
ZARZl\DZENIE Nr ~ OJ 4 NIII120 

PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 1g ~"((.4d(.4;Q.. 2020 r. 


w sprawie rozpatrzenia wniosk6w zlozonych w zwb12:ku z ogloszeniem 0 przyst~pieniu 


do sporz~dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz~sci 


obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie utic: Granicznej, Przestrzennej i Waz6w. 


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samOfU!dzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 
i 1378), w wykonaniu uchwaly Nr Xl354/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 5 czerwca 2019 r. 
w sprawie przystl;lpienia do sporzl;ldzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla cz~sci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic: Granicznej, 
Przestrzennej i Waz6w 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Rozpatruj~ wnioski zlozone w zwi¥ku z ogloszeniem 0 przystl;lpieniu do 
sporzl;ldzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz~sci obszaru miasta 
Lodzi polozonej w rejonie ulic: Granicznej, Przestrzennej 
z rozstrzygni~ciem, stanowil;lcym zall;lcznik do zarzl;ldzenia. 

Waz6w, zgodnie 

§ 2. Wykonanie zarU!dzenia 
Urbanistycznej w Lodzi. 

pOWlerzam Dyrektorowi Miejskiej Pracowni 

§ 3. ZarU!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 

~~;:-~

"",/ Hanna ZDANOWSKA 



wplyn~ly 3 lipca 2020 r.  wniosek nr 2 i 17 wniosek nr 17, 
zlozone -

Zahf,cznik 
do zarz!ldzenia Nr 60A~ NIIII20 
Prezydenta Mia,st~ Lodzi 
z dnia AK ~~ 2020 r. 

Rozstrzygni'(cie 0 sposobie rozpatrzenia wniosk6w zlozonych w zwil:lzku z ogloszeniem 
o przystl:lpieniu do sporzl:ldzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla cz'(sci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic: Granicznej, Przestrzennej 
i Waz6w. 

W okresie przewidzianym w ustawie z dnia 27 marea 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. w dniaeh od 3 ezerwea 2020 r. do 17 lipea 2020 r. 
wplynely 22 wnioski. 

Wniosek nr 1 

wplyn!ll 30 ezerwea 2020 r., 

zlozony przez Polskie Koleje Panstwowe S.A., 

dotyezy dzialki nr 629, w obr~bie G-42, polozonej przy ul. Waz6w. 


Wnioskodawca wnosi 0 "wskazanie zabudowy mieszkaniowej" dla ww. dzialki. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosek uwzgl'(dnic. 

Wyj asnienie: 
Zgodnie z obowi!lzuj!lcym Studium uwarunkowaii i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi zatwierdzonym uehwal!l Nr LXIXI1753118 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 28 mare a 2018 r., zrnienion!l uchwal!l Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 6 marea 2019 r., przedmiotowa nieruchomosc znajduje si~ w terenach zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej na duzyeh dzialkaeh (M4). Zapisy Studium przewiduj!l 
mozliwosc lokalizaeji w tym miejseu teren6w przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniow!l 
jednorodzinn!l i usrugOW!l. Wobec powyzszego wyznaczenie wnioskowanego terenu 
w projekeie planu pod ww. funkcj~ zabudow~ mieszkaniow!l jednorodzinn!l, b~dzie zgodne 
z ustaleniami Studium. 

Wnioski nr 2 17 posiadaja taki sam zakres merytoryczny zostaly rozpatrzone 
wsp6lnie 

wniosek nr 2 oraz 
- wniosek nr 17, 



Wnioskodawcy wnosz'! 0: 
1) przeznaczenie przedmiotowej dzialki na tereny zieleni; 
2) wl,!czenie przedmiotowej dzialki do s,!siaduj,!cego ,,parku krajobrazowego". 

Skladajllce wniosek nr 2 dodaj,!, ze ,,poloienie dzialki i jej malownicze uksztaltowanie oraz 
bujna zielen (bogaty drzewostan - sosny, brzozy, dliby, klony) stanowiq ostojli dla dzikich 
zwierzqt i miejsce rekreacji i wypoczynku mieszkancow Lodzi. Okoliczny teren jest chlitnie 
odwiedzany przez biegaczy, rowerzystow, wycieczki szkolne (nauka przyrody i edukacja 
ekologiczna) oraz rodziny z dziecmi. Wyznaczenie na tym obszarze scieiki dydaktycznej 
stworzyloby jeszcze dodatkowe korzysci. Wilikszosc dzialek lesnych jest ogrodzona i nie jest 
tak dostlipna i "dzika" jak ten malowniczy teren. Brak rowniei takich miejsc na terenie Lodzi. 
Powinnismy chronic takie zakqtki i je piellignowac w zwiqzku z postliPujqcq urbanizacjq. 
Rowniei przeznaczenie pozostalych terenow obJr;tych tym planem, powinno sprzyjac 
utrzymaniu wytworzonej jui rownowagi i tradycji tych terenow - zabudowa willowa 
ijednorodzinna) na duiych dzialkach i male gospodarstwa ogrodnicze". 
Skladajllcy wniosek nr 17 dodaj,!, ze "wielkosc i poloienie dzialki, jej malownicze 
uksztaltowanie i bogaty drzewostan stanowiq miejsce przebywania dzikich zwierzqt - saren, 
dzikow, baiantow i wielu gatunkow ptakOw. Okoliczny teren jest wykorzystywany przez 
okolicznych mieszkancow do wypoczynku i uprawiania sportow - spacerow, biegania, jazdy 
na rowerze oraz edukacji ekologicznej dzieci i mlodzieiy ze szkol naszej dzielnicy. Nie 
wyobraiamy sob ie, aby na tej dzialce mogla powstac jakakolwiek zabudowa". 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosku nie uwzgl~dnic. 

Wyjasnienie: 
Ad. 1) Wniosek nieuwzglydniony. Zgodnie z obowi'lZuj,!cym Studium uwarunkowan 
i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi zatwierdzonym uchwal,! 
Nr LXIX/1753118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienion,! uchwal,! 
Nr VII215/l9 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., przedmiotowa nieruchomosc 
znajduje si~ w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na duzych dzialkach (M4). 
Zapisy Studium przewiduj,! mozliwosc lokalizacji w tym miejscu terenow przeznaczonych 
pod zabudow~ mieszkaniow,! jednorodzinn,! i uslugow'!. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia studium s,! 
wi'!z'!ce dla organow gminy przy sporz,!dzaniu planow miejscowych. Wobec powyzszego 
przeznaczenie wnioskowanego terenu w projekcie planu wyh.,!cznie pod funkcj~ zieleni oraz 
nieuwzgl~dnienie mozliwosci realizacji zabudowy jednorodzinnej naruszaloby ustalenia 
Studium. 
Ponadto obowi,!zuj,!ce Studium okresla wymagan,! dostftpnosc terenow mieszkaniowych do 
terenow zieleni. Potrzeby zwi'!zane z dostftpnosci,! do terenow zieleni, zapewniaj,!cych 
mozliwosc wypoczynku weekendowego (0 powierzchni minimum 3 ha), zaspokaja 
bezposrednio s,!siaduj,!ce z planem miejscowym Uroczysko Ruda Popioly - kompleks lesny 
objftty uchwal,! Nr L VIII/ll 04/09 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie 
ustanowienia zespolu przyrodniczo-krajobrazowego "Ruda Wi1lowa" (Dz. Urz. Woj. 
Lodzkiego z 2017 r. poz. 2340). 
Ad. 2) Wniosek nieuwzglydniony. S,!siaduj,!cy z przedmiotow,! dzialk,! Las Rudzki polozony 
jest na terenie obj~tym uchwal,! Nr L VIIII11 04/09 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 maja 
2009 r. w sprawie ustanowienia zespolu przyrodniczo-krajobrazowego "Ruda Willowa". 
Wl'!czenie przedmiotowej dzialki do ww. zespolu wykracza poza zakres merytoryczny 
ustalen planu miejscowego. Zasady dotycz'!ce ustanawiania poszczegolnych form ochrony 
przyrody zostaly okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55,471 i 1378). 
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Wniosek nr 3 i 6 posiadajq taki sam zakres merytoryczny i zostaly rozpatrzone wspolnie 

wplyn~ly 7 lipca 2020 r. 

zlozone przez - wniosek nr 3 i 

nr6, 

dotyczt} dzialki nr 569/2, w obr~bie G-42 - ul. Waz6w. 


Wnioskodawcy wnoszt} 0 "uzbrojenie ulicy Wazaw na odcinku od [ulicy] Purpurowej w gar,? 
w podstawowe media takie jak: gaz, kanalizacja, wodociqg oraz oswietlenie ulicy (.. .) 
latarniami miejskimi". 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosek uwzgl~dnic cz~sciowo. 

Wyjasnienie: 
Zgodnie z obowit}zujt}cym Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi zatwierdzonym uchwalt} Nr LXIXI1753118 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmieniont} uchwalt} Nr VII215119 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 6 marca 2019 r., obszar zlokalizowany na wsch6d od u1. Waz6w znajduje si~ 
w terenach przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniowt} jednorodzinnt} i uslugowt} 
(jednostki funkcjonalno-przestrzenne M3 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oraz M4 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na duiych dzialkach). Ponadto 
projekt planu uwzgl~dnia uregulowanie szerokosci ul. Waz6w i doprowadzenie do 
wymaganych przepisami prawa parametr6w zgodnie z rozporzt}dzeniem Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunk6w technicznych 
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 oraz 
z 2019 r. poz. 1643). Wobec powyzszego projekt planu b~dzie zapewnial szerokosc pasa 
drogowego, ktora b~dzie dawala mozliwosc umieszczenia wszystkich elementow drogi 
i urzt}dzen z nit} zwit}zanych, w tyrn infrastruktury technicznej, wynikajt}cych z funkcji drogi 
oraz uwarunkowan terenowych. Ostateczne i szczegolowe ustalenia projektu planu 
miejscowego dotyczt}ce szerokosci ul. Waz6w oraz projektowanej infrastruktury technicznej 
zostant} doprecyzowane w trakcie dalszych prac projektowych wynikajt}cych z kolejnych 
etap6w procedury planistycznej. Nalezy miec na uwadze, ze poszczegolne elementy ukladu 
drogowego oraz infrastruktura techniczna zostant} zrealizowane m.in. na podstawie 
stosownych decyzji administracyjnych i byd'l uzaleznione od decyzji odpowiednio zarzt}dcy 
drogi i gestor6w sieci. 

Wnioski nr 4 i 5 posiadaj'l taki sam zakres merytoryczny i zostaly rozpatrzone wspolnie 

wplynyly 7 lipca 2020 r 

zlozone przez wniosek nr 4 i 


wniosek 

- wniosek 
nr 5, 

dotycz'l dzialki nr 629, w obrybie G-42, polozonej przy ul. Waz6w. 


Wnioskodawcy wnosZ'l 0 pozostawienie dzialki jako teren zieleni. 

Skladaj'lcy wniosek dodaj'l, ze obecny wlaSciciel z takim przeznaczeniem otrzymal j'l od 

miasta. 


Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosku nie uwzgl~dnic. 
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wplyn,!l 8 Iipca 2020 r 
zlozony przez 
dotyczy 

Wyjasnienie: 
Zgodnie z obowi,!zuj,!cym Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi zatwierdzonym uchwal,! Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej 
wLodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienion,! uchwal,! Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 6 marca 2019 r., przedmiotowa nieruchomosc znajduje sit; w terenach zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej na duzych dzialkach (M4). Zapisy Studium przewiduj,! 
mozliwosc lokalizacji w tym miejscu teren6w przeznaczonych pod zabudowt; mieszkaniow,! 
jednorodzinn,! i usrugow'!. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia studium S,! wi,!z,!ce dla organ6w 
gminy przy sporz,!dzaniu plan6w miejscowych. Wobec powyzszego przeznaczenie 
wnioskowanego terenu w projekcie planu wyl,!cznie pod funkcjt; zieleni oraz 
nieuwzglydnienie mozliwosci realizacji zabudowy jednorodzinnej naruszaloby ustalenia 
Studium. 
Ponadto obowi,!zuj,!ce Studium okrdla wymagan,! dostypnosc teren6w mieszkaniowych do 
teren6w zieleni. Potrzeby zwi,!zane z dostypnosci,! do teren6w zieleni, zapewniaj,!cych 
mozliwosc wypoczynku weekendowego (0 powierzchni minimum 3 ha), zaspokaja 
bezposrednio s,!siaduj,!ce z planem miejscowym Uroczysko Ruda Popioly - kompleks lesny 
objyty uchwal,! Nr L VIII/II 04/09 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie 
ustanowienia zesporu przyrodniczo-krajobrazowego "Ruda Willowa". 

Wnioseknr 7 

0-42, polozonej przy ul. Waz6w 12 oraz 
ul. Waz6w. 

Wnioskodawca wnosi 0: 
1) ,,zaprojektowanie w ulicy Wazow linii gazu ziemnego z moiliwosciq podlqczenia si? 

nieruchomosci do ogrzewania domow i kuchni do gotowania; 
2) zaprojektowanie szerokiej ulicy Wazow do 12 metrow z kanalizacjq deszczowq 

i chodnikiem". 
Skladaj,!cy wniosek wyjasnia, ze "obecnie ulica Wazow na wysokosci nr 12 jest szeroka na 
4 m i dwa samochody nie sq w stanie sf? wymfnqc, osoby idqce pieszo sq naraione na 
wypadek z powodu braku chodnika. Brak gazu ziemnego w ulicy Wazow uniemoiliwia 
zachowanie w okolicy czystego powietrza i poprawy klimatu". 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosek uwzgl~dnic cz~sciowo. 

Wyjasnienie: 
Zgodnie z obowi,!zuj,!cym Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi zatwierdzonym uchwal,! Nr LXIXI1753/18 Rady Miejskiej 
wLodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienion,! uchwal,! Nr VI/215119 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 6 marca 2019 r., obszar zlokalizowany na wsch6d od ul. Waz6w znajduje siy 
w terenach przeznaczonych pod zabudowy mieszkaniow,! jednorodzinn,! i usrugow,! 
(jednostki funkcjonalno-przestrzenne M3 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oraz M4 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na duiych dzialkach). Ponadto 
projekt planu uwzglydnia uregulowanie szerokosci ul. Waz6w i doprowadzenie do 
wymaganych przepisami prawa parametr6w - zgodnie z rozporz,!dzeniem Ministra 
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Transportu i Oospodarki Morskiej z dnia 2 rnarca 1999 r. w sprawie warunk6w technicznych 
jakirn powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Wobec powyzszego projekt 
planu btrdzie zapewnial szerokosc pasa drogowego, kt6ra btrdzie dawala rnozliwosc 
urnieszczenia wszystkich elernentow drogi i urzqdzen z niq zwiqzanych, w tyrn infrastruktury 
technicznej, wynikajqcych z funkcji drogi oraz uwarunkowan terenowych. 
Z dotychczasowych analiz wynika, ze zapewnienie szerokosci 12,0 rn dla ul. Wazow na calej 
jej dlugosci nie btrdzie zasadne. Ostateczne i szczegolowe ustalenia projektu planu 
rniejscowego dotyczqce szerokosci ul. Wazow oraz projektowanej infrastruktury technicznej 
zostanq doprecyzowane w trakcie dalszych prac projektowych wynikajqcych z kolejnych 
etapow procedury planistycznej. Nalezy rniec na uwadze, ze poszczegolne elernenty ukladu 
drogowego oraz infrastruktura techniczna zostanq zrealizowane rn.in. na podstawie 
stosownych decyzji adrninistracyjnych i btrdq uzaleznione od decyzji odpowiednio zarzqdcy 
drogi i gestorow sieci. 

Wnioski nr 8 21 posiadaja taki sam zakres merytoryczny zostaly rozpatrzone 
wspolnie 

wplyntr1y: 13 lipca 2020 r. - wniosek nr 8 i 17 lipca 2020 r. 
zlozone - wniosek nr 8 oraz 

- wniosek nr 21, 
QZlaH;:K nr polozonych przy ul. Tabelowej 

36a, 36/38 oraz dzialek 309/2, w obrtrbie 0-43, polozonych przy 
ul. Tabelowej 40/42. 

Wnioskodawcy wnoszq 0 "dostosowanie przedmiotowych dzialek do otoczenia i zmianr; ich 
charakteru na MN"- zabudowtr rnieszkaniowq jednorodzinnct 
Skladajqcy wnioski wyjasniajq, ze "na dzialkach 617121, 617123 usytuowane sq domy 
mieszkalne. Dzialalnosc uslugowa na dzialkach 30911 i 30912 znacznie oszpecila willowy 
charakter przedmiotowego obszaru". 
Skladaj~cy wniosek nr 21 dodajq, ze dorny rnieszkalne sq usytuowane rowniez na dzialkach 
o nr ewidencyjnych 622/8 i 622/9. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosek uwzgltrdnic cztrsciowo. 

Wyj asnienie: 
Zgodnie z obowiqzujqcyrn Studiurn uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego rniasta Lodzi zatwierdzonyrn uchwalq Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 28 rnarca 2018 r., zrnienionq uchwalq Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi 
zdnia 6 rnarca 2019 r., dzialki 0 nr ewidencyjnych 617/21 i 617/23 znajdujq sitr w terenach 
zabudowy rnieszkaniowej jednorodzinnej (M3). Zapisy Studiurn przewidujq rnoz1iwosc 
lokalizacji w tyrn rniejscu terenow przeznaczonych pod zabudowtr rnieszkaniowq 
jednorodzinnq i uslugowq. Dla zabudowy uslug handlu dokurnent wprowadza ograniczenie 
powierzchni sprzedazy do 1000 rn2, natorniast wskazywanie zabudowy rnieszkaniowej 
wielorodzinnej dopuszcza wylqcznie w zakresie obiektow istniejqcych i uzupelnienia ich 
ukladu. Dzialki 0 nr ewidencyjnych 309/1 i 309/2 znajdujq sitr wedlug Studiurn w terenach 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na duzych dzialkach (M4). Zapisy Studiurn 
przewidujq mozliwosc lokalizacji w tyrn rniejscu terenow przeznaczonych pod zabudow<t 
rnieszkaniowq jednorodzinnq i uslugowq. Dla zabudowy uslug handlu dokurnent wprowadza 
ograniczenie powierzchni sprzedaZy do 1000 rn2• Ponadto na etapie sporzqdzania planu 
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mleJscowego, przy wyznaczaniu linii rozgraniczajl.1cych tereny 0 roznym przeznaczeniu 
i roznych zasadach zagospodarowania, Studium dopuszcza mozliwosc uscislenia 
wyznaczonych w dokumencie granic jednostek funkcjonalno-przestrzennych w oparciu 
o granice istniejl.1cego zainwestowania. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia studium sl.1 wil.1zl.1ce dla organow 
gminy przy sporzl.1dzaniu planow miejscowych. Wobec powyzszego w projekcie planu 
wskazuje sili( funkcjli( mieszkaniowl.1 jednorodzinnl.1 jako wiodl.1ce przeznaczenie terenu, 
w obrli(bie ktorego zlokalizowane sl.1 dzialki 0 nr ewidencyjnych 617/21 i 617/23. 
W przypadku terenu obejmujl.1cego dzialki 0 nr ewidencyjnych 309/1 i 309/2, uzytkowanego 
obecnie wyll.1cznie na cele usrugowe, wskazano zgodnie ze Studium mozliwosc przeznaczenia 
terenu zarowno na cele mieszkaniowe, jak i usrugowe. Przeznaczenie wnioskowanych 
terenow w projekcie planu wyll.1cznie pod funkcjli( mieszkaniowl.1 jednorodzinnl.1 i zakazanie 
lokalizacji dzialalnosci usrugowej naruszaloby ustalenia Studium. 

Wnioski nr 9 18 posiadaja taki sam zakres merytoryczny zostaly rozpatrzone 
wspolnie 

- wniosek nr 9 oraz 
- wniosek nr 18, 

w obrli(bie 0-42, polozonych przy 
ul. Tabelowej. 

Wnioskodawcy wnoszl.1 0 przeznaczeme przedmiotowych dzialek pod budownictwo 
mieszkaniowe j ednorodzinne. 
Skladajl.1cy wnioski wyjasniaj'1, ze "przedmiotowe dzialki podobnie jak wi~kszosc 
sqsiadujqcych - powinny miec status MN. Nie bloki, a domy jednorodzinne. Ewentualna 
zgoda na powstanie na tych dzialkach kolejnych blokOw spowoduje, ie krajobraz otoczenia 
straci na wartosci". Dodajl.1, ze okoliczni mieszkaiicy wybudowaH swoje domy w tej cZli(sci 
miasta, aby nie mieszkac w sl.1siedztwie blokowiska. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosku nie uwzgl~dnic. 

Wyjasnienie: 
Zgodnie z obowil.1zujl.1cym Studium uwarunkowaii i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi zatwierdzonym uchwall.1 Nr LXIXI1753118 Rady Miejskiej 
wLodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienionl.1 uchwall.1 Nr VII215119 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 6 marca 2019 r., przedmiotowe dzialki znajdujl.1 si~ w terenach zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej (M3). Zapisy Studium przewidujl.1 utworzenie w tym miejscu 
terenow przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniowl.1 jednorodzinnl.1 i usrugowl.1. Studium 
dopuszcza jednak przeznaczenie terenu pod zabudow~ mieszkaniowl.1 wielorodzinnl.1, ale 
wyll.1cznie w zakresie obiektow istniejl.1cych i uzupelnienia ich ukladu. Ponadto, na etapie 
sporzl.1dzania planu miejscowego, przy wyznaczaniu Hnii rozgraniczajl.1cych tereny 0 roznym 
przeznaczeniu i roznych zasadach zagospodarowania, Studium dopuszcza mozliwosc 
uscislenia wyznaczonych w dokumencie granic jednostek funkcjonalno-przestrzennych 
w oparciu 0 granice istniejl.1cego zainwestowania. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia studium sl.1 
wil.1zl.1ce dla organow gminy przy sporzl.1dzaniu planow miejscowych. Dodatkowo nie mozna 
pominl.1c okolicznosci, ze na cZli(sci przedmiotowych nieruchomosci wydane zostaly 
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2020 r. - wniosek nr 10 i 17 lipca 2020 r. 
-

2020 r.  wniosek nr 11 i 17 lipca 2020 r. 

prawomocne decyzje, w oparciu 0 ktore moze rozPOCZqC siy proces realizacji zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej. Wobec powyzszego nieuwzglydnienie zachodzqcych 
procesow polegajqcych na rozbudowie osiedla wielorodzinnego i wyznaczeme 
wnioskowanego terenu w projekcie planu wylqcznie pod funkcjy mieszkaniowq 
jednorodzinnq naruszaloby ustalenia Studium. 

Wnioski nr 10 19 posiadaj3 taki sam zakres merytoryczny zostaly rozpatrzone 
wspolnie 

wniosek nr 19 
wniosek nr 10 oraz 

- wniosek nr 19, 

Wnioskodawcy wnOSZq 0 nieupublicznianie prywatnej drogi zlokalizowanej na dzialce 
o nr ewidencyjnym 622/2. 

Skladajqcy wnioski wyjasniajq, ze ,,jako wspOlwlasciciele prywatnej drog; na dzialce 62212 

nie [zgadzajq] si~ na koncepcj~ poprowadzenia na tym odcinku drogi miejskiej wraz ze 

wszystkimi instalacjami i polqczenie jej z kolejnq prywatnq drogq w celu przebicia do 

ul. Rozalii". Skladajqcy wnioski uzupelniajq, ze wraz ze "wsp6lwlascicielami drog; [idq] 

w kierunku koncepcji zamkni~tego osiedla". 


Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosek uwzgl'rdnic. 

Wyjasnienie: 
Dotychczasowe analizy obejmujqce uklad komunikacyjny wykonane na potrzeby projektu 
planu miejscowego, nie wykazaly koniecznosci uwzglydnienia przedmiotowej dzialki 
w ukladzie drog publicznych. Faktyczny przebieg ukladu komunikacyjnego drog publicznych 
bydzie podlegal doprecyzowaniu w trakcie dalszych prac projektowych wynikajqcych 
z kolejnych etapow procedury planistycznej. 

Wnioski nr 11 20 posiadaj3 taki sam zakres merytoryczny i zostaly rozpatrzone 
wspolnie 

wniosek nr 20 
wniosek nr 11 oraz 

wniosek nr 20, 

Wnioskodawcy wnOSZq 0 niewyznaczanie polqczenia u1. Tabelowej z ul. Granicznq. 
Skladajqcy wniosek wyjasniajq, ze powstale polqczenie staloby siy glownq drogq dojazdowq, 
szczegolnie do pobliskich blokow i ogrodow dzialkowych. 
Dodatkowo wskazujq, ze: "nat~ienie ruchu na skrzyiowaniu ul. Tabeiowej, SWieckiej 
i prywatnej drog; [zlokalizowanej na dzialce 0 nr ewidencyjnym] 62212 znaczqco obniiy 
jakoH: iycia okolicznych mieszkmic6w". 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosek uwzgl~dnic. 
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Wyjasnienie: 
Dotychczasowe analizy obejmuj,!ce uklad komunikacyjny wykonane na potrzeby projektu 
planu miejscowego, nie wykazaly koniecznosci uwzglydnienia przedmiotowej dzialki 
w ukladzie drog publicznych. Faktyczny przebieg ukladu komunikacyjnego drog publicznych 
bydzie podlegal doprecyzowaniu w trakcie dalszych prac projektowych wynikaj,!cych 
z kolejnych etapow procedury planistycznej. 

Wniosek nr 12 

wplyn,!l 15 lipca 2020 r. 

zlozony przez 

dotyczy nr: , 613/6, 613/8 613/9 w obrybie 0-42, 

polozonych przy ul. Tabelowej. 


Wnioskodawca wnosi 0: 
1) "przeznaczenie dzialek nr 619/4, 617/20, 62217 i 613/6 pod budownictwo 

jednorodzinne; 
2) zaprzestanie wydawania pozwolen na budowr; budynkow wielorodzinnych; 
3) uwzglr;dnienie zaplsow ograniczajqcych zabudowr; [na wskazanych 

nieruchomosciach] wylqcznie do budownictwa jednorodzinnego z uwzglr;dnieniem 
ochrony Lasu Ruda Popioly". 

Skladaj,!ca wniosek uzupelnia, ze "w chwili obecnej ze wzglr;du na brak miejscowego planu 
obok domkOw jednorodzinnych budowane sq budynki wielorodzinne co powoduje kompletny 
balagan architektoniczny. Dzialki G42-617/21 oraz G42-617/23 graniczq jui z blokami 
wybudowanym przez firmr; MARBUD a planuje sir; kolejnq budowr; budynkow 
wielorodzinnych przez MARBUD na dzialkach G42-613/9 i G42-613/8. Ponadto istniejqce 
drogi, ktore prawie w 100% majq nawierzchnir; gruntowq nie sq przystosowane do obslugi 
obecnego ruchu, a tym bardziej nie nadajq sir; na drogi dojazdowe do osiedli. 
Zagospodarowanie dzialek dla budownictwa wielorodzinnego powoduje takie utwardzanie 
znacznej czr;sci terenu wokOl budynkOw, co powoduje uszczelnienie nawierzchni i ze wzglr;du 
na brak kanalizacji deszczowej w okolicy moie spowodowac zalewanie okolicznych posesji. 
Teren ulic: Granicznej, Przestrzennej i Wazow graniczy bezposrednio z Lasem Ruda Popioly, 
ktory pelni funkcjr; zielonych pluc miasta (w polnocnej jego czr;sci znajduje sir; Osrodek 
Rehabilitacji Kardiologicznej), jest terenem wypoczynku i rekreacji okolicznych mieszkancow 
stqd niekontrolowany rozwoj zabudowy w szczegolnosci wielorodzinnej spowoduje jego 
degradacjr;". 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwzgl~dnic wniosek cz~sciowo. 

Wyjasnienie: 
Ad. 1) i 3) Wniosek nieuwzgledniony w zakresie dzialek 0 nr ewidencyjnych: 619/4,617/20, 
613/6, 613/8 i 613/9. Zgodnie z obowi,!zuj,!cym Studium uwarunkowan i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi zatwierdzonym uchwal,! Nr LXIXl1753118 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienion,! uchwal,! Nr VII215119 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., przedmiotowe dzialki znajduj,! siy w terenach 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (M3). Zapisy Studium przewiduj,! utworzenie 
w tym miejscu terenow przeznaczonych pod zabudowy mieszkaniow,! jednorodzinn,! 
i uslugow'!. Studium dopuszcza jednak przeznaczenie terenu pod zabudowy mieszkaniow,! 
wielorodzinn,!, ale wyl,!cznie w zakresie obiektow istniej,!cych i uzupelnienia ich ukladu. 
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wplyn(}l 15 lipca 2020 r. 

2. 

Ponadto, na etapie sporz(}dzania planu mleJscowego, przy wyznaczaniu linii 
rozgraniczaj(}cych tereny 0 roznym przeznaczeniu i roznych zasadach zagospodarowania, 
Studium dopuszcza mozliwosc uscislenia wyznaczonych w dokumencie granic jednostek 
funkcjonalno-przestrzennych w oparciu 0 granice istniej(}cego zainwestowania. Zgodnie 
z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ustalenia studium S(} wi(}z(}ce dla organow gminy przy sporz(}dzaniu planow 
miejscowych. Oodatkowo nie mozna pomin(}c okolicznosci, ze na czt;sci przedmiotowych 
nieruchomosci rozpoczt;ly sit; procesy realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
w oparciu 0 prawomocne decyzje. Wobec powyzszego nieuwzglt;dnienie zachodz(}cych 
procesow polegaj(}cych na rozbudowie osiedla wielorodzinnego i wyznaczenie 
wnioskowanego terenu w projekcie planu wyl(}cznie pod funkcjt; mieszkaniow(} 
jednorodzinn(} naruszaloby ustalenia Studium. 
Wniosek uwzglydniony w zakresie dzialki 0 nr ewidencyjnym 62217. Ozialka 
o nr ewidencyjnym 62217 znajduje sit; w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
na duZych dzialkach (M4). Zapisy Studium przewiduj(} mozliwosc lokalizacji w tym miejscu 
terenow przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniow(} jednorodzinn(} i uslugow(}. Wobec 
powyzszego wyznaczenie wnioskowanego terenu w projekcie planu pod wiod(}c(} funkcj~ 
zabudow~ mieszkaniow(} jednorodzinn(} bez mozliwosci realizacji zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, b~dzie zgodne z ustaleniami Studium. 
Ad. 2) Wniosek nieuwzglydniony w zakresie wydawania pozwolen na budow~. Zgodnie 
z art. 35 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Oz. U. z 2020 r. poz. 1333) 
wydawanie pozwolen na budowt; jest mozliwe przy zachowaniu zgodnosci projektu 
zagospodarowania terenu oraz projektu architektonicznego z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego alba decyzji 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu, w przypadku braku miejscowego planu. Przedmiotowa kwestia nie dotyczy procedury 
opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Wniosek nr 13 

zlozony przez 
dotyczy dzialkl nr 

Wnioskodawca wnosi 0: 
1) przeznaczenie terenu pod zabudow~ mieszkaniow(} jednorodzinn(}; 
2) moiJiwosc realizacji dodatkowych, wolnostoj(}cych budynkow gospodarczych lub 

garazy; 
3) ustanowienie nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony ul. Wazow; 
4) okreslenie powierzchni zabudowy do 35% powierzchni dzialkilinwestycji; 
5) okreslenie wysokosci zabudowy do 8,00 m; 
6) okreslenie mozliwosci realizacji zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych; 
7) okreslenie ksztaltu dachu i k(}ta nachylenia polaci jako: dachy plaskie, k(}t nachylenia 

polaci do 12°. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosek uwzgl-:dnic cz-:sciowo. 

Wyjasnienie: 
Ad. 1) Wniosek uwzglt;:dniony. Zgodnie z obowi(}zuj(}cym Studium uwarunkowan 
i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi zatwierdzonym uchwal(} 
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Nr LXIXl1753118 Rady Miejskiej w l..odzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienion~ uchwal~ 
Nr VII215119 Rady Miejskiej w l..odzi z dnia 6 marca 2019 L, przedmiotowa dzialka znajduje 
sit( w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dU±ych dzialkach (M4). Zapisy 
Studium przewiduj~ mozliwosc lokalizacji w tym miejscu teren6w przeznaczonych pod 
zabudowt( mieszkaniow~ jednorodzinn~ i usrugow'!. Wobec powyzszego wyznaczenie 
wnioskowanego terenu w projekcie planu pod ww. funkcjt( zabudowt( mieszkaniow~ 
jednorodzinn,!, bt(dzie zgodne z ustaleniami Studium. 
Ad. 2) Ad. 7) Wniosek uwzgh;dniony czesciowo. Ostateczne i szczeg610we ustalenia 
projektu planu miejscowego dotycz'!ce: realizacji budynk6w gospodarczych lub garaZY, 
lokalizacji Hnii zabudowy, wskaZnik6w zagospodarowania terenu oraz parametr6w 
ksztaltowania zabudowy zostan,! doprecyzowane w trakcie dalszych prac projektowych 
wynikaj~cych z kolejnych etap6w procedury planistycznej. 

Wniosek nr 14 

wplyn,!l 16 lipca 2020 r 
zlozony przez 
dotyczy nr: 14,623/5,623/6,62317,62318 i 623/9 (we 
wniosku przywolany nr dzialki 623), w obrt(bie G-42 polozonych przy ul. Tabelowej 
oraz dzialki nr 629, w obrt(bie G-42, polozonej przy uL Waz6w. 

Wnioskodawca ze wzglt(du na walory przyrodnicze okolicy i obecny profil zabudowy wnosi 
0: 

1) dla dzialki 0 nr ewidencyjnym 629: 
"ze wzgl~du na bliskosc lasu, istniejqcy drzewostan, mlejSCa l~gowe dzikiego 
ptactwa oraz nisz~ ekologicznq innych zwierzqt - przeznaczenie dzialki na tereny 
rekreacyjne, zielone, 
jeS/i powyisze nie b~dzie moiliwe - przeznaczenie terenu na budownictwo 
jednorodzinne na duzych dzialkach 0 powierzchni min. 3 tys. m2 z powierzchniq 
zabudowy maks. 20% i pow. biologicznie czynnej min. 70%, ze wzgl~du na 
uksztaltowanie terenu (przewyzszenie) [wnosi] 0 maksymalnq wysokosc zabudowy 
6 m (Ibudynki] jednokondygnacyjne),,; 

2) 	 dla dzialek 0 nr ewidencyjnych: 62311, 623/2, 623/3, 623/4, 623/5, 623/6, 62317, 623/8 
i 623/9 - "przeznaczenie terenu na budownictwo jednorodzinne na duiych dzialkach 
o powierzchni min. 2 tys. m2 z powierzchniq zabudowy maks. 20% i pow. biologicznie 
czynnq min. 70%, z wysokosciq zabudowy do 9 m (Ibudynki] dwukondygnacyjne). 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosek uwzgl~dnic cz~sciowo. 

Wyjasnienie: 
Ad. 1) Wniosek uwzglydniony czysciowo. Zgodnie z obowi'lZUj,!cym Studium uwarunkowan 

kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta l..odzi zatwierdzonym uchwal,! 
Nr LXIXl1753118 Rady Miejskiej w l..odzi z dnia 28 marca 2018 L, zmienion,! uchwal,! 
Nr VII215119 Rady Miejskiej w l..odzi z dnia 6 marca 2019 r., przedmiotowa nieruchomosc 
znajduje sit( w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na duzych dzialkach (M4). 
Zapisy Studium przewiduj~ mozliwosc lokalizacji w tym miejscu teren6w przeznaczonych 
pod zabudowt( mieszkaniow,! jednorodzinn~ i usrugow~. Zgodnie z art. 9 ust 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia studium s,! 
wi,!z,!ce dla organ6w gminy przy sporz~dzaniu plan6w miejscowych. Wobec powyzszego 
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przeznaczenie wnioskowanego terenu w projekcie planu wy1'lcznie pod funkcj« zieleni oraz 
nieuwzgl«dnienie mozliwosci realizacji zabudowy jednorodzinnej naruszaloby ustalenia 
Studium. 
Ponadto obowi'lzuj'lce Studium okresla wymagan'l dost«pnosc terenow mieszkaniowych do 
terenow zieleni. Potrzeby zwi'lzane z dost«pnosci'l do terenow zieleni, zapewniaj'lcych 
mozliwosc wypoczynku weekendowego (0 powierzchni minimum 3 ha), zaspokaja 
bezposrednio s'lsiaduj'lce z planem miejscowym Uroczysko Ruda Popioly kompleks lesny 
obj«ty uchwal'l Nr LVIIIIII04/09 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie 
ustanowienia zespolu przyrodniczo-krajobrazowego "Ruda Willowa". 
Ostateczne i szczegolowe ustalenia projektu planu miejscowego dotycz'lce minimalnej 
powierzchni dzialki budowalnej, wskaznikow zagospodarowania terenu oraz parametrow 
ksztaltowania zabudowy zostan'l doprecyzowane w trakcie dalszych prac projektowych 
wynikaj'lcych z kolejnych etapow procedury planistycznej. 
Ad. 2) Wniosek uwzglydniony cztCsciowo. Zgodnie z obowi¥uj'lcym Studium, przedmiotowe 
dzialki znajduj'l si« w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na duzych dzialkach 
(M4). Zapisy Studium przewiduj'l utworzenie w tym miejscu terenow przeznaczonych pod 
zabudow« mieszkaniow'l jednorodzinn'l i uslugow'l. Wobec powyzszego wyznaczenie 
wnioskowanego terenu w projekcie planu pod ww. funkcj« zabudow« mieszkaniow'l 
jednorodzinn'l, b«dzie zgodne z ustaleniami Studium. 
Ostateczne i szczegolowe ustalenia projektu planu miejscowego dotycz'lce minimalnej 
powierzchni dzialki budowalnej, wskaZnikow zagospodarowania terenu oraz parametrow 
ksztaltowania zabudowy zostan'l doprecyzowane w trakcie dalszych prac projektowych 
wynikaj'lcych z kolejnych etapow procedury planistycznej. 

WDiosek Dr 15 

wpfyn'll 17 lipca

iIIiIIiiiI, 
dotyczy dzialki nr 62217, w obr«bie 0-42, polozonej przy ul. Tabelowej i dzialki 
nr 61417, w obrybie 0-42 - ul. Tabelowa. 

Wnioskodawcy wnosZ'l 0: 
1) przeznaczenie dzialki 0 nr ewidencyjnym 62217 pod zabudow« mieszkaniow'l 

jednorodzinn'l, z wykluczeniem zabudowy szeregowej i bli±niaczej. 
Skladaj'lcy wniosek dodaj'l: ,,Pogodzilam sir juz z myslq, ze ta dzialka [62217] zostanie 
podzielona na mniejsze i zostanie zabudowana. Afam jednak nadziejr, ze nie zostanie ona 
zasiedlona przez lokatorow budynkow wielorodzinnyeh oraz, ze zostanq dotrzymane 
proponowane sugestie w odpowiednim dla tej okoliey studium, przedstawionym przez Aliejskq 
Praeownir Urbanistyeznq z dnia 9.12.2010, eyt.: "Studium dopuszeza w ww. jednostee 
zabudowr mieszkaniowq jednorodzinnq lub uslugowq, ze wskazaniem na dqzenie do 
uporzqdkowania struktury poprzez odpowiedniq pareelaejf dzialek (powierzehnia powyzej 
1000 mkw)." Opierajqe sir na ww. opinii MPU - wnioskujr, ze przedmiotowa dzia/ka dla 
ktorej wydano ww. Warunki Zabudowy, p%zona jest w obowiqzujqeym Studium 
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta lodzi zatwierdzonym 
uehwalq Nr LXIXl1753118 Rady Miejskiej w lodzi z dnia 28.03.2018, zmienionym uehwalq 
Nr VII215119 Rady Miejskiej w lodzi z dnia 6.03.2019 w jednostee funkejonalno
przestrzennej M4 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na duzyeh dzialkaeh. 
Natomiast zgodnie ze Studium budynki mieszkalne w zabudowie bliiniaezej i szeregowej sq 
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przewidziane do lokalizacji w sqsiedniej jednostce M3 Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, graniczqcej z przedmiotowq dzialkq od strony polnocnej". Wnioskodawcy 
uzupelniaj,!: "ta okolica znajduje si~ w otulinie Lasu Rudy Willowej, z odpowiednim 
charakterem i klimatem, znanym jui od czasow przedwojennych, co niewqtpliwie stalo si~ 
przyczynkiem do powstania tutaj szeregu osrodkow zdrowotnych np. rehabilitacji 
kardiologicznej i szkoda byloby pozwolic na utrat~ tych wlasciwosci zdrowotnych. Na pewno 
wycinanie lasu i zmniejszanie terenow zielonych na peryJeriach miasta poprzez ciqgle 
wspieranie inwestycji deweloperow nie jest dobrym kierunkiem ekorozwoju Lodzi"; 

2) odst,!pienie od prowadzenia gazu ziemnego. 
Skladaj,!cy wniosek wyjasniaj,!, ze nalezy: ,,ze wzgl~du na charakter ekologiczny domow jui 
istniejqcych - pompy ciepla, Jotowoltaika ( ..Jnakazac deweloperom i nabywcom rozwiqzania 
ekologiczne w tej kwestii"; 

3) skablowanie instalacji elektrycznej. 
Wnioskodawcy dodaj,!: "kaida burza powoduje zerwanie sieel elektrycznej i brak prqdu w tej 
oko/icy"; 

4) "wyrownanie nieco u[. Tabelowej". 

Prezydent Miasta Lodzi postanowU wniosku uwzgl~dnic cz~§ciowo. 

Wyjasnienie: 
Ad. 1) Wniosek uwzglQdniony cZQsciowo. Zgodnie z obowi,!zuj,!cym Studium uwarunkowan 
i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi zatwierdzonym uchwal,! 
Nr LXIXI1753118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienion,! uchwal,! 
Nr VI/215119 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., przedmiotowa dzialka znajduje 
sit( w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na duzych dzialkach (M4). Zapisy 
Studium przewiduj,! mozliwosc lokalizacji w tym miejscu teren6w przeznaczonych pod 
zabudowt( mieszkaniow,! jednorodzinn,! i usrugow'!. Wobec powyzszego wyznaczenie 
wnioskowanego terenu w projekcie planu pod ww. funkcjt( - zabudowt( mieszkaniow,! 
jednorodzinn,!, bt(dzie zgodne z ustaleniami Studium. 
Dotychczasowe analizy uwzglt(dniaj,!ce m.in. stan zainwestowania poszczeg61nych dzialek, 
w tym typologit( zabudowy, wykazaly brak podstaw do wykluczenia zabudowy szeregowej 
i blizniaczej jako dopuszczalnych fonn zabudowy w granicach nieruchomosci wskazanej we 
wniosku. Ostateczne i szczeg610we ustalenia projektu planu miejscowego dotycz'!ce typologii 
zabudowy zostan,! doprecyzowane w trakcie dalszych prac projektowych wynikaj,!cych 
z kolejnych etap6w procedury planistycznej. 
Ad. 2) Ad. 4) Wniosek uwzgh;dniony cZQsciowo. Projekt planu uwzglt(dnia uregulowanie 
szerokosci ul. Tabelowej i doprowadzenie do wymaganych przepisami prawa parametr6w 
zgodnie z rozporz,!dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunk6w technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich 
usytuowanie. Wobec powyzszego projekt planu bt(dzie zapewnial szerokosc pasa drogowego, 
kt6ra b<rdzie dawala mozliwosc umieszczenia wszystkich element6w drogi i urz'!dzen z ni,! 
zwi,!zanych, w tym infrastruktury technicznej, wynikaj,!cych z funkcji drogi oraz 
uwarunkowan terenowych. Ostateczne i szczeg610we ustalenia projektu planu miejscowego 
dotycz'!ce szerokosci ul. Tabelowej oraz projektowanej infrastruktury technicznej zostan,! 
doprecyzowane w trakcie dalszych prac projektowych wynikaj,!cych z kolejnych etap6w 
procedury planistycznej. Nalezy miec na uwadze, ze poszczeg61ne elementy ukladu 
drogowego oraz infrastruktura techniczna zostan,! zrealizowane m.in. na podstawie 
stosownych decyzji administracyjnych i bt(d,! uzaleznione od decyzji odpowiednio zarz'!dcy 
drogi i gestor6w sieci. Odst,!pienie "od pomyslu prowadzenia gazu w tej okolicy" wykracza 
poza zakres merytoryczny ustalen planu miejscowego. 
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W niosek nr 16 

613/8, 613/9, 62311, 623/2, 623/3, 

wplyn,!:l 17 lipca 2020 r. 
zlozony przez 
dotyczy UL.u....,n. 

623/4, 623/5, 62317, 623/8 623/9, w obr~bie G-42, polozonych przy 
ul. Tabelowej. 

Wnioskodawca wnosi 0: 
1) "przeznaczenie dzialek nr 61914, 617120, 62217 i 61316 pod budownictwo 

jednorodzinne; 
2) zaprzestanie wydawania pozwolen na budowr; budynk6w wielorodzinnych; 
3) uwzglr;dnienie zaplSOW ograniczajqcych zabudowr; [na wskazanych 

nieruchomosciach] wylqcznie do budownictwa jednorodzinnego z uwzglr;dnieniem 
ochrony Lasu Ruda Popioly". 

Skladaj,!:cy wniosek uzupelnia lOW chwili obecnej ze wzglr;du na brak miejscowego planu obok 
domkOw jednorodzinnych budowane sq budynki wielorodzinne co powoduje kompletny 
balagan architektoniczny. Dzialki G42-617121 oraz G-42-617123 graniczq jui z blokami 
wybudowanym przez jirmr; MARBUD a planuje sir; kolejnq budowr; budynk6w 
wielorodzinnych przez MARBUD na dzialkach G42-61319 i G42-61318. Ponadto istniejqce 
drogi, kt6re prawie w 100% majq nawierzchnir; gruntowq nie sq przystosowane do obslugi 
obecnego ruchu, a tym bardziej nie nadajq sir; na drogi dojazdowe do osiedli. 
Zagospodarowanie dzialek dla budownictwa wielorodzinnego powoduje takie utwardzanie 
znacznej czr;sci terenu wokOl budynk6w, co powoduje uszczelnienie nawierzchni i ze wzglr;du 
na brak kanalizacji deszczowej w okolicy moze spowodowac zalewanie okolicznych posesji. 
Teren ulic: Granicznej, Przestrzennej i Waz6w graniczy bezposrednio z Lasem Ruda Popioly, 
kt6ry pelni funkcjr; zielonych pluc miasta (w p6lnocnej jego czr;sci znajduje sir; Osrodek 
Rehabilitacji Kardiologicznej), jest terenem wypoczynku i rekreacji okolicznych mieszkanc6w 
stqd niekontrolowany rozw6j zabudowy w szczeg6lnosci wielorodzinnej spowoduje jego 
degradacjr;" . 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosek uwzgl~dnic cz~sciowo. 

Wyjasnienie: 
Ad. 1) i 3) Wniosek nieuwzglttdniony w zakresie dzialek 0 nr ewidencyjnych: 619/4, 617/20, 
61316, 613/8 i 61319. Zgodnie z obowi,!:zuj,!:cym Studium uwarunkowan i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi zatwierdzonym uchwal,!: Nr LXIXl1753118 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienion,!: uchwal,!: Nr VII215/19 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., przedmiotowe dzialki znajduj,!: si~ w terenach 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (M3). Zapisy Studium przewiduj,!: utworzenie 
w tym miejscu teren6w przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniow,!: jednorodzinn,!: 
i uslugow'!:. Studium dopuszcza jednak przeznaczenie terenu pod zabudow~ mieszkaniow,!: 
wielorodzinn,!:, ale wyl,!:cznie w zakresie obiekt6w istniej,!:cych i uzupelnienia ich ukladu. 
Ponadto, na etapie sporz,!:dzania planu mleJscowego, przy wyznaczaniu linii 
rozgraniczaj,!:cych tereny 0 roznym przeznaczeniu i r6znych zasadach zagospodarowania, 
Studium dopuszcza mozliwosc uscislenia wyznaczonych w dokumencie granic jednostek 
funkcjonalno-przestrzennych w oparciu 0 granice istniej,!:cego zainwestowania. Zgodnie 
z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ustalenia studium S,!: wi,!:z,!:ce dla organow gminy przy sporz,!:dzaniu planow 
miejscowych. Dodatkowo nie mozna pomin,!:c okolicznosci, ze na cz~sci przedmiotowych 
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nieruchomosci rozpoczyly Sly procesy realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
w oparciu 0 prawomocne decyzje. Wobec powyzszego nieuwzglydnienie zachodz<lcych 
proces6w polegaj<lcych na rozbudowie osiedla wielorodzinnego i wyznaczenie 
wnioskowanego terenu w projekcie planu wy1<lcznie pod funkcjy mieszkaniow<l 
jednorodzinn<l naruszaloby ustalenia Studium. 
Wniosek uwzglydniony w zakresie dzialek 0 nr ewidencyjnych: 62217, 62311, 623/2, 623/3, 
623/4, 623/5, 623/6, 62317, 623/8 i 623/9. Ww. nieruchomosci znajduj<l siy w terenach 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na duzych dzialkach (M4). Zapisy Studium 
przewiduj<l mozliwosc lokalizacji w tym miejscu teren6w przeznaczonych pod zabudowy 
mieszkaniow<l jednorodzinn<l i usrugOW<l. Wobec powyzszego wyznaczenie wnioskowanego 
terenu w projekcie planu pod wiod<lc<l funkcjl( - zabudowl( mieszkaniow<l jednorodzinn<l bez 
mozliwosci realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, bl(dzie zgodne z ustaleniami 
Studium. 
Ad. 2) Wniosek nieuwzglydniony w zakresie wydawania pozwolen na budowy. Zgodnie 
z art. 35 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wydawanie pozwolen na budowl( jest 
mozliwe przy zachowaniu zgodnosci projektu zagospodarowania terenu oraz projektu 
architektonicznego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo 
decyzji 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku miejscowego 
planu. Przedmiotowa kwestia nie dotyczy procedury opracowywania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

Wniosek nr 22 

wplyn<ll 20 lipca 2020 r. (data wplywu do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej), 

16 lipca 2020 ~ocztowego), 


zlozony przez_, 

dotyczy dzialek nr 622/2 i 623/5, w obrl(bie 0-42. 


Wnioskodawca wnosi aby ,,pozostawie obslug~ komunikacyjnq m. in. dzialek 622127, 622128. 
622129, 622130, 622131 oraz 622117, 62215 i 62214 w obecnym ksztalcie poprzez drog~ 
prywatnq stanowiqcq dzialk~ 62212 i nie dokonywac w tym zakresie iadnych zmian, 
w szczegolnosci aby nie tworzyc drogi publicznej nowej ulicy lqczqcej ulic~ Tabelowq od 
posesji 0 numerze 29 (dzialka 622117) z ulicq Roza/ii". 
Skladaj<lcy wniosek wyjasnia, ze: "obecna obsluga komunikacyjna dzialek 622127, 622128, 
622129, 622130, 622131 oraz 622117, 62215 i 62214 jest wystarczajqca i adekwatna do 
oczekiwan i potrzeb mieszkancow. Droga prywatna powstala z wydzielenia dzialki 62212 
spelnia w pelni swojq rol~ i brak jest uzasadnienia do jakiejkolwiek zmiany obecnego ukladu 
komunikacyjnego polegajqcego na wykorzystaniu dzialki 62212 jako publicznej ulicy. Siec 
uzbrojenia terenu dla niemal wszystkich dzialek jest zrealizowana i zapewnia wyposaienie ich 
w niezb~dne media. Obecna zabudowa jednorodzinna zostala zaprojektowana i zrealizowana 
przy zaloieniu braku uciqiliwosci ze strony przejeidiajqcych w okolicy pojazdow, co 
powodowaloby daleko idqcy dyskomfort w razie przeznaczenia drogi sluiqcej do obslugi 
wylqcznie mieszkancow rowniei do obslugi ruchu osob trzecich. Cz~sc dzialki 62212 
porosni~ta jest starymi drzewami i zmiana charakteru tej dzialki lqczylaby si~ z koniecznosciq 
ich wyci~cia. Na tym obszarze ruch publiczny zarowno kolowy, jak i pieszy bez przeszkod 
powinien bye obslugiwany obecnq sieciq drogowq i dla jego polepszenia konieczna jest 
poprawa jakosci ulic i ich utwardzenie, nie zas wywlaszczanie i budowa nowych ulic 
w mle}SCe dotychczasowych drog prywatnych. Dodatkowo pozostawienie obecnego 
charakteru dla dzialki 62212 spowoduje znaczqce oszcz~dnosci dla budietu w postaci 
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chociatby kosztow wywlaszczenia oraz utwardzenia dzialki 622/2 a talde jej pozniejszej 
konserwacji i utrzymania. Zaoszczfdzone w ten sposob srodki mogq zostac przeznaczone 
chociatby na poprawf stanu innych ulic w obszarze objftym planem, bfdqcych obecnie 
w dyspozycji Urzfdu Miasta Lodzi, ktorych stan jest cZfsto bardzo zly. Z powytszych 
wzg/fdow, brak jest uzasadnienia dla utworzenia publicznego ciqgu komunikacyjnego przez 
dzialkf 623/5". 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosek uwzgl~dnic. 

Wyjasnienie: 
Dotychczasowe analizy obejmuj~ce uklad komunikacyjny wykonane na potrzeby projektu 
planu miejscowego, nie wykazaly koniecznosci uwzgl~dnienia przedmiotowej dzialki 
w ukladzie dr6g publicznych. Faktyczny przebieg ukladu komunikacyjnego dr6g publicznych 
b~dzie podlegal doprecyzowaniu w trakcie dalszych prac projektowych wynikaj~cych 

z kolejnych etap6w procedury planistycznej. 

~~ 

Hanna ZDANOWSKA 
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