) wzrastające 
znaczenie komunikacji kolejowej oraz budowa połączenia między Dworcem Łódź Fabryczna 
a Dworcem Łódź Kaliska spowodują wzrost liczby połączeń kolejowych, co spowoduje 
wydłużenie czasu oczekiwania na otwarcie szlabanów przy przejeździe (…)”. 
W zakresie punktu 3 dodają, że „na obszarze osiedla Mileszki znajdują się głównie 
nieruchomości wykorzystywane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Uwzględnienie 
tego stanu rzeczy w Studium jest zatem konieczne dla uniknięcia w przyszłości skutków 
przeoczenia faktycznego przeznaczenia i wykorzystywania nieruchomości znajdujących się 
na tym obszarze przy okazji sporządzania innych aktów zagospodarowania przestrzennego”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Projektowany przebieg linii 
Kolei Dużych Prędkości nie jest ustaleniem Studium – stanowi element informacyjny. 
Zamieszczony w projekcie Studium przebieg Kolei Dużych Prędkości jest zgodny ze Studium 
wykonalności budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław 
(październik 2013 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.). 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Szczegółowe ustalenia 
wykonawcze związane z realizacją działań obejmujących ograniczanie lub zapobieganie 
negatywnym skutkom oddziaływania inwestycji drogowych wykraczają poza zakres studium. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. W projekcie Studium 
zakłada się możliwość realizacji wiaduktów drogowych nad liniami kolejowymi, w tym także 
w przypadku realizacji drogi w rejonie przejazdu przy ul. Transmisyjnej. Szczegółowe 
rozwiązania projektowe oraz proces realizacji poszczególnych inwestycji drogowych 
wykraczają jednak poza zakres studium. 
Ad. 4) Uwaga nieuwzględniona. Podstawę wyznaczenia terenów wskazanych dla rozwoju 
zabudowy, stanowi przyjęty model przestrzenny, wynikający z przeprowadzonych analiz 
ekonomicznych i przestrzennych, zawartych m.in. w bilansie istniejących i planowanych 
terenów rozwojowych miasta. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru osiedla 
(przewaga terenów niezabudowanych – obszar osiedla Mileszki obejmuje układ ruralistyczny 
dawnej wsi Mileszki) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Zgodnie 
z zapisami projektu Studium, dla terenów, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie 
istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie 
stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
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Ad. 5) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Proces realizacji 
poszczególnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej wykracza poza 
zakres studium. 
Ad. 6) Uwaga nieuwzględniona. Przywołany w uwadze zapis z zakresu działań operacyjnych 
miasta został wprowadzony w tekście projektu Studium dla dwóch jednostek funkcjonalno-
przestrzennej „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych” oraz „M4 – 
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dużych działkach”. Brak dostatecznych 
środków w budżecie miasta dla zapewnienia infrastruktury drogowej w obrębie wszystkich 
terenów mieszkaniowych, wymusza potrzebę hierarchizacji działań. Z tego względu, dla 
jednostek mieszkaniowych o niskiej intensywności zabudowy wprowadzono zapis 
o ograniczonych możliwościach inwestowania w drogi wewnętrzne. 
 
Uwagi o numerach 1853 i 1854 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 9 października 2017 r.,  
- dotyczą obszaru w obrębie W-44. 

 
Pani  – uwaga nr 1853 i Pan  – uwaga nr 1854 
składają uwagi dotyczące: 

1) doprowadzenia do wszystkich nieruchomości położonych na osiedlu Mileszki 
mediów; 

2) utwardzenia nawierzchni ulic na osiedlu Mileszki; 
3) zmiany projektowanego przebiegu linii kolejowej dużych prędkości, aby nie 

przebiegała przez osiedle Mileszki. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Proces realizacji 
poszczególnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej wykracza poza zakres 
studium. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Proces realizacji 
poszczególnych inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej wykracza poza zakres studium. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Projektowany przebieg linii 
Kolei Dużych Prędkości nie jest ustaleniem Studium – stanowi element informacyjny. 
Zamieszczony w projekcie Studium przebieg Kolei Dużych Prędkości jest zgodny ze Studium 
wykonalności budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław 
(październik 2013 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.). 
 
Uwaga nr 1855 
 

- wpłynęła 10 października 2017 r. (data wpływu do Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej), 9 października 2017 r. (data stempla pocztowego),  

- dotyczy działek nr: 335/3, 335/4, 335/5, 335/6 i 335/7, w obrębie W-44, położonych 
przy ul. Goryczkowej 58. 

 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 

1) zmiany przeznaczenia ww. obszaru pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 
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2) sprzeciwu wobec projektowanego przebiegu linii kolejowej dużych prędkości. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru 
(przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla terenów, na których obecnie 
istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli 
zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się 
wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Projektowany przebieg linii 
Kolei Dużych Prędkości nie jest ustaleniem Studium – stanowi element informacyjny. 
Zamieszczony w projekcie Studium przebieg Kolei Dużych Prędkości jest zgodny ze Studium 
wykonalności budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław 
(październik 2013 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.). 
 
Uwaga nr 1856  
 

- wpłynęła 10 października 2017 r. (data wpływu do Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej), 9 października 2017 r. (data stempla pocztowego),  

- dotyczy działek nr: 335/9, 335/10, 335/11, 335/12, 335/17, 335/18, 335/19, 335/20 
i 335/16, w obrębie W-44, położonych przy ul. Goryczkowej 58. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 

1) zmiany przeznaczenia ww. obszaru pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 
2) sprzeciwu wobec projektowanego przebiegu linii kolejowej dużych prędkości. 

 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru 
(przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla terenów, na których obecnie 
istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli 
zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się 
wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Projektowany przebieg linii 
Kolei Dużych Prędkości nie jest ustaleniem Studium – stanowi element informacyjny. 
Zamieszczony w projekcie Studium przebieg Kolei Dużych Prędkości jest zgodny ze Studium 
wykonalności budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław 
(październik 2013 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.). 
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Uwaga nr 1857 
 

- wpłynęła 10 października 2017 r. (data wpływu do Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej), 9 października 2017 r. (data stempla pocztowego),  

- dotyczy działek nr: 335/13, 335/14, 335/15, 335/16, 335/21, 335/22 i 335/23, 
w obrębie W-44, położonych przy ul. Goryczkowej 58. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 

1) zmiany przeznaczenia ww. obszaru pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 
2) sprzeciwu wobec projektowanego przebiegu linii kolejowej dużych prędkości. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru 
(przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla terenów, na których obecnie 
istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli 
zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się 
wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Projektowany przebieg linii 
Kolei Dużych Prędkości nie jest ustaleniem Studium – stanowi element informacyjny. 
Zamieszczony w projekcie Studium przebieg Kolei Dużych Prędkości jest zgodny ze Studium 
wykonalności budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław 
(październik 2013 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.). 
 
Uwagi o numerach 1858, 1859, 1860 i 1861 posiadają taki sam zakres merytoryczny 
i zostały rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 9 października 2017 r.,  
- dotyczą obszaru osiedla Mileszki w rejonie ulic: Mileszki, Gerberowej, Sołeckiej, 

Taborowej, Kosodrzewiny, Frezjowej, Goryczkowej i Henrykowskiej. 
 
Pani  – uwaga nr 1858, Pani  – uwaga nr 1859, Pan 

 – uwaga nr 1860 i Pan  – uwaga nr 1861 składają 
uwagi dotyczące: 

1) zmiany projektowanego przebiegu linii kolejowej dużych prędkości, w taki sposób 
żeby nie przebiegała przez osiedle Mileszki; 

2) zaplanowania działań mających na celu usunięcie negatywnych skutków 
oddziaływania autostrady A1 na ww. obszar; 

3) wybudowania wiaduktu nad przejazdem kolejowym przecinającym ul. Transmisyjną; 
4) utwardzenia nawierzchni ww. ulic. 

Składający uwagę zaznaczają m.in., że konsekwencją wprowadzenia Kolei Dużych Prędkości 
w ww. obszarze będzie: nasilenie hałasu, który obecnie powoduje autostrada A1, „drgania, 
zmiana organizacji ruchu (…) pozbawienie mieszkańców swobodnego przemieszczania się po 
drogach lokalnych (…), zubożenie środowiska naturalnego (…), straty majątkowe (…) 
mieszkańców, wynikające z obniżenia wartości (…) nieruchomości z powodu inwestycji – 
autostrady i KDP”. 
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Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Projektowany przebieg linii 
Kolei Dużych Prędkości nie jest ustaleniem Studium – stanowi element informacyjny. 
Zamieszczony w projekcie Studium przebieg Kolei Dużych Prędkości jest zgodny ze Studium 
wykonalności budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław 
(październik 2013 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.). 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Szczegółowe ustalenia 
wykonawcze związane z realizacją działań obejmujących ograniczanie lub zapobieganie 
negatywnym skutkom oddziaływania inwestycji drogowych wykraczają poza zakres studium. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. W projekcie Studium 
zakłada się możliwość realizacji wiaduktów drogowych nad liniami kolejowymi, w tym także 
w przypadku realizacji drogi w rejonie przejazdu przy ul. Transmisyjnej. Szczegółowe 
rozwiązania projektowe oraz proces realizacji poszczególnych inwestycji drogowych 
wykraczają jednak poza zakres studium. 
Ad. 4) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Proces realizacji 
poszczególnych inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej wykracza poza zakres studium. 
 
Uwagi o numerach od 1862 do 1888 i 1891 posiadają taki sam zakres merytoryczny 
i zostały rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 9 października 2017 r.,  
- dotyczą obszaru osiedla Wiączyń. 

 
Pani  – uwaga nr 1862, Pan  – uwaga nr 1863, Pani 

 – uwaga nr 1864, Pani  – uwaga nr 1865, Pan  
 – uwaga nr 1866, Pan  – uwaga nr 1867, Pani  – 

uwaga nr 1868, Pan  – uwaga nr 1869, Pani  – uwaga 
nr 1870, Pan  – uwaga nr 1871, Pani  – uwaga nr 1872, 
Pan  – uwaga nr 1873, Pani  – uwaga nr 1874, 
Pani  – uwaga nr 1875, Pan  – uwaga nr 1876, Pan 

 – uwaga nr 1877, Pani  – uwaga nr 1878, Pan 
 – uwaga nr 1879, Pan  – uwaga nr 1880, Pani 

 – uwaga nr 1881, Pan  – uwaga nr 1882, Pan 
 – uwaga nr 1883, Pani  – uwaga nr 1884, Pani 

 – uwaga nr 1885, Pani  – uwaga nr 1886, Pan 
 – uwaga nr 1887, Pan  – uwaga nr 1888 i Pan 

 – uwaga nr 1891 składają uwagi dotyczące: 
1) zmiany projektowanego przebiegu linii kolejowej dużych prędkości, w taki sposób, 

aby nie przebiegała przez osiedle Wiączyń Dolny; 
2) wybudowania wiaduktu nad przejazdem kolejowym przecinającym ul. Malowniczą. 

Składający uwagi informują m.in., że: „(…) przeprowadzenie budowy KDP w kształcie 
zaproponowanym w Studium spowodowałoby znaczące straty majątkowe, wynikające m.in. 
z konieczności wyburzenia wybudowanych domów mieszkalnych, a także związane ze 
spadkiem wartości nieruchomości (…) i negatywnym oddziaływaniem skutków tej inwestycji 
na środowisko (…). Projektowany przebieg KDP spowodowałby faktyczne utrudnienia 
w komunikacji samochodowej. Emisja hałasu i drgań, jakich można oczekiwać w związku 
z budową (…) inwestycji będzie naruszać poziom dopuszczalnych norm hałasu, co (…) 
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negatywnie wpływałoby na zdrowie mieszkańców Wiączynia Dolnego, ale przede wszystkim 
przyczyniłoby się do powstania na ich rzecz roszczeń odszkodowawczych. Poza tym, budowa 
linii KDP w zaprojektowanym w Studium miejscu spowoduje degradację środowiska 
naturalnego Wiączynia Dolnego i przyczyni się do zniszczenia miejscowego dorobku 
społeczno-kulturalnego”. Dodatkowo zauważają, że „(…) wzrastające znaczenie komunikacji 
kolejowej oraz budowa połączenia między Dworcem Łódź Fabryczna a Dworcem Łódź 
Kaliska spowodują wzrost liczby połączeń kolejowych, co spowoduje wydłużenie czasu 
oczekiwania na otwarcie szlabanów przy przejeździe (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Projektowany przebieg linii 
Kolei Dużych Prędkości nie jest ustaleniem Studium – stanowi element informacyjny. 
Zamieszczony w projekcie Studium przebieg Kolei Dużych Prędkości jest zgodny ze Studium 
wykonalności budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław 
(październik 2013 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.). 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. W projekcie Studium 
zakłada się możliwość realizacji wiaduktów drogowych nad liniami kolejowymi. 
Szczegółowe rozwiązania projektowe oraz proces realizacji poszczególnych inwestycji 
drogowych wykraczają jednak poza zakres studium. 
 
Uwagi o numerach 1889 i 1890 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 9 października 2017 r.,  
- dotyczą obszaru osiedla Mileszki. 

 
Pani  – uwaga nr 1889 i Pani  – uwaga nr 1890 
składają uwagi dotyczące: 

1) zmiany projektowanego przebiegu linii kolejowej dużych prędkości, w taki sposób 
żeby nie przebiegała przez osiedle Mileszki; 

2) wybudowania wiaduktu nad przejazdem kolejowym przecinającym ul. Transmisyjną. 
Składające uwagę informują m.in. że: „projektowany przebieg KDP spowodowałby faktyczne 
utrudnienia w komunikacji samochodowej. Emisja hałasu i drgań, jakich można oczekiwać 
w związku z budową (…) inwestycji będzie naruszać poziom dopuszczalnych norm hałasu, co 
(…) negatywnie wpływałoby na zdrowie mieszkańców, ale przede wszystkim przyczyniłoby 
się do powstania na ich rzecz roszczeń odszkodowawczych”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Projektowany przebieg linii 
Kolei Dużych Prędkości nie jest ustaleniem Studium – stanowi element informacyjny. 
Zamieszczony w projekcie Studium przebieg Kolei Dużych Prędkości jest zgodny ze Studium 
wykonalności budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław 
(październik 2013 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.). 
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Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. W projekcie Studium 
zakłada się możliwość realizacji wiaduktów drogowych nad liniami kolejowymi, w tym także 
w przypadku realizacji drogi w rejonie przejazdu przy ul. Transmisyjnej. Szczegółowe 
rozwiązania projektowe oraz proces realizacji poszczególnych inwestycji drogowych 
wykraczają jednak poza zakres studium. 
 
Uwagi o numerach 1892 i 1893 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 9 października 2017 r.,  
- dotyczą obszaru osiedla Mileszki, 

 
Pani  – uwaga nr 1892 i Pani  – uwaga nr 1893 
składają uwagi dotyczące: 

1) zmiany projektowanego przebiegu linii kolejowej dużych prędkości, w taki sposób 
żeby nie przebiegała przez osiedle Mileszki; 

2) doprowadzenia do wszystkich nieruchomości położonych na ww. obszarze mediów; 
3) wybudowania wiaduktu nad przejazdem kolejowym przecinającym ul. Transmisyjną. 

Składające uwagi informują m.in., że: „budowa KDP spowoduje znaczące straty majątkowe 
(…), wynikające z wyburzenia wybudowanych domów mieszkalnych, a także związane ze 
spadkiem wartości nieruchomości”. Dodają, że w związku z budową inwestycji można 
oczekiwać emisji hałasu i drgań. „Budowa tej linii spowoduje degradację środowiska 
naturalnego i przyczyni się do zniszczenia miejscowego dorobku społeczno-kulturalnego 
(…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Projektowany przebieg linii 
Kolei Dużych Prędkości nie jest ustaleniem Studium – stanowi element informacyjny. 
Zamieszczony w projekcie Studium przebieg Kolei Dużych Prędkości jest zgodny ze Studium 
wykonalności budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław 
(październik 2013 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.). 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Proces realizacji 
poszczególnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej wykracza poza zakres 
studium. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. W projekcie Studium 
zakłada się możliwość realizacji wiaduktów drogowych nad liniami kolejowymi, w tym także 
w przypadku realizacji drogi w rejonie przejazdu przy ul. Transmisyjnej. Szczegółowe 
rozwiązania projektowe oraz proces realizacji poszczególnych inwestycji drogowych 
wykraczają jednak poza zakres studium. 
 
Uwagi o numerach 1894, 1895, 1896 i 1897 posiadają taki sam zakres merytoryczny 
i zostały rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 9 października 2017 r.,  
- dotyczą obszaru osiedla Mileszki w rejonie ulic: Mileszki, Gerberowej, Sołeckiej, 

Taborowej, Kosodrzewiny, Frezjowej, Goryczkowej i Henrykowskiej. 
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Pani  – uwaga nr 1894,  – uwaga nr 1895, 
Pani  – uwaga nr 1896 i  – uwaga nr 1897 
składają uwagi dotyczące: 

1) zmiany projektowanego przebiegu linii kolejowej dużych prędkości, w taki sposób 
żeby nie przebiegała przez osiedle Mileszki; 

2) wybudowania wiaduktu nad przejazdem kolejowym przecinającym ul. Transmisyjną; 
3) oraz utwardzenia ww. ulic. 

Składający uwagi informują m.in., że w wyniku budowy Kolei Dużych Prędkości mieszkańcy 
osiedla poniosą straty z racji spadku wartości nieruchomości i spowoduje to powstanie z ich 
strony roszczeń odszkodowawczych.  
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Projektowany przebieg linii 
Kolei Dużych Prędkości nie jest ustaleniem Studium – stanowi element informacyjny. 
Zamieszczony w projekcie Studium przebieg Kolei Dużych Prędkości jest zgodny ze Studium 
wykonalności budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław 
(październik 2013 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.). 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. W projekcie Studium 
zakłada się możliwość realizacji wiaduktów drogowych nad liniami kolejowymi, w tym także 
w przypadku realizacji drogi w rejonie przejazdu przy ul. Transmisyjnej. Szczegółowe 
rozwiązania projektowe oraz proces realizacji poszczególnych inwestycji drogowych 
wykraczają jednak poza zakres studium. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Proces realizacji 
poszczególnych inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej wykracza poza zakres studium. 
 
Uwaga nr 1898  
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczą obszaru osiedla Mileszki w rejonie ulic: Mileszki, Gerberowej, Sołeckiej, 

Taborowej, Kosodrzewiny, Frezjowej, Goryczkowej i Henrykowskiej. 
 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 

1) zmiany projektowanego przebiegu linii kolejowej dużych prędkości, w taki sposób, 
aby nie przebiegała przez osiedle Mileszki; 

2) wybudowania wiaduktu nad przejazdem kolejowym przecinającym ul. Transmisyjną; 
3) zmiany przeznaczenia gruntów położonych w granicach ww. obszaru pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną; 
4) doprowadzenia do wszystkich nieruchomości położonych na ww. obszarze mediów tj. 

sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej. 
Składający uwagę informuje m.in., że wprowadzenie linii Kolei Dużych Prędkości 
w zaproponowanym przebiegu spowoduje straty pod względem materialnym, obniżeniem 
jakości życia mieszkańców oraz bezpieczeństwa. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
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Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Projektowany przebieg linii 
Kolei Dużych Prędkości nie jest ustaleniem Studium – stanowi element informacyjny. 
Zamieszczony w projekcie Studium przebieg Kolei Dużych Prędkości jest zgodny ze Studium 
wykonalności budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław 
(październik 2013 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.). 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. W projekcie Studium 
zakłada się możliwość realizacji wiaduktów drogowych nad liniami kolejowymi, w tym także 
w przypadku realizacji drogi w rejonie przejazdu przy ul. Transmisyjnej. Szczegółowe 
rozwiązania projektowe oraz proces realizacji poszczególnych inwestycji drogowych 
wykraczają jednak poza zakres studium. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Podstawę wyznaczenia terenów wskazanych dla rozwoju 
zabudowy, stanowi przyjęty model przestrzenny, wynikający z przeprowadzonych analiz 
ekonomicznych i przestrzennych, zawartych m.in. w bilansie istniejących i planowanych 
terenów rozwojowych miasta. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru osiedla 
(przewaga terenów niezabudowanych – obszar osiedla Mileszki obejmuje układ ruralistyczny 
dawnej wsi Mileszki) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Zgodnie 
z zapisami projektu Studium, dla terenów, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie 
istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie 
stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
Ad. 4) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Proces realizacji 
poszczególnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej wykracza poza zakres 
studium. 
 
Uwagi o numerach od 1899 do 1915 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 9 października 2017 r.,  
- dotyczą obszaru osiedla Mileszki w rejonie ulic: Mileszki, Gerberowej, Sołeckiej, 

Taborowej, Kosodrzewiny, Frezjowej, Goryczkowej i Henrykowskiej. 
 
Pan  – uwaga nr 1899, Pani  – uwaga nr 1900, Pan 

 – uwaga nr 1901, Pani  – uwaga nr 1902, Pani 
 – uwaga nr 1903, Pani  – uwaga nr 1904, Pan  

 – uwaga nr 1905, Pan  – uwaga nr 1906, Pani  
 – uwaga nr 1907, Pan  – uwaga nr 1908, Pani 

 – uwaga nr 1909, Pani  – uwaga nr 1910, Pani 
 – uwaga nr 1911, Pani  – uwaga nr 1912, Pan  

 – uwaga nr 1913, Pan  – uwaga nr 1914 i Pan  
– uwaga nr 1915 składają uwagi dotyczące: 

1) zmiany projektowanego przebiegu linii kolejowej dużych prędkości, w taki sposób, 
aby nie przebiegała przez osiedle Mileszki; 

2) wybudowania wiaduktu nad przejazdem kolejowym przecinającym ul. Transmisyjną 
do ul. Hetmańskiej; 

3) zmiany przeznaczenia gruntów położonych w granicach ww. obszaru pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną; 
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4) doprowadzenia do wszystkich nieruchomości położonych na ww. obszarze oraz 
utwardzenia ww. ulic. 

Składający uwagi informują m.in., że: „(…) na ten moment w obrębie osiedla Mileszki 
zamieszkuje około 2000 osób. Przeprowadzenie budowy KDP w kształcie zaproponowanym 
w Studium spowodowałoby znaczące straty majątkowe, (…) wynikające m.in. z konieczności 
wyburzenia wybudowanych domów mieszkalnych, a także związane ze spadkiem wartości 
nieruchomości (…) i negatywnym oddziaływaniem skutków tej inwestycji na środowisko 
(…), wybudowanie KDP pośrodku osiedla Mileszki spowoduje, że przemieszczanie się 
mieszkańców mających swoje domy po jednej ze stron projektowanej linii na stronę 
przeciwną nie będzie możliwe. Mieszkańcy będą zamknięci poprzez otoczenie kolei 
i autostrady. Mieszkańcy osiedla Mileszki, których domy znajdują się po południowej stronie 
osiedla nie mogliby przemieszczać się w kierunku północnym do ul. Pomorskiej, poruszając 
się drogami osiedlowymi i – na odwrót. Wątpliwości budzi także kwestia, czy wskazany 
w Studium przebieg KDP uwzględnia przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. 
Utrudniony dostęp do nieruchomości znajdujących się na terenie osiedla wynikający 
z zaprojektowanego przedzielenia go na dwie części przyczyniłaby się do wydłużenia czasu 
oczekiwania na pomoc ze strony służb ratowniczych. Jednocześnie należy podkreślić, że 
przebieg projektowanej linii KDP został wyznaczony w oparciu o założenia budowy 
Centralnego Portu Komunikacyjnego, którego powstanie stoi pod znakiem zapytania zarówno 
ze względu na koszty inwestycji, jak i sens jej realizacji. (…)”.  
Dodają, że „na obszarze osiedla Mileszki znajdują się głównie nieruchomości 
wykorzystywane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Uwzględnienie tego stanu 
rzeczy w Studium jest zatem konieczne dla uniknięcia w przyszłości skutków przeoczenia 
faktycznego przeznaczenia i wykorzystywania nieruchomości znajdujących się na tym 
obszarze przy okazji sporządzania innych aktów zagospodarowania przestrzennego”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Projektowany przebieg linii 
Kolei Dużych Prędkości nie jest ustaleniem Studium – stanowi element informacyjny. 
Zamieszczony w projekcie Studium przebieg Kolei Dużych Prędkości jest zgodny ze Studium 
wykonalności budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław 
(październik 2013 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.). 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. W projekcie Studium 
zakłada się możliwość realizacji wiaduktów drogowych nad liniami kolejowymi, w tym także 
w przypadku realizacji drogi w rejonie przejazdu przy ul. Transmisyjnej. Szczegółowe 
rozwiązania projektowe oraz proces realizacji poszczególnych inwestycji drogowych 
wykraczają jednak poza zakres studium. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Podstawę wyznaczenia terenów wskazanych dla rozwoju 
zabudowy, stanowi przyjęty model przestrzenny, wynikający z przeprowadzonych analiz 
ekonomicznych i przestrzennych, zawartych m.in. w bilansie istniejących i planowanych 
terenów rozwojowych miasta. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru osiedla 
(przewaga terenów niezabudowanych – obszar osiedla Mileszki obejmuje układ ruralistyczny 
dawnej wsi Mileszki) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Zgodnie 
z zapisami projektu Studium, dla terenów, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie 
istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie 
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stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
Ad. 4) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Proces realizacji 
poszczególnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej wykracza poza 
zakres studium. 
 
Uwagi o numerach 1916, 1917 i 1918 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 9 października 2017 r.,  
- dotyczą obszaru osiedla Mileszki w rejonie ulic: Mileszki, Gerberowej, Sołeckiej, 

Taborowej, Kosodrzewiny, Frezjowej, Goryczkowej i Henrykowskiej. 
 
Pani  – uwaga nr 1916, Pan  – uwaga nr 1917 i Pani  

 – uwaga nr 1918 składają uwagi dotyczące: 
1) zmiany projektowanego przebiegu linii kolejowej dużych prędkości, w taki sposób, 

aby nie przebiegała przez osiedle Mileszki. Postuluje o pozostawienie pierwotnej 
koncepcji przebiegu Kolei Dużych Prędkości; 

2) zaplanowania budowy kładki/przejścia podziemnego umożliwiającego mieszkańcom 
Mileszek/Stoków dojście na stację PKP Łódź Widzew od strony ul. Kosodrzewiny; 

3) wybudowania wiaduktu nad przejazdem kolejowym przecinającym ul. Transmisyjną; 
4) poprawy komunikacji drogowej na osi miasta północ-południe; 
5) zmiany przeznaczenia gruntów położonych w granicach ww. obszaru pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną; 
6) doprowadzenia do wszystkich nieruchomości położonych na ww. obszarze mediów tj. 

sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej; 
7) poprawy stanu nawierzchni dróg poprzez ich wyrównanie i utwardzenie nawierzchni. 

Składający uwagi informują m.in., że: „(…) na ten moment w obrębie osiedla Mileszki 
zamieszkuje około 2000 osób. Przeprowadzenie budowy KDP w kształcie zaproponowanym 
w Studium spowodowałoby znaczące straty majątkowe, (…)” pogorszenie jakości życia 
„wynikające m.in. z konieczności wyburzenia wybudowanych domów mieszkalnych, a także 
związane ze spadkiem wartości nieruchomości (…) i negatywnym oddziaływaniem skutków 
tej inwestycji na środowisko (…), wybudowanie KDP pośrodku osiedla Mileszki spowoduje, 
że przemieszczanie się mieszkańców mających swoje domy po jednej ze stron projektowanej 
linii na stronę przeciwną nie będzie możliwe. Mieszkańcy będą zamknięci poprzez otoczenie 
kolei i autostrady. Mieszkańcy osiedla Mileszki, których domy znajdują się po południowej 
stronie osiedla nie mogliby przemieszczać się w kierunku północnym do ul. Pomorskiej, 
poruszając się drogami osiedlowymi i – na odwrót – niemożliwe byłoby poruszanie się 
w kierunku południowym do ul. Rokicińskiej drogami osiedlowymi. Projektowany przebieg 
KDP spowodowałby faktyczne utrudnienia w komunikacji samochodowej. Emisja hałasu 
i drgań, jakich można oczekiwać w związku z budową (…) inwestycji będzie naruszać 
poziom dopuszczalnych norm hałasu, co (…) negatywnie wpływałoby na zdrowie 
mieszkańców osiedla, ale przede wszystkim przyczyniłoby się do powstania na ich rzecz 
roszczeń odszkodowawczych. Wątpliwości budzi także kwestia, czy wskazany w Studium 
przebieg KDP uwzględnia przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Utrudniony dostęp 
do nieruchomości znajdujących się na terenie osiedla wynikający z zaprojektowanego 
przedzielenia go na dwie części przyczyniłaby się do wydłużenia czasu oczekiwania na 
pomoc ze strony służb ratowniczych (straż pożarna, pogotowie, policja, itp.). (…). 
Jednocześnie należy podkreślić, że przebieg projektowanej linii KDP został wyznaczony 
w oparciu o założenia budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, którego powstanie stoi 



613 

pod znakiem zapytania zarówno ze względu na koszty inwestycji, jak i sens jej realizacji. 
(…)”. Składający uwagę zaznaczają m.in., że „(…) wzrastające znaczenie komunikacji 
kolejowej oraz budowa połączenia między Dworcem Łódź Fabryczna, a Dworcem Łódź 
Kaliska spowodują wzrost liczby połączeń kolejowych, co spowoduje wydłużenie czasu 
oczekiwania na otwarcie szlabanów przy przejeździe. (…)”. Dodają, że „na obszarze osiedla 
Mileszki znajdują się głównie nieruchomości wykorzystywane pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. Uwzględnienie tego stanu rzeczy w Studium jest zatem konieczne dla 
uniknięcia w przyszłości skutków przeoczenia faktycznego przeznaczenia i wykorzystywania 
nieruchomości znajdujących się na tym obszarze przy okazji sporządzania innych aktów 
zagospodarowania przestrzennego”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Projektowany przebieg linii 
Kolei Dużych Prędkości nie jest ustaleniem Studium – stanowi element informacyjny. 
Zamieszczony w projekcie Studium przebieg Kolei Dużych Prędkości jest zgodny ze Studium 
wykonalności budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław 
(październik 2013 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.). 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Proces realizacji 
poszczególnych inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej wykracza poza zakres studium. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. W projekcie Studium 
zakłada się możliwość realizacji wiaduktów drogowych nad liniami kolejowymi, w tym także 
w przypadku realizacji drogi w rejonie przejazdu przy ul. Transmisyjnej. Szczegółowe 
rozwiązania projektowe oraz proces realizacji poszczególnych inwestycji drogowych 
wykraczają jednak poza zakres studium. 
Ad. 4) Uwaga nieuwzględniona. Ta część uwagi nie zawiera sformułowania zarzutu do 
ustaleń projektu Studium. W projekcie Studium określony został podstawowy układ 
komunikacyjny miasta – system dróg zapewniających powiązania ponadlokalne, w tym 
powiązania drogowe na osi północ-południe m.in. projektowane przedłużenie ul. Aleksandra 
Puszkina do ul. Pomorskiej oraz przedłużenie ul. Hetmańskiej do ul. Frezjowej. Proces 
i termin realizacji poszczególnych inwestycji drogowych wykraczają jednak poza zakres 
studium. 
Ad. 5) Uwaga nieuwzględniona. Podstawę wyznaczenia terenów wskazanych dla rozwoju 
zabudowy, stanowi przyjęty model przestrzenny, wynikający z przeprowadzonych analiz 
ekonomicznych i przestrzennych, zawartych m.in. w bilansie istniejących i planowanych 
terenów rozwojowych miasta. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru osiedla 
(przewaga terenów niezabudowanych – obszar osiedla Mileszki obejmuje układ ruralistyczny 
dawnej wsi Mileszki) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Zgodnie 
z zapisami projektu Studium, dla terenów, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie 
istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie 
stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
Ad. 6) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Proces realizacji 
poszczególnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej wykracza poza zakres 
studium. 
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Ad. 7) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Proces realizacji 
poszczególnych inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej wykracza poza zakres studium. 
 
Uwagi o numerach 1919, 1920, 1921, 1922 i 1923 posiadają taki sam zakres 
merytoryczny i zostały rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 9 października 2017 r.,  
- dotyczą obszaru osiedla Mileszki w rejonie ulic: Mileszki, Gerberowej, Sołeckiej, 

Taborowej, Kosodrzewiny, Frezjowej, Goryczkowej i Henrykowskiej. 
 
Pan  – uwaga nr 1919, Pan  – uwaga nr 1920, Pani 

 – uwaga nr 1921, Pan  – uwaga nr 1922 i Pani 
 – uwaga nr 1923 składają uwagi dotyczące: 

1) zmiany projektowanego przebiegu linii kolejowej dużych prędkości, w taki sposób, 
aby nie przebiegała przez osiedle Mileszki; 

2) wybudowania wiaduktu nad przejazdem kolejowym przecinającym ul. Transmisyjną 
(odcinek ul. Rokicińska – ul. Kosodrzewiny) lub zaplanowania przedłużenia ul. 
Hetmańskiej i dołączenia jej do ul. Frezjowej z uwzględnieniem wiaduktu nad torami 
kolejowymi; 

3) zmiany przeznaczenia gruntów położonych w granicach ww. obszaru pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną; 

4) doprowadzenia do wszystkich nieruchomości położonych na ww. obszarze mediów tj. 
sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej oraz utwardzenia ww. 
ulic; 

5) zapewnienia dostępu do Dworca Łódź Widzew od strony osiedla Mileszki (ul. 
Kosodrzewiny i ul. Lawinowej). 

Składający uwagi informują m.in., że: „(…) na ten moment w obrębie osiedla Mileszki 
zamieszkuje około 2000 osób. Przeprowadzenie budowy KDP w kształcie zaproponowanym 
w Studium spowodowałoby znaczące straty majątkowe, (…)” pogorszenie jakości życia 
„wynikające m.in. z konieczności wyburzenia wybudowanych domów mieszkalnych, a także 
związane ze spadkiem wartości nieruchomości (…) i negatywnym oddziaływaniem skutków 
tej inwestycji na środowisko (…), wybudowanie KDP pośrodku osiedla Mileszki spowoduje, 
że przemieszczanie się mieszkańców mających swoje domy po jednej ze stron projektowanej 
linii na stronę przeciwną nie będzie możliwe. Mieszkańcy będą zamknięci poprzez otoczenie 
kolei i autostrady. Mieszkańcy osiedla Mileszki, których domy znajdują się po południowej 
stronie osiedla nie mogliby przemieszczać się w kierunku północnym do ul. Pomorskiej, 
poruszając się drogami osiedlowymi i – na odwrót – niemożliwe byłoby poruszanie się 
w kierunku południowym do ul. Rokicińskiej drogami osiedlowymi. Projektowany przebieg 
KDP spowodowałby faktyczne utrudnienia w komunikacji samochodowej. Emisja hałasu 
i drgań, jakich można oczekiwać w związku z budową (…) inwestycji będzie naruszać 
poziom dopuszczalnych norm hałasu, co (…) negatywnie wpływałoby na zdrowie 
mieszkańców osiedla, ale przede wszystkim przyczyniłoby się do powstania na ich rzecz 
roszczeń odszkodowawczych. Wątpliwości budzi także kwestia, czy wskazany w Studium 
przebieg KDP uwzględnia przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Utrudniony dostęp 
do nieruchomości znajdujących się na terenie osiedla wynikający z zaprojektowanego 
przedzielenia go na dwie części przyczyniłaby się do wydłużenia czasu oczekiwania na 
pomoc ze strony służb ratowniczych (straż pożarna, pogotowie, policja, itp.). (…). 
Jednocześnie należy podkreślić, że przebieg projektowanej linii KDP został wyznaczony 
w oparciu o założenia budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, którego powstanie stoi 
pod znakiem zapytania zarówno ze względu na koszty inwestycji, jak i sens jej realizacji. 
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(…)”. Składający uwagę zaznaczają m.in., że „(…) wzrastające znaczenie komunikacji 
kolejowej oraz budowa połączenia między Dworcem Łódź Fabryczna a Dworcem Łódź 
Kaliska spowodują wzrost liczby połączeń kolejowych, co spowoduje wydłużenie czasu 
oczekiwania na otwarcie szlabanów przy przejeździe. (…)”. Dodają, że „na obszarze osiedla 
Mileszki znajdują się głównie nieruchomości wykorzystywane pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. Uwzględnienie tego stanu rzeczy w Studium jest zatem konieczne dla 
uniknięcia w przyszłości skutków przeoczenia faktycznego przeznaczenia i wykorzystywania 
nieruchomości znajdujących się na tym obszarze przy okazji sporządzania innych aktów 
zagospodarowania przestrzennego”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Projektowany przebieg linii 
Kolei Dużych Prędkości nie jest ustaleniem Studium – stanowi element informacyjny. 
Zamieszczony w projekcie Studium przebieg Kolei Dużych Prędkości jest zgodny ze Studium 
wykonalności budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław 
(październik 2013 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.). 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. W projekcie Studium 
zakłada się możliwość realizacji wiaduktów drogowych nad liniami kolejowymi, w tym także 
w przypadku realizacji drogi w rejonie przejazdu przy ul. Transmisyjnej. Szczegółowe 
rozwiązania projektowe oraz proces realizacji poszczególnych inwestycji drogowych 
wykraczają jednak poza zakres studium. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Podstawę wyznaczenia terenów wskazanych dla rozwoju 
zabudowy, stanowi przyjęty model przestrzenny, wynikający z przeprowadzonych analiz 
ekonomicznych i przestrzennych, zawartych m.in. w bilansie istniejących i planowanych 
terenów rozwojowych miasta. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru osiedla 
(przewaga terenów niezabudowanych – obszar osiedla Mileszki obejmuje układ ruralistyczny 
dawnej wsi Mileszki) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Zgodnie 
z zapisami projektu Studium, dla terenów, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie 
istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie 
stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
Ad. 4) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Proces realizacji 
poszczególnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej wykracza poza 
zakres studium. 
Ad. 5) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Projekt studium określa 
podstawowy układ komunikacyjny miasta (system dróg zapewniających powiązania 
ponadlokalne), nie odnosi się do kształtowania obsługi komunikacyjnej w skali lokalnej – 
takie rozwiązania są przedmiotem ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
 
Uwagi o numerach 1924 i 1925 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 9 października 2017 r.,  
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- dotyczą obszaru osiedla Mileszki w rejonie ulic: Mileszki, Gerberowej, Sołeckiej, 
Taborowej, Kosodrzewiny, Frezjowej, Goryczkowej i Henrykowskiej. 

 
Pani  – uwaga nr 1924 i Pan  – uwaga nr 
1925 składają uwagi dotyczące: 

1) zmiany projektowanego przebiegu linii kolejowej dużych prędkości, w taki sposób, 
aby przebiegała zgodnie ze Studium z 2010 r.; 

2) wybudowania wiaduktu nad przejazdem kolejowym przecinającym ulice: 
Transmisyjną, Malowniczą i Tadeusza Gajcego; 

3) zmiany przeznaczenia gruntów położonych w granicach ww. obszaru pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną; 

4) doprowadzenia do wszystkich nieruchomości położonych na ww. obszarze mediów tj. 
sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej oraz utwardzenia ww. 
ulic. 

Składający uwagi informują m.in., że: „(…) na ten moment w obrębie osiedla Mileszki 
zamieszkuje około 2000 osób. Przeprowadzenie budowy KDP w kształcie zaproponowanym 
w Studium spowodowałoby znaczące straty majątkowe, (…)” pogorszenie jakości życia 
„wynikające m.in. z konieczności wyburzenia wybudowanych domów mieszkalnych, a także 
związane ze spadkiem wartości nieruchomości (…) i negatywnym oddziaływaniem skutków 
tej inwestycji na środowisko (…), wybudowanie KDP w śladzie kolei już istniejącej 
spowoduje duże oszczędności (nie trzeba wykupywać i płacić odszkodowań), które lepiej 
przeznaczyć na wybudowanie wiaduktów na ulicach: Transmisyjna, Malownicza, Tadeusza 
Gajcego (…)”. Dodatkowo zaznaczają, że „wybudowanie KDP pośrodku osiedla Mileszki 
spowoduje, że przemieszczanie się mieszkańców mających swoje domy po jednej ze stron 
projektowanej linii na stronę przeciwną nie będzie możliwe. Mieszkańcy będą zamknięci 
poprzez otoczenie kolei i autostrady. Mieszkańcy osiedla Mileszki, których domy znajdują się 
po południowej stronie osiedla nie mogliby przemieszczać się w kierunku północnym do ul. 
Pomorskiej, poruszając się drogami osiedlowymi i – na odwrót – niemożliwe byłoby 
poruszanie się w kierunku południowym do ul. Rokicińskiej drogami osiedlowymi. 
Projektowany przebieg KDP spowodowałby faktyczne utrudnienia w komunikacji 
samochodowej. Emisja hałasu i drgań, jakich można oczekiwać w związku z budową (…) 
inwestycji będzie naruszać poziom dopuszczalnych norm hałasu, co (…) negatywnie 
wpływałoby na zdrowie mieszkańców osiedla, ale przede wszystkim przyczyniłoby się do 
powstania na ich rzecz roszczeń odszkodowawczych. Wątpliwości budzi także kwestia, czy 
wskazany w Studium przebieg KDP uwzględnia przepisy dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej. Utrudniony dostęp do nieruchomości znajdujących się na terenie osiedla 
wynikający z zaprojektowanego przedzielenia go na dwie części przyczyniłaby się do 
wydłużenia czasu oczekiwania na pomoc ze strony służb ratowniczych (straż pożarna, 
pogotowie, policja, itp.). (…). Jednocześnie należy podkreślić, że przebieg projektowanej linii 
KDP został wyznaczony w oparciu o założenia budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, 
którego powstanie stoi pod znakiem zapytania zarówno ze względu na koszty inwestycji, jak 
i sens jej realizacji. (…)”. Składający uwagę zaznaczają m.in., że „(…) wzrastające znaczenie 
komunikacji kolejowej oraz budowa połączenia między Dworcem Łódź Fabryczna 
a Dworcem Łódź Kaliska spowodują wzrost liczby połączeń kolejowych, co spowoduje 
wydłużenie czasu oczekiwania na otwarcie szlabanów przy przejeździe. (…)”. Dodają, że „na 
obszarze osiedla Mileszki znajdują się głównie nieruchomości wykorzystywane pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
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Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Projektowany przebieg linii 
Kolei Dużych Prędkości nie jest ustaleniem Studium – stanowi element informacyjny. 
Zamieszczony w projekcie Studium przebieg Kolei Dużych Prędkości jest zgodny ze Studium 
wykonalności budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław 
(październik 2013 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.). 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. W projekcie Studium 
zakłada się możliwość realizacji wiaduktów drogowych nad liniami kolejowymi, w tym także 
w przypadku realizacji drogi w rejonie przejazdu przy ul. Transmisyjnej. Szczegółowe 
rozwiązania projektowe oraz proces realizacji poszczególnych inwestycji drogowych 
wykraczają jednak poza zakres studium. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Podstawę wyznaczenia terenów wskazanych dla rozwoju 
zabudowy, stanowi przyjęty model przestrzenny, wynikający z przeprowadzonych analiz 
ekonomicznych i przestrzennych, zawartych m.in. w bilansie istniejących i planowanych 
terenów rozwojowych miasta. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru osiedla 
(przewaga terenów niezabudowanych – obszar osiedla Mileszki obejmuje układ ruralistyczny 
dawnej wsi Mileszki) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Zgodnie 
z zapisami projektu Studium, dla terenów, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie 
istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie 
stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
Ad. 4) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Proces realizacji 
poszczególnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej wykracza poza 
zakres studium. 
 
Uwaga nr 1927 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy obszaru osiedla Mileszki w rejonie ulic: Mileszki, Gerberowej, Sołeckiej, 

Taborowej, Kosodrzewiny, Frezjowej, Goryczkowej i Henrykowskiej. 
 
Pani  i Pan  składają uwagę dotyczącą: 

1) zmiany projektowanego przebiegu linii kolejowej dużych prędkości, w taki sposób, 
aby nie przebiegała przez osiedle Mileszki; 

2) zaplanowania działań mających na celu usunięcie negatywnych skutków 
oddziaływania autostrady A1 na ww. obszar; 

3) wybudowania wiaduktu nad przejazdem kolejowym przecinającym ul. Transmisyjną; 
4) zmiany przeznaczenia gruntów położonych w granicach ww. obszaru pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną; 
5) utwardzenia nawierzchni ul. Mileszki; 
6) ukończenia prac związanych z odwodnieniem osiedla Mileszki. 

Składający uwagę informuje m.in., że: „obecnie prace UMŁ Łodzi” dotyczące odwodnienia 
osiedla Mileszki „zakończyły się w połowie, na działce sąsiedniej” dla działki nr 212/3, 
w obrębie W-44 „tworzy się ogromne rozlewisko, zalewa ul. Mileszki na długości kilkunastu 
metrów uniemożliwiając okresowo całkowicie ruch pieszy. (…)”. Dodają m.in., że: „(…) na 
ten moment w obrębie osiedla Mileszki zamieszkuje około 2000 osób. Przeprowadzenie 
budowy KDP w kształcie zaproponowanym w Studium spowodowałoby znaczące straty 
majątkowe, (…)”. pogorszenie jakości życia „wynikające m.in. z konieczności wyburzenia 
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wybudowanych domów mieszkalnych, a także związane ze spadkiem wartości nieruchomości 
(…) i negatywnym oddziaływaniem skutków tej inwestycji na środowisko (…), wybudowanie 
KDP pośrodku osiedla Mileszki spowoduje, że przemieszczanie się mieszkańców mających 
swoje domy po jednej ze stron projektowanej linii na stronę przeciwną nie będzie możliwe. 
Mieszkańcy będą zamknięci poprzez otoczenie kolei i autostrady. Mieszkańcy osiedla 
Mileszki, których domy znajdują się po południowej stronie osiedla nie mogliby 
przemieszczać się w kierunku północnym do ul. Pomorskiej, poruszając się drogami 
osiedlowymi i – na odwrót – niemożliwe byłoby poruszanie się w kierunku południowym do 
ul. Rokicińskiej drogami osiedlowymi. Projektowany przebieg KDP spowodowałby faktyczne 
utrudnienia w komunikacji samochodowej. Emisja hałasu i drgań, jakich można oczekiwać 
w związku z budową (…) inwestycji będzie naruszać poziom dopuszczalnych norm hałasu, co 
(…) negatywnie wpływałoby na zdrowie mieszkańców osiedla, ale przede wszystkim 
przyczyniłoby się do powstania na ich rzecz roszczeń odszkodowawczych. Wątpliwości budzi 
także kwestia, czy wskazany w Studium przebieg KDP uwzględnia przepisy dotyczące 
ochrony przeciwpożarowej. Utrudniony dostęp do nieruchomości znajdujących się na terenie 
osiedla wynikający z zaprojektowanego przedzielenia go na dwie części przyczyniłaby się do 
wydłużenia czasu oczekiwania na pomoc ze strony służb ratowniczych (straż pożarna, 
pogotowie, policja, itp.). (…). Jednocześnie należy podkreślić, że przebieg projektowanej linii 
KDP został wyznaczony w oparciu o założenia budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, 
którego powstanie stoi pod znakiem zapytania zarówno ze względu na koszty inwestycji, jak 
i sens jej realizacji. (…)”. Składający uwagę zaznaczają m.in., że „(…) wzrastające znaczenie 
komunikacji kolejowej oraz budowa połączenia między Dworcem Łódź Fabryczna 
a Dworcem Łódź Kaliska spowodują wzrost liczby połączeń kolejowych, co spowoduje 
wydłużenie czasu oczekiwania na otwarcie szlabanów przy przejeździe. (…)”. Dodają, że „na 
obszarze osiedla Mileszki znajdują się głównie nieruchomości wykorzystywane pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Uwzględnienie tego stanu rzeczy w Studium jest 
zatem konieczne dla uniknięcia w przyszłości skutków przeoczenia faktycznego 
przeznaczenia i wykorzystywania nieruchomości znajdujących się na tym obszarze przy 
okazji sporządzania innych aktów zagospodarowania przestrzennego”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Projektowany przebieg linii 
Kolei Dużych Prędkości nie jest ustaleniem Studium – stanowi element informacyjny. 
Zamieszczony w projekcie Studium przebieg Kolei Dużych Prędkości jest zgodny ze Studium 
wykonalności budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław 
(październik 2013 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.). 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Szczegółowe ustalenia 
wykonawcze związane z realizacją działań obejmujących ograniczanie lub zapobieganie 
negatywnym skutkom oddziaływania inwestycji drogowych wykraczają poza zakres studium. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. W projekcie Studium 
zakłada się możliwość realizacji wiaduktów drogowych nad liniami kolejowymi, w tym także 
w przypadku realizacji drogi w rejonie przejazdu przy ul. Transmisyjnej. Szczegółowe 
rozwiązania projektowe oraz proces realizacji poszczególnych inwestycji drogowych 
wykraczają jednak poza zakres studium. 
Ad. 4) Uwaga nieuwzględniona. Podstawę wyznaczenia terenów wskazanych dla rozwoju 
zabudowy, stanowi przyjęty model przestrzenny, wynikający z przeprowadzonych analiz 
ekonomicznych i przestrzennych, zawartych m.in. w bilansie istniejących i planowanych 
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terenów rozwojowych miasta. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru osiedla 
(przewaga terenów niezabudowanych – obszar osiedla Mileszki obejmuje układ ruralistyczny 
dawnej wsi Mileszki) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Zgodnie 
z zapisami projektu Studium, dla terenów, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie 
istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie 
stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
Ad. 5) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Proces realizacji 
poszczególnych inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej wykracza poza zakres studium. 
Ad. 6) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Proces realizacji 
poszczególnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej wykracza poza zakres 
studium. 
 
Uwaga nr 1929 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 271/6, w obrębie W-44, położonej przy ul. Goryczkowej/ul. 

Bratkowej oraz obszaru osiedla Mileszki w rejonie ulic: Mileszki, Gerberowej, 
Sołeckiej, Taborowej, Kosodrzewiny, Frezjowej, Goryczkowej i Henrykowskiej. 

 
Pani  i Pan  składają uwagę dotyczącą: 

1) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
2) zmiany projektowanego przebiegu linii kolejowej dużych prędkości, w taki sposób, 

aby nie przebiegała przez osiedle Mileszki; 
3) utwardzenia nawierzchni ww. ulic; 
4) wybudowania wiaduktu nad przejazdem kolejowym przecinającym ul. Transmisyjną. 

Składający uwagę informują m.in., ww. działka „(…) na ten moment w obrębie osiedla 
Mileszki zamieszkuje około 2000 osób. Przeprowadzenie budowy KDP w kształcie 
zaproponowanym w Studium spowodowałoby znaczące straty majątkowe, (…)” pogorszenie 
jakości życia „wynikające m.in. z konieczności wyburzenia wybudowanych domów 
mieszkalnych, a także związane ze spadkiem wartości nieruchomości (…) i negatywnym 
oddziaływaniem skutków tej inwestycji na środowisko”. Składający uwagę zaznaczają m.in., 
że „(…) wzrastające znaczenie komunikacji kolejowej oraz budowa połączenia między 
Dworcem Łódź Fabryczna a Dworcem Łódź Kaliska spowodują wzrost liczby połączeń 
kolejowych, co spowoduje wydłużenie czasu oczekiwania na otwarcie szlabanów przy 
przejeździe”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Projektowany przebieg linii 
Kolei Dużych Prędkości nie jest ustaleniem Studium – stanowi element informacyjny. 
Zamieszczony w projekcie Studium przebieg Kolei Dużych Prędkości jest zgodny ze Studium 
wykonalności budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław 
(październik 2013 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.). 



620 

Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Proces realizacji 
poszczególnych inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej wykracza poza zakres studium. 
Ad. 4) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. W projekcie Studium 
zakłada się możliwość realizacji wiaduktów drogowych nad liniami kolejowymi, w tym także 
w przypadku realizacji drogi w rejonie przejazdu przy ul. Transmisyjnej. Szczegółowe 
rozwiązania projektowe oraz proces realizacji poszczególnych inwestycji drogowych 
wykraczają jednak poza zakres studium. 
 
Uwaga nr 1930 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy obszaru osiedla Mileszki w rejonie ulic: Mileszki, Gerberowej, Sołeckiej, 

Taborowej, Kosodrzewiny, Frezjowej, Goryczkowej i Henrykowskiej. 
 
Pani  i Pan  składają uwagę dotyczącą: 

1) zmiany projektowanego przebiegu linii kolejowej dużych prędkości, w taki sposób, 
aby nie przebiegała przez osiedle Mileszki; 

2) zaplanowania działań mających na celu usunięcie negatywnych skutków 
oddziaływania autostrady A1 na ww. obszar; 

3) wybudowania wiaduktu nad przejazdem kolejowym przecinającym ul. Transmisyjną; 
4) zmiany przeznaczenia gruntów położonych w granicach ww. obszaru pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną; 
5) doprowadzenia do wszystkich nieruchomości położonych na ww. obszarze mediów tj. 

sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej oraz utwardzenia ww. 
ulic; 

6) usunięcia zapisu ze Studium dotyczącego „zakazu inwestowania przez miasto w drogi 
wewnętrzne w zakresie ich przejmowania, utrzymania czy uzbrajania”. 

Składający uwagę wnoszą ponadto o usunięcie „wskazanych poniżej wad i nieścisłości 
w projekcie Studium, które wprowadzają mieszkańców w błąd i wywołują brak pewności, co 
do rzeczywistych zamiarów gminy miasto Łódź, odnoście przyszłego przeznaczenia 
nieruchomości na terenie osiedla Mileszki, w tym działki nr 281/12”. 
Informują m.in., że „analiza mapy stanowiącej załącznik do projektu Studium (jednostki 
funkcjonalno-użytkowe) prowadzi do wniosku, że nie jest ona aktualna i nie uwzględnia już 
zrealizowanych obiektów budowlanych, w tym licznych budynków mieszkalnych, które 
znalazły się na terenach oznaczonych symbolem O w projekcie Studium, chociaż nie stanowią 
zabudowy zagrodowej, w żaden sposób nie są związane z prowadzeniem działalności 
rolniczej i nigdy nie były. Na mapie tej błędnie oznaczono część osiedla Mileszki jako 
„Popielarnia” (…)”. Obecnie „w obrębie osiedla Mileszki zamieszkuje około 2000 osób. 
Z projektu Studium wynika, że szerokość terenu, który ma zostać zajęty pod KDP wynosi 
około 40 m (mapa z jednostkami funkcjonalno-użytkowymi). Tymczasem KDP ma zupełnie 
inne parametry techniczne (strefa ta wynosić powinna 80 m). Projekt Studium wprowadza 
zatem mieszkańców i właścicieli nieruchomości w błąd, co do rzeczywistego zasięgu 
planowanej inwestycji i jej wpływu na wykonywanie prawa własności. 
Przeprowadzenie budowy KDP w kształcie zaproponowanym w Studium spowoduje znaczące 
straty majątkowe, (…) wybudowanie KDP pośrodku osiedla Mileszki spowoduje, że 
przemieszczanie się mieszkańców mających swoje domy po jednej ze stron projektowanej 
linii na stronę przeciwną nie będzie możliwe. Mieszkańcy osiedla Mileszki, których domy 
znajdują się po południowej stronie osiedla nie mogliby przemieszczać się w kierunku 
północnym do ul. Pomorskiej, poruszając się drogami osiedlowymi i – na odwrót – 
niemożliwe byłoby poruszanie się w kierunku południowym do ul. Rokicińskiej drogami 
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osiedlowymi. Projektowany przebieg KDP spowodowałby faktyczne utrudnienia 
w komunikacji samochodowej, pieszej i rowerowej (…). Utrudniony dostęp do 
nieruchomości znajdujących się na terenie osiedla wynikający z zaprojektowanego 
przedzielenia go na dwie części przyczyniłaby się do wydłużenia czasu oczekiwania na 
pomoc ze strony służb ratowniczych (straż pożarna, pogotowie, policja, itp.). (…). 
W prognozie oddziaływania na środowisko do projektu Studium wskazano jedynie na element 
zagrożenia hałasem komunikacyjnym spowodowanym eksploatacją autostrady A1 (pkt 5.4, 
str. 42) w okolicy ul. Sołeckiej, gdzie już odnotowano przekroczenia norm hałasu. 
Tymczasem hałas ten jest odczuwalny także w innych częściach osiedla Mileszki – 
ul. Mileszki i ul. Gerberowa, zwłaszcza w miejscu gdzie projektowany jest przebieg KDP. 
Realizacja KDP w planowanej lokalizacji niewątpliwie spowoduje nakładanie się dwóch 
źródeł hałasu o bardzo dużym natężeniu, znacznie przekraczającym dopuszczalne normy 
hałasu (…). Należy dodać, że obszar, na którym planowana jest realizacja KDP 
w bezpośrednim sąsiedztwie naszej nieruchomości, stanowi również korytarz powietrzny dla 
samolotów podchodzących do lądowania w Porcie Lotniczym im. Władysława Reymonta 
w Łodzi, co powoduje natężenie hałasu w tym rejonie (…). Należy dodać, że KDP stanowi 
inwestycję znacząco oddziałującą na środowisko. Realizacja i eksploatacja KDP spowoduje 
nie tylko hałas, ale również takie negatywne dla środowiska skutki jak: podmuch, emisję 
zanieczyszczeń, pyłowych, gazowych i do wód, generuje odpady, promieniowanie 
elektromagnetyczne, powoduje fragmentaryzację siedlisk oraz efekt barierowy dla zwierząt, 
wibracje odczuwalne w znacznej odległości od torowiska i wyznaczonej strefy kolejowej. 
(…) Należy dodać, że na terenie osiedla Mileszki jest zlokalizowana Szkoła Podstawowa 
stanowiąca tzw. obiekt wrażliwy. Na tym terenie w odległości nie przekraczającej 1000 m od 
projektowanej KDP znajdują się obiekty zabytkowe mające według założeń projektu Studium 
znaleźć się w strefie ochrony konserwatorskiej (…). Nie jest jasne, w jaki sposób ma być 
zapewniona w tym rejonie ochrona akustyczna przed hałasem, który będzie generować linia 
KDP, skoro projekt Studium w pkt 3 Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego 
zasobów, ochrony przyrody i uzdrowisk – Kierunki, przewiduje zakaz lokalizacji ekranów 
akustycznych, wskazuje na konieczność budowy przejść dla zwierząt, umożliwienie migracji 
roślin, zwierząt i grzybów, zakaz przegradzania, wprowadzania zabudowy i innych 
elementów utrudniających lub uniemożliwiających przepływ wód. Dodatkowo w zakresie 
ochrony naturalnych korytarzy wymiany mas powietrza przewidziano zakaz lokalizacji nowej 
zabudowy (budynków) i realizacji barier utrudniających lub uniemożliwiających swobodny 
przepływ mas powietrza. (…). 
Jednocześnie należy podkreślić, że przebieg projektowanej linii KDP został wyznaczony 
w oparciu o założenia budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, którego powstanie stoi 
pod znakiem zapytania zarówno ze względu na koszty inwestycji, jak i sens jej realizacji. 
(…)”. Składający uwagę zaznaczają m.in., że „(…) wzrastające znaczenie komunikacji 
kolejowej oraz budowa połączenia między Dworcem Łódź Fabryczna a Dworcem Łódź 
Kaliska spowodują wzrost liczby połączeń kolejowych, co spowoduje wydłużenie czasu 
oczekiwania na otwarcie szlabanów przy przejeździe (…)”. 
Dodają, że „na obszarze osiedla Mileszki znajdują się głównie nieruchomości 
wykorzystywane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Uwzględnienie tego stanu 
rzeczy w Studium jest zatem konieczne dla uniknięcia w przyszłości skutków przeoczenia 
faktycznego przeznaczenia i wykorzystywania nieruchomości znajdujących się na tym 
obszarze przy okazji sporządzania innych aktów zagospodarowania przestrzennego”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
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Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Projektowany przebieg linii 
Kolei Dużych Prędkości nie jest ustaleniem Studium – stanowi element informacyjny. 
Zamieszczony w projekcie Studium przebieg Kolei Dużych Prędkości jest zgodny ze Studium 
wykonalności budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław 
(październik 2013 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.). 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Szczegółowe ustalenia 
wykonawcze związane z realizacją działań obejmujących ograniczanie lub zapobieganie 
negatywnym skutkom oddziaływania inwestycji drogowych wykraczają poza zakres studium. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. W projekcie Studium 
zakłada się możliwość realizacji wiaduktów drogowych nad liniami kolejowymi, w tym także 
w przypadku realizacji drogi w rejonie przejazdu przy ul. Transmisyjnej. Szczegółowe 
rozwiązania projektowe oraz proces realizacji poszczególnych inwestycji drogowych 
wykraczają jednak poza zakres studium. 
Ad. 4) Uwaga nieuwzględniona. Podstawę wyznaczenia terenów wskazanych dla rozwoju 
zabudowy, stanowi przyjęty model przestrzenny, wynikający z przeprowadzonych analiz 
ekonomicznych i przestrzennych, zawartych m.in. w bilansie istniejących i planowanych 
terenów rozwojowych miasta. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru osiedla 
(przewaga terenów niezabudowanych – obszar osiedla Mileszki obejmuje układ ruralistyczny 
dawnej wsi Mileszki) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Zgodnie 
z zapisami projektu Studium, dla terenów, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie 
istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie 
stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
Ad. 5) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Proces realizacji 
poszczególnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej wykracza poza 
zakres studium. 
Ad. 6) Uwaga nieuwzględniona. Przywołany w uwadze zapis z zakresu działań operacyjnych 
miasta został wprowadzony w tekście projektu Studium dla dwóch jednostek funkcjonalno-
przestrzennej „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych” oraz „M4 – 
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dużych działkach”. Brak dostatecznych 
środków w budżecie miasta dla zapewnienia infrastruktury drogowej w obrębie wszystkich 
terenów mieszkaniowych, wymusza potrzebę hierarchizacji działań. Z tego względu, dla 
jednostek mieszkaniowych o niskiej intensywności zabudowy wprowadzono zapis 
o ograniczonych możliwościach inwestowania w drogi wewnętrzne. 
 
Uwagi o numerach 1931 i 1932 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 9 października 2017 r.,  
- dotyczą obszaru osiedla Mileszki w rejonie ulic: Mileszki, Gerberowej, Sołeckiej, 

Taborowej, Kosodrzewiny, Frezjowej, Goryczkowej i Henrykowskiej. 
 
Pan  – uwaga nr 1931 i Pani  – uwaga nr 1932 
składają uwagi dotyczące: 

1) zmiany projektowanego przebiegu linii kolejowej dużych prędkości, w taki sposób, 
aby przebiegała zgodnie ze Studium z 2010 r.; 
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2) zaplanowania działań mających na celu usunięcie negatywnych skutków 
oddziaływania autostrady A1 na ww. obszar; 

3) wybudowania wiaduktu nad przejazdem kolejowym przecinającym ul. Transmisyjną; 
4) zmiany przeznaczenia gruntów położonych w granicach ww. obszaru pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną; 
5) doprowadzenia do wszystkich nieruchomości położonych na ww. obszarze mediów tj. 

sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej oraz utwardzenia ww. 
ulic; 

6) zmiany projektowanego przedłużenia ul. Aleksandra Puszkina na przedłużenie ul. 
Augustów w kierunku ul. Pomorskiej. 

Składający uwagi informują m.in., że: „(…) na ten moment w obrębie osiedla Mileszki 
zamieszkuje około 2000 osób. Przeprowadzenie budowy KDP w kształcie zaproponowanym 
w Studium spowodowałoby znaczące straty majątkowe, (…)” pogorszenie jakości życia 
„wynikające m.in. z konieczności wyburzenia wybudowanych domów mieszkalnych, a także 
związane ze spadkiem wartości nieruchomości (…) i negatywnym oddziaływaniem skutków 
tej inwestycji na środowisko (…), wybudowanie KDP w śladzie kolei już istniejącej 
spowoduje duże oszczędności (nie trzeba wykupywać i płacić odszkodowań), które lepiej 
przeznaczyć na wybudowanie wiaduktów na ulicach: Transmisyjna, Malownicza, Tadeusza 
Gajcego (…)”. Dodatkowo zaznaczają, że „wybudowanie KDP pośrodku osiedla Mileszki 
spowoduje, że przemieszczanie się mieszkańców mających swoje domy po jednej ze stron 
projektowanej linii na stronę przeciwną nie będzie możliwe. Mieszkańcy będą zamknięci 
poprzez otoczenie kolei i autostrady. Mieszkańcy osiedla Mileszki, których domy znajdują się 
po południowej stronie osiedla nie mogliby przemieszczać się w kierunku północnym do ul. 
Pomorskiej, poruszając się drogami osiedlowymi i – na odwrót – niemożliwe byłoby 
poruszanie się w kierunku południowym do ul. Rokicińskiej drogami osiedlowymi. 
Projektowany przebieg KDP spowodowałby faktyczne utrudnienia w komunikacji 
samochodowej. Emisja hałasu i drgań, jakich można oczekiwać w związku z budową (…) 
inwestycji będzie naruszać poziom dopuszczalnych norm hałasu, co (…) negatywnie 
wpływałoby na zdrowie mieszkańców osiedla, ale przede wszystkim przyczyniłoby się do 
powstania na ich rzecz roszczeń odszkodowawczych. Należy zwrócić uwagę, że działki 
leżące przy ul. Kosodrzewiny znajdą się pomiędzy dwoma liniami kolejowymi: starą relacji 
Łódź Fabryczna-Warszawa i na nową również relacji Łódź Fabryczna-Warszawa. (…) 
Wątpliwości budzi także kwestia, czy wskazany w Studium przebieg KDP uwzględnia 
przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Utrudniony dostęp do nieruchomości 
znajdujących się na terenie osiedla wynikający z zaprojektowanego przedzielenia go na dwie 
części przyczyniłaby się do wydłużenia czasu oczekiwania na pomoc ze strony służb 
ratowniczych (straż pożarna, pogotowie, policja, itp.). (…). Jednocześnie należy podkreślić, 
że przebieg projektowanej linii KDP został wyznaczony w oparciu o założenia budowy 
Centralnego Portu Komunikacyjnego, którego powstanie stoi pod znakiem zapytania zarówno 
ze względu na koszty inwestycji, jak i sens jej realizacji. (…)”. Składający uwagę zaznaczają 
m.in., że „(…) wzrastające znaczenie komunikacji kolejowej oraz budowa połączenia między 
Dworcem Łódź Fabryczna a Dworcem Łódź Kaliska spowodują wzrost liczby połączeń 
kolejowych, co spowoduje wydłużenie czasu oczekiwania na otwarcie szlabanów przy 
przejeździe. (…)”. Dodają, że „na obszarze osiedla Mileszki znajdują się głównie 
nieruchomości wykorzystywane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Uwzględnienie 
tego stanu rzeczy w Studium jest zatem konieczne dla uniknięcia w przyszłości skutków 
przeoczenia faktycznego przeznaczenia i wykorzystywania nieruchomości znajdujących się 
na tym obszarze przy okazji sporządzania innych aktów zagospodarowania przestrzennego. 
(…)”. Dodatkowo zaznaczają, że planowane przedłużenie ul. Aleksandra Puszkina omija 
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osiedle Mileszki i nie poprawia sytuacji jego mieszkańców w aspekcie dojazdu służb 
ratowniczych – straży pożarnej czy pogotowia ratunkowego w razie potrzeby (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Projektowany przebieg linii 
Kolei Dużych Prędkości nie jest ustaleniem Studium – stanowi element informacyjny. 
Zamieszczony w projekcie Studium przebieg Kolei Dużych Prędkości jest zgodny ze Studium 
wykonalności budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław 
(październik 2013 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.). 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Szczegółowe ustalenia 
wykonawcze związane z realizacją działań obejmujących ograniczanie lub zapobieganie 
negatywnym skutkom oddziaływania inwestycji drogowych wykraczają poza zakres studium. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. W projekcie Studium 
zakłada się możliwość realizacji wiaduktów drogowych nad liniami kolejowymi, w tym także 
w przypadku realizacji drogi w rejonie przejazdu przy ul. Transmisyjnej. Szczegółowe 
rozwiązania projektowe oraz proces realizacji poszczególnych inwestycji drogowych 
wykraczają jednak poza zakres studium. 
Ad. 4) Uwaga nieuwzględniona. Podstawę wyznaczenia terenów wskazanych dla rozwoju 
zabudowy, stanowi przyjęty model przestrzenny, wynikający z przeprowadzonych analiz 
ekonomicznych i przestrzennych, zawartych m.in. w bilansie istniejących i planowanych 
terenów rozwojowych miasta. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru osiedla 
(przewaga terenów niezabudowanych – obszar osiedla Mileszki obejmuje układ ruralistyczny 
dawnej wsi Mileszki) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Zgodnie 
z zapisami projektu Studium, dla terenów, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie 
istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie 
stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
Ad. 5) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Proces realizacji 
poszczególnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej wykracza poza 
zakres studium. 
Ad. 6) Uwaga nieuwzględniona. Przedmiotowa trasa jest jednym z elementów podstawowej 
sieci połączeń drogowych miasta. Koncepcja projektowanego przedłużenia ul. Aleksandra 
Puszkina, w kierunku północnym, jest co do zasady zgodna z założeniami zawartymi 
w Studium z 2010 r. i Aktualizacji Studium Systemu Transportowego dla Miasta Łodzi 
z 2014 r. Ponadto, wyznaczony w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium 
przebieg przedłużenia ul. Aleksandra Puszkina jest zgodny z koncepcją przygotowaną przez 
Zarząd Inwestycji Miejskich. Projekt Studium nie zakłada przedłużenia ul. Augustów do ul. 
Pomorskiej m.in. ze względu na konflikt z istniejącym zagospodarowaniem (osiedle 
wielorodzinne po północnej stronie ul. Rokicińskiej). Zgodnie z zapisami projektu Studium 
zasięg, lokalizacja i przebieg elementów szczególnych w zakresie systemu komunikacyjnego 
podlegają doprecyzowaniu na etapie wydawania stosownej decyzji administracyjnej. 
Dopuszcza się możliwość zmiany przebiegu elementów liniowych takich jak drogi pod 
warunkiem utrzymania ciągłości systemu. 
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Uwaga nr 1933 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy obszaru osiedla Mileszki w rejonie ulic: Mileszki, Gerberowej, Sołeckiej, 

Taborowej, Kosodrzewiny, Frezjowej, Goryczkowej i Henrykowskiej. 
 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 

1) zmiany projektowanego przebiegu linii kolejowej dużych prędkości, w taki sposób, 
aby nie przebiegała przez osiedle Mileszki; 

2) remontu nawierzchni ul. Transmisyjnej wraz z wybudowaniem wiaduktu nad 
przejazdem kolejowym, ul. Frezjowej i ul. Pomorskiej; 

3) doprowadzenia do wszystkich nieruchomości położonych na ww. obszarze mediów tj. 
sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej; 

4) utwardzenia nawierzchni ul. Goryczkowej i połączenie jej z ul. Frezjową oraz 
oświetlenia ww. ulic. 

Składający uwagę informuje m.in., że: „(…) przeprowadzenie linii KDP w kształcie 
zaproponowanym w Studium spowodowałoby znaczące straty majątkowe wśród 
mieszkańców osiedla, wynikające m.in. z konieczności wyburzenia istniejących zabudowań, 
a także związane ze spadkiem wartości nieruchomości położonych w bezpośrednim 
sąsiedztwie planowanej inwestycji. Wybudowanie KDP biegnącej przez środek osiedla 
Mileszki znacząco utrudni funkcjonowanie zamieszkałej tam ludności. Dotyczy to przede 
wszystkim przekroczenia dopuszczalnych norm, emisji hałasu i drgań, jakich nie da się 
uniknąć przy liniach kolejowych, co negatywnie wpływałoby na zdrowie mieszkańców 
osiedla. Przebieg linii kolejowej przez środek osiedla będzie miał również negatywny wpływ 
na komunikację (…) lokalnymi drogami. (…)”. Składający uwagę zaznacza m.in., że „(…) 
wzrastające znaczenie komunikacji kolejowej oraz budowa połączenia między Dworcem 
Łódź Fabryczna a Dworcem Łódź Kaliska spowodują wzrost liczby połączeń kolejowych, co 
spowoduje wydłużenie czasu oczekiwania na otwarcie szlabanów przy przejeździe (…)”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Projektowany przebieg linii 
Kolei Dużych Prędkości nie jest ustaleniem Studium – stanowi element informacyjny. 
Zamieszczony w projekcie Studium przebieg Kolei Dużych Prędkości jest zgodny ze Studium 
wykonalności budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław 
(październik 2013 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.). 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. W projekcie Studium 
zakłada się możliwość realizacji wiaduktów drogowych nad liniami kolejowymi, w tym także 
w przypadku realizacji drogi w rejonie przejazdu przy ul. Transmisyjnej. Szczegółowe 
rozwiązania projektowe oraz proces realizacji poszczególnych inwestycji drogowych 
wykraczają jednak poza zakres studium. Proces realizacji poszczególnych inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej wykracza poza zakres studium. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Proces realizacji 
poszczególnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej wykracza poza zakres 
studium. 
Ad. 4) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Proces realizacji 
poszczególnych inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej wykracza poza zakres studium. 
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Uwaga nr 1934 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy obszaru w obrębie W-17 oraz ulic: Henrykowskiej, Kosodrzewiny 

i Frezjowej. 
 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 

1) zmiany projektowanego przebiegu linii kolejowej dużych prędkości, w taki sposób, 
aby nie przebiegała przez osiedle Mileszki; 

2) wykonania w ulicach: Kosodrzewiny, Arniki i Henrykowskiej kanalizacji sanitarnej 
oraz modernizacji ww. ulic. 

 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Projektowany przebieg linii 
Kolei Dużych Prędkości nie jest ustaleniem Studium – stanowi element informacyjny. 
Zamieszczony w projekcie Studium przebieg Kolei Dużych Prędkości jest zgodny ze Studium 
wykonalności budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław 
(październik 2013 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.). 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Proces realizacji 
poszczególnych inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej i technicznej wykracza poza 
zakres studium. 
 
Uwaga nr 1935 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 59/2, w obrębie W-17, położonej przy ul. Henrykowskiej 23a oraz 

obszaru osiedla Mileszki. 
 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 

1) zmiany projektowanego przebiegu linii kolejowej dużych prędkości, w taki sposób, 
aby nie przebiegała przez osiedle Mileszki; 

2) wybudowania wiaduktu nad przejazdem kolejowym przecinającym ul. Transmisyjną; 
3) doprowadzenia do wszystkich nieruchomości położonych na ww. obszarze mediów; 
4) przeznaczenia gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Projektowany przebieg linii 
Kolei Dużych Prędkości nie jest ustaleniem Studium – stanowi element informacyjny. 
Zamieszczony w projekcie Studium przebieg Kolei Dużych Prędkości jest zgodny ze Studium 
wykonalności budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław 
(październik 2013 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.). 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. W projekcie Studium 
zakłada się możliwość realizacji wiaduktów drogowych nad liniami kolejowymi, w tym także 
w przypadku realizacji drogi w rejonie przejazdu przy ul. Transmisyjnej. Szczegółowe 
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rozwiązania projektowe oraz proces realizacji poszczególnych inwestycji drogowych 
wykraczają jednak poza zakres studium. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Proces realizacji 
poszczególnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej wykracza poza 
zakres studium. 
Ad. 4) Uwaga nieuwzględniona. Treść uwagi w zakresie działki nr 59/2 nie zawiera 
sformułowania zarzutu do ustaleń projektu Studium – przedmiotowa działka znajduje się 
w granicach jednostki funkcjonalno-przestrzennej o charakterze mieszkaniowym „PM – 
Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”. 
Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru całego osiedla (przewaga terenów 
niezabudowanych – obszar osiedla Mileszki obejmuje układ ruralistyczny dawnej wsi 
Mileszki) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej o szerszym 
zasięgu. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla terenów, na których obecnie istnieje 
zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje 
się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie 
stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 1936 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy obszaru w obrębie W-17 oraz ul. Henrykowskiej i ul. Kosodrzewiny. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 

1) zmiany projektowanego przebiegu linii kolejowej dużych prędkości, w taki sposób, 
aby przebiegała w tunelu lub na obniżonym poziomie w stosunku do istniejącego 
terenu; 

2) zmiany przeznaczenia gruntów położonych w granicach ww. obszaru pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną. 

 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Projektowany przebieg linii 
Kolei Dużych Prędkości nie jest ustaleniem Studium – stanowi element informacyjny. 
Zamieszczony w projekcie Studium przebieg Kolei Dużych Prędkości jest zgodny ze Studium 
wykonalności budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław 
(październik 2013 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.). 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Podstawę wyznaczenia terenów wskazanych dla rozwoju 
zabudowy, stanowi przyjęty model przestrzenny, wynikający z przeprowadzonych analiz 
ekonomicznych i przestrzennych, zawartych m.in. w bilansie istniejących i planowanych 
terenów rozwojowych miasta. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru osiedla 
(przewaga terenów niezabudowanych – obszar osiedla Mileszki obejmuje układ ruralistyczny 
dawnej wsi Mileszki) oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Zgodnie 
z zapisami projektu Studium, dla terenów, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie 
istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie 
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stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
 
Uwagi o numerach 1947, 1948, 1949 i 1951 posiadają taki sam zakres merytoryczny 
i zostały rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 9 października 2017 r.,  
- dotyczą działki nr 94/1, w obrębie W-18 oraz obszaru osiedla Mileszki. 

 
Pani  – uwaga nr 1947, Pani  – uwaga nr 1948, Pani 

 – uwaga nr 1949 i Państwo  – uwaga nr 1951 
składają uwagi dotyczące: 

1) zmiany projektowanego przebiegu linii kolejowej dużych prędkości; 
2) sprzeciwu odnośnie przekształcania ww. obszaru na tereny zielone.  

Składający uwagi zaznaczają m.in., że efektem oznaczenia obszaru jako niebudowlanego 
będzie „spadek wartości nieruchomości, problemy komunikacyjne oraz degradacja 
środowiska”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Projektowany przebieg linii 
Kolei Dużych Prędkości nie jest ustaleniem Studium – stanowi element informacyjny. 
Zamieszczony w projekcie Studium przebieg Kolei Dużych Prędkości jest zgodny ze Studium 
wykonalności budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław 
(październik 2013 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.). 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna terenów 
otaczających wskazaną w uwadze działkę (przewaga terenów niezabudowanych) oraz 
dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Zgodnie z zapisami 
projektu Studium, dla terenów, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała 
w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie 
stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 1950 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 94/7, w obrębie W-18 oraz obszaru osiedla Mileszki. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 

1) zmiany projektowanego przebiegu linii kolejowej dużych prędkości; 
2) sprzeciwu odnośnie przekształcania ww. obszaru na tereny zielone.  

Składający uwagę zaznacza m.in., że efektem oznaczenia obszaru jako niebudowlanego 
będzie „spadek wartości nieruchomości, problemy komunikacyjne oraz degradacja 
środowiska”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
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Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Projektowany przebieg linii 
Kolei Dużych Prędkości nie jest ustaleniem Studium – stanowi element informacyjny. 
Zamieszczony w projekcie Studium przebieg Kolei Dużych Prędkości jest zgodny ze Studium 
wykonalności budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław 
(październik 2013 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.). 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna terenów 
otaczających wskazaną w uwadze działkę (przewaga terenów niezabudowanych) oraz 
dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Zgodnie z zapisami 
projektu Studium, dla terenów, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała 
w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie 
stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 1952 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 80/7, 80/8, 80/12, 5, 56 i 31, w obrębie W-18 oraz obszaru osiedla 

Mileszki. 
 
Pani  składa uwagę dotyczącą: 

1) zmiany projektowanego przebiegu linii kolejowej dużych prędkości; 
2) sprzeciwu odnośnie przekształcania ww. obszaru na tereny zielone.  

Składający uwagę zaznacza m.in., że efektem oznaczenia obszaru jako niebudowlanego 
będzie „spadek wartości nieruchomości, problemy komunikacyjne oraz degradacja 
środowiska”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Projektowany przebieg linii 
Kolei Dużych Prędkości nie jest ustaleniem Studium – stanowi element informacyjny. 
Zamieszczony w projekcie Studium przebieg Kolei Dużych Prędkości jest zgodny ze Studium 
wykonalności budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław 
(październik 2013 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.). 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna terenów 
otaczających wskazaną w uwadze działkę (przewaga terenów niezabudowanych) oraz 
dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Zgodnie z zapisami 
projektu Studium, dla terenów, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała 
w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie 
stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
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Uwaga nr 1953 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 81/12, w obrębie W-18, położonej przy ul. Świętokrzyskiej 15 oraz 

obszaru osiedla Mileszki. 
 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 

1) zmiany projektowanego przebiegu linii kolejowej dużych prędkości; 
2) sprzeciwu odnośnie przekształcania ww. obszaru na tereny zielone.  

Składający uwagę zaznacza m.in., że efektem oznaczenia obszaru jako niebudowlanego 
będzie spadek wartości nieruchomości oraz problemy komunikacyjne. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Projektowany przebieg linii 
Kolei Dużych Prędkości nie jest ustaleniem Studium – stanowi element informacyjny. 
Zamieszczony w projekcie Studium przebieg Kolei Dużych Prędkości jest zgodny ze Studium 
wykonalności budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław 
(październik 2013 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.). 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna terenów 
otaczających wskazaną w uwadze działkę (przewaga terenów niezabudowanych) oraz 
dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-
przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Zgodnie z zapisami 
projektu Studium, dla terenów, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała 
w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie 
stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 1954 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 81/11, w obrębie W-18 oraz obszaru osiedla Mileszki. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 

1) zmiany projektowanego przebiegu linii kolejowej dużych prędkości; 
2) sprzeciwu odnośnie przekształcania ww. obszaru na tereny zielone.  

Składający uwagę zaznacza m.in., że efektem oznaczenia obszaru jako niebudowlanego 
będzie spadek wartości nieruchomości oraz problemy komunikacyjne. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Projektowany przebieg linii 
Kolei Dużych Prędkości nie jest ustaleniem Studium – stanowi element informacyjny. 
Zamieszczony w projekcie Studium przebieg Kolei Dużych Prędkości jest zgodny ze Studium 
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wykonalności budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław 
(październik 2013 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.). 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna działki i jej 
otoczenia (przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia 
w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla terenów, na których 
obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego 
(czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się 
wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 1955 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 81/13, w obrębie W-18 oraz obszaru osiedla Mileszki. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 

1) zmiany projektowanego przebiegu linii kolejowej dużych prędkości; 
2) sprzeciwu odnośnie przekształcania ww. obszaru na tereny zielone.  

Składający uwagę zaznacza m.in., że efektem oznaczenia obszaru jako niebudowlanego 
będzie spadek wartości nieruchomości, problemy komunikacyjne oraz degradacja środowiska. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Projektowany przebieg linii 
Kolei Dużych Prędkości nie jest ustaleniem Studium – stanowi element informacyjny. 
Zamieszczony w projekcie Studium przebieg Kolei Dużych Prędkości jest zgodny ze Studium 
wykonalności budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław 
(październik 2013 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.). 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna działki i jej 
otoczenia (przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia 
w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla terenów, na których 
obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego 
(czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się 
wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
 
Uwaga nr 1956 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działki nr 94/4, w obrębie W-18 oraz obszaru osiedla Mileszki. 

 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 

1) zmiany projektowanego przebiegu linii kolejowej dużych prędkości; 
2) sprzeciwu odnośnie przekształcania ww. obszaru na tereny zielone.  
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Składający uwagę zaznacza m.in., że efektem oznaczenia obszaru jako niebudowlanego 
będzie „spadek wartości nieruchomości, problemy komunikacyjne oraz degradacja 
środowiska”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Projektowany przebieg linii 
Kolei Dużych Prędkości nie jest ustaleniem Studium – stanowi element informacyjny. 
Zamieszczony w projekcie Studium przebieg Kolei Dużych Prędkości jest zgodny ze Studium 
wykonalności budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław 
(październik 2013 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.). 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Obecna struktura funkcjonalno-przestrzenna działki i jej 
otoczenia (przewaga terenów niezabudowanych) oraz dostateczna w skali miasta ilość 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia 
w tym rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla terenów, na których 
obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu miejscowego 
(czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się 
wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
 
Uwagi o numerach od 1957 do 1965 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły w dniach: 9 października 2017 r. – uwagi o numerach: 1957, 1958, 1959, 
1960 i 1961; 12 października 2017 r. (data wpływu do Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej), 6 października 2017 r. (data stempla pocztowego) – uwagi 
o numerach: 1962, 1963, 1964 i 1965,  

- dotyczą obszaru osiedla Mileszki. 
 
Pani  i Pan  – uwaga nr 1957, Pan  

 – uwaga nr 1958, Pani  – uwaga nr 1959, Pan  – uwaga 
nr 1960, Pan  – uwaga nr 1961, Pani  – uwaga nr 1962, Pan 

 – uwaga nr 1963, Pan  – uwaga nr 1964 i Pani  
 – uwaga nr 1965 składają uwagi dotyczące: 

zmiany projektowanego przebiegu linii kolejowej dużych prędkości,  
Składający uwagę nr 1957 zaznaczają m.in., że „przebieg KDP przez Mileszki ma sąsiadować 
z zabudową jednorodzinną i powodować dodatkowy hałas i znaczne utrudnienie 
komunikacyjne (…)”. Dodaje m.in., że podzielenie miejscowości przez tory Kolei Dużych 
Prędkości spowoduje odcięcie części mieszkańców od terenów usługowych.  
Składający uwagi nr 1960 i 1961 dodają, że w związku z realizacją Kolei Dużych Prędkości 
spadnie wartość znajdujących się w osiedlu Mileszki nieruchomości. 
Składający uwagi nr 1962, 1963, 1964 i 1965 dodatkowo informują, że realizacja Kolei 
Dużych Prędkości negatywnie wpłynie na środowisko oraz nastąpi spadek atrakcyjności 
terenów przyległych. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 
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Wyjaśnienie: 
Uwaga poza zakresem studium. Projektowany przebieg linii Kolei Dużych Prędkości nie jest 
ustaleniem Studium – stanowi element informacyjny. Zamieszczony w projekcie Studium 
przebieg Kolei Dużych Prędkości jest zgodny ze Studium wykonalności budowy linii 
kolejowej dużych prędkości Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław (październik 2013 r., PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A.). 
 
Uwaga nr 1966 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy obszaru osiedla Mileszki. 

 
Pan , Pani  i Pan  
składają uwagę dotyczącą: 

1) zmiany projektowanego przebiegu linii kolejowej dużych prędkości, w taki sposób, 
aby nie przebiegała przez osiedle Mileszki; 

2) zainstalowania ekranów dźwiękochłonnych od zachodniej strony autostrady A1 na 
odcinku równoległym do ul. Taborowej od Węzła Łódź-Wschód do ul. Mileszki około 
ul. Wiączyńskiej; 

3) wybudowania wiaduktu nad przejazdem kolejowym przecinającym ul. Transmisyjną. 
Składający uwagę zaznaczają m.in., że „projekt przebiegu trasy Kolei Dużych Prędkości 
przedstawiony jest w formie nie uwzględniającej problemów komunikacyjnych, jakie 
występują na obszarze Mileszek. (…) na ul. Frezjowej od ul. Transmisyjnej do ul. Pomorskiej 
tworzą się korki z powodu częstego zamykania szlabanu na ul. Transmisyjnej, jest to jedyna 
droga dla mieszkańców ww. obszaru na zachód i południe Łodzi. Po zamknięciu 
ul. Frezjowej dla większości okolicy pozostanie dojazd do przejazdu tunelem na ul. 
Niciarnianej, ul. Pomorską (…) oraz ul. Mazowiecką i ul. Czechosłowacką. (…) Na uwagę 
zasługuje również problem z dojazdem do szkoły w Mileszkach oraz utrudnienia dla 
przemieszczania się Straży Pożarnej (…) oraz Policji i Pogotowia Ratunkowego do miejsca 
interwencji (…). Poza problemami z przejazdem należy zwrócić uwagę na znaczne straty dla 
miejscowej ludności, związane z utratą wartości nieruchomości w okolicy. Wiele domów 
pobudowano w ostatnich kilku latach i przy staraniu się o pozwolenia na budowę (…)” 
mieszkańcy nie uzyskali informacji o planowanej budowie Kolei Dużych Prędkości. „Kolejną 
kwestią jest hałas, jaki KDP generuje. (…)”. Dodają również, że „brak ekranów od zachodniej 
strony na odcinku Autostrady Bursztynowej miedzy Węzłem Łódź-Wschód, a ul. Mileszki 
około ul. Wiączyńskiej powoduje uciążliwy hałas, nieprzyjemny dla mieszkańców ulic: 
Sołeckiej, Świętokrzyskiej, Taborowej i okolicy. Tak gęsta zabudowa jednorodzinna nie jest 
odseparowana ekranami od Autostrady Bursztynowej, zwłaszcza, że ma ona nawierzchnię 
betonową, generującą większy hałas przy jeździe, niż tradycyjna bitumiczna”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Projektowany przebieg linii 
Kolei Dużych Prędkości nie jest ustaleniem Studium – stanowi element informacyjny. 
Zamieszczony w projekcie Studium przebieg Kolei Dużych Prędkości jest zgodny ze Studium 
wykonalności budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław 
(październik 2013 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.). 
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Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Szczegółowe ustalenia 
wykonawcze związane z realizacją działań obejmujących ograniczanie lub zapobieganie 
negatywnym skutkom oddziaływania inwestycji drogowych wykraczają poza zakres studium. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. W projekcie Studium 
zakłada się możliwość realizacji wiaduktów drogowych nad liniami kolejowymi, w tym także 
w przypadku realizacji drogi w rejonie przejazdu przy ul. Transmisyjnej. Szczegółowe 
rozwiązania projektowe oraz proces realizacji poszczególnych inwestycji drogowych 
wykraczają jednak poza zakres studium. 
 
Uwaga nr 1968 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r.,  
- dotyczy działek nr: 11/6, 13/1, 14/4, 15/4, 16, 17/1, 19/1, 20, 25/12, 28/1, 28/2, 31/5, 

31/6, 32, 33, 36/1, 37/1 i 39, w obrębie P-31, położonych w rejonie ul. Ostowej i ul. 
Spartańskiej. 

 
Mieszkańcy      – Pan   i 20 osób 
popierających uwagę składają uwagę dotyczącą: 

1) zmiany projektowanego przebiegu linii kolejowej dużych prędkości, w taki sposób, 
aby przebiegała wzdłuż obecnej linii kolejowej, aby tereny istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej pozostały nierozdzielone i usytuowane między terenem 
linii kolejowych a Lasem Komunalnym; 

2) przeznaczenia ww. obszaru na tereny zabudowy mieszkaniowej. 
Składający uwagę zaznaczają m.in., że „wyłączenie (…) terenu spod zabudowy 
mieszkaniowej (…), spowoduje drastyczny spadek wartości działek i umieszczenie ich 
między dwiema liniami kolejowymi”. Dodatkowo informują, że wspomniana inwestycja 
spowoduje uciążliwość związaną z hałasem oraz utrudni obsługę komunikacyjną terenu. 
„Zbliżenie trasy KDP do istniejącej linii kolejowej pozwoli lepiej chronić akustycznie 
istniejącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i nie stworzy bariery między istniejącą 
zabudową a Lasem Komunalnym (…)”. 
Do uwagi dołączono listę Mieszkańców ul. Ostowej i ul. Zmiejskiej popierających uwagę. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Projektowany przebieg linii 
Kolei Dużych Prędkości nie jest ustaleniem Studium – stanowi element informacyjny. 
Zamieszczony w projekcie Studium przebieg Kolei Dużych Prędkości jest zgodny ze Studium 
wykonalności budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław 
(październik 2013 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.). 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Bezpośrednie sąsiedztwo istniejącej i projektowanej linii 
kolejowej oraz dostateczna w skali miasta ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Zgodnie 
z zapisami projektu Studium, dla terenów, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie 
istniała w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie 
stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
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Uwagi o numerach 2017 i 2018 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie. 
 

- wpłynęły 6 października 2017 r., 
- dotyczą osiedla Nowosolna i terenów przyległych, w obrębach: W-45, W-46, W-47, 

W-48 i W-10. 
 
Pan  – uwaga nr 2017 i Pani  – uwaga nr 2018 
składają uwagi dotyczące: 

1) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
2) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
3) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
4) sprzeciwu wobec dogęszczania zabudowy mieszkaniowej na terenie osiedla 

Nowosolna – tereny M2 i M3; 
5) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
6) sprzeciwu wobec rozbudowywania sieci dróg osiedlowych kosztem istniejących 

nieruchomości niedrogowych, np. ul. Topolowa – tereny M3, M2; 
7) sprzeciwu wobec zignorowania potrzeb komunikacyjnych północnej części osiedla 

i rozbudowy układu komunikacyjnego tylko w południowej części osiedla; 
8) wskazania na terenie osiedla obszarów przeznaczonych na realizację inwestycji 

z zakresu usług publicznych opiekuńczych, oświatowych itp.; 
9) wyznaczenia w obszarach zabudowy mieszkaniowej terenów zieleni urządzonej 

i rekreacji – parki, place zabaw itp.; 
10) sprzeciwu wobec przeznaczenia terenów pomiędzy osiedlem Sikawa a osiedlem 

Nowosolna na tereny aktywności gospodarczej; 
11) przeznaczenia działek nr: 951, 952, 873/1, 861, 849/1, 848/3, 848/2 i 847/2, obręb W-

46, na tereny zalesione i rekreacyjne; 
12) uwzględnienia rozbudowy sieci transportu zbiorowego; 
13) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
14) sprzeciwu wobec zastąpienia znajdującej się w obowiązującym Studium z 2010 r. 

obwodnicy Nowosolnej, drogą stanowiącą dojazd z węzła A1 do Ronda Inwalidów 
oraz łącznikiem do ul. Brzezińskiej o kategorii drogi zbiorczej (Z). 

Składający uwagę informują, że: „(…) Nie można znaleźć uzasadnienia dla istnienia placu w 
centralnej części osiedla. Charakter zabudowy, potrzeby mieszkańców i możliwość 
korzystania m.in. z własnych posesji wykluczają jakąkolwiek przydatność placu. (…) Nie ma 
też uzasadnienia historycznego. 
(…) Niezbędnym jest zaprojektowanie po północnej stronie osiedla całkiem nowej drogi, 
która wzdłuż granic miasta okalać będzie osiedle Nowosolna i wyprowadzać tranzyt na 
północ z Rynku Nowosolna. 
(…) Na terenie zamieszkałym przez wielu młodych ludzi nie ma miejsca na żłobek. Nowa 
inwestycja w postaci zespołu szkolno-przedszkolnego już dzisiaj nie mieści przedszkolaków 
i uczniów. Miasto Łódź nie prowadzi i nie zamierza prowadzić na terenie osiedla placówki 
kultury (…). 
(…) centrum ponadlokalnym ma być w planach miasta zurbanizowana część osiedla 
Nowosolna. W Studium nie ma ani słowa o inwestycjach w osiedlowy żłobek, przedszkole, 
szkołę, placówki kultury – miejsca niezbędne dla świadczenia usług opiekuńczych, 
edukacyjnych, kulturalnych, integrujących mieszkańców, stwarzających okazję do tworzenia 
społeczeństwa obywatelskiego, aktywizujących coraz większą liczbę seniorów. Nie stwarza 
się też wystarczającej ilości publicznych, ogólnodostępnych terenów zielonych, parków, 
placów zabaw, miejsc spotkań i integracji mieszkańców. 
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(…) Nowosolna jest miejscem o przeciążonej infrastrukturze wodnej, energetycznej, gazowej. 
W porze zimowej występuje tu smog związany z emisja niską. Dogęszczenie zabudowy 
i związane z tym usunięcie dużej części zieleni oraz zbyt duża odległość od sieci 
ciepłowniczych spotęgują ten problem i stworzą dodatkowe duże koszty w programie ochrony 
jakości powietrza. Ponadto planowane zmiany zmienią krajobraz, który obecnie nie jest 
kojarzony z zabudową zwartą. (…) Studium nie zakłada w Nowosolnej powstania 
wystarczającej liczby zielonych przestrzeni publicznych w różnych lokalizacjach na osiedlu. 
Konieczne jest np. uwzględnienie w kierunkach rozwoju planowanego parku przy ul. 
Byszewskiej. Zakłada się powstanie przestrzeni publicznej zielonej, ogólnodostępnej 
o charakterze leśnym i rekreacyjnym. (…) Ścieżka ekologiczna tworzy również wyspę 
krajobrazową w bardzo newralgicznym punkcie korytarza ekologicznego. Tworzy schronienie 
i pomaga w migracji ptaków oraz innych zwierząt dla których otwarta przestrzeń pól 
uprawnych nie jest odpowiednim środowiskiem. Jest to świetny łącznik dwóch dużych 
powierzchni przyrodniczo czynnych w otoczeniu. 
(…) strefy aktywności gospodarczej są nie tylko generatorem zanieczyszczeń, ale także 
hałasu i ruchu pojazdów ciężkich. Ul. Brzezińska stanowiłaby jedyną drogę mogącą obsłużyć 
komunikacyjnie ww. obszar (…) Na terenie Miasta Łodzi istnieją olbrzymie obszary, które 
bez konsekwencji zaabsorbują usługi i przemysł (…). 
Nie planuje się w Studium poprawy warunków transportu zbiorowego dla rozwijającego się 
osiedla Nowosolna (…). 
(…) Proponowane rozwiązanie obwodnicy nie odciąży osiedla Nowosolna z ruchu 
tranzytowego, gdyż nie będzie stanowiło atrakcyjnej alternatywy dla większości kierowców, 
zwłaszcza podróżujących do gminy Nowosolna”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 4) Uwaga uwzględniona częściowo. W granicach osiedla wyznaczono nowe tereny dla 
rozwoju zabudowy mieszkaniowej, w dostosowaniu do aktualnych potrzeb rozwojowych 
miasta, uwzględniając istniejącą strukturę funkcjonalno-przestrzenną obszaru oraz zasadę 
dążenia do kształtowania zwartych struktur przestrzennych. W projekcie Studium 
wprowadzono zmianę polegającą na rezygnacji z wyznaczania na terenie osiedla Nowosolna 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej „M2 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i wielorodzinnej niskiej” – zastąpiono ją jednostką funkcjonalno-przestrzenną „M3 – Tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”. 
Ad. 6) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Projekt Studium określa 
podstawowy układ komunikacyjny miasta (system dróg zapewniających powiązania 
ponadlokalne), nie określa szerokości poszczególnych ulic, a jedynie określa ich klasę. Ulice 
wskazane w uwadze zapewniają obsługę komunikacyjną w skali lokalnej – takie rozwiązania 
są przedmiotem ustaleń miejscowych planów zagospodarowania. 
Faktyczny zasięg pasa drogowego i potrzeby w zakresie wykupu poszczególnych działek 
będą podlegały doprecyzowaniu na etapie wydawania stosownej decyzji administracyjnej. 
Ad. 7) Uwaga nieuwzględniona. W projekcie Studium nie przewiduje się utworzenia pełnego 
ringu na terenie osiedla Nowosolna. Brak drogi w północnej części osiedla, o podobnym 
charakterze jak projektowana obwodnica, wynika m.in. z prognozowanych, niskich wartości 
natężenia potoków ruchu samochodowego. Projekt Studium określa podstawowy układ 
komunikacyjny miasta (system dróg zapewniających powiązania ponadlokalne) i nie odnosi 
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się do kształtowania obsługi komunikacyjnej w skali lokalnej – takie rozwiązania są 
przedmiotem ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Ad. 8) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga wykracza poza szczegółowość ustaleń studium. 
W projekcie Studium nie wyznacza się odrębnych terenów inwestycji w zakresie 
infrastruktury społecznej, jednak zakłada się, że usługi publiczne powinny być organizowane 
w ramach struktur mieszkaniowych jako ich nieodłączny element. Zapisy dla poszczególnych 
jednostek funkcjonalno-przestrzennych o charakterze mieszkaniowym, dopuszczają 
funkcjonowanie istniejących oraz lokalizowanie nowych obiektów infrastruktury społecznej. 
Ad. 9) Uwaga uwzględniona w zakresie możliwości realizacji terenów zieleni urządzonej. 
Projekt Studium uzupełniono o zapis umożliwiający funkcjonowanie istniejących oraz 
tworzenie nowych terenów zieleni urządzonej w ramach wszystkich wyznaczonych jednostek 
funkcjonalno-przestrzennych. Ponadto w projekcie Studium określono standardy dostępności 
do terenów zieleni.  
Uwaga nieuwzględniona w zakresie wyznaczenia jednostek funkcjonalno-przestrzennych dla 
wszystkich terenów zieleni urządzonej. Uwaga wykracza poza szczegółowość ustaleń 
studium. W projekcie Studium nie wyznacza się terenów zieleni urządzonej, o powierzchni 
mniejszej niż 3 ha, nie będących w Zarządzie Zieleni Miejskiej. Doprecyzowanie zasięgu 
terenów zieleni nastąpi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Ad. 10) Uwaga uwzględniona częściowo. W projekcie Studium wprowadzono zmianę 
polegającą na wskazaniu możliwości alternatywnego kierunku rozwoju tego terenu na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe. 
Ad. 11) Uwaga uwzględniona częściowo. Uwaga wykracza poza szczegółowość ustaleń 
studium. W projekcie Studium nie wyznacza się lasów i terenów zieleni urządzonej, 
o powierzchni mniejszej niż 3 ha, nie będących w Zarządzie Zieleni Miejskiej. Projekt 
Studium uzupełniono o zapis umożliwiający funkcjonowanie istniejących oraz tworzenie 
nowych terenów zieleni urządzonej w ramach wszystkich wyznaczonych jednostek 
funkcjonalno-przestrzennych. Doprecyzowanie zasięgu terenów zieleni nastąpi 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Ad. 12) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Organizacja systemu 
połączeń komunikacji publicznej nie jest przedmiotem ustaleń studium. 
Ad. 14) Uwaga nieuwzględniona. Zawarty w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie 
Studium przebieg obwodnicy Nowosolnej, jest zgodny z koncepcją przygotowaną przez 
Zarząd Inwestycji Miejskich do przetargu na realizację drogi. Zgodnie z zapisami projektu 
Studium zasięg, lokalizacja i przebieg elementów szczególnych w zakresie systemu 
komunikacyjnego podlegają doprecyzowaniu na etapie wydawania stosownej decyzji 
administracyjnej. Dopuszcza się możliwość zmiany przebiegu elementów liniowych takich 
jak drogi pod warunkiem utrzymania ciągłości systemu. Projekt Studium uzupełniono jednak 
o zapis dopuszczający w sytuacjach wyjątkowych możliwość zmian klas technicznych 
dróg/ulic układu podstawowego. Ewentualne decyzje o zmianie klasy technicznej należy 
rozważyć w oparciu o analizę danego rozwiązania zapewniającego ciągłość systemu oraz 
zachowania zasad kształtowania systemu zgodnie ze Studium. 
 
Uwaga nr 2230 (złożona w 2 egzemplarzach – drugi egzemplarz o nr 3351) 
 

- wpłynęła 8 października 2017 r., 
- dotyczy osiedla Nowosolna i terenów przyległych, w obrębach: W-45, W-46, W-47, 

W-48 i W-10. 
 
Pan  składa uwagę dotyczącą: 

1) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
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2) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
3) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
4) sprzeciwu wobec dogęszczania zabudowy mieszkaniowej na terenie osiedla 

Nowosolna – tereny M2 i M3; 
5) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
6) sprzeciwu wobec rozbudowywania sieci dróg osiedlowych kosztem istniejących 

nieruchomości niedrogowych, np. ul. Topolowa – tereny M3, M2; 
7) sprzeciwu wobec zignorowania potrzeb komunikacyjnych północnej części osiedla 

i rozbudowy układu komunikacyjnego tylko w południowej części osiedla; 
8) wskazania na terenie osiedla obszarów przeznaczonych na realizację inwestycji 

z zakresu usług publicznych opiekuńczych, oświatowych itp.; 
9) wyznaczenia w obszarach zabudowy mieszkaniowej terenów zieleni urządzonej 

i rekreacji – parki, place zabaw itp.; 
10) sprzeciwu wobec przeznaczenia terenów pomiędzy osiedlem Sikawa a osiedlem 

Nowosolna na tereny aktywności gospodarczej; 
11) uwzględnienia rozbudowy sieci transportu zbiorowego; 
12) sprzeciwu wobec zastąpienia znajdującej się w obowiązującym Studium z 2010 r. 

obwodnicy Nowosolnej, drogą stanowiącą dojazd z węzła A1 do Ronda Inwalidów 
oraz łącznikiem do ul. Brzezińskiej o kategorii drogi zbiorczej. 

Składający uwagę informuje, że: „(…) Nie można znaleźć uzasadnienia dla istnienia placu w 
centralnej części osiedla. Charakter zabudowy, potrzeby mieszkańców i możliwość 
korzystania m.in. z własnych posesji wykluczają jakąkolwiek przydatność placu. (…) 
(…) Niezbędnym jest zaprojektowanie po północnej stronie osiedla całkiem nowej drogi, 
która wzdłuż granic miasta okalać będzie osiedle Nowosolna i wyprowadzać tranzyt na 
północ z Rynku Nowosolna. 
(…) Na terenie zamieszkałym przez wielu młodych ludzi nie ma miejsca na żłobek. Nowa 
inwestycja w postaci zespołu szkolno-przedszkolnego już dzisiaj nie mieści przedszkolaków 
i uczniów. 
(…) Nowosolna jest miejscem o przeciążonej infrastrukturze wodnej, energetycznej, gazowej. 
W porze zimowej występuje tu smog związany z emisja niską. Dogęszczenie zabudowy 
i związane z tym usunięcie dużej części zieleni oraz zbyt duża odległość od sieci 
ciepłowniczych spotęgują ten problem i stworzą dodatkowe duże koszty w programie ochrony 
jakości powietrza. Ponadto planowane zmiany zmienią krajobraz, który obecnie nie jest 
kojarzony z zabudową zwartą. (…) Studium nie zakłada w Nowosolnej powstania 
wystarczającej liczby zielonych przestrzeni publicznych w różnych lokalizacjach na osiedlu. 
(…) strefy aktywności gospodarczej są nie tylko generatorem zanieczyszczeń, ale także 
hałasu i ruchu pojazdów ciężkich. Ul. Brzezińska stanowiłaby jedyną drogę mogącą obsłużyć 
komunikacyjnie ww. obszar (…) Na terenie Miasta Łodzi istnieją olbrzymie obszary, które 
bez konsekwencji zaabsorbują usługi i przemysł (…). 
Nie planuje się w Studium poprawy warunków transportu zbiorowego dla rozwijającego się 
osiedla Nowosolna (…). 
(…) Proponowane rozwiązanie obwodnicy nie odciąży osiedla Nowosolna z ruchu 
tranzytowego, gdyż nie będzie stanowiło atrakcyjnej alternatywy dla większości kierowców, 
zwłaszcza podróżujących do gminy Nowosolna”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
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Wyjaśnienie: 
Ad. 4) Uwaga uwzględniona częściowo. W granicach osiedla wyznaczono nowe tereny dla 
rozwoju zabudowy mieszkaniowej, w dostosowaniu do aktualnych potrzeb rozwojowych 
miasta, uwzględniając istniejącą strukturę funkcjonalno-przestrzenną obszaru oraz zasadę 
dążenia do kształtowania zwartych struktur przestrzennych. W projekcie Studium 
wprowadzono zmianę polegającą na rezygnacji z wyznaczania na terenie osiedla Nowosolna 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej „M2 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i wielorodzinnej niskiej” – zastąpiono ją jednostką funkcjonalno-przestrzenną „M3 – Tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”. 
Ad. 6) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Projekt Studium określa 
podstawowy układ komunikacyjny miasta (system dróg zapewniających powiązania 
ponadlokalne), nie określa szerokości poszczególnych ulic, a jedynie określa ich klasę. Ulice 
wskazane w uwadze zapewniają obsługę komunikacyjną w skali lokalnej – takie rozwiązania 
są przedmiotem ustaleń miejscowych planów zagospodarowania. 
Faktyczny zasięg pasa drogowego i potrzeby w zakresie wykupu poszczególnych działek 
będą podlegały doprecyzowaniu na etapie wydawania stosownej decyzji administracyjnej. 
Ad. 7) Uwaga nieuwzględniona. W projekcie Studium nie przewiduje się utworzenia pełnego 
ringu na terenie osiedla Nowosolna. Brak drogi w północnej części osiedla, o podobnym 
charakterze jak projektowana obwodnica, wynika m.in. z prognozowanych, niskich wartości 
natężenia potoków ruchu samochodowego. Projekt Studium określa podstawowy układ 
komunikacyjny miasta (system dróg zapewniających powiązania ponadlokalne) i nie odnosi 
się do kształtowania obsługi komunikacyjnej w skali lokalnej – takie rozwiązania są 
przedmiotem ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Ad. 8) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga wykracza poza szczegółowość ustaleń studium. 
W projekcie Studium nie wyznacza się odrębnych terenów inwestycji w zakresie 
infrastruktury społecznej, jednak zakłada się, że usługi publiczne powinny być organizowane 
w ramach struktur mieszkaniowych jako ich nieodłączny element. Zapisy dla poszczególnych 
jednostek funkcjonalno-przestrzennych o charakterze mieszkaniowym, dopuszczają 
funkcjonowanie istniejących oraz lokalizowanie nowych obiektów infrastruktury społecznej. 
Ad. 9) Uwaga uwzględniona w zakresie możliwości realizacji terenów zieleni urządzonej. 
Projekt Studium uzupełniono o zapis umożliwiający funkcjonowanie istniejących oraz 
tworzenie nowych terenów zieleni urządzonej w ramach wszystkich wyznaczonych jednostek 
funkcjonalno-przestrzennych. Ponadto w projekcie Studium określono standardy dostępności 
do terenów zieleni.  
Uwaga nieuwzględniona w zakresie wyznaczenia jednostek funkcjonalno-przestrzennych dla 
wszystkich terenów zieleni urządzonej. Uwaga wykracza poza szczegółowość ustaleń 
studium. W projekcie Studium nie wyznacza się terenów zieleni urządzonej, o powierzchni 
mniejszej niż 3 ha, nie będących w Zarządzie Zieleni Miejskiej. Doprecyzowanie zasięgu 
terenów zieleni nastąpi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Ad. 10) Uwaga uwzględniona częściowo. W projekcie Studium wprowadzono zmianę 
polegającą na wskazaniu możliwości alternatywnego kierunku rozwoju tego terenu na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe. 
Ad. 11) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Organizacja systemu 
połączeń komunikacji publicznej nie jest przedmiotem ustaleń studium. 
Ad. 12) Uwaga nieuwzględniona. Zawarty w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie 
Studium przebieg obwodnicy Nowosolnej, jest zgodny z koncepcją przygotowaną przez 
Zarząd Inwestycji Miejskich do przetargu na realizację drogi. Zgodnie z zapisami projektu 
Studium zasięg, lokalizacja i przebieg elementów szczególnych w zakresie systemu 
komunikacyjnego podlegają doprecyzowaniu na etapie wydawania stosownej decyzji 
administracyjnej. Dopuszcza się możliwość zmiany przebiegu elementów liniowych takich 
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jak drogi pod warunkiem utrzymania ciągłości systemu. Projekt Studium uzupełniono jednak 
o zapis dopuszczający w sytuacjach wyjątkowych możliwość zmian klas technicznych 
dróg/ulic układu podstawowego. Ewentualne decyzje o zmianie klasy technicznej należy 
rozważyć w oparciu o analizę danego rozwiązania zapewniającego ciągłość systemu oraz 
zachowania zasad kształtowania systemu zgodnie ze Studium. 
 
Uwagi o numerach 2637 i 2638 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie. 
 

- wpłynęły 9 października 2017 r., 
- dotyczą obszaru w obrębie G-30, w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Zygmunta, 

Bałtyckiej, Lotnej, Sąsiedzkiej do torów kolejowych. 
 
Pan  – uwaga nr 2637 i Pani  – uwaga nr 2638 
składają uwagi dotyczące: 

1) sprzeciwu wobec przeznaczenia ww. obszaru na tereny przemysłowe i pozostawienia 
go jako terenu zielonego z funkcją mieszkaniową; 

2) sprzeciwu wobec realizacji projektowanej ul. Konstytucyjnej na odcinku od ul. 
Śląskiej do ul. Kolumny; 

3) zmiany klasyfikacji ul. Jędrzejowskiej na ciąg pieszo-jezdny. 
Składający uwagę informują, m.in. że: 
Ad. 1) „Obszar ten wraz z doliną rzeki Olechówki stanowiłby (…) doskonały bufor 
oddzielający strefę przemysłową sięgającą do ul. Przyjacielskiej od istniejącego (…) 
budownictwa mieszkaniowego jedno- i wielorodzinnego. Obecnie funkcjonujące na tym 
terenie zakłady przemysłowe produkujące akcesoria gumowe przemysłu samochodowego 
i dla sprzętu AGD oparte na m.in. wulkanizacji kauczuku generują m.in. silne uciążliwości 
w postaci ciągłego hałasu, przekraczającego narzucone przez Urząd Miasta Łodzi normy 
dzienne i nocne, oraz bardzo silnego odoru, spowodowanego emisją do atmosfery 
rakotwórczych i silnie drażniących organizmy żywe substancji chemicznych. Dalsza 
intensyfikacja przemysłu na tym terenie spotęguje jego negatywny wpływ na jakość życia 
i zdrowia mieszkańców tych terenów”. 
Ad. 2) „Ulica o tak dużej przepustowości przebiegać będzie w bliskim sąsiedztwie istniejącej 
zabudowy jedno- i wielorodzinnej. Proponuję zorganizowanie na tym odcinku trasy 
rowerowej z towarzyszącą infrastrukturą w postaci ścieżek rowerowych i niskiej zieleni. 
Trasa wpisałby się w zamknięcie tzw. ringu rowerowego dookoła Łodzi”. 
Ad. 3) „(…) ciąg pieszo-jezdny łączący się z doliną rzeki Olechówki (…) umożliwi 
mieszkańcom pobliskich osiedli korzystanie z terenów zielonych z możliwością 
zagospodarowania ich na tereny rekreacyjne. Ta część osiedla Chojny (…) nie posiada 
żadnych terenów rekreacyjnych, placów zabaw dla dzieci, boiska czy tzw. siłowni 
zewnętrznej”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga uwzględniona częściowo. Uwzględniając częściowo postulat zawarty 
w uwagach, w projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na zawężeniu terenów 
przewidzianych dla rozwoju aktywności gospodarczej. Wschodnia część obszaru obecnie 
niezabudowanego została włączona w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
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Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Teren istniejących obiektów 
usługowych przy ul. Zygmunta włączono w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „U 
– Tereny zabudowy usługowej”, a obszar zlokalizowany poniżej, aż do ul. Klasowej – do 
jednostki „M3 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”. 
Nie uwzględniono uwag w zakresie terenów istniejących zakładów produkcyjnych oraz 
terenów niezbędnych dla ich rozwoju – pozostawiono je jako obszary rozwoju aktywności 
gospodarczej, z zastrzeżeniem, że na obszarze graniczącym z terenami zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wprowadza się zakaz rozwoju funkcji produkcyjnych. 
Dodatkowo wzdłuż całej granicy terenów jednostki „AG1 – Tereny aktywności gospodarczej 
o ograniczonej uciążliwości” z terenami mieszkaniowymi wprowadzono w projekcie Studium 
strefę lokalizacji pasa zieleni izolacyjnej. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Studium ma charakter dokumentu strategicznego, którego 
zadaniem jest wskazanie długoterminowych rezerw terenowych dla istotnych dla miasta 
inwestycji drogowych. Projektowana droga jest niezbędna dla poprawy jakości obsługi 
komunikacyjnej obszaru całego miasta. Przebieg drogi jest zgodny z zawartym 
w obowiązującym Studium i Aktualizacji Studium Systemu Transportowego dla Miasta 
Łodzi. Projekt Studium nie określa szerokości poszczególnych ulic, z tego względu określenie 
potrzeb w zakresie szerokości korytarza drogi nastąpi na etapie uzyskiwania stosownych 
decyzji administracyjnych. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Zaprojektowanie połączenia pieszo-jezdnego wykracza poza 
zakres ustaleń studium. Projekt Studium określa podstawowy układ komunikacyjny miasta 
(system dróg zapewniających powiązania ponadlokalne), nie odnosi się do kształtowania 
obsługi komunikacyjnej w skali lokalnej – takie rozwiązania są przedmiotem ustaleń 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wskazany w uwadze odcinek 
ul. Jędrzejowskiej (pomiędzy ul. Tomaszowską a doliną rzeki Olechówki) nie został włączony 
w projekcie Studium w sieć podstawowego układu komunikacyjnego miasta (nie ma klasy 
drogi zbiorczej (Z) ani wyższej). 
 
Uwagi o numerach 3066 i 3067 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie. 
 

- wpłynęły 9 października 2017 r., 
- dotyczą obszaru w obrębie G-30, w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Zygmunta, 

Bałtyckiej, Lotnej, Sąsiedzkiej do torów kolejowych. 
 
Pan  – uwaga nr 3066 i Pani  – uwaga nr 
3067 składają uwagi dotyczące: 

1) sprzeciwu wobec przeznaczenia ww. obszaru na tereny przemysłowe i pozostawienia 
go jako terenu zielonego z funkcją mieszkaniową; 

2) sprzeciwu wobec przebudowy ul. Kurczaki na odcinku od ul. Rzgowskiej do ul. 
Przyjacielskiej; 

3) zmiany klasyfikacji ul. Jędrzejowskiej na ciąg pieszo-jezdny. 
Składający uwagę informują, m.in. że: 
Ad. 1) „Obszar ten wraz z doliną rzeki Olechówki stanowiłby (…) doskonały bufor 
oddzielający strefę przemysłową sięgającą do ul. Przyjacielskiej od istniejącego (…) 
budownictwa mieszkaniowego jedno- i wielorodzinnego. Obecnie funkcjonujące na tym 
terenie zakłady przemysłowe produkujące akcesoria gumowe przemysłu samochodowego 
i dla sprzętu AGD oparte na m.in. wulkanizacji kauczuku generują m.in. silne uciążliwości 
w postaci ciągłego hałasu, przekraczającego narzucone przez Urząd Miasta Łodzi normy 
dzienne i nocne, oraz bardzo silnego odoru, spowodowanego emisją do atmosfery 
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rakotwórczych i silnie drażniących organizmy żywe substancji chemicznych. Dalsza 
intensyfikacja przemysłu na tym terenie spotęguje jego negatywny wpływ na jakość życia 
i zdrowia mieszkańców tych terenów”. 
Ad. 2) „(…) Przebudowa ul. Kurczaki zwiększy znacząco natężenie ruchu, a co za tym idzie, 
zwiększy niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia dzieci i dorosłych codziennie 
korzystających z tej ulicy. Obecnie jest to wewnętrzna wąska ulica osiedlowa, 
nieprzystosowana do tak dużego natężenia ruchu i ciężkiego taboru typu TIR w ilości ponad 
100 dziennie. Mieszkańcy niektórych bloków stojących tuż przy ulicy już teraz odczuwają 
silne wstrząsy od ciężkiego taboru samochodowego. Planowana rozbudowa ul. Kurczaki 
nasili jeszcze bardziej negatywne skutki jej funkcjonowania dla mieszkańców”. 
Ad. 3) „(…) ciąg pieszo-jezdny łączący się z doliną rzeki Olechówki (…) umożliwi 
mieszkańcom pobliskich osiedli korzystanie z terenów zielonych z możliwością 
zagospodarowania ich na tereny rekreacyjne. Ta część osiedla Chojny (…) nie posiada 
żadnych terenów rekreacyjnych, placów zabaw dla dzieci, boiska czy tzw. siłowni 
zewnętrznej”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga uwzględniona częściowo. Uwzględniając częściowo postulat zawarty 
w uwagach, w projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na zawężeniu terenów 
przewidzianych dla rozwoju aktywności gospodarczej. Wschodnia część obszaru obecnie 
niezabudowanego została włączona w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Teren istniejących obiektów 
usługowych przy ul. Zygmunta włączono w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „U 
– Tereny zabudowy usługowej”, a obszar zlokalizowany poniżej, aż do ul. Klasowej – do 
jednostki „M3 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”. 
Nie uwzględniono uwag w zakresie terenów istniejących zakładów produkcyjnych oraz 
terenów niezbędnych dla ich rozwoju – pozostawiono je jako obszary rozwoju aktywności 
gospodarczej, z zastrzeżeniem, że na obszarze graniczącym z terenami zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wprowadza się zakaz rozwoju funkcji produkcyjnych. 
Dodatkowo wzdłuż całej granicy terenów jednostki „AG1 – Tereny aktywności gospodarczej 
o ograniczonej uciążliwości” z terenami mieszkaniowymi wprowadzono w projekcie Studium 
strefę lokalizacji pasa zieleni izolacyjnej. 
Ad. 2) Uwaga uwzględniona częściowo. Projekt Studium nie określa szerokości 
poszczególnych ulic. Wskazuje drogi o klasach: zbiorcze (Z) i wyższych. Uwzględniając 
częściowo postulat zawarty w uwadze, w projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą 
na obniżeniu klasy ul. Kurczaki z drogi zbiorczej (Z) na ulicę lokalną (L) na odcinku od ul. 
Rzgowskiej do projektowanej ul. Konstytucyjnej. Projekt Studium nie określa przebiegu ani 
potrzeb rozbudowy ul. Kurczaki na pozostałym odcinku (w kierunku ul. Przyjacielskiej). 
Rozstrzygnięcia w tym zakresie będą podejmowane na etapie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Zaprojektowanie połączenia pieszo-jezdnego wykracza poza 
zakres ustaleń studium. Projekt Studium określa podstawowy układ komunikacyjny miasta 
(system dróg zapewniających powiązania ponadlokalne), nie odnosi się do kształtowania 
obsługi komunikacyjnej w skali lokalnej – takie rozwiązania są przedmiotem ustaleń 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wskazany w uwadze odcinek ul. 
Jędrzejowskiej (pomiędzy ul. Tomaszowską a doliną rzeki Olechówki) nie został włączony 
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w projekcie Studium w sieć podstawowego układu komunikacyjnego miasta (nie ma klasy 
drogi zbiorczej (Z) ani wyższej). 
 
Uwagi o numerach 3076 i 3080 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie. 
 

- wpłynęły 9 października 2017 r., 
- dotyczą obszaru w obrębie G-30, w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Zygmunta, 

Bałtyckiej, Lotnej, Sąsiedzkiej do torów kolejowych. 
 
Pan  – uwaga nr 3076 i Pani  – uwaga nr 3080 
składają uwagi dotyczące: 

1) sprzeciwu wobec przeznaczenia ww. obszaru na tereny przemysłowe i pozostawienia 
go jako terenu zielonego z funkcją mieszkaniową; 

2) sprzeciwu wobec przebudowy ul. Kurczaki na odcinku od ul. Rzgowskiej do ul. 
Przyjacielskiej; 

3) sprzeciwu wobec realizacji projektowanej ul. Konstytucyjnej na odcinku od ul. 
Śląskiej do ul. Kolumny; 

4) zmiany klasyfikacji ul. Jędrzejowskiej na ciąg pieszo-jezdny; 
5) wyremontowanie ul. Zygmunta na odcinku od ul. Kurczaki do ul. Bałtyckiej. 

Składający uwagę informują, m.in. że: 
Ad. 1) „Obszar ten wraz z doliną rzeki Olechówki stanowiłby (…) doskonały bufor 
oddzielający strefę przemysłową sięgającą do ul. Przyjacielskiej od istniejącego (…) 
budownictwa mieszkaniowego jedno- i wielorodzinnego. Obecnie funkcjonujące na tym 
terenie zakłady przemysłowe produkujące akcesoria gumowe przemysłu samochodowego 
i dla sprzętu AGD oparte na m.in. wulkanizacji kauczuku generują m.in. silne uciążliwości 
w postaci ciągłego hałasu, przekraczającego narzucone przez Urząd Miasta Łodzi normy 
dzienne i nocne, oraz bardzo silnego odoru, spowodowanego emisją do atmosfery 
rakotwórczych i silnie drażniących organizmy żywe substancji chemicznych. Dalsza 
intensyfikacja przemysłu na tym terenie spotęguje jego negatywny wpływ na jakość życia 
i zdrowia mieszkańców tych terenów”. 
Ad. 2) „(…) Przebudowa ul. Kurczaki zwiększy znacząco natężenie ruchu, a co za tym idzie, 
zwiększy niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia dzieci i dorosłych codziennie 
korzystających z tej ulicy. Obecnie jest to wewnętrzna wąska ulica osiedlowa, 
nieprzystosowana do tak dużego natężenia ruchu i ciężkiego taboru typu TIR w ilości ponad 
100 dziennie. Mieszkańcy niektórych bloków stojących tuż przy ulicy już teraz odczuwają 
silne wstrząsy od ciężkiego taboru samochodowego. Planowana rozbudowa ul. Kurczaki 
nasili jeszcze bardziej negatywne skutki jej funkcjonowania dla mieszkańców”. 
Ad. 3) „Ulica o tak dużej przepustowości przebiegać będzie w bliskim sąsiedztwie istniejącej 
zabudowy jedno- i wielorodzinnej. Proponuję zorganizowanie na tym odcinku trasy 
rowerowej z towarzyszącą infrastrukturą w postaci ścieżek rowerowych i niskiej zieleni. 
Trasa wpisałby się w zamknięcie tzw. ringu rowerowego dookoła Łodzi”. 
Ad. 4) „(…) ciąg pieszo-jezdny łączący się z doliną rzeki Olechówki (…) umożliwi 
mieszkańcom pobliskich osiedli korzystanie z terenów zielonych z możliwością 
zagospodarowania ich na tereny rekreacyjne. Ta część osiedla Chojny (…) nie posiada 
żadnych terenów rekreacyjnych, placów zabaw dla dzieci, boiska czy tzw. siłowni 
zewnętrznej”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi częściowo. 
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Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga uwzględniona częściowo. Uwzględniając częściowo postulat zawarty 
w uwagach, w projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na zawężeniu terenów 
przewidzianych dla rozwoju aktywności gospodarczej. Wschodnia część obszaru obecnie 
niezabudowanego została włączona w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Teren istniejących obiektów 
usługowych przy ul. Zygmunta włączono w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „U 
– Tereny zabudowy usługowej”, a obszar zlokalizowany poniżej, aż do ul. Klasowej – do 
jednostki „M3 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”. 
Nie uwzględniono uwag w zakresie terenów istniejących zakładów produkcyjnych oraz 
terenów niezbędnych dla ich rozwoju – pozostawiono je jako obszary rozwoju aktywności 
gospodarczej, z zastrzeżeniem, że na obszarze graniczącym z terenami zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wprowadza się zakaz rozwoju funkcji produkcyjnych. 
Dodatkowo wzdłuż całej granicy terenów jednostki „AG1” z terenami mieszkaniowymi 
wprowadzono w projekcie Studium strefę lokalizacji pasa zieleni izolacyjnej. 
Ad. 2) Uwaga uwzględniona częściowo. Projekt Studium nie określa szerokości 
poszczególnych ulic. Wskazuje drogi o klasach: zbiorcze (Z) i wyższych. Uwzględniając 
częściowo postulat zawarty w uwadze, w projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą 
na obniżeniu klasy ul. Kurczaki z drogi zbiorczej (Z) na ulicę lokalną (L) na odcinku od ul. 
Rzgowskiej do projektowanej ul. Konstytucyjnej. Projekt Studium nie określa przebiegu ani 
potrzeb rozbudowy ul. Kurczaki na pozostałym odcinku (w kierunku ul. Przyjacielskiej). 
Rozstrzygnięcia w tym zakresie będą podejmowane na etapie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Studium ma charakter dokumentu strategicznego, którego 
zadaniem jest wskazanie długoterminowych rezerw terenowych dla istotnych dla miasta 
inwestycji drogowych. Projektowana droga jest niezbędna dla poprawy jakości obsługi 
komunikacyjnej obszaru całego miasta. Przebieg drogi jest zgodny z zawartym 
w obowiązującym Studium i Aktualizacji Studium Systemu Transportowego dla Miasta 
Łodzi. Projekt Studium nie określa szerokości poszczególnych ulic, z tego względu określenie 
potrzeb w zakresie szerokości korytarza drogi nastąpi na etapie uzyskiwania stosownych 
decyzji administracyjnych. 
Ad. 4) Uwaga nieuwzględniona. Zaprojektowanie połączenia pieszo-jezdnego wykracza poza 
zakres ustaleń studium. Projekt Studium określa podstawowy układ komunikacyjny miasta 
(system dróg zapewniających powiązania ponadlokalne), nie odnosi się do kształtowania 
obsługi komunikacyjnej w skali lokalnej – takie rozwiązania są przedmiotem ustaleń 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wskazany w uwadze odcinek ul. 
Jędrzejowskiej (pomiędzy ul. Tomaszowską a doliną rzeki Olechówki) nie został włączony 
w projekcie Studium w sieć podstawowego układu komunikacyjnego miasta (nie ma klasy 
drogi zbiorczej (Z) ani wyższej). 
Ad. 5) Uwaga nieuwzględniona. Podjęcie działań zmierzających do poprawy stanu ul. 
Zygmunta wykracza poza zakres ustaleń studium. 
 
Uwaga nr 3083 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy obszaru w obrębie G-30, w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Zygmunta, 

Bałtyckiej, Lotnej, Sąsiedzkiej do torów kolejowych. 
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Pani  składa uwagę dotyczącą: 
1) sprzeciwu wobec przeznaczenia ww. obszaru na tereny przemysłowe i pozostawienia 

go jako terenu z funkcją mieszkaniową, a w granicy z przemysłem z funkcją 
mieszkaniowo-usługową jako bufor oddzielający; 

2) sporządzania Studium na następnie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego w oparciu o stan obecny (tereny zalewowe, istniejące budynki, 
pozwolenia na budowę); 

3) ograniczenie ruchu na planowanych drogach. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga uwzględniona częściowo. Uwzględniając częściowo postulat zawarty 
w uwagach, w projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na zawężeniu terenów 
przewidzianych dla rozwoju aktywności gospodarczej. Wschodnia część obszaru obecnie 
niezabudowanego została włączona w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „O – 
Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo”. Teren istniejących obiektów 
usługowych przy ul. Zygmunta włączono w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „U 
– Tereny zabudowy usługowej”, a obszar zlokalizowany poniżej, aż do ul. Klasowej – do 
jednostki „M3 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”. 
Nie uwzględniono uwag w zakresie terenów istniejących zakładów produkcyjnych oraz 
terenów niezbędnych dla ich rozwoju – pozostawiono je jako obszary rozwoju aktywności 
gospodarczej, z zastrzeżeniem, że na obszarze graniczącym z terenami zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wprowadza się zakaz rozwoju funkcji produkcyjnych. 
Dodatkowo wzdłuż całej granicy terenów jednostki „AG1” z terenami mieszkaniowymi 
wprowadzono w projekcie Studium strefę lokalizacji pasa zieleni izolacyjnej. 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Projekt Studium sporządzany jest na podstawie aktualnych 
danych dotyczących zagospodarowania i użytkowania terenów. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Organizacja ruchu 
drogowego wykracza poza zakres przedmiotowy studium i należy do obowiązków zarządcy 
drogi. 
 
Uwagi o numerach 3329, 3330 i 3331 posiadają taki sam zakres merytoryczny i zostały 
rozpatrzone wspólnie 
 

- wpłynęły 9 października 2017 r.,  
- dotyczą osiedla Nowosolna, w obrębach: W-45, W-46, W-4 i W-48. 

 
Pan – uwaga nr 3329, Pani  – uwaga nr 3330 i Pan 

 – uwaga nr 3331 składają uwagi dotyczące: 
1) realizacji projektowanej obwodnicy osiedla Nowosolna w pełnym zakresie, w klasie 

drogi KDG oraz odcinka po stronie wschodniej pomiędzy ul. Brzezińską i ul. 
Byszewską jako KDZ; 

2) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
3) realizacji bezpiecznego skrzyżowania w centrum osiedla; 
4) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
5) ograniczenia dróg i połączeń komunikacyjnych do niezbędnego minimum oraz 

zastąpienia „pajęczynowego układu dróg formą sięgaczy”. 
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Składający uwagę informują, m.in., że: 
Odnośnie pkt 1. „realizacja planowanej obwodnicy powinna odbyć się w sposób 
ograniczający jej negatywne oddziaływanie na teren osiedla, m.in. poprzez realizację punktów 
węzłowych łączących ją z osiedlem z zastosowaniem rozwiązań projektowych, które 
ograniczą możliwość przejeżdżania tranzytem przez obszar osiedla Nowosolna. Wobec 
realizacji powyższych założeń teren osiedla obsługiwany byłby przez wewnętrzny układ dróg 
lokalnych (KDL) oraz dojazdowych (KDD) i ograniczał obsługę komunikacyjną tego obszaru 
w przeważającym zakresie do potrzeb mieszkańców, osób korzystających ze strefy usług 
centrum WZ3 oraz sporadycznie docelowych wjazdów gospodarczych. 
Odnośnie pkt 3. realizacja skrzyżowania winna odbyć się poprzez dokonanie analiz 
i przedstawienie ich wyników mieszkańcom oraz wspólne działania w formie warsztatów 
projektowych zmierzające do podjęcia ostatecznej decyzji i wyboru rozwiązań w zakresie 
realizacji połączeń drogowych w obszarze strefy centrum WZ3. Działania i wynikające z nich 
rozwiązania powinny stać się pilną potrzebą wszystkich osób, instytucji i urzędów 
zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i usprawnienia komunikacji w tej części miasta. 
Odnośnie pkt 5. należy rozważyć możliwości zastąpienia „pajęczynowego” układu dróg 
formą „sięgaczy” poprzez analogie do istniejącej zabudowy zespołów mieszkaniowych 
położonych przy ulicach: Marcelego Nenckiego, Józefa Chałasińskiego, Mariana 
Raciborskiego, Teodora Viewegera, Grabińskiej, Podwodnej, Śródziemnomorskiej i innych 
podobnych. Istniejące układy komunikacyjne z ulicami osiedlowymi w formie dróg „nie 
przelotowych” wydają się rozwiązaniem, które mogłoby być powtarzane w obszarze całego 
osiedla, tworząc przyjazną przestrzeń o ograniczonym dostępie i natężeniu ruchu, która przez 
to dawałaby poczucie bezpieczeństwa wszystkim jego mieszkańcom”. 
Do uwag dołączono po 2 załączniki graficzne dotyczące propozycji zmian i uzupełnień 
w zakresie komunikacji oraz w pełnym zakresie funkcjonalno-przestrzennym. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Decyzje dotyczące terminu i procesu realizacji dróg 
wykraczają poza zakres przedmiotowy Studium. Zawarty w wyłożonym do publicznego 
wglądu projekcie Studium przebieg obwodnicy Nowosolnej, jest zgodny z koncepcją 
przygotowaną przez Zarząd Inwestycji Miejskich do przetargu na realizację drogi. Celem 
wprowadzenia przedmiotowej drogi jest dokonanie segregacji ruchu lokalnego i tranzytowego 
– parametry drogi przystosowane więc będą do odbioru ruchu ciężkiego z autostrady. Ze 
względu na kształt istniejącego węzła autostradowego, nie przewiduje się przedłużenia 
projektowanej obwodnicy do ul. Byszewskiej. 
Określenie parametrów i przekrojów dróg oraz skrzyżowań wykracza poza szczegółowość 
ustaleń studium. Projekt Studium uzupełniono jednak o zapis dopuszczający w sytuacjach 
wyjątkowych możliwość zmian klas technicznych dróg/ulic układu podstawowego. 
Ewentualne decyzje o zmianie klasy technicznej należy rozważyć w oparciu o analizę danego 
rozwiązania zapewniającego ciągłość systemu oraz zachowania zasad kształtowania systemu 
zgodnie ze Studium. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Uwaga poza zakresem studium. Organizacja ruchu 
drogowego oraz wprowadzanie rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa 
uczestników ruchu drogowego wykraczają poza zakres przedmiotowy studium i należą do 
obowiązków zarządcy drogi. 
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Ad. 5) Uwaga nieuwzględniona. Projekt Studium określa podstawowy układ komunikacyjny 
miasta (system dróg zapewniających powiązania ponadlokalne), nie odnosi się do 
kształtowania obsługi komunikacyjnej w skali lokalnej – takie rozwiązania są przedmiotem 
ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W projekcie Studium 
zrezygnowano z wyznaczenia ringu wewnętrznego, na terenie osiedla Nowosolna, jako ciągu 
ulic zbiorczych – przywrócono przebieg ul. Brzezińskiej jako drogi klasy zbiorczej (Z). 
Zaproponowany w projekcie Studium system ulic zbiorczych na terenie osiedla Nowosolna 
zapewnia właściwą obsługę komunikacyjną tej części miasta. 
 
Uwaga nr 3354 
 

- wpłynęła 18 października 2017 r. (data wpływu do Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej), 9 października 2017 r. (data stempla pocztowego),  

- dotyczy działki nr 39/1, w obrębie B-27, położonej przy ul. Pancernej 4. 
  

Pani , reprezentowana przez radcę prawnego Panią  składa 
uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. obszaru na tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej 
niskiej (M2).  
Składającą uwagę zaznacza m.in., że zaliczenie w projekcie Studium nieruchomości do 
terenów niebudowlanych „doprowadza do zniweczenia podstawowych uprawnień 
właścicielskich, składających się na treść prawa własności, takich jak możliwość korzystania, 
pobierania pożytków oraz bezpośredniego lub pośredniego eksploatowania przedmiotu 
własności. Trzeba podkreślić, że zgodnie z art. 140 Kodeksu cywilnego, w graniach 
określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem 
innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego 
prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych 
granicach może rozporządzać rzeczą. Należy również zwrócić uwagę na przepis art. 1 ust. 2 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który w procesie planowania 
przestrzennego obok różnorakich wartości nakazuje uwzględniać także m.in. prawo własności 
– pkt 7 tego przepisu. Oznacza to obowiązek wyważenia interesów obywateli i interesu 
publicznego, co ma szczególne znaczenie w przypadku kolizji tych interesów. W procedurze 
kształtowania polityki przestrzennej interes jednostki wskazany w art. 1 ust. 2 pkt 7 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie może zostać pominięty, a więc należy 
brać pod uwagę nie tylko potrzeby interesu publicznego, ale i kwestie ochrony prawa 
własności. (…) Zaznacza, iż przedmiotowa działka usytuowana jest na obszarze wyłączonym 
z opracowania koncepcyjnego dotyczącego projektowanego Parku Doliny Sokołówki. (…) 
Co więcej, w okolicy znajduje się liczna zabudowa (…). Ponadto na działce nr 39/1 znajduje 
się budynek mieszkalny (…)”. 
Do uwagi dołączono pełnomocnictwo. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Wskazany w uwadze obszar stanowi bezpośrednie otoczenie doliny Sokołówki – tereny te 
łączą się z szerszym obszarem, który stanowi istotny element systemu zielni w mieście. 
Z tego względu, w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium, przedmiotowy 
obszar został włączony w granicę jednostki funkcjonalno-przestrzennej „Z – Tereny zieleni 
urządzonej o powierzchni minimum 3 ha i dolin rzecznych w strefie zurbanizowanej”. Taki 
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kierunek zagospodarowania tej części miasta został także przyjęty w obowiązującym 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą nr XXVI/420/11 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki 
Sokołówki, obejmującej rejon Parku Doliny Sokołówki (Dz. U. Nr 404, poz. 4610). 
 
Uwaga nr 3355 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy: 

1. działek nr: 1/17, 1/20 i 1/21, w obrębie P-13 – obszar dawnego poligonu 
wojskowego Brus, 

2. (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi), 
3. terenu miasta ogrodu Wiskitno – działko położone pomiędzy ulicami: 

Kolumny, Tomaszowska, Jedwabniczą i Transportową, w obrębie G-33, 
4. działki nr 123/39, w obrębie P-26 i działek nr 367/31, 367/32 i 367/33, 

w obrębie P-24, terenu na południe od ul. Maratońskiej, 
5. terenu na zachód od ul. Łodzianki i na wschód od Lasu Łagiewnickiego, 

w obrębie B-18, 
6. ul. Kilińskiego miedzy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego i ul. gen. Jarosława 

Dąbrowskiego oraz ul. Walerego Wróblewskiego na odcinku od Al. 
Politechniki do ul. Piotrkowskiej, 

7. ul. Łagiewnickiej, na północ od ul. Inflanckiej, 
8. działek nr: 130, 131/2, 135/2, 138/8, 139/10, 138/7, 138/1, 105, 31/4, 28/3 

do 28/10, 24/2, 25/2 i 126/2, w obrębie B-52, terenu w dolinie Łódki, między 
ul. Brzezińską, a ul. Strykowską, 

9. całego obszaru miasta Łodzi. 
  

Pan  składa uwagę dotyczącą: 
1) przeznaczenia działek w obrębie terenu dawnego poligonu wojskowego Brus na 

tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (RW) lub tereny lasów (L) oraz włączenia do 
systemu priorytetowych przestrzeni publicznych (schemat 12k); 

2) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
3) dla obszaru wskazanego w pkt 3. objęcia strefą ochrony konserwatorskiej (strefa B).  

Składający uwagę zaznacza m.in., że ochrona układów przestrzennych ma zapobiec 
ewentualnym, wtórnym podziałom własnościowym na terenie dawnego, 
przedwojennego (…) układu typu miasto ogród oraz realizacji zabudowy o zbyt 
wielkich gabarytach i innej niż mieszkaniowa oraz np. uzupełnić obszar o zieleń 
wysoką, tak aby miasto ogród znów stało się miastem ogrodem; 

4) dla obszaru wskazanego w pkt 4. przedłużenia ul. Retkińskiej lub ul. Armii Krajowej 
w kierunku lotniska; 

5) dla obszaru wskazanego w pkt 5. przeznaczenia na teren lasów oraz dla obszaru 
pomiędzy lasem a ul. Łodzianki przeznaczenia na tereny zabudowy mieszkaniowej 
w układach ulicowych (PM) oraz usługi turystyki. 
Składający uwagę zaznacza m.in., że Studium nie musi brać pod uwagę zapisów 
planów miejscowych – zależność ta musi zachodzić w drogą stronę (…); 

6) dla ulic wskazanych w pkt 6. przywrócenia linii tramwajowych oraz sprawdzenia 
poprawności schematu 14k; 

7) dla ulicy wskazanej w pkt 7. przywrócenia linii tramwajowej, przez węzeł 
przesiadkowy Łódź-Łagiewnicka do Radogoszcz-Wschodu; 
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8) dla działek wymienionych w pkt 8. wprowadzenia zakazu zabudowy. 
Składający uwagę zaznacza m.in., że realizacja zabudowy usługowej w dolinie rzeki, 
w dodatku na terenie o dużych spadkach i wysokich walorach krajobrazowych nie jest 
właściwa. Rzeka Łódka nie jest chroniona w górnym jej biegu, co wobec powyższej 
propozycji – stawia pod znakiem zapytania sens jej ochrony w biegu dolnym. Teren 
ten (jak również (…) stacji benzynowej) należałoby przeznaczyć pod tereny zielone 
o charakterze otwartym (…); 

9) skorygowania schematu 1k „Kierunki – projektowana struktura przestrzenna” poprzez 
wyraźne oznaczenie wszystkich istniejących lasów (tak jak na planszy 1k „Kierunki – 
jednostki funkcjonalno-przestrzenne”, aby zapobiec możliwości powstania tam 
„zabudowy rozproszonej”;  

10) skorygowania plansz projektu Studium, tak aby nie dać nadmiernego pola do 
dowolności interpretacyjnej przy sporządzaniu planów miejscowych. Składający 
uwagę podkreśla, że należy unikać nadmiernego upraszczania w wyznaczaniu 
i oznaczaniu stref jednorodnych pod względem przestrzennym i funkcjonalnym. 
Zwraca uwagę, że potrzeby ochrony przyrody oraz dóbr kultury i zabytków również 
nie zostały uwzględnione w stopniu wystarczającym z powodu zbyt powierzchownego 
wyznaczania stref. 

 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga uwzględniona częściowo. W projekcie Studium wprowadzono zmianę 
polegającą na włączeniu wskazanego w uwadze obszaru w granice jednostki funkcjonalno-
przestrzennej „Z – Tereny zieleni urządzonej o powierzchni minimum 3 ha i dolin rzecznych 
w strefie zurbanizowanej”, dla których nie przewiduje się możliwości realizacji zabudowy 
mieszkaniowej, zakłada się m.in. potrzebę włączenia w system przestrzeni publicznie 
dostępnych. Konsekwencją tej zmiany są korekty wprowadzone na poszczególnych 
rysunkach i schematach dokumentu odnoszących się m.in. do roli tego obszaru w strukturze 
terenów aktywnych przyrodniczo i współtworzących system przestrzeni publicznych miasta. 
Uwaga nieuwzględniona w zakresie przeznaczenie obszaru na tereny lasów. Obszar dawnego 
poligonu wojskowego Brus w ewidencji gruntów nie jest sklasyfikowany jako grunt leśny 
i nie jest w jego obrębie prowadzona gospodarka leśna. Obszar ten oznaczony w ewidencji 
jako „Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, w grupie gruntów zabudowanych 
i zurbanizowanych” jest obecnie użytkowany przez mieszkańców miasta na cele rekreacyjne. 
Zakwalifikowanie go do jednostki funkcjonalno-przestrzennej „Z – Tereny zieleni urządzonej 
(…)” pozwoli zarówno na zachowanie leśnego charakteru obszaru, ochronę jego unikalnych 
zasobów przyrodniczych (użytki ekologiczne) jak i na podejmowanie działań w zakresie 
wyposażenia obszaru w niezbędną infrastrukturę poprawiającą jego dostępność i komfort 
wypoczynku. Zgodnie z zapisami projektu Studium, na obszarze tym dopuszcza się 
możliwość wyznaczenia na etapie sporządzania planu miejscowego terenów 
z przeznaczeniem na cele leśne. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Po ponownym przeanalizowaniu cech i walorów obszaru 
wskazanego w uwadze nie wskazano go jako wymagającego objęcia strefą ochrony 
konserwatorskiej – B, z uwagi na brak merytorycznych przesłanek dla włączenia tego obszaru 
w granice strefy. 
Ad. 4) Uwaga nieuwzględniona. Realizacja przedłużenia ul. Retkińskiej lub ul. Armii 
Krajowej w kierunku lotniska wiązałaby się z koniecznością budowania nowego przejazdu 
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nad torami kolejowymi oraz ingerencją w osiedle zabudowy mieszkaniowej jedno- 
i wielorodzinnej. Z tego względu zaproponowane w projekcie Studium rozwiązanie 
polegające na przedłużeniu ul. ks. Jerzego Popiełuszki w kierunku południowym należy uznać 
za najmniej konfliktowe przestrzennie. 
Ad. 5) Uwaga uwzględniona częściowo. Przedmiotowe działki znajdują się na terenie otuliny 
Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, będącego wielkoobszarową formą ochrony 
przyrody. W planie ochrony Parku wskazano obszar ww. działek oraz jej sąsiedztwa jako 
teren jednostki, dla której „postulowane jest wprowadzanie dolesień rozwijających walory 
środowiska”. Zgodnie z ww. wytycznymi planu ochrony Parku, taki kierunek 
zagospodarowania tej części miasta został także przyjęty w obowiązującym miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą Nr V/86/15 Rady Miejskiej 
w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Strykowskiej, Łodzianka i Okólnej, do granicy Lasu Łagiewnickiego. Zakwalifikowanie 
w projekcie Studium działki wskazanej przez Składającego uwagę oraz jej otoczenia do 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej „L – tereny lasów o powierzchni minimum 3 ha” jest 
konsekwencją ustaleń ww. dokumentów. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla 
wszystkich terenów w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała 
w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie 
stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). Uwzględniając częściowo postulat zawarty 
w uwadze, w projekcie Studium wprowadzono zmianę polegającą na nieznacznym 
poszerzeniu w kierunku zachodnim granic jednostki funkcjonalno-przestrzennej „PM – 
Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych” – wyrównano szerokość pasa 
zabudowy do około 240 m od ul. Łodzianka. 
Ad. 6) Uwaga uwzględniona częściowo. W projekcie Studium wprowadzono zmianę 
polegającą na wrysowaniu odcinka trasy tramwajowej łączącej Al. Politechniki 
i ul. Piotrkowską. Uwaga nie została uwzględniona w zakresie korekty schematu 14k 
„Priorytetowe inwestycje w zakresie transportu w perspektywie roku 2030”. Oznaczenie 
priorytetu linii tramwajowej w ul. Kilińskiego związane jest z rozbudową i modernizacją tego 
odcinka drogi. 
Ad. 7) Uwaga nieuwzględniona. Po rozbudowie ul. Łagiewnickiej brak technicznych 
możliwości dla przywrócenia torowiska w tej ulicy. 
Ad. 8) Uwaga uwzględniona częściowo. Wskazany w uwadze teren został częściowo 
włączony w granice jednostki funkcjonalno-przestrzennej „Z – Tereny zieleni urządzonej 
o powierzchni minimum 3 ha i dolin rzecznych w strefie zurbanizowanej”, w ramach której 
możliwa jest realizacja zabudowy usług wypoczynku, rekreacji i sportu. 
Ad. 9) Uwaga uwzględniona częściowo. Podstawowym rysunkiem Studium określającym 
kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta jest mapa 1k „Kierunki – 
jednostki funkcjonalno-przestrzenne”. Mapa ta wraz z ustaleniami ogólnymi i szczegółowymi 
dla poszczególnych jednostek stanowi podstawę ustalania przeznaczenia terenów 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Na mapie tej oznaczono lasy 
o powierzchni minimum 3 ha. Przywołany w uwadze schemat 1k „Kierunki – projektowana 
struktura przestrzenna” stanowi generalizację podziału miasta na jednostki funkcjonalno-
przestrzenne, powstał w celu umożliwienia porównania planowanych zmian w przestrzeni 
miasta w zakresie nowych terenów rozwoju zabudowy. Uwzględniając częściowo postulat 
zawarty w uwadze, w projekcie Studium wprowadzono zmianę w legendzie schematu 1k oraz 
odpowiadająco mu zakresem schematu 1u „Stan istniejący – struktura przestrzenna” 
(dopisano lasy do oznaczenia „Tereny niezurbanizowane otwarte z rozproszoną zabudową”).  
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Ad. 10) Uwaga uwzględniona częściowo. Skorygowano plansze i schematy projektu Studium 
oraz wprowadzono dodatkowe zapisy w projekcie Studium, mające na celu jednoznaczną 
interpretację wyznaczonych jednostek funkcjonalno-przestrzennych. Skala studium 
uniemożliwia przyjęcie szczegółowości zapisów odpowiadającej wydzieleniom terenów 
przyjmowanym w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo, 
oprócz planszy podstawowej – mapy 1k „Kierunki – projektowana struktura przestrzenna” 
poszczególne zagadnienia są ilustrowane na innych mapach i schematach, co daje myśliwość 
szerszego zaprezentowania zagadnień z zakresu środowiska przyrodniczego, dziedzictwa 
kulturowego, komunikacji i innych zagadnień dotyczących przestrzeni miasta. 
 
Uwaga nr 3357 
 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 
- dotyczy: 

1. (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi), 
2. ciągu ul. Andrzeja Struga – ul. Juliana Tuwima, 
3. ul. Rzgowskiej i rejonu wokół Centrum Zdrowie Matki Polki, 
4. (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi). 

  
Pan  składa uwagę dotyczącą: 

1) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
2) wprowadzenia linii tramwajowej w ciągu ul. Andrzeja Struga – ul. Juliana Tuwima; 
3) zmiany przebiegu planowanego torowiska w ul. Rzgowskiej na przebieg ul. Paradna – 

al. Matek Polskich (wschodnia) – al. Matek Polskich; 
4) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi). 

 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Studium nie proponuje odtworzenia trasy tramwajowej w ul. 
Andrzeja Struga i ul. Juliana Tuwima. Nowe trasy przewidziane dla usprawnienia ruchu 
pasażerskiego w tym rejonie miasta, zostały wyznaczone na terenie Nowego Centrum Łodzi. 
Ad. 3) Uwaga uwzględniona częściowo. Propozycja linii tramwajowej w ul. Rzgowskiej jest 
postulatem kierunkowym i wymaga, przed ewentualną realizacją, szczegółowych analiz.  
Uwzględniając częściowo postulat zawarty w uwadze, w projekcie Studium wprowadzono 
zmianę polegającą na dodaniu zapisu o możliwości zmiany przebiegu elementów liniowych 
takich jak proponowane nowe trasy tramwajowe, pod warunkiem utrzymania ciągłości 
systemu oraz o możliwości zmiany lokalizacji pętli tramwajowych, w stosunku 
do zaznaczonych na schematach, w oparciu o specjalistyczne analizy. 
 
Uwaga nr 3358 
 

- wpłynęła 12 października 2017 r. (data wpływu do Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej), 9 października 2017 r. (data stempla pocztowego),  

- dotyczy działek od nr 85/4 do 90/3, w obrębie W-4, położonych przy ul. Opolskiej od 
nr 71 do 83 (zgodnie z załącznikiem graficznym do uwagi). 
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Pani  składa uwagę dotyczącą: 
przeznaczenia ww. działek na tereny usługowe, w tym magazyny, hurtownie i budynki 
biurowe do ich obsługi. 
Składająca uwagę informuje m.in., że dla ww. terenu wydane zostały decyzje o warunkach 
zabudowy. 
Do uwagi dołączono załącznik graficzny wskazujący obszar objęty uwagą. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium, na najintensywniej 
zagospodarowanych terenach istniejącej zabudowy wzdłuż ul. Zjazdowej, wyznaczono 
jednostkę funkcjonalno-przestrzenną „U – Tereny zabudowy usługowej”. Obecna struktura 
funkcjonalno-przestrzenna obszaru wskazanego w uwadze (przewaga terenów 
niezabudowanych) oraz znaczna powierzchnia rezerw terenów przeznaczonych pod 
zabudowę usługową w rejonie ul. Brzezińskiej, wykluczają możliwość wyznaczenia w tym 
rejonie miasta jednostki funkcjonalno-przestrzennej przewidzianej dla rozwoju zabudowy 
usługowej o szerszym zasięgu. 
 
Uwaga nr 3359 
 

- wpłynęła 20 października 2017 r. (data wpływu do Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej), 9 października 2017 r. (data stempla pocztowego),  

- dotyczy działek nr 55/2 i 63, w obrębie B-18, położonych przy ul. Łodzianka 20b. 
  

Pan  składa uwagę dotyczącą: 
1) „zmiany przeznaczenia z terenów L [lasów] na tereny o przeznaczeniu PM [zabudowa 

mieszkaniowa w układach ulicowych] dla nieruchomości posiadających ważne 
pozwolenia na budowę do granicy Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich 
i Otuliny”; 

2) zmiany powierzchni biologicznie czynnej na minimum 15%; 
3) „wykreślenia ograniczenia maksymalnej wysokości zabudowy do 9 m na terenie 

otuliny Lasu Łagiewnickiego”; 
4) „dopuszczenia wydzielenia działek budowlanych na zapleczu istniejących budynków 

usytuowanych wzdłuż ulic, dla nieruchomości posiadających ważne pozwolenia na 
budowę”; 

5) „wykreślenia ograniczenia wykupu dróg wewnętrznych, przejmowania i utrzymania 
czy uzbrojenia”. 

Składający uwagę dodatkowo informuje, że dla ww. nieruchomości posiada ważne 
pozwolenie na budowę domów w części, która została przeznaczona pod zalesienie oraz, że 
na wspomnianych działkach nie występuje las. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. Przedmiotowe działki znajdują się na terenie otuliny Parku 
Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, będącego wielkoobszarową formą ochrony przyrody. 
W planie ochrony Parku wskazano obszar ww. działek oraz ich sąsiedztwa jako teren 
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jednostki, dla której „postulowane jest wprowadzanie dolesień rozwijających walory 
środowiska”. Zgodnie z ww. wytycznymi planu ochrony Parku, taki kierunek 
zagospodarowania tej części miasta został także przyjęty w obowiązującym miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą Nr V/86/15 Rady Miejskiej 
w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Strykowskiej, Łodzianka i Okólnej, do granicy Lasu Łagiewnickiego. Zakwalifikowanie 
w projekcie Studium działki wskazanej przez Składającego uwagę oraz jej otoczenia do 
jednostki funkcjonalno-przestrzennej „L – Tereny lasów o powierzchni minimum 3 ha” jest 
konsekwencją ustaleń ww. dokumentów. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla 
wszystkich terenów w tej jednostce, na których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała 
w chwili opracowywania planu miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie 
stosownych decyzji administracyjnych), dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy 
(w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
Ad. 2) Uwaga nieuwzględniona. Działki wskazane w uwadze znajdują się w granicach 
wyznaczonej w projekcie Studium jednostki funkcjonalno-przestrzennej „L – Tereny lasów 
o powierzchni minimum 3 ha”, nie przewidzianych do urbanizacji; z tego względu nie 
ustalono w projekcie Studium powierzchni biologicznie czynnej wymaganej do zachowania 
na tych terenach. 
Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Maksymalna wysokość zabudowy na terenie otuliny Lasu 
Łagiewnickiego została ustalona w oparciu o wytyczne planu ochrony Parku Krajobrazowego 
Wzniesień Łódzkich. 
Ad. 4) Uwaga nieuwzględniona. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Studium na 
terenach istniejącej zabudowy wzdłuż ul. Łodzianka wyznaczono jednostkę funkcjonalno-
przestrzenną „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych”. Jednostka ta 
obejmuje nie tylko pasmo istniejącej zabudowy, ale także zlokalizowane na jej zapleczu 
(w odległości od 120 m do 240 m od ulicy) tereny obecnie niezabudowane. Pozostałą część 
działki, jak wyjaśniono w punkcie 1), włączono w granice jednostki funkcjonalno-
przestrzennej „L – Tereny lasów o powierzchni minimum 3 ha”, nie przewidzianej do 
urbanizacji. Zgodnie z zapisami projektu Studium, dla wszystkich terenów w tej jednostce, na 
których obecnie istnieje zabudowa lub będzie istniała w chwili opracowywania planu 
miejscowego (czyli zrealizuje się m.in. na podstawie stosownych decyzji administracyjnych), 
dopuszcza się wydzielenie stref zabudowy (w oparciu o istniejące zainwestowanie terenu). 
Ad. 5) Uwaga nieuwzględniona. Przywołany w uwadze zapis z zakresu działań operacyjnych 
miasta został wprowadzony w tekście projektu Studium dla dwóch jednostek funkcjonalno-
przestrzennych „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych” oraz „M4 – 
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dużych działkach”. Brak dostatecznych 
środków w budżecie miasta dla zapewnienia infrastruktury drogowej w obrębie wszystkich 
terenów mieszkaniowych, wymusza potrzebę hierarchizacji działań. Z tego względu, dla 
jednostek mieszkaniowych położonych peryferyjnie, wprowadzono zapis informujący 
o realnym braku możliwości wykupu i utrzymania w ich obrębie dróg wewnętrznych. 
 
Uwaga nr 3360 
 

- wpłynęła 19 października 2017 r. (data wpływu do Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej), 9 października 2017 r. (data stempla pocztowego),  

- dotyczy działki nr 7/2, w obrębie B-60, położonej przy ul. Strykowskiej 138. 
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Pan  składa uwagę dotyczącą: 
1) „zmiany przeznaczenia z terenów M4 [zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na 

dużych działkach] na tereny o przeznaczeniu U [zabudowy usługowej]; 
2) zmiany powierzchni biologicznie czynnej na minimum 15%; 
3) zmiany wskaźnika intensywności zabudowy na maksimum 0,5; 
4) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Łodzi); 
5) nie wprowadzania ograniczenia maksymalnej wysokości zabudowy do 9 m na terenie 

otuliny Lasu Łagiewnickiego. 
Składający uwagę dodatkowo informuje, że „na nieruchomościach położonych przy 
skrzyżowaniu ulic: Strykowska – Okólna – Józefa Sawickiego jest prowadzona działalność 
gospodarcza od lat 70., w tym na działce nr 7/2 do chwili obecnej”. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę częściowo. 
Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Wyjaśnienie: 
Ad. 1), Ad. 2) i Ad. 3) Uwaga nieuwzględniona. Duży udział zabudowy mieszkaniowej 
w zagospodarowaniu terenów jednostki, w której zlokalizowana jest przedmiotowa 
nieruchomość, decyduje brak zasadności wyznaczenia w tym rejonie miasta jednostki 
o funkcjach wyłącznie usługowych. Zmiana kwalifikacji terenów położonych po południowej 
stronie ul. Strykowskiej – włączenie ich do jednostki „PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej 
w układach ulicowych”, warunkuje potrzebę wprowadzenia analogicznej zmiany po drugiej 
stronie ulicy. Włączenie terenów nieruchomości wskazanych przez składającego uwagę do 
terenów jednostki „PM” daje możliwość zagospodarowanie przedmiotowej nieruchomości na 
cele usługowe oraz pozwala na zwiększenia parametrów zabudowy na poszczególnych 
działkach, co jest w dużym stopniu zbieżne z oczekiwaniami składającego uwagę. Zmiana ta 
wynika z potrzeby zachowania jednolitego charakteru zagospodarowania terenów po obu 
stronach ul. Strykowskiej – tereny położone po południowej stronie ul. Strykowskiej na 
skutek uwzględnienia innych uwag zostały również włączone do jednostki „PM”.  
Ustalenia projektu Studium zawarte w karcie dla jednostki funkcjonalno-przestrzennej „PM” 
zostały sformułowane dla wszystkich tego typu jednostek na terenie całego miasta. Ze 
względu na stopień szczegółowości studium (podstawowa skala 1:15000), nie jest możliwe 
ich zróżnicowanie i dostosowanie do lokalnych uwarunkowań i potrzeb – takie działanie 
będzie możliwe na etapie sporządzania planu miejscowego. Jak zapisano w ustaleniach 
projektu Studium, podane wskaźniki dotyczące zagospodarowania i użytkowania terenów 
należy traktować jako wielkości wyjściowe, które po przeanalizowaniu potrzeb oraz 
możliwości ich zapewnienia mogą być skorygowane. 
Ad. 5) Uwaga nieuwzględniona. Maksymalna wysokość zabudowy na terenie otuliny Lasu 
Łagiewnickiego została ustalona w oparciu o wytyczne planu ochrony Parku Krajobrazowego 
Wzniesień Łódzkich. 
 

  
Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Łodzi 
 
 

Tomasz KACPRZAK 
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