ZARZi\DZENIE Nr4BgSNIII/19
PREZYDENT A MIAST A LODZI
z dnia 30 tjf(}vpn.·r;... 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosku zlozonego w zwi~zku z ogloszeniem 0 przyst~pieniu do
sporz~dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz~sci
obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza,
dr. Stefana Kopciiiskiego i Juliana Tuwima na wsch6d od planowanego przedluzenia
ulicy Uniwersyteckiej.
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 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. 0 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 IX/313119 Rady Miejskiej
w Lodzi z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przyst,!pienia do sporz,!dzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla czysci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie
ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, dr. Stefana Kopcinskiego i Juliana Tuwima na
wsch6d od planowanego przedluzenia ulicy Uniwersyteckiej
zarz~dzam,

co

nast~puje:

§ 1. Rozpatrujy wniosek zlozony w zwi,!zku z ogloszeniem 0 przyst,!pieniu
do sporz,!dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cZysci
obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, dr. Stefana
Kopcinskiego i Juliana Tuwima na wsch6d od planowanego przedluzenia ulicy
Uniwersyteckiej, zgodnie z rozstrzygniyciem, stanowi,!cym zal,!cznik do zarz,!dzenia.
§ 2. Wykonanie zarz,!dzenia
Urbanistycznej w Lodzi.

powIerzam
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Pracowni

§ 3. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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Hanna ZDANOWSKA

Za1'lcznik
do zarz'ldzenia N rl~35NIIII 19
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 30 sfovp,..jb.. 2019 r.
Rozstrzygni~cie 0

sposobie rozpatrzenia wniosku zlozonego w zwi~zku z ogloszeniem
o przyst~pieniu do sporz~dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla cz~sci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic: Prezydenta
Gabriela Narutowicza, dr. Stefana Kopcinskiego i Juliana Tuwima na wsch6d
od planowanego przedluzenia ulicy U niwersyteckiej.

W okresie przewidzianym do skladania wniosk6w, tj. od 28 maja 2019 r. do 28
czerwca 2019 r. wplynqll wniosek.

Wniosek nr 1
- wplyn'll 17 czerwca 2019 r.,
- zlozony przez Uniwersytet L6dzki,
- dotyczy dzialek nr 32113 i 32112, obrybie S-2.
Wnioskodawca zwraca siy z prosb'l 0 zmiany zalozen planu polegaj'lc'l na:
- podniesieniu maksymalnej wysokosci zabudowy do 40 m,
- wprowadzeniu wymogu zabudowy do jedenastu kondygnacji,
- ostania kondygnacja moze zostac wykonana jako patio.
Wedlug wnioskodawcy zmiany takie wydatnie poprawi'l mozliwosci inwestycyjne na
przedmiotowej nieruchomosci.
Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzgl~dnic wniosku.
Wyjasnienie: Celem zmiany planu miejscowego jest dopasowanie linii rozgraniczaj'lcych
tereny i linii zabudowy do aktualnego stanu zagospodarowania, w szczeg6lnosci do granic
dzialek wydzielonych w ramach wykonania decyzji 0 zezwoleniu na realizacjy inwestycji
drogowej dotycz'lcej ulic Lindleya i W yglowej.
Dzialki nr 321/3 i 32112, obryb S-2, objyte S'l miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego dla czysci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela
Narutowicza, dr. Stefana Kopcinskiego i Juliana Tuwima na wsch6d od planowanego
przedluzenia ulicy Uniwersyteckiej przyjytym uchwal'l Nr IIII40114 Rady Miejskiej w Lodzi
z dnia 29 grudnia 2014 r. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i uslugowej
oznaczonego symbolem 1.2.MW/u, w kt6rym s'l polozone, plan miejscowy ustala
maksymaln'l wysokosc zabudowy 18 m, do 5 kondygnacji nadziemnych. Dopuszcza tez jej
zwiykszenie 0 1 kondygnacjy nadziemn'l i 3,80 m wy1'lcznie dla zabudowy typu penthouse
(zgodnie z definicj'l tego rodzaju zabudowy w ww. uchwale). W obowi'lzuj'lcym planie
miejscowym maksymalne wysokosci projektowanej zabudowy zostaly ustalone wedlug
klarownych zasad: nawi'lzywania do zabudowy historycznej (wysokosci w zaleznosci od
lokalizacji do 18 lub 21 m) oraz podkreslenia g16wnej trasy komunikacyjnej - al. Rodziny
Grohman6w zabudow'l 0 wysokosci do 33 m. Takie zasady zostaly przyjyte wraz
z uchwaleniem planu miejscowego przez Rady Miejsk'l w Lodzi i do tej pory nie zaistnialy
przeslanki do ich zmiany.
Rozstrzygaj'lc'l kwesti'l jest jednak koniecznosc zapewnienia zgodnosci ustalen planu
miejscowego z obowi'lZuj'lcym studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego miasta Lodzi. Aktualne studium zostalo przyjyte uchwal'l Nr LXIXl1753118

Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r. zmienion,! uchwal,! Nr V1!215/19 Rady
Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r. Dla jednostki funkcjonalno-przestrzennej W3c,
w kt6rej polozone S,! dzialki nr 32113 i 32112, studium ustala maksymaln,! wysokosc
zabudowy nawi,!zuj,!c,! do wysokosci zabudowy historycznej, nie wyzej niz 25 m. Wyj,!tki od
tej zasady mog,! pojawic siy w miejscach uzasadnionych w ukladzie przestrzennym miasta
(m. in.: otoczenie wyzla multimodalnego, pierzeje podkreslaj,!ce osie kompozycyjne, pierzeje
korytarzy drogowych 0 szerokosci powyzej 35 m, przewyzszenia ze wzglyd6w uzasadnionych
kompozycyjnie), co nie dotyczy przedmiotowych nieruchomosci. Z art. 9 ust. 4, art. 15 ust. 1
i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym wynika, ze: ustalenia studium S,! wi,!z,!ce przy sporz,!dzaniu plan6w
miejscowych, projekt planu sporz'!dza siy zgodnie z zapisami studium, a uchwala siy po
stwierdzeniu, ze nie narusza jego ustalen. Zabudow,! historyczn'! w s,!siedztwie
nieruchomosci s'!: kamienice przy ul. Narutowicza 67 (wysokosci 18,7 m), ul. Lindleya 4
(19,7 m), 6 (19,3 m), budynek Uniwersytetu L6dzkiego przy ul. Lindleya 3 (20,6 m),
kamienice przy ul. Tramwajowej 3 (22,2 m), 11 (9,5 m), 13 (18,8 m), 15 (19,1 m), 17
(18,9 m). Wysokosc maksymalna przyjyta w obowi,!zuj,!cym planie 18,0 - 21,8 m nawi,!zuje
do zabudowy historycznej nie przekraczaj'!c 25 m, tym samym jest zgodna z obowi,!zuj,!cym
studium. Proponowana we wniosku wysokosc zabudowy do 40 m i do 11 kondygnacji jest
sprzeczna z ustaleniami studium i nie moze zostac wprowadzona do projektu zmiany planu.
Mozliwosc realizacji ostatniej kondygnacji jako patia nie jest rozstrzygana wprost ustaleniami
obowi,!zuj,!cego planu miejscowego. Zapisy planu daj,! jednak tak,! mozliwosc zar6wno
w ustalonej maksymalnej wysokosci zabudowy 18,0 m, jak i w dopuszczalnym jej
zwiykszeniu dla zabudowy typu penthouse. Wniosek w tym zakresie nie wymaga zatem
wprowadzania zmian do obowi,!zuj,!cego planu.
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