
ZARZi\DZENIE Nrig:,lfNIII/19 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia go 5ietVpn1Q.., 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku zlozonego w zwi~zku z ogloszeniem 0 przyst~pieniu do 
sporz~dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz~sci obszaru 

miasta Lodzi obejmuj~cej dolin~ rzeki L6dki, polozonej w rejonie ulicy 
Konstantynowskiej. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309 i 1571) 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, 1009 i 1524), w wykonaniu uchwaly Nr LXXIII1934118 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przyst~pienia do sporz~dzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla czt;sci obszaru miasta Lodzi obejmuj~cej do lint; 
rzeki L6dki, polozonej w rejonie ulicy Konstantynowskiej 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Rozpatrujt; wniosek zlozony w zwi~ku z ogloszeniem 0 przyst~pieniu 

do sporz~dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czt;sci obszaru 
miasta Lodzi obejmuj~cej dolint; rzeki L6dki, polozonej w rejonie ulicy Konstantynowskiej, 
zgodnie z rozstrzygnit;ciem, 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. 



Zal,!cznik 
do zarz,!dzenia Nr,f9'/(fNUIII9 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia~O Sl{t\'pm~ 2019 r. 

Rozstrzygni~cie 0 sposohie rozpatrzenia wniosku zlozonego w zwi~zku z ogloszeniem 
o przyst~pieniu do sporz~dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla cz-rsci obszaru miasta Lodzi obejmuj~cej dolin-r rzeki L6dki, polozonej w rejonie ulicy 
Konstantynowskiej. 

W okresie przewidzianym do skladania wniosk6w, tj. od 3 wrzesnia 2018 r. do 
5 paidziernika 2018 r. wnlynall wniosek. 

Wniosek nr 1 
- wplyn,!120 wrzesnia 2018 r., 

zlozony przez Polski Zwi'!Zek Dzialkowc6w Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie, 
Okr((g L6dzki w Lodzi z siedzib,! przy ul. Wareckiej 3 w Lodzi, 91-202, 
dotyczy nieruchomosci oznaczonychjako dzialki geodezyjne nr 7/8,7/9,7/10,7111,7112, 
7/6,7/3,7/4,7113,7/14,7115,7116,7117,7118,7119,6/14, 6115, 6116, 6110, 6/8, 6/9, 6117, 
2116,2117,2118,2119,2/20,2/21,2/22,2/23,2/24,2/25, 2/27, 2113, 2/28,2/30,2/31,2/29 
w obr((bie P-25 polozonej przy ul. Konstantynowskiej, zaj((tej przez Rodzinny Ogr6d 
Dzialkowy "L'!cznosc" w Lodzi. 

Wnioskodawca wnosi 0 uwzgl((dnienie w planie miejscowym oznaczenia ww. nieruchomosci 
jako D - tereny ogrod6w dzialkowych, zgodnie z obowi'!Zuj,!cym Studium uwarunkowan 
i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi i faktycznym stanem 
uzytkowania. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwzgl~dnic wniosek. 

Wyjasnienie: Jednym z cel6w sporz,!dzenia przedmiotowego planu mleJscowego jest 
okreslenie zasad zagospodarowania przestrzeni wsp6ltworz'!cych stref(( teren6w rekreacyjno
wypoczynkowych, w tym przestrzeni publicznych, ze szczeg6lnym uwzgl((dnieniem 
element6w przyrodniczo cennych m.in. w dolinie rzeki L6dki. Celem jest r6wniez powi'!Zanie 
obszaru wskazanego do rozwoju funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych ze struktur,! 
funkcjonalno-przestrzenn,! pozostalej cz((sci miasta. Wnoszone przeznaczenie terenu pozwala 
na realizacj(( zakladanych cel6w sporz,!dzenia planu oraz zgodne jest z ustaleniami Studium 
uwarunkowafl i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi. 

PREZYDENT MIAST A 

~~IZ~ 
Hanna ZDANOWSKA 




