
ZARZl\DZENIE Nr J 9,u,NIII/19 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia .2,~ ,(.~e'Yr(.A.io... 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia wnioskow zlozonyeh w zwi~zku z ogloszeniem 0 przyst~pieniu 

do sporz~dzenia miejseowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ez~sei 
obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie alei Tadeusza Koseiuszki oraz ulie: 

Ludwika Zamenhofa i Piotrkowskiej. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) oraz art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. 
poz. 60, 235, 730 i 1009), w wykonaniu uchwaly Nr LXXIII1905118 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przyst~pienia do sporz~dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla czysci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie alei 
Tadeusza Kosciuszki oraz ulic: Ludwika Zamenhofa i Piotrkowskiej 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Rozpatrujy wnioski zlozone w zwi~ku z ogloszeniem 0 przyst~pieniu 

do sporz~dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czysci obszaru 
miasta Lodzi polozonej w rejonie alei Tadeusza Kosciuszki oraz ulic: Ludwika Zamenhofa 
i Piotrkowskiej, zgodnie z rozstrzygniyciem, stanowi~cym zal~cznik do zarz~dzenia. 

§ 2. Wykonanie zarz~dzenia powlerzam Dyrektorowi Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej w Lodzi. 

§ 3. Zarz~dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 

PREZYDENT MI~ 

Hanna ZDANOWSKA 



Zal,!cznik 
do zarz,!dzenia NrA9%l/VIIIIl9 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 16 5i&YpYli\1\ 2019 r. 

Rozstrzygni~eie 0 sposobie rozpatrzenia wnioskow zlozonyeh w zwi~zku z ogloszeniem 
o przyst~pieniu do sporz~dzenia miejseowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla ez~sei obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie alei Tadeusza Koseiuszki oraz ulie: 

Ludwika Zamenhofa i Piotrkowskiej. 

W okresie przewidzianym do skladania wniosk6w, tj. od 27 czerwca 2018 r. do 27 lipca 
2018 r. wplynelo 10 wnioskow. Zlozone wnioski zostaly ponumerowane w celu ulatwienia ich 
identyfikacji. 

Wniosek nr 1 
- wplyn,!l 23 lipca 2018 r., 
- zlozony przez ~ieszkaniowej Piotrkowska 121 reprezentowany przez 

adwokata Pana_, 
- dotyczy nieruchomosci polozonej przy ul. Piotrkowskiej 121, dzialka ewidencyjna nr 224/2 

w obrybie S-6 

Wnioskodawea wnosi 0 nieprzeznaczanie obszar6w znajduj,!cych siy w obowi,!zuj,!cym planie 
miejscowym (uchwala Nr XLVIIIIl2281l7 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 10 maja 
2017 r.) w granicach teren6w 3KDDW i 2.04.KSp odpowiednio pod drogy publiczn'! oraz 
zabudowy parkingow,!; 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwzgl~dnic wniosek. 

Wyjasnienie: Jednym z cel6w sporz,!dzenia przedmiotowego planu mleJscowego, kt6ry po 
uchwaleniu uchyli fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czysci 
obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie alei: Tadeusza Kosciuszki i Adama Mickiewicza oraz 
ulic: Andrzeja Struga i Piotrkowskiej jest modyfikacja rozwi,!zan planistycznych polegaj,!ca na 
rezygnacj i z wyznaczenia na nieruchomosciach polozonych przy ul. Piotrkowskiej 121, 123 
i 125 oraz ul. Ludwika Zamenhofa 113 i 5 terenu drogi publicznej (3KDDW)· oraz 
przylegaj,!cego do niej terenu zabudowy parkingowej (2.04.KSp). Obszary objyte ww. terenami 
zostan,! w projekcie planu miejscowego wl'!czone w teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i uslugowej. 

Wniosek nr 2 
- wplyn,!l 24 lipca 2018 r., 
- zlozony przez Pana 
- dotyczy nieruchomosci polozonej przy ul. Piotrkowskiej 125, dzialki nr 227/5 i 227/6, obryb 

S-6 

Wnioskodawea sklada nastypuj,!cy wniosek: 

,,Nie zgadzam sif na iadne uszczuplenie powierzchni przynaleinej do posesji Piotrkowska 125 
z nastfpujqcych powod6w: 

1. Spowoduje to ograniczenie funkcji uslugowo-mieszkalnych naszego budynku (m.in. 
zmniejszenie ilosci firm, a wifc tei zmniejszenie wplyw6w z podatk6w - od 



nieruchomosci, dochodowych i VAT}. Teren ten jest zapleczem gospodarczym 
(pojemniki na odpady i miejsce manewrowe). 

2. Sqsiadujqcy grunt stanowi teren naturalnej zieleni co jest oczywistq wartosciq, zwlaszcza 
przy "zabetonowaniu Lodzi". 

3. W latach 70-tych zostalismy wywlaszczeni z cze;sci tych dzialek Nie chcemy teby 
podobne, wedlug mnie nieuzasadnione dzialania odbywaly sie; rowniet obecnie ( .. .) " 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwzgl~dnic wniosek. 

Wyjasnienie: W projekcie planu nie przewiduje siy ustalen kt6re skutkowalyby uszczupleniem 
powierzchni przedmiotowej nieruchomosci. Wskazane we wniosku dzialki nr 227/5 i 227/6 
zostan,! w calosci wl'!czone w granice terenu przeznaczonego pod zabudowy mieszkaniow,! 
wielorodzinn,! i uslugow,!, w ramach kt6rego dopuszczone zostan,! wszystkie elementy 
zagospodarowania tworz'!ce calosc funkcjonaln,! wraz z obiektami budowlanymi 
i urz,!dzeniami budowlanymi dopuszczonymi ustaleniami planu, w tym m.in. wskazane we 
wniosku zaplecze gospodarcze oraz zielen. 

Wniosek nr 3 
- wplyn,!l 25 lipca 2018 r., 
- zlozony przez Pani,! i Pana 
- dotyczy nieruchomosci polozonej przy ul. Piotrkowskiej 125, dzialki nr 227/5 i 227/6, obryb 

S-6 

Wnioskodawcy skladaj,! nastypuj,!cy wniosek: 

"Nie zgadzamy sie; na tadne uszczuplenie powierzchni naszych dzialek z powodow jak nitej: 
Ograniczy to funkcje; uslugowo-mieszkalne naszej posesji (zmniejszy ilosc najemcow) co 
w konsekwencji wplynie na zmniejszenie podatku od nieruchomosci i podatkow skarbowych. 
Sporny kawalek dzialki jest utytkowany jako placyk manewrowy i na pojemniki na odpady. 
Sqsiadujqcy grunt, z ktorego zostalismy wywlaszczeni za czasow komuny stanowi oaze; zieleni 
nie do przecenienia. Prosze; uszanowac prawo wlasnosci do dysponowania wlasnym 
majqtkiem. " 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwzgl~dnic wniosek. 

Wyjasnienie: W projekcie planu nie przewiduje siy ustalen kt6re skutkowalyby uszczupleniem 
powierzchni przedmiotowej nieruchomosci. Wskazane we wniosku dzialki nr 227/5 i 227/6 
zostan,! w calosci wl'!czone w granice terenu przeznaczonego pod zabudowy mieszkaniow,! 
wielorodzinn,! i uslugow,!, w ramach kt6rego dopuszczone zostan,! wszystkie elementy 
zagospodarowania tworz'!ce calosc funkcjonaln,! wraz z obiektami budowlanymi 
i urz,!dzeniami budowlanymi dopuszczonymi ustaleniami planu, w tym m.in. wskazane we 
wniosku zaplecze gospodarcze oraz zielen. 

Wniosek nr 4 
- wplyn,!l 25 lipca 2018 r., 
- zlozony przez Pani,! Pana _ 

reprezentowanych przez Pana 
- dotyczy nieruchomosci polozonej przy . Piotrkowskiej 125, dzialki nr 227/5 i 227/6, obryb 

S-6 



Wnioskodawcy skladaj,! nastypuj,!cy wniosek: 

.,Nie zgadzamy si£i na tadne uszczuplenie powierzchni naszych dzialek z powodow jak nitej: 
Ograniczy to funkcj£i uslugowo-mieszkalnq budynku (zmniejszy ilose najemcow) a tym samym 
zmniejszy wartose budynku i placone przez nas podatki (od nieruchomosci, skarbowe). Koniec 
podworka stanowi zaplecze gospodarcze (ustawienie pojemnikow na odpady, zawracanie 
pojazdow). Sqsiadujqcy grunt, z ktorego zostala wywlaszczona nasza Mama za czasow komuny 
stanowi teren zielony tak niezb£idny w centrum miasta . ., 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwzgl~dnic wniosek. 

Wyjasnienie: W projekcie planu nie przewiduje siy ustalen ktore skutkowalyby uszczupleniem 
powierzchni przedmiotowej nieruchomosci. Wskazane we wniosku dzialki nr 227/5 i 227/6 
zostan,! w calosci wl'!czone w granice terenu przeznaczonego pod zabudowy mieszkaniow,! 
wielorodzinn,! i uslugow,!, w ramach ktorego dopuszczone zostan,! wszystkie elementy 
zagospodarowania tworz'!ce calosc funkcjonaln,! wraz z obiektami budowlanymi 
i urz,!dzeniami budowlanymi dopuszczonymi ustaleniami planu, w tym m.in. wskazane we 
wniosku zaplecze gospodarcze oraz zielen. 

Wniosek nr 5 
wplyn,!l 25 lipca 2018 r., 

_~ez Pana reprezentowanego przez 

dotyczy nieruchomosci polozonej przy ul. Piotrkowskiej 125, dzialki nr 227/5 i 227/6, obryb 
S-6 

Wnioskodawca sklada nastypuj,!cy wniosek: 

"Nie zgadzamy si£i na tadne uszczuplenie powierzchni w/w naszych dzialek z powodow jak 
nitej: 
Ograniczy to funkcj£i uslugowo-mieszkalne budynku (zmniejszy ilose najemcow) co spowoduje 
utrat£i wartosci budynku a w konsekwencji zmniejszy odprowadzane przez nas podatki (od 
nieruchomosci, skarbowe). Koniec podworka jest niezb£idny do celow gospodarczych 
tj. ustawienie pojemnikow na odpady, plac manewrowy, itp. Sqsiadujqcy z nami teren byl i jest 
przeznaczony na zielen. " 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwzgl~dnic wniosek. 

Wyjasnienie: W projekcie planu nie przewiduje siy ustalen ktore skutkowalyby uszczupleniem 
powierzchni przedmiotowej nieruchomosci. Wskazane we wniosku dzialki nr 227/5 i 227/6 
zostan,! w calosci wl'!czone w granice terenu przeznaczonego pod zabudowy mieszkaniow,! 
wielorodzinn,! i uslugow,!, w ramach ktorego dopuszczone zostan,! wszystkie elementy 
zagospodarowania tworz'!ce calosc funkcjonaln,! wraz z obiektami budowlanymi 
i urz,!dzeniami budowlanymi dopuszczonymi ustaleniami planu, w tym m.in. wskazane we 
wniosku zaplecze gospodarcze oraz zielen. 

Wniosek nr 6 
- wplyn,!l 25 lipca 2018 r., 
- zlozony przez Pani,! _ reprezentowan'! przez Pana 



- dotyczy nieruchomosci polozonej przy ul. Piotrkowskiej 125, dzialki nr 227/5 i 227/6, obryb 
S-6 

Wnioskodawca sklada nastypuj,!cy wniosek: 

"Nie zgadzam sift na zadne uszczuplenie powierzchni naszych dzialek z powodow jak nizej: 
Ograniczy to funkcjf( uslugowo-mieszkalnq budynku (zmniejszy ilosc najemcow) co spowoduje 
utratf( wartosci budynku i zmniejszy placone podatki (od nieruchomosci, skarbowe). Koniec 
podworka stanowi zaplecze gospodarcze (pojemniki na odpady, zawracanie pojazdow). 
Sqsiadujqcy grunt, z ktorego zostala wywlaszczona w latach 70 moja Mama jest terenem 
zielonym stanowiqcym wartosc samq w sobie. " 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwzgl~dnic wniosek. 

Wyjasnienie: W projekcie planu nie przewiduje siy ustalen kt6re skutkowalyby uszczupleniem 
powierzchni przedmiotowej nieruchomosci. Wskazane we wniosku dzialki nr 227/5 i 227/6 
zostan,! w calosci wl'!czone w granice terenu przeznaczonego pod zabudowy mieszkaniow,! 
wielorodzinn,! i uslugow,!, w ramach kt6rego dopuszczone zostan,! wszystkie elementy 
zagospodarowania two rz'!c e calosc funkcjonaln,! wraz z obiektami budowlanymi 
i urz,!dzeniami budowlanymi dopuszczonymi ustaleniami planu, w tym m.in. wskazane we 
wniosku zaplecze gospodarcze oraz zielen. 

Wniosek nr 7 
- wplyn,!l 27 lipca 2018 r., 
- zlozony przez Pana 
- dotyczy nieruchomosci polozonej przy ul. Piotrkowskiej 115/119, dzialka nr 222/3, obryb 

S-6 

Wnioskodawca wnosi 0 zakwalifikowanie calej dzialki nr 222/3 jako terenu MW/U (teren 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i uslugowej); 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwzgl~dnic wniosek. 

Wyjasnienie: Wskazana we wniosku dzialka nr 222/3 zostanie w projekcie planu przeznaczona 
w calosci pod zabudowy mieszkaniow,! wielorodzinn,! i uslugow'!. 

Wniosek nr 8 
- wplyn,!127 lipca 2018 r., 
- zlozony przez Pana 
- dotyczy nieruchomosci polozonej przy ul. Piotrkowskiej 123, dzialka nr 226, obryb S-6 

Wnioskodawca wnosi 0 przyjycie takich ustalen projektu planu, kt6re wyklucz,! mozliwosc 
realizacji parkingu wielopoziomowego wraz z drog,! dojazdow,! na obszarze znajduj,!cym siy 
w obowi,!zuj,!cym planie miejscowym (uchwala Nr XLVIII/1228/17 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 10 maja 2017 r.) w granicach terenow 2.04.KSp i 3KDDW. 

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



Wniosek uwzglydniony w zakresie rezygnacji z wyznaczania na obszarze wskazanym we 
wniosku terenu drogi dojazdowej oraz terenu zabudowy parkingowej. 

Wniosek nieuwzglydniony w zakresie przyjycia w projekcie planu ustalen uniemozliwiaj,!cych 
realizacjy parkingu wielopoziomowego. Zgodnie z obowi,!zuj,!cym planem miejscowym dla 
czysci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie alei: Tadeusza Kosciuszki i Adama 
Mickiewicza oraz ulic: Andrzeja Struga i Piotrkowskiej na czysci nieruchomosci polozonej przy 
ul. Piotrkowskiej 123 zostal wyznaczony teren zabudowy parkingowej. W zwi,!zku 
z licznymi wnioskami dotycz,!cymi zmiany przyjytych ustalen planistycznych Rada Miejska 
w Lodzi podjyla decyzjy 0 potrzebie opracowania nowego planu miejscowego, kt6ry po 
uchwaleniu uchyli fragment ww. planu miejscowego. Jednym z jego ce16w jest modyfikacja 
rozwi,!zan planistycznych polegaj,!ca na rezygnacji z wyznaczania na przedmiotowym 
fragmencie nieruchomosci terenu zabudowy parkingowej. W zwi,!zku z powyzszym obszar ten 
zostanie wraz z pozostal,! cZysci,! nieruchomosci polozonej przy ul Piotrkowskiej 123 wl'!czony 
w teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i uslugowej, w ramach kt6rego wlasciciele 
nieruchomosci byd,! mogli realizowac zar6wno mleJsca postojowe (stanowi,!ce 
zagospodarowanie tworz'!ce calosc funkcjonaln,! wraz z obiektami budowlanymi 
i urz,!dzeniami budowlanymi dopuszczonymi ustaleniami planu) jak garaze 
wielostanowiskowe (stanowi,!ce przeznaczenie uzupelniaj,!ce dla terenu). 

Wniosek nr 9 
- wplyn,!l271ipca 2018 r., 
- zlozony przez Sp6ldzielniy Mieszkaniow,! "Centrum S", 
- dotyczy nieruchomosci polozonej przy ul. Zamenhofa 3A, dzialki nr 322/5, 229/4 i 8/57, 

obryb S-6 

Wnioskodawca wnosi 0 nabycie od Gminy dzialek gruntu 0 nr ewidencyjnych 322/5, 229/4 
i 8/57. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzgl~dnic wniosku. 

Wyjasnienie: Wniosek nie dotyczy ustalen projektu planu miejscowego. Zasady zbywania 
i nabywania nieruchomosci z gminnego zasobu nieruchomosci reguluj,! przepisy z zakresu 
gospodarki nieruchomosciami. Nalezy jednak zaznaczyc, ze dzialki wskazane we wniosku nie 
powinny stanowic przedmiotu sprzedazy. Zgodnie z ustaleniami obowi,!zuj,!cego planu 
miejscowego (uchwala Nr XL VI II 11 22811 7 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 10 maja 2017 r.), 
obejmuj,!cego przedmiotow,! nieruchomosc znalazly siy one bowiem w granicach teren6w 
stanowi,!cych inwestycjy celu publicznego (plac publiczny oraz droga publiczna). Podobne 
rozwi,!zanie zostanie zastosowane takZe w opracowywanym projekcie planu miejscowego. 

Wniosek nr 10 
- wplyn,!l 27 lipca 2018 r., 
- zlozony przez Sp6ldzielniy Mieszkaniow,! "Centrum S", 
- dotyczy nieruchomosci polozonej przy ul. Zamenhofa 1/3 i ul. Zamenhofa 5, dzialki nr 8/56, 

225/2, 226/3, 228/5, 229/3 i 229/6, obryb S-6 

Wnioskodawca sklada nastypuj,!ce wnioski: 

1) wnosi 0 ustanowienie drogi przeciwpozarowej od al. Kosciuszki (na dzialkach 8/56 
i 229/3); 



Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzgl~dnic wniosku w pkt 1. 

Wyjasnienie: Wniosek nie dotyczy ustalen projektu planu miejscowego. Ustanawianie drogi 
przeciwpozarowej lezy poza jego zakresem. 

2) wnosi 0 umozliwienie nabycia drogi od ul. Zamenhofa, byd,!cej w uzytkowaniu 
wieczystym Sp6ldzielni (dzialka 229/5); 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzgl~dnic wniosku w pkt 2. 

Wyjasnienie: Wniosek nie dotyczy ustalen projektu planu miejscowego. Zasady zbywania 
i nabywania nieruchomosci z gminnego zasobu nieruchomosci reguluj,! przepisy z zakresu 
gospodarki nieruchomosciami. Nalezy jednak zaznaczyc, ze dzialka wskazana we wniosku nie 
powinna stanowic przedmiotu sprzedazy. Zgodnie z ustaleniami obowi,!zuj,!cego planu 
miejscowego (uchwala Nr XL VIII11228117 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 10 maja 2017 r.), 
obejmuj,!cego przedmiotow,! nieruchomosc przewazaj'!ca CZySC ww. dzialki znalazla siy 
bowiem w granicach terenu placu publicznego, stanowi,!cego inwestycjy celu publicznego. 
Podobne rozwi,!zanie zostanie zastosowane takZe w opracowywanym projekcie planu 
miejscowego. 

3) wnosi 0 zachowanie istniej,!cego skweru z zieleni,! (dzialki 228/5 i 226/3); 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwzgl~dnic wniosek w pkt 3. 

Wyjasnienie: W projekcie planu miejscowego zostan,! zaproponowane takie ustalenia, kt6re 
umozliwi,! zachowanie istniej,!cego skweru. Zostanie on wl'!czony w granice terenu 
przeznaczonego pod zabudowy mieszkaniow,! wielorodzinn,! i usrugow,!, w ramach kt6rego 
zielen stanowi zagospodarowanie tworz'!ce calosc funkcjonaln,! wraz z obiektami 
budowlanymi i urz,!dzeniami budowlanymi dopuszczonymi ustaleniami planu. Nalezy r6wniez 
zaznaczyc, ze decyzja dotycz'!ca tego czy istniej,!cy skwer zostanie zachowany lub czy miejsce 
to zostanie zagospodarowane winny spos6b nalezy do wlascicieli danej nieruchomosci. 

4) wnosi 0 zachowanie istniej,!cego parkingu przeznaczonego wyl,!cznie dla wlascicieli 
lokali mieszkalnych i uslugowych; 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil cz~sciowo uwzgl~dnic wniosek w pkt 4. 

Wyjasnienie: 

Wniosek uwzglydniony w zakresie przyjycia takich ustalen planistycznych, kt6re umozliwi,! 
zachowanie istniej,!cego parkingu. Zostanie on wl'!czony w granice terenu przeznaczonego pod 
zabudowy mieszkaniow,! wielorodzinn,! i uslugow,!, w ramach kt6rego miejsca postojowe 
stanowi,! zagospodarowanie tworz'!ce calosc funkcjonaln,! wraz z obiektami budowlanymi 
i urz,!dzeniami budowlanymi dopuszczonymi ustaleniami planu. Nalezy r6wniez zaznaczyc, ze 
decyzja dotycz'!ca tego czy istniej,!cy parking zostanie zachowany czy miejsce to zostanie 
zagospodarowane winny spos6b nalezy do wlascicieli danej nieruchomosci. 

Wniosek nieuwzglydniony w zakresie przeznaczania ww. parkingu wyl,!cznie dla wlascicieli 
lokali mieszkalnych i uslugowych zlokalizowanych na przedmiotowej nieruchomosci. Wniosek 



nie dotyczy ustalen projektu planu miejscowego. 0 tym kto bydzie korzystal z konkretnego 
parkingu nie decyduje plan miejscowy tylko wlasciciele danej nieruchomosci. 

5) wnosi 0 zachowanie terenu zamkniytego ze wszystkich stron, dostypnego wy1'lcznie dla 
wlascicieli Iokali; 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzgl~dnic wniosku w pkt 5. 

Wyjasnienie: Wniosek nie dotyczy ustalen projektu planu miejscowego. 0 tym czy dany teren 
bydzie dostypny wy1'lcznie dla wlascicieli Iokali oraz czy zostanie on zamkniyty nie decyduje 
plan miejscowy tylko wlasciciele danej nieruchomosci. 

6) wnosi 0 zachowanie budynku gospodarczego (dzialka 228/5); 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwzgl~dnic wniosek w pkt 6. 

Wyjasnienie: W projekcie planu miejscowego zostan'l zaproponowane ustalenia poIegaj'lce na 
w1'lczeniu ww. budynku gospodarczego w granice terenu przeznaczonego pod zabudowy 
mieszkaniow'l wielorodzinn'l i usrugOW'l, w ramach kt6rego stanowie on bydzie 
zagospodarowanie tworz'lce calose funkcjonaln'l wraz z obiektami budowlanymi 
i urz'ldzeniami budowlanymi dopuszczonymi ustaleniami planu. Nalezy jednak zauwazye, ze 
projekt planu, podobnie jak obowi'lzuj'lcy plan miejscowy (uchwala Nr XLVIIII1228/17 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 10 maja 2017 r.) obejmuj'lcy przedmiotow'l nieruchomose, ustalitakze 
zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego maj'lce na celu ochrony krajobrazu 
kulturowego i zabytkowego ukladu urbanistycznego kwarta16w polozonych wzdluz 
ul. Piotrkowskiej. Jedn'l z takich zasad jest zakaz Iokalizacji wolnostoj'lcych budynk6w 
gospodarczych. Odnosie siy on jednak bydzie wy1'lcznie do nowych obiekt6w. Istniej'lce 
wolnostoj'lce budynki gospodarcze byd'l mogly bye uzytkowane w spos6b dotychczasowy 
z prawem do remontu. 

7) wnosi 0 przeznaczenie drogi wjazdowej (wjazd i wyjazd) od ul. Zamenhofa wy1'lcznie 
dla wlascicieli nieruchomosci 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzgl~dnic wniosku w pkt 7. 

Wyjasnienie: Wniosek nie dotyczy ustalen projektu planu miejscowego. Zadaniem planu 
miejscowego jest zapewnienie poszczeg6Inym nieruchomosciom znajduj'lcym siy w jego 
granicach dostypu do drogi publicznej, kt6ry to warunek zostanie spelniony. Wskazana we 
wniosku droga wjazdowa poprzez kt6r'l aktualnie odbywa siy wjazd i wyjazd od strony 
ul. Ludwika Zamenhofa zostanie w1'lczona w projekcie planu miejscowego, podobnie jak 
w planie obowi'lzuj'lcym (uchwala Nr XL VIIII1228117 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 10 maja 
2017 r.) obejmuj'lcym przedmiotow'l nieruchomose, w granice terenu placu publicznego. 
Dodatkowo dla terenu placu zostan'l przyjyte takie ustalenia, kt6re umozliwi'l obslugy 
komunikacyjn'l nieruchomosci przylegaj'lcych do niego. Zadaniem planu nie jest natomiast 
rozstrzygniycie, z kt6rej drogi publicznej ma nast'lpie obsluga komunikacyjna poszczeg6Inych 
nieruchomosci. Ustalenie szczeg610wej Iokalizacji pol'lczenia drogi publicznej 
z nieruchomosci'l polozon'l przy drodze, stanowi'lce bezposrednie miejsce dostypu do drogi 
publicznej w rozumieniu przepis6w 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowi 
przedmiot uzgodnienia wlasciciela nieruchomosci z wlasciwym zarz'ldc'l drogi w oparciu 



o przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 
z p6zn. zm.). 

8) nie wyraza zgody na ustanowienie drogi publicznej na dzialkach nr 225/2, 226/3, 228/5 
i 229/5; 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwzgl~dnic wniosek w pkt 8. 

Wyjasnienie: W projekcie planu miejscowego nie przewiduje siy wyznaczania terenu drogi 
publicznej na wskazanych we wniosku dzialkach. Dzialki nr 225/2 i 226/3 zostan,! wl'!czone 
w calosci w gran ice terenu przeznaczonego pod zabudowy mieszkaniow,! wielorodzinn,! 
i uslugow,!, dzialka nr 228/5 zostanie przeznaczona w przewazaj'!cej mierze pod zabudowy 
mieszkaniow,! wielorodzinn,! i uslugow,! oraz w niewielkim fragmencie pod plac publiczny, 
natomiast dzialka nr 229/5 zostanie przeznaczona w przewazaj'!cej mierze pod plac publiczny 
oraz czysciowo pod zabudowy mieszkaniow,! wielorodzinn,! i uslugow'!. 

9) nie wyraza zgody na parking na dziake 228/5 oraz 226/3 dostypny dla ludzi z zewn'!trz; 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwzgl~dnic wniosek w pkt 9. 

Wyjasnienie: W projekcie planu nie przewiduje siy wyznaczania zar6wno terenu zabudowy 
parkingowej jak i terenu parkingu powierzchniowego. Wskazane we wniosku dzialki nr 228/5 i 
226/3 zostan,! wl'!czone w granice terenu przeznaczonego pod zabudowy mieszkaniow,! 
wielorodzinn,! i usrugow,! (z wyj,!tkiem poludniowo-zachodniego fragmentu dzialki 228/5 
przeznaczonego pod plac publiczny), w ramach kt6rego mozliwa bydzie realizacja miejsc 
postojowych (stanowi'!cych zagospodarowanie tworz'!ce calosc funkcjonaln,! wraz z obiektami 
budowlanymi i urz,!dzeniami budowlanymi dopuszczonymi ustaleniami planu) jak i garazy 
wielostanowiskowych (stanowi'!cych przeznaczenie uzupelniaj,!ce dla terenu). 0 tym jaki 
rodzaj parkingu zostanie zrealizowany oraz kto bydzie z tych miejsc korzystal nie decyduje 
plan miejscowy tylko wlasciciele danej nieruchomosci. 

10) nie wyraza zgody na zburzenie budynku gospodarczego dla potrzeb parkingu 
wielopoziomowego (dzialka 228/5); 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwzgl~dnic wniosek w pkt 10. 

Wyjasnienie: W projekcie planu nie przewiduje siy wyznaczania terenu zabudowy 
parkingowej, kt6rej realizacja doprowadzHaby do zburzenia budynku gospodarczego. 

11) nie wyraza zgody na wywlaszczenie nieruchomosci byd,!cej wlasnosci,! Sp6ldzielni 
Mieszkaniowej "Centrum S" na zaden cel. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzgl~dnic wniosku w pkt 11. 

Wyjasnienie: Obowi,!zuj,!cy plan miejscowy (uchwala Nr XL VIII/1228117 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 10 maja 2017 r.) obejmuj,!cy przedmiotow,! nieruchomosc wskazuje obszar 
polozony w narozniku al. Tadeusza Kosciuszki i ul. Ludwika Zamenhofa jako przestrzen 
publiczn,!, na kt6r,! skladaj,! siy plac publiczny (teren 2.06.PP) oraz droga publiczna (teren 
lKDZ+T). Obszar ten obejmuje w calosci dzialki nr 8/56 i 229/3 oraz poludniowo-zachodni 
fragment dzialki nr 228/5, a takZe wiyksz,! CZySC dzialki nr 229/5. Rozwi,!zanie polegaj,!ce na 



wyznaczeniu w narozniku ww. ulic przestrzeni publicznej zostanie takze zastosowane 
w opracowywanym projekcie planu miejscowego. Umozliwi ono uporz,!dkowanie oraz sp6jne 
zagospodarowanie przestrzeni byd,!cej w bezposrednim s,!siedztwie ul. Piotrkowskiej oraz 
stano wi ,!C ej przedpole dla wskazanego w planie jako dobro kultury wsp61czesnej zespolu 
budynk6w mieszkalno-uslugowych "Bolek" i "Lolek". Dodatkowo umozliwi r6wniez 
doprowadzenia przestrzeni publicznej do znajduj,!cych siy w parterze lokali uslugowych. 
Zgodnie z przepisami z zakresu gospodarki nieruchomosciami nabycie grunt6w 
przeznaczonych na cele publiczne, w tym m.in. drogy publiczn,! i plac publiczny, moze nast,!pic 
poprzez: podzial nieruchomosci, wykup nieruchomosci przez gminy, wykonanie przez gminy 
prawa pierwokupu lub wywlaszczenie. Oznacza to, ze plan miejscowy nie decyduje 0 tym 
w jaki spos6b dana nieruchomosc rna zostac nabyta na cel publiczny, a wywlaszczenie stano wi 
tylko jedn,! z mozliwosci. 

PREZYDENT MIAST A 

c:::J1J!at/~ 
Hanna ZDANOWSKA 


