
ZARZL\DZENIE Nr 59~4 IVIII/20 

PREZYDENTA MIASTA LODZI 


z dnia AA. grudnia 2020 r. 


w sprawie rozpatrzenia uwagi zlozonej do wylozonego do publicznego wglatdu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz-rsci obszaru miasta Lodzi 


obejmujatcej dolin-r rzeki Ner, polozonej w rejonie ulic: Sanitariuszek, Laskowice, 

Chocianowickiej, Pabianickiej i Teodorowicza do terenow Portu Lotniczego 


im. Wladyslawa Reymonta. 


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym 
(Oz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 
i 1378), w wykonaniu uchwaly Nr LIVIl305117 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 5 lipca 
2017 r. w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla cZf(sci obszaru miasta Lodzi obejmujqcej dolinf( rzeki Ner, polozonej 
w rejonie ulic: Sanitariuszek, Laskowice, Chocianowickiej, Pabianickiej i Teodorowicza 
do terenow Portu Lotniczego im. Wladyslawa Reymonta 

zarzatdzam, co nast-rpuje: 

§ 1. Rozpatrujf( uwagf( zlozonq do wylozonego do publicznego wglqdu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cZf(sci obszaru miasta Lodzi 
obejmujqcej dolinf( rzeki Ner, polozonej w rejonie utic: Sanitariuszek, Laskowice, 
Chocianowickiej, Pabianickiej i Teodorowicza do terenow Portu Lotniczego im. Wladyslawa 
Reymonta, zgodnie z rozstrzygnif(ciem, stanowiqcym zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia. 

§ 2. Wykonanie zarzqdzenia pOWlerzam Oyrektorowi Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej w Lodzi. 

§ 3. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Za1llcznik 
do zarzlldzenia Nr 59 jlt NIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia ;1;1 grudnia 2020 r. 

Rozstrzygni~cie 0 sposobie rozpatrLenia uwagi zlozonej do wylozonego do publicznego 
wgI=tdu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz~sci 

obszaru miasta Lodzi obejmuj=tcej dolin~ rzeki Ner, polozonej w rejonie ulic: 
Sanitariuszek, Laskowice, Chocianowickiej, Pabianickiej i Teodorowicza do tcrenow 

Portu Lotniczego im. Wladyslawa Reymonta. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czcrsci obszaru 
miasta Lodzi obejmujllcej dolin<r rzeki Ner, polozonej w rejonie ulic: Sanitariuszek, 
Laskowice, Chocianowickiej, Pabianickiej i Teodorowicza do teren6w Portu Lotniczego 
im. Wladyslawa Reymonta, zostal wylozony do publicznego wgilldu w okresie 
od 9 paidziernika 2020 r. do 6 listopada 2020 r. W terminie wyznaczonym do wnoszenia 
uwag dotycz~cych projektu planu, tj. do dnia 22 listopada 2020 r., wplyncr1a 1 uwaga. 

Uwaga 

- wplyn€(la 23 listopada 2020 r. (data stempla pocztowego - 21 listopada 2020 r.) 
- dotyczy nieruchomosci polozonej przy ul. Chocianowickiej 9/11, tj. dzialek 0 nr ewid. 

169/3, 16914, 169/2 169/1, obrc;b G-37. 

wniosla uwag€(: 
W tresci uwagi wskazuje, ze granica dzialek 169/3 i 169/4 i strefY 6MN jest wysunicrta okolo 
12 m w kierunku p6lnocnym w stosunku do dzialek od strony zachodniej. Wyznaczona linia 
zabudowy nie uwzglydnia tego zalamania. Stlld wnosi 0 "analogiczne odsuni~cie Iinii 
zabudowy od granicy 6MN jak na s=tsicdnich dzialkach od strony zachodniej 
w polnocncj pierzei ulicy Chocianowickiej" oraz "przesuni~cie naszej linii zabudowy 
do konca dzialki 169/2 w nawi=tZaniu do zabudowan Zajezdni MPK". 
W dalszej cZysci uwagi jest zawarte uzasadnienie: "Wniosek uzasadniamy szerokoscill 
dzialki, kt6ra umozliwia wytyczenie drogi wewncrtrznej, dUZll odlegloscill od rzeki Ner 
co pozostawia nadal szeroki korytarz wietrzenia. Aktualnie przy ul. Ujscie rozpoczyto 
inwestycjy w budynek biurowy 12 mb od rzeki. 
Poza tym jezeli w przyszlosci dojdzie na tym terenie do zabudowy, to nie bydzie ona 
zagyszczona. Chodzi 0 wykorzystanie istniejllcej infrastruktury handlowej, transportowej 
i walor6w przestrzennych do stworzenie atrakcyjnego miejsca do zamieszkania. W zwi¥ku 
z bardzo duzym natyzeniem ruchu samochodowego na ulicy Chocianowickiej nalezalo by siy 
od niej odsunllc z zabudow~. Aktualnie mieszkam 50 mb od ulicy i jest to komfortowe, ale 
rodzice w pierwszej linii nie mogll otworzyc okna i pykajll im mury." 

Uwaga dotyczy: 
1) 	 przesuniycia linii zabudowy w ten spos6b aby linia ta byla w tej samej odleglosci 

od linii rozgraniczajllcej terenu jak na Sllsiednich dzialkach polozonych po stronie 
zachodniej od dzialek wskazanych w tresci uwagi, 

2) przesuniycia linii rozgraniczajllcej terenu 6MN na dzialkach wskazanych w tresci 
uwagi w ten spos6b aby nowy przebieg linii rozgraniczaj~cej terenu 6MN przebiegal 
po p6lnocnej granicy dzialki 169/2 obr. G-37. 



Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzgl~dnic uwagi. 

Wyjasnienie: 
Nierochomosc, ktorej dotyczy uwaga polozona jest na terenach 0 wysokich walorach 
przyrodniczych i krajobrazowych, korytarza ekologicznego miasta wyznaczonego na obszarze 
po p61nocnej stronie ulicy Chocianowice i Laskowice - wzdluz doliny rzeki Ner. 
Potwierdzeniem wysokich walorow przyrodniczych i krajobrazowych s~ ustalenia 
obowi~j~cego Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lodzi, uchwalonego uchwal~ Nr LXIXl1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
23 marca 2018 r. zmienionego uchwal~ Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 
2019 r., zwanego dalej Studium, ktore wskazuje na terenach tych (poza pasem zabudowy 
wzdluZ uHc Chocianowickiej i Laskowice) fu.nkcj~ terenow oznaczonych symbolem 
,,0" tereny wyl~czone spod zabudowy, tereny aktywne przyrodniczo, w tym uzytkowane 
przyrodniczo. Dla terenow tych Studium okreslilo glowne cele polityki przestrzennej : 
- zachowanie istniej~cych elementow systemu przyrodniczego, 
- zachowanie otwartego krajobrazu miasta oraz jego ochrona, 
- ochrona poszczegolnych elementow systemu przyrodniczego, 
- przywrocenie walorow przyrodniczych obszarom zdegradowanym. 
U stalenia Studium stanowi~ podstawy opracowania projektu planu miejscowego, ktore 
przyj~ly form~ wytycznych i celow jego sporz~dzenia: 
- zachowanie i ochrona terenow otwartych, wspieraj~cych system ekologiczny miasta oraz 

ochrona terenow cennych przyrodniczo, 
- zachowanie ci~glosci korytarzy ekologicznych, w zakresie swobodnego przeplywu mas 

powietrza oraz migracji roslin i zwierz~t, 
- wyznaczenie granic urbanizacji obszaru doliny rzek Ner i Jasiefi oraz po~dkowanie 
i uzupelnianie istniej~ych struktur zabudowy. 

Zgodnie z ustaleniami Studium w zakresie obszarow obj~tych prawnymi formami ochrony 
przyrody oraz obszarow 0 wysokich walorach przyrodniczych wymagaj~cych ochrony, 
projekt planu miejscowego wskazuje granice: zespolu przyrodniczo-krajobrazowego 
"Mi~dzyrzecze Nero i Dobrzynki: oraz uzytku ekologicznego "Olsy nad Nerem". Granice 
w/w obszarow chronionych przylegaj~ bezposrednio do polnocnej Hnii rozgraniczaj~cej 
terenow budowlanych wzdluz ulicy Chocianowickiej i ulicy Laskowice. Nieprzekraczalna 
linia zabudowy wyznaczona w projekcie planu stanowi kontynuacj~ HnH zabudowy 
na s~siednich dzialkach budowlanych i zabezpiecza mozliwosc lokaHzacji nowej zabudowy 
w tzw. drugiej Hnii zabudowy. Wyznaczona w projekcie planu linia rozgraniczaj~ca jednostki 
planistycznej 6MN i nieprzekraczalna linia zabudowy gwarantuj~ prawidlowe ksztahowanie 
styku terenow zabudowy z terenami otwartymi oraz zachowanie rownowagi pomi~dzy 
wymogami ochrony srodowiska i potrzebami inwestycyjnymi w postaci umozliwienia 
lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej. Z tego wzgl~du proponowana w uwadze zmiana 
przebiegu linii rozgraniczaj~cej terenu 6MN oraz przesuni~cie nieprzekraczalnej linii 
zabudowy nie znajduje uzasadnienia. Proponowana zmiana projektu planu miejscowego 
naruszalaby ustalenia Studium, ktore wyznacza pas zabudowy mieszkaniowej w ukladzie 
ulicowym oznaczonym symbol em "PM" wzdluZ ulic Chocianowickiej i Laskowice. U stalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie mog~ naruszac ustaleil. 
obowi~j~cego Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lodzi, co zostalo okreslone w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Hanna ZDANOWSKA 


