
ZARZl\DZENIE Nr 22~3 NIII/19 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia 30 ~n~rn\.\.l 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia uwag zlozonyeh do wylozonego do publieznego 
wgl~du projektu miejseowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ez~sei 

obszaru miasta Lodzi, polozonej w rejonie ulie: Bazanciej, Wycieezkowej, 
Kasztelanskiej i Skrzydlatej oraz granie terenu kolejowego i Lasu Lagiewniekiego. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506,1309,1571 i 1696) oraz art. 17 pkt 12 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, 1524, 1696 i 1716), w wykonaniu uchwaly Nr XLVIIII1231117 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie przyst,!pienia do sporz,!dzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cZysci obszaru miasta Lodzi, 
polozonej w rejonie ulic: BaZanciej, Wycieczkowej, Kasztelanskiej i Skrzydlatej oraz granic 
terenu kolejowego i Lasu Lagiewnickiego 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Rozpatrujy uwagi zlozone do wylozonego do publicznego wgl,!du projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czysci obszaru miasta Lodzi 
polozonej w rejonie ulic: BaZanciej, Wycieczkowej, Kasztelanskiej i Skrzydlatej oraz granic 
terenu kolejowego i Lasu Lagiewnickiego, zgodnie z rozstrzygniyciem, stanowi,!cym zal,!cznik 
do niniej szego zarz,!dzenia. 

§ 2. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 
wLodzi. 

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



Zal~cznik 
do zarz~dzenia Nr 2233 /VIIII19 
Prezydenta Mia~ta Lodzi 
z dnia !D~~ 2019 r. 

Rozstrzygnic;cie 0 sposobie rozpatrzenia uwag zlozonych do wylozonego do publicznego 
wghldu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czc;sci 

obszaru miasta Lodzi, polozonej w rejonie ulic: Bazanciej, Wycieczkowej, 
Kasztelanskiej i Skrzydlatej oraz terenu kolejowego i Lasu Lagiewnickiego. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czysci obszaru miasta Lodzi 
polozonej w rejonie ulic: Bazanciej, Wycieczkowej, Kasztelanskiej i Skrzydlatej oraz 
terenu kolejowego i Lasu Lagiewnickiego zostal wylozony do publicznego wgl~du w okresie 
od 19 czerwca 2019 r. do 22 lipca 2019 r. W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag 
dotycz~cych projektu planu, tj. do dnia 9 sierpnia 2019 r. wplync;lo 21 uwag. 

Uwaga Nr 1 
- wplynyla 16 lipca 2019 r., 
- dotyczy dzialki nr 39/5 w obrybie B-13, przy ul. Miodowej 16 w Lodzi, 
- zgodnie z wylozonym do publicznego wgl~du projektem planu, dzialka nr 39/5, obryb 

B - 13 jest przeznaczona na tereny las6w i zalesien (5ZL). 

- wnosi 0 zakwalijikowanie jej dzialki jako dzialki budowlanej. 

Do uwagi zal~czono: 
- pozwolenie na budowy z 1929 r . 
- pozwolenie na dobudowy z 1950 r . 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwagi nie uwzglc;dnic. 

Wyjasnienie: 
Nie uwzglydnia siy uwagi w zakresie zmiany przeznaczenia teren6w zieleni lesnej - 5ZL na 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Caly obszar opracowania planu jest objyty ochron~ zgodnie z ustaw~ z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340) oraz na podstawie rozporz~dzenia 
nr 5/2003 Wojewody L6dzkiego z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony 
Parku Krajobrazowego Wzniesien L6dzkich (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego Nr 231 poz. 2162). 
Zgodnie z zasadami ochrony okreslonymi w planie ochrony Parku Krajobrazowego Wzniesien 
L6dzkich wobszarze strefy lesnej obowi~zuje zakaz lokalizacji obiekt6w niezwi~zany'ch 
z gospodark~ lesn~ oraz przyjmuje siy zasady usuwania z teren6w lesnych obiekt6w 
niezwi~zanych z potrzebami gospodarki lesnej. 
Istniej~ce na nieruchomosci budynki nie spelniaj~ odleglosci od granicy lasu okreslonej 
obowi~zuj~cymi przepisami odrybnymi tj. naruszaj~ § 271 ust. 8 w zwi~zku z § 271 ust. 1 i 2 
rozporz~dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6w 
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1065). W obec powyzszego przeznaczenie nieruchomosci pod zabudowy mieszkaniow~ 
jednorodzinn~ (MN) musialoby zostac poprzedzone uzyskaniem zmiany przeznaczenia 



gruntow lesnych na cele nielesne, co jest sprzeczne z zalozeniami obowi,!zuj,!cego studium 
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi. 
Zgodnie z obowi,!zuj,!cym Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi zatwierdzonym uchwal,! Nr LXIX/17531l8 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., nieruchomosc polozona przy ul. Miodowej 16 (dzialka nr 39/5, obryb 
B-13), znajduje siy w strefie terenow wyl,!czonych spod zabudowy, terenow lasow (L). Tereny 
zieleni lesnej obejmuj,! obszary kluczowe dla systemu przyrodniczego miasta, obszary 
polozone peryferyjnie i pelni,!ce glownie roly klimatyczno - biologiczn,!, krajobrazow,! oraz 
rekreacyjno - spoleczn'!. 
Na tych terenach obowi,!zuje zatrzymanie rozpoczytych procesow urbanizacji poprzez zakaz 
realizacj i zabudowy niezwi,!zanej z gospodark,! lesn,! oraz zachowanie istniej,!cych 
kompleksow lesnych w dotychczasowym uzytkowaniu wraz z ich uzupelnieniem. 
Projekt planu dla budynkow istniej,!cych, ktorych funkcja nie jest zwi,!zana z gospodark,! lesn,! 
dopuszcza wyl,!cznie remont. 
Zgodnie z art. 9 ust. 4 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) 
ustalenia "Studium" s,! wi,!z,!ce dla organow gminy przy sporz,!dzaniu planow miejscowych. 
Zgodnie z zapisami "Studium" zostal opracowany projekt miejscowego planu. 

Uwaga Nr 2 
- wplynyla 26 lipca 2019 r., 
- dotyczy dzialki nr 61 w obrybie B - 13, przy ul. Zuczej 15 w Lodzi, 
- zgodnie z wylozonym do publicznego wgl,!du projektem planu, dzialka nr 61, obryb B - 13 

jest przeznaczona na tereny lasow i zalesien (8ZL). 

- informuje, ze na dzialce nr 61 obrfb B-13 jest usytuowany dom 
,1"I"II.rlrn.""'"H' W , ktorego jest obecnie wlascicielem a w obecnie wylozonym projekcie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren dzialki 61 obrfb B-13 znajduje sif 
w granicy ZL co wykluczy w przyszlosci przebudowf i dostosowanie w przyszlosci do 
panujqcych standardow. Dlatego jako wlasciciel sif sprzeciwia. Spowoduje to znaczna utratf 
wartosci np. w sytuacji sprzedazy. Nadmieniam, ze zakupilem tq dzialkf jako budowlanq. 
Skutkowac to bfdzie wystqpieniem z roszczeniem 0 odszkodowanie. Zakladajqc, ze metr 
kwadratowy dzialki lesnej to ok. 2 zl. a przedmiotowa dzialka 0 powierzchni 1 548m2 kosztuje 
300 zl za metr kwadratowy to utrata wartosci dzialki w zwiqzku ze zmianq planu wyniesie 
461 200 zl. majqc na wzglfdzie powyzszq uwagf wnioskujf 0 wlqcznie dzialki nr 61 obrfb B-
13 do terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinneJ. 

Do uwagi zal'!czono: 
- odpis aktu notarialnego, 
- pozwolenie na remont, 
- ksi,!zky meldunkow,!. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwagi nie uwzglfrdnic. 

Wyjasnienie: 
Nie uwzglydnia siy uwagi w zakresie zmiany przeznaczenia terenow zieleni lesnej - 8ZL 
na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Caly obszar opracowania planu jest objyty ochron,! zgodnie z ustaw'! z dnia 16 kwietnia 2004 
r. 0 ochronie przyrody oraz na podstawie rozporz'!dzenia nr 5/2003 Wojewody Lodzkiego 
z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego 
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Wzniesien L6dzkich. Zgodnie z zasadami ochrony okreslonymi w planie ochrony Parku 
Krajobrazowego Wzniesien L6dzkich wobszarze strefy lesnej obowhlzuje zakaz lokalizacji 
obiekt6w niezwi~zanych z gospodark~ lesn~ oraz przyjmuje siy zasady usuwania z teren6w 
lesnych obiekt6w niezwi~zanych z potrzebami gospodarki lesnej. 
Istniej~cy na nieruchomosci budynek nie spelnia odleglosci od granicy lasu okreslonej 
obowi~zuj~cymi przepisami odrybnymi tj. naruszaj~ § 271 ust. 8 w zwi~zku z § 271 ust. 1 i 2 
rozporz~dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6w 
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Wobec powyzszego 
przeznaczenie nieruchomosci pod zabudowy mieszkaniow~ jednorodzinn~ (MN) musialoby 
zostac poprzedzone uzyskaniem zmiany przeznaczenia grunt6w lesnych na cele nielesne co jest 
sprzeczne z zalozeniami obowi~zuj~cego studium uwarunkowan kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi. 
Zgodnie z obowi~zuj~cym Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi zatwierdzonym uchwal~ Nr LXIX/17S3/18 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r. zmienion~ uchwal~ Nr VII21S/19 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 6 marca 2019 r., nieruchomosc polozona przy ul. Zuczej I'S (dzialka nr 61, obryb B-13), 
znajduje siy w strefie teren6w wyl~czonych spod zabudowy, teren6w las6w (L). Tereny zieleni 
lesnej obejmuj~ obszary kluczowe dla systemu przyrodniczego miasta, obszary polozone 
peryferyjnie i pelni~ce gl6wnie roly klimatyczno - biologiczn~, krajobrazow~ oraz rekreacyjno 
- spoleczn~. 

Na tych terenach obowi~zuje zatrzymanie rozpoczytych proces6w urbanizacji poprzez zakaz 
realizacji zabudowy niezwi~zanej z gospodark~ lesn~ oraz zachowanie istniej~cych 
kompleks6w lesnych w dotychczasowym uzytkowaniu wraz z ich uzupelnieniem. 
Projekt planu dla budynk6w istniej~cych, kt6rych funkcja nie jest zwi~zana z gospodark~ lesn~ 
dopuszcza remont. 
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. 
Zgodnie z zapisami "Studium" zostal opracowany projekt miejscowego planu. 

Uwaga Nr 3 
- wplynyla 26 lipca 2019 r., 
- dotyczy dzialki nr 76/1S w obrybie B-13, przy ul. Jagodowej 7 m 1 w Lodzi, 
- zgodnie z wylozonym do publicznego wgl~du projektem planu, dzialka nr 76/1S, obryb B-

13 jest przeznaczona na tereny las6w i zalesien (9ZL). 

_ - wnosi uwag~ do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
~q zmiany w obr~bie Lasu Lagiewnickiego. W projekcie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, teren wynajmowanej przeze mnie dzialki znajduje si~ 
w granicach terenu ZL (lasy i zalesienia) i zgodnie z tresciq projektu dopuszcza si~ wylqcznie 
remont, czemu jako najemca dzialki sprzeciwiam si~, poniewai wykluczy to przebudow~ 
i modernizacj~ mojego domu. Ponadto wykluczy to wykupienie dzialki, a przeksztalcenie jej w 
teren lasu spowoduje utrat~ wartosci dzialki. Wnioskuje 0 wlqczenie dzialki nr 76115 do terenu 
zabudowy mieszkaniowejjednorodzinnej. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwagi nie uwzgl~dnic. 
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Wyjasnienie: 
Nie uwzglydnia siy wniosku w zakresie zmiany przeznaczenia terenow zieleni lesnej na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Caly obszar opracowania planu jest objyty ochront! zgodnie z ustawt! z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody oraz na podstawie rozporzt!dzenia nr 5/2003 Wojewody Lodzkiego z dnia 
31 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego Wzniesien 
Lodzkich. Zgodnie z zasadami ochrony okreslonymi w planie ochrony Parku Krajobrazowego 
Wzniesien Lodzkich wobszarze strefy lesnej obowit!zuje zakaz lokalizacji obiektow 
niezwit!zanych z gospodarkt! lesnt! oraz przyjmuje siy zasady usuwania z terenow lesnych 
obiektow niezwit!zanych z potrzebami gospodarki lesnej. 
Istniejt!ca na nieruchomosci zabudowa gospodarcza jest zlokalizowana w granicy z terenem 
lesnym co narusza § 271 ust. 8 w zwit!zku z § 271 ust. 1 i 2 rozporzt!dzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny 
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Dojazd do istniejt!cych budynkow odbywa siy przez 
teren 0 uzytkowaniu lesnym Ls, czyli cZysc zabudowana nieruchomosci nie posiada 
bezposredniego dostypu do drogi. W obec powyzszego przeznaczenie nieruchomosci pod 
zabudowy mieszkaniowt! jednorodzinnt! (MN) musialoby zostac poprzedzone uzyskaniem 
zmiany przeznaczenia gruntow lesnych na cele nielesne co jest sprzeczne z zalozeniami 
obowit!zujt!cego studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lodzi. 
Zgodnie z obowit!zujt!cym Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi zatwierdzonym uchwalt! Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r. zmieniont! uchwalt! Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 6 marca 2019 r., nieruchomosc polozona przy ul. Jagodowej 7 (dzialka nr 76/15, obryb 
B-13), znajduje siy w strefie terenow wy1t!czonych spod zabudowy, terenow lasow (L). Tereny 
zieleni lesnej obejmujt! obszary kluczowe dla systemu przyrodniczego miasta, obszary 
polozone peryferyjnie i pe1nit!ce glownie roly klimatyczno - biologicznt!, krajobrazowt! oraz 
rekreacyjno - spolecznt!. 
Na tych terenach obowi~zuje zatrzymanie rozpoczytych procesow urbanizacji poprzez zakaz 
realizacji zabudowy niezwit!zanej z gospodarkt! lesnt! oraz zachowanie istniejt!cych 
kompleksow lesnych w dotychczasowym uzytkowaniu wraz z ich uzupelnieniem. 
Projekt planu dla budynkow istniej~cych, ktorych funkcja nie jest zwit!zana z gospodarkt! lesnt! 
dopuszcza remont. 
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ustalenia "Studium" st! wit!zt!ce dla organow gminy przy sporzt!dzaniu planow 
miejscowych. 
Zgodnie z zapisami "Studium" zostal opracowany projekt miejscowego planu. 

Uwaga Nr 4 
wplynyla 06 sierpnia 2019 r., 

- dotyczy dzialki nr 76/6 i 64/20 w obrybie B-13, przy ul. Jagodowej w Lodzi, 
- zgodnie z wylozonym do publicznego wglt!du projektem planu, dzialka 76/6, obryb B-13 

jest przeznaczona na tereny lasow i zalesien (9ZL), dzialka 64/20, obryb B-13 jest 
przeznaczona na tereny lasow i zalesien (8ZL) . 

- wnosi uwag? do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego ai, w wyloionym do publicznego wglqdu projekcie planu dzialka nr 76/6 
w obr?bie B-13 znajduje si? w granicach 2L (lasy i zalesienia) i zgodnie z projektem tekstu 
planu dla zabudowy istniejqcej w dniu wejscia w iycie planu dopuszcza si? wylqcznie remont 
na co wnoszqca uwag?, jako gl6wny najemca stanowczo si? sprzeciwia, gdyi wykluczy to 
modernizacj? budynku wymagajqcego dostosowania do obecnych standard6w. Informuje 
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rowniei, ie na dzialce 76/6 jest usytuowany dom murowany, ktory wynajmujfi wraz z rodzinq 
od 1981 roku. Wlqczenie dzialki do terenu 2L spowoduje kolejne utrudnienia w mozliwosci 
wykupienia nieruchomosci. Wnoszqca uwagfi nadal jest zainteresowana wykupieniem 
nieruchomosci wraz z dzialkq poniewaz jest zwiqzana z tym miejscem od pokolen. Wczesniej 
mieszkali w tym budynku bracia mfiza, ktory przez wifikszq CZfiSC zycia zwiqzany byl 
z nadlesnictwem. Po smierci mfiza wnoszqca uwagfi, jest glownym najemcq i mieszka tam razem 
z corkq i jej synem(lat 8). Wysiedlenie z tego miejsca zameldowania spowoduje ogromne 
utrudnienia jak i ogromny ial dla niej jak i dziecka, ktore uczfiszcza do szkoly podstawowej 
znajdujqcej sifi w odleglosci 2 km. Dziecko rozpocznie we wrzesniu trzeciq klasfi a zmiana 
miejsca zameldowania wiqzalaby sifi ze zmianq szkoly a co za tym idzie problemy 
psychologiczne i rozwojowe. Co skutkowac moze trudnosciami w nauce. 
Wszystkie prace zwiqzane z remontem domu wykonywane sq we wlasnym zakresie. Dom 
znajduje sifi na granicy lasu w odleglosci okolo 50 m od zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 
Majqc na wzglfidzie powyzsze wnoszqca uwagfi prosi 0 wlqczenie dzialki 64/20 , obrfib B - 13 
do terenu zabudowy mieszkaniowejjednorodzinnej i moiliwosc wykupieniajej na wlasnosc. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwagi nie uwzgl~dnic. 

Wyjasnienie: 
Nie uwzgl~dnia si~ uwagi w zakresie zmiany przeznaczenia terenow zieleni lesnej na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Caly obszar opracowania planu jest obj~ty ochron,! zgodnie z ustaw'! z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody oraz na podstawie rozporz'!dzenia nr 5/2003 Wojewody Lodzkiego z dnia 
31 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego Wzniesien 
Lodzkich. Zgodnie z zasadami ochrony okreslonymi w planie ochrony Parku Krajobrazowego 
Wzniesien Lodzkich wobszarze strefy lesnej obowi,!zuje zakaz lokalizacji obiektow 
niezwi,!zanych z gospodark,! lesn,! oraz przyjmuje si~ zasad~ usuwania z terenow lesnych 
obiektow niezwi,!zanych z potrzebami gospodarki lesnej. 
Zgodnie z obowi,!zuj,!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 VII215119 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 6 marca 2019 r., dzialki nr 76/6, 64/20 obr~b B-13 polo zone w Lodzi przy ul. Jagodowej, 
znajduj,! siy w strefie terenow wyl,!czonych spod zabudowy, terenow lasow (L). Tereny zieleni 
lesnej obejmuj,! obszary kluczowe dla systemu przyrodniczego miasta, obszary polozone 
peryferyjnie i pelni,!ce glownie rol~ klimatyczno - biologiczn,!, krajobrazow,! oraz rekreacyjno 
- spoleczn'!. 
Na tych terenach obowi,!zuje zatrzymanie rozpocz~tych procesow urbanizacji poprzez zakaz 
realizacji zabudowy niezwi,!zanej z gospodark,! lesn,! oraz zachowanie istniej,!cych 
kompleksow lesnych w dotychczasowym uzytkowaniu wraz z ich uzupelnieniem. 
Projekt planu dla budynkow istniej,!cych, ktorych funkcja nie jest zwi,!zana z gospodark,! lesn,! 
dopuszcza remont. 
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. 
Zgodnie z zapisami "Studium" zostal opracowany projekt miejscowego planu. 
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Uwaga Nr 5 
- wplynyla 06 sierpnia 2019 r., 
- dotyczy dzialki nr 64/21 w obrybie B-13, przy ul. Jagodowej 16/1 w Lodzi, 
- zgodnie z wylozonym do publicznego wgl~du projektem planu, dzialka nr 64/21, obryb B -

13 jest przeznaczona na tereny las6w i zalesien (8ZL). 

- informuje, te w obecnie wylotonym do publicznego wglqdu projekcie 
mleJscowego zagospodarowania przestrzennego teren dzialki nr 64121 w obrfibie B-13, 
znajdujfi sifi w granicach ZL (Iasy i zalesienia) i zgodnie z projektem tekstu planu, dla zabudowy 
istniejqcej w dniu wejscia w tycie planu, dopuszcza sifi wylqcznie remont, czemu jako glowny 
najemca Anna Widzewicz sifi sprzeciwiam, gdyt wykluczy to modernizacjfi budynku 
wymagajqcego dostosowania sifi do obecnych standardow. 
Informuje, te na dzialce 0 numerze 64121 obrfib B-13 jest usytuowany dom murowany, ktory 
wynajmuje od pokolen, wynajmowala go rodzina zmarlego mfita a na chwilfi obecnq wynajmuje 
go wraz z c6rkami i ich rodzinami. Jest osobq schorowanq, po dwoch wylewach oraz 
embolizacji. W codziennym funkcjonowaniu pomaga jej mlodsza corka, starsza wraz z mfitem 
majq na wychowaniu dwoje dzieci, syn lat 6, corka 7 miesificy. Budynek byl wynajmowany przez 
nietyjqcq jut tesciowq, po jej smierci glownym najemcq zostal jej rowniet jut nietyjqcy mqt a 
na tfi chwilfi wynajmuje go wraz c6rkami, ktore ma nadziejfi w przyszlosci bfidq mogly bez obaw 
mieszkac w miejscu tak dla nich waznym. Wszelkie remonty, naprawy oraz mniejsze renowacje 
przeprowadza we wlasnym zakresie pienifitnym. 
Wlqczenie wlw dzialki do terenu ZL (Iasy i zalesienia) spowoduje kolejne utrudnienia 
w motliwosci wykupienia nieruchomosci. Przeksztalcenie dzialki w teren lasu spowoduje utratfi 
wartosci dzialki na poziomie 2 zl za m2 lasu. 
Od 2000r. stara sifi wykupic dZialkfi wraz z budynkiem znajdujqcym sifi na niej, co na chwilfi 

obecnq mialo by lepszy zysk dla UML aniteli przeksztalcenie dzialki w teren lasu. Budynek 

ktory zamieszkujfi jest polotony na granicy Lasu Lagiewnickiego a nie w jego srodkowej cZfisci. 

Majqc na wzglfidzie powytsze wnioskujfi 0 wlqczenie dzialki nr 64121 obrfib B-13 do terenu 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinneJ. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwagi nie uwzgl~dnic. 

Wyjasnienie: 
Nie uwzglydnia siy uwagi w zakresie zmiany przeznaczenia teren6w zieleni lesnej na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Caly obszar opracowania planu jest objyty ochron~ zgodnie z ustaw~ z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody oraz na podstawie rozporz~dzenia nr 5/2003 Wojewody L6dzkiego z dnia 
31 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego Wzniesien 
L6dzkich. Zgodnie z zasadami ochrony okreslonymi w planie ochrony Parku Krajobrazowego 
Wzniesien L6dzkich wobszarze strefy lesnej obowi~zuje zakaz lokalizacji obiekt6w 
niezwi~zanych z gospodark~ lesn~ oraz przyjmuje siy zasady usuwania z teren6w lesnych 
obiekt6w niezwi~zanych z potrzebami gospodarki lesnej. 
Istniej~cy na nieruchomosci budynek nie spelnia odleglosci od granicy lasu okreslonej 
obowi~zuj~cymi przepisami odrybnymi tj. naruszaj~ § 271 ust. 8 w zwi~zku z § 271 ust. 1 i 2 
rozporz~dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6w 
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Wobec powyzszego 
przeznaczenie nieruchomosci pod zabudowy mieszkaniow~ jednorodzinn~ (MN) musialoby 
zostac poprzedzone uzyskaniem zmiany przeznaczenia grunt6w lesnych na cele nielesne co jest 
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sprzeczne z zalozeniami obowi,!zuj,!cego studium uwarunkowan kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi. 
Zgodnie z obowi,!zuj,!cym Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi zatwierdzonym uchwal,! Nr LXIXI1753118 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., nieruchomosc polozona przy ul. Jagodowej 1611 (dzialka nr 64/21 
obryb B-13), znajduje siy w strefie terenow wyl'!czonych spod zabudowy, terenow lasow (L). 
Tereny zieleni lesnej obejmuj,! obszary kluczowe dla systemu przyrodniczego miasta, obszary 
polozone peryferyjnie i pelni,!ce glownie roly klimatyczno - biologiczn,!, krajobrazow,! oraz 
rekreacyjno - spoleczn'!. 
Na tych terenach obowi,!zuje zatrzymanie rozpoczytych procesow urbanizacji poprzez zakaz 
realizacji zabudowy niezwi,!zanej z gospodark,! lesn,! oraz zachowanie istniej,!cych 
kompleksow lesnych w dotychczasowym uzytkowaniu wraz z ich uzupelnieniem. 
Projekt planu dla budynkow istniej,!cych, ktorych funkcja nie jest zwi,!zana z gospodark,! lesn,! 
dopuszcza remont. 
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 organ ow gminy przy sporz,!dzaniu planow 
miejscowych. 
Zgodnie z zapisami "Studium" zostal opracowany projekt miejscowego planu. 

Uwaga Nr 6 
wplynyla 7 sierpnia 2019 r., 

- dotyczy rejonu ulic: Miodowej, Zuczej, Krasnoludkow, Kasztelanskiej, Bazanciej w Lodzi, 
- zgodnie z wylozonym do publicznego wgl,!du projektem planu tereny ulic Miodowej, 

Zuczej, Krasnoludkow, Kasztelanskiej i Bazanciej w Lodzi przeznaczone S,! na tereny drog 
wewnytrznych: 7KDW - ul. Miodowa, 4,5KDW - ul. Zucza, 6KDW - ul. Krasnoludkow, 
1 OKDW - ul. Kasztelanska 1 ,2,3KDW - ul. Bazancia. 

- mieszkancy w/wym ulic zwracajq si? 
1J1A)'7aJfOflJlJl0nie W ie z ia przestrzennego - praw wlasnosci 

zagwarantowanych w konstytucji RP (niektorzy zamieszkujq t? ziemi? od 70 lat). Wedlug 
wnoszqcych uwag? wszyscy dbajq 0 swoje nieruchomosci, zabudowa ulic jest rozproszona, 
ogrody sq zadbane, obsadzone drzewami i krzewami, co jest zgodne z zapisami zawartymi 
w poprzednich opracowaniach - zaleceniach urbanistycznych. Na wst?pie prac projektowych 
chcq uprzedzic wladze Miasta, ie nie zgadzajq si? z zapisami godzqcymi w swi?te prawo 
wlasnosci. Opowiadajq si? za takim planem zagospodarowania przestrzeni, ktory utrzyma 
w mocy prawo wlasnosci, zagwarantowane w Konstytucji RP. Przy projektowaniu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego proszq 0 uwzgl?dnienie i poszerzenie w/wym ulic oraz 
przylqczenie wodnej kanalizacji pod hydranty wodne ze wzgl?dow bezpieczenstwa przeciw 
poiarowego na terenie lasu w Arturowku. 
Ponadto nie wyraiajq zgody na projekt w/wym. ulic jako KDW (czy/i drogi wewn?trzne) - tylko 
na publiczne. Zmiana na drog? wewn?trznq utrudnilaby dojazd straiy pOiarnej, karetek, 
pogotowia itp. 

Do uwagi zal'!czono: 
- podpisy mieszkancow w/w ulic. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwagi nie uwzgl~dnic. 
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Wyjasnienie: 
Uwaga nie moze zostac uwzgl~dniona. Caly obszar opracowania planu jest obj~ty ochron,! 
zgodnie z ustaw'! z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody oraz na podstawie 
rozporz,!dzenia nr 5/2003 W ojewody Lodzkiego z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia 
planu ochrony Parku Krajobrazowego Wzniesien Lodzkich. Zgodnie z zasadami ochrony 
okreslonymi w planie ochrony Parku Krajobrazowego Wzniesien Lodzkich w obszarze strefy 
lesnej obowi,!zuje zakaz lokalizacji obiektow niezwi,!zanych z gospodark,! lesn,! oraz 
przyjmuje si~ zasad~ usuwania z terenow lesnych obiektow niezwi,!zanych z potrzebami 
gospodarki lesnej. 

Zgodnie z obowi,!zuj,!cym Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi zatwierdzonym uchwal,! Nr LXIXIl7531l8 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., ulice: Miodowa, Zucza, Krasnoludkow, Kasztelanska, Bazancia 
znajduj,! si~ w strefie terenow wyl,!czonych spod zabudowy, terenow lasow (L). S'! to tereny 
zieleni lesnej polozone peryferyjnie i pelni,!ce glownie rol~ klimatyczno - biologiczn,!, 
krajobrazow,! oraz rekreacyjn,!, na ktorych obowi,!zuje zatrzymanie rozpocz~tych procesow 
urbanizacji poprzez zakaz realizacji nowej zabudowy niezwi,!zanej z gospodark,! lesn'!. 
Glownymi celami opracowania planu jest ochrona i uzupelnienie istniej,!cych kompleksow 
lesnych oraz ograniczenie suburbanizacji oraz ruchu samochodowego i motorowego. 
Zgodnie z § 4 pkt 9 rozporz,!dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustalenia 
dotycz'!ce zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji powinny zawierac 
okreslenie ukladu komunikacyjnego wraz z ich parametrami oraz klasyfikacj,! ulic i innych 
szlakow komunikacyjnych, okreslenie warunkow powi,!zan ukladu komunikacyjnego 
z ukladem zewnytrznym. 

Obsluga komunikacyjna terenow opracowania planu odbywac si~ b~dzie poprzez drogi 
wewn~trzne (KDW) oraz drogi lesne (DL), ktore s,! pol'!czone z zewn~trznym ukladem 
komunikacyjnym poprzez ulic~ lokaln,! - ul. Skrzydlat'! (1 KDL). Ze wzgl~du na przeznaczenie 
terenu pod zielen lesn,! projekt planu nie zaklada poszerzenia drog. 

U stalenia planu nie wprowadzaj,! zakazu budowy hydrantow wodnych do celow 
bezpieczenstwa przeciw pozarowego. lednoczesnie zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza si~ 
zaopatrzenie w wod~ z indywidulanych uj~c wody podziemnej w przypadku braku dost~pu do 
miejskiej sieci wodoci,!gowej. 
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 organ ow gminy przy sporz,!dzaniu planow 
miejscowych. 
Zgodnie z zapisami "Studium" zostal opracowany projekt miejscowego planu. 

Uwaga Nr 7 
- wplyn~la 7 sierpnia 2019 r., 

dotyczy dzialki nr 51/3, obr~b B-13 polozonej przy ul. Miodowej 3 w Lodzi, 
- zgodnie z wylozonym do publicznego wgl,!du projektem planu, dzialka nr 51/3, obr~b B-

13 polozona przy ul. Miodowej 3 w Lodzi jest przeznaczona na tereny lasow i zalesien 
(6ZL). 

_ - informuje, ie nie zgadza si~ ze zmianq jego dzialki zabudowanej, 
~kaniowej na dzialk~ 0 symbolu 5ZL pkt. 4 tj. " dopuszcza si~ tylko 
remont". Dzialk~ zamieszkuje od dziecinstwa. Jest to dzialka pokoleniowa. Zainteresowany 
bardzo prosi 0 uwzgl~dnienie dzialki jako dzialki 0 symbolu MN w projektowanym planie 
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zagospodarowania przestrzennego. W innej sytuacji bftdzie zmuszany 0 wystqpienie 
o odszkodowanie za zmianft dzialki 0 mniejszej wartosci. Obecnie dzialka kosztuje ok. 300 -
350 zllm2 a po zmianie wyrainie spadnie wartosc dzialki na 2zllm2. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwagi nie uwzgl~dnic. 

Wyjasnienie: 
Nie uwzglydnia siy uwagi w zakresie zmiany przeznaczenia teren6w zieleni lesnej na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Caly obszar opracowania planu jest objyty ochron~ zgodnie z ustaw~ z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody oraz na podstawie rozporz~dzenia nr 5/2003 Wojewody L6dzkiego z driia 
31 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego Wzniesien 
L6dzkich. Zgodnie z zasadami ochrony okreslonymi w planie ochrony Parku Krajobrazowego 
Wzniesien L6dzkich wobszarze strefy lesnej obowi~zuje zakaz lokalizacji obiekt6w 
niezwi~zanych z gospodark~ lesn~ oraz przyjmuje siy zasady usuwania z teren6w lesnych 
obiekt6w niezwi~zanych z potrzebami gospodarki lesnej. 
Istniej~ca na nieruchomosci zabudowa nie spelnia odleglosci od granicy lasu okreslonej 
obowi~zuj~cymi przepisami odrybnymi tj. naruszaj~ § 271 ust. 8 w zwi~zku z § 271 ust. 1 i 2 
rozporz~dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6w 
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. W obec powyzszego 
przeznaczenie nieruchomosci pod zabudowy mieszkaniow~ jednorodzinn~ (MN) musialoby 
zostac poprzedzone uzyskaniem zmiany przeznaczenia grunt6w lesnych na cele nielesne co jest 
sprzeczne z zalozeniami obowi~zuj~cego studium uwarunkowan kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi. 
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 VV215/19 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 6 marca 2019 r., dzialka nr 51/3, obryb B-13 polozona przy ul. Miodowej 3 w Lodzi, 
znajduje siy w strefie teren6w wyl~czonych spod zabudowy, teren6w las6w (L). Tereny zieleni 
lesnej obejmuj~ obszary kluczowe dla systemu przyrodniczego miasta, obszary polozone 
peryferyjnie i pelni~ce g16wnie roly klimatyczno - biologiczn~, krajobrazow~ oraz rekreacyjno 
- spoleczn~. 

Na tych terenach obowi~zuje zatrzymanie rozpoczytych proces6w urbanizacji poprzez zakaz 
realizacji nowej zabudowy niezwi~zanej z gospodark~ lesn~. 
Projekt planu dla budynk6w istniej~cych, kt6rych funkcja nie jest zwi~zana z gospodark~ lesn~ 
dopuszcza remont. 
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. 
Zgodnie z zapisami "Studium" zostal opracowany projekt miejscowego planu. 

Uwaga Nr 8 
wplynyla 7 sierpnia 2019 r., 
dotyczy dzialki nr 4111, obryb B-13 polozonej przy ul. Miodowej 4a w Lodzi, 
zgodnie z wylozonym do publicznego wgl~du projektem planu, dzialka nr 4111, obryb 
B - 13 polozona przy ul. Miodowej 4a w Lodzi jest przeznaczona na tereny las6w i zalesien 
(5ZL). 

- informujq, ze nie zgadzajq sift ze zmianq 
leanm~naZlnnel, mieszkaniowej na dzialkft 0 symbolu 5ZL pkt. 

4 tj. " dopuszcza sift tylko reman!". Dzialkajest zamieszkana odwielu lat. Dzialkajest prywatnq 
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wlasnosciq wnoszqcych uwag~. Zainteresowani proszq 0 uwzgl~dnienie dzialki jako dzialki 
o symbolu MN i jednoczesnie informujq, te posiadajq do wglqdu dokumentacj~ technicznq 
wydanq przez nadzor budowlany jako budowa jednorodzinna, mieszkalna wraz Z odbiorem 
technicznym. Proszq aby powytsze uwzgl~dnic przy projektowaniu planu zagospodarowania 
przestrzennego. W innym przypadku wystqpiq 0 odszkodowanie za przeklasyfikowanie dzialki. 
Obecnie cena dzialki wynosi ok. 300 - 350 zllm2 a zmiana dotyczylaby dzialki 0 obnitonej 
wartosci na 2zllm2. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwagi nie uwzgl-rdnic. 

Wyjasnienie: 
Nie uwzglydnia siy uwagi w zakresie zmiany przeznaczenia terenow zieleni lesnej na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Caly obszar opracowania planu jest objyty ochron~ zgodnie z ustaw~ z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody oraz na podstawie rozporz~dzenia nr 5/2003 Wojewody Lodzkiego z dnia 
31 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego Wzniesien 
Lodzkich. Zgodnie z zasadami ochrony okreslonymi w planie ochrony Parku Krajobrazowego 
Wzniesien Lodzkich wobszarze strefy lesnej obowi~zuje zakaz lokalizacji obiektow 
niezwi~zanych z gospodark~ lesn~ oraz przyjmuje siy zasady usuwania z terenow lesnych 
obiektow niezwi¥anych z potrzebami gospodarki lesnej. 
Istniej~ce na nieruchomosci budynki nie spelniaj~ odleglosci od granicy lasu okreslonej 
obowi~zuj~cymi przepisami odrybnymi tj. naruszaj~ § 271 ust. 8 w zwi~zku z § 271 ust. 1 i 2 
rozporz~dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow 
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Wobec powyzszego 
przeznaczenie nieruchomosci pod zabudowy mieszkaniow~ jednorodzinn~ (MN) musialoby 
zostac poprzedzone uzyskaniem zmiany przeznaczenia gruntow lesnych na cele nielesne co jest 
sprzeczne z zalozeniami obowi~zuj~cego studium uwarunkowan kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi. 
Zgodnie z obowi~zuj~cym Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi zatwierdzonym uchwal~ Nr LXIX/1753II8 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r. zmienion~ uchwal~ Nr VII215II9 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 6 marca 2019 r., dzialka nr 41 II, obryb B-13 polozona przy ui. Miodowej 4a w Lodzi, 
znajduje siy w strefie terenow wyl~czonych spod zabudowy, terenow lasow (L). Tereny zieleni 
lesnej obejmuj~ obszary kluczowe dla systemu przyrodniczego miasta, obszary polozone 
peryferyjnie i pelni~ce glownie roly klimatyczno - biologiczn~, krajobrazow~ oraz rekreacyjno 
- spoleczn~. 

Na terenach tych obowi~zuje zatrzymanie rozpoczytych procesow urbanizacji poprzez zakaz 
realizacji nowej zabudowy niezwi~zanej z gospodark~ lesn~. 
Projekt planu dla budynkow istniej~cych, ktorych funkcja nie jest zwi~zana z gospodark~ lesn~ 
dopuszcza remont. 
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ustalenia "Studium" s~ wi~z~ce dla organow gminy przy sporz~dzaniu planow 
miejscowych. 
Zgodnie z zapisami "Studium" zostal opracowany projekt miejscowego planu. 

Uwaga Nr 9 
- wplynyla 7 sierpnia 2019 r., 
- dotyczy dzialki nr 35, obryb B - 13 przy ul. Krasnoludkow 7a w Lodzi, 
- zgodnie z wylozonym do publicznego wgl~du projektem planu dzialka nr 35, obryb B - 13 

przy ui. Krasnoludkow 7a w Lodzi przeznaczona jest na tereny lasow i zalesien (5ZI). 
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- informuje, ie nie zgadza si? ze zmianq dzialki zabudowanej, 
~~,,~,f\,uJruowej na dzialk? 0 symbolu 5ZL pkt. 4 tj. " dopuszcza si? tylko 

remont". Wnoszqca uwag? bardzo prosi 0 uwzgl?dnienie jej pros by przy projektowaniu planu 
zagospodarowania przestrzennego. W wypadku nie uwzgl?dnienia jej prosby b?dzie zmuszona 
do wystqpienia 0 odszkodowanie z tytulu obniienia wartosci mojej dzialki. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwag~ uwzgl~dnic. 

Wyjasnienie: 
Nie uwzgl~dnia si~ uwagi w zakresie zmiany przeznaczenia teren6w zieleni lesnej na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Caly obszar opracowania planu jest obj~ty ochron'l zgodnie z ustaw'l z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody oraz na podstawie rozporz'ldzenia nr 5/2003 W ojewody L6dzkiego z dnia 
31 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego Wzniesien 
L6dzkich. Zgodnie z zasadami ochrony okreslonymi w planie ochrony Parku Krajobrazowego 
Wzniesien L6dzkich wobszarze strefy lesnej obowi'lzuje zakaz lokalizacji obiekt6w 
niezwi'lzanych z gospodark'l lesn'l oraz przyjmuje si~ zasad~ usuwania z teren6w lesnych 
obiekt6w niezwi'lzanych z potrzebami gospodarki lesnej. 
Istniej'lce na nieruchomosci budynki nie spelniaj'l odleglosci od granicy lasu okreslonej 
obowi'lzuj'lcymi przepisami odr~bnymi tj. naruszaj'l § 271 ust. 8 w zwi'lzku z § 271 ust. 1 i 2 
rozporz'ldzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6w 
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Wobec powyzszego 
przeznaczenie nieruchomosci pod zabudow~ mieszkaniow'l jednorodzinn'l (MN) musialoby 
zostac poprzedzone uzyskaniem zmiany przeznaczenia grunt6w lesnych na cele nielesne co jest 
sprzeczne z zalozeniami obowi'lzuj'lcego studium uwarunkowan kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi. 
Zgodnie z obowi'lzuj'lcym Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi zatwierdzonym uchwal'l Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r. zmienion'l uchwal'l Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 6 marca 2019 r., dzialka dzialki nr 35, obr~b B - 13 przy ul. Krasnoludk6w 7a w Lodzi 
nr 35, znajduje si~ w strefie teren6w wyl'lczonych spod zabudowy, teren6w las6w (L). Tereny 
zieleni lesnej obejmuj'l obszary kluczowe dla systemu przyrodniczego miasta, obszary 
polozone peryferyjnie i pelni'lce gl6wnie rol~ klimatyczno - biologiczn'l, krajobrazow'l oraz 
rekreacyjno - spoleczn'l. 
Na terenach tych obowi'lzuje zatrzymanie rozpocz~tych proces6w urbanizacji poprzez zakaz 
realizacji nowej zabudowy niezwi'lzanej z gospodark'llesn'l. 
Projekt planu dla budynk6w istniej'lcych, kt6rych funkcja nie jest zwi'lzana z gospodark'llesn'l 
dopuszcza remont. 
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ustalenia "Studium" S'l wi'lz'lce dla organ6w gminy przy sporz'ldzaniu plan6w 
miejscowych. 
Zgodnie z zapisami "Studium" zostal opracowany projekt miejscowego planu. 

Uwaga Nr 10 
- wplyn~la 7 sierpnia 2019 r., 

dotyczy nieruchomosci polozonej przy ul. Krasnoludk6w 7 w Lodzi, 
zgodnie z wylozonym do publicznego wgl'ldu projektem planu nieruchomosc polozona 
przy ul. Krasnoludk6w 7 w Lodzi przeznaczonajest na tereny las6w i zalesien (5ZL). 
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- nie wyratajq zgody na zmian£i dzialki budowlanej (klasyfikacji), 
aZla(/(~e 0 pkt. 4 tj. " dopuszcza si£i tylko remont". Wnoszqcy uwag£i bardzo 

proszq 0 uwzgl£idnienie ich prosby przy projektowaniu planu zagospodarowania 
przestrzennego. W wypadku nie uwzgl£idnienia ich pros by b£idq zmuszeni do wystqpienia 
o odszkodowanie z tytulu obnitenia wartosci mojej dzialki. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwagi nie uwzglftdnic. 

Wyjasnienie: 
Nie uwzgl~dnia si~ uwagi w zakresie zmiany przeznaczenia teren6w zieleni lesnej na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Caly obszar opracowania planu jest obj~ty ochron~ zgodnie z ustaw~ z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody oraz na podstawie rozporz~dzenia nr 5/2003 Wojewody L6dzkiego z dnia 
31 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego Wzniesien 
L6dzkich. Zgodnie z zasadami ochrony okreslonymi w planie ochrony Parku Krajobrazowego 
Wzniesien L6dzkich wobszarze strefy lesnej obowi~zuje zakaz lokalizacji obiekt6w 
niezwi~zanych z gospodark~ lesn~ oraz przyjmuje si~ zasad~ usuwania z teren6w lesnych 
obiekt6w niezwi~zanych z potrzebami gospodarki lesnej. 
Istniej~ce na nieruchomosci budynki nie spelniaj~ odleglosci od granicy lasu okreslonej 
obowi~zuj~cymi przepisami odr~bnymi tj. naruszaj~ § 271 ust. 8 w zwi~zku z § 271 ust. 1 i 2 
rozporz~dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6w 
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Wobec powyzszego 
przeznaczenie nieruchomosci pod zabudow~ mieszkaniow~ jednorodzinn~ (MN) musialoby 
zostac poprzedzone uzyskaniem zmiany przeznaczenia grunt6w lesnych na cele nielesne co jest 
sprzeczne z zalozeniami obowi~zuj~cego studium uwarunkowan kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi. 
Zgodnie z obowi~zuj~cym Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi zatwierdzonym uchwal~ Nr LXIX/1753118 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., nieruchomosc polozona przy ul. Krasnoludk6w 7 w Lodzi, znajduje si~ 
w strefie teren6w wyl~czonych spod zabudowy, teren6w las6w (L). Tereny zieleni lesnej 
obejmuj~ obszary kluczowe dla systemu przyrodniczego miasta, obszary polozone peryferyjnie 
i pelni~ce g16wnie rol~ klimatyczno - biologiczn~, krajobrazow~ oraz rekreacyjno - spoleczn~. 

Na terenach tych obowi~zuje zatrzymanie rozpocz~tych proces6w urbanizacji poprzez zakaz 
realizacji nowej zabudowy niezwi~zanej z gospodark~ lesn~. . 
Projekt planu dla budynk6w istniej~cych, kt6rych funkcja nie jest zwi~zana z gospodark~ lesn~ 
dopuszcza remont. 
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. 
Zgodnie z zapisami "Studium" zostal opracowany projekt miejscowego planu. 

Uwaga Nr 11 
- wplyn~la 7 sierpnia 2019 r., 

dotyczy nieruchomosci polozonej przy ul. Krasnoludk6w lOw Lodzi, 
zgodnie z wylozonym do publicznego wgl~du projektem planu nieruchomosc polozona 
przy ul. Krasnoludk6w 10 w Lodzi przeznaczonajest na tereny las6w i zalesien (4ZL). 
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- nie wyratajq zgody na zmianfJ dzialki budowlanej (klasyfikacji), na 
pkt. 4 tj. " dopuszcza sifJ tylko remont". Wnoszqcy uwagfJ bardzo proszq 

o uwzglfJdnienie ich pros by przy projektowaniu planu zagospodarowania przestrzennego. 
W innym wypadku bfJdq zmuszeni do wystqpienia 0 odszkodowanie z tytulu obnitenia wartosci 
ich dzialki. Informujq, te obecna cena z 1 m2 wynosi 300 - 350 zl a przekwalijikowanie jej 
obnityloby jej wartosc 2 zllm2

. 

Obecnie na dzialce jest budynek mieszkalny jednorodzinny. Dzialka jest dzialka pokoleniowq 
i prywatnq wlasnosciq od 1933 r. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwagi nie uwzglftdnic. 

Wyjasnienie: 
Nie uwzghtdnia siy uwagi w zakresie zmiany przeznaczenia teren6w zieleni lesnej na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Caly obszar opracowania planu jest objyty ochron,! zgodnie z ustaw'! z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody oraz na podstawie rozporz,!dzenia nr 5/2003 Wojewody L6dzkiego z dnia 
31 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego Wzniesien 
L6dzkich. Zgodnie z zasadami ochrony okreslonymi w planie ochrony Parku Krajobrazowego 
Wzniesien L6dzkich wobszarze strefy lesnej obowi,!zuje zakaz lokalizacji obiekt6w 
niezwi,!zanych z gospodark,! lesn,! oraz przyjmuje siy zasady usuwania z teren6w lesnych 
obiekt6w niezwi,!zanych z potrzebami gospodarki lesnej. 
Istniej,!ce na nieruchomosci budynki nie spelniaj,! odleglosci od granicy lasu okreslonej 
obowi,!zuj,!cymi przepisami odrybnymi tj. naruszaj'! § 271 ust. 8 w zwi,!zku z § 271 ust. 1 i 2 
rozporz,!dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6w 
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Wobec powyzszego 
przeznaczenie nieruchomosci pod zabudowy mieszkaniow,! jednorodzinn,! (MN) musialoby 
zostac poprzedzone uzyskaniem zmiany przeznaczenia grunt6w lesnych na cele nielesne co jest 
sprzeczne z zalozeniami obowi,!zuj,!cego studium uwarunkowan kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi. 
Zgodnie z obowi,!zuj,!cym Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi zatwierdzonym uchwal,! Nr LXIX/1753118 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r. zmienion,! uchwal,! Nr VII215119 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 6 marca 2019 r., nieruchomosc polozona przy ul. Krasnoludk6w lOw Lodzi, znajduje 
siy w strefie teren6w wyl,!czonych spod zabudowy, teren6w las6w (L). Tereny zieleni lesnej 
obejmuj,! obszary kluczowe dla systemu przyrodniczego miasta, obszary polozone peryferyjnie 
i pelni,!ce gl6wnie roly klimatyczno - biologiczn,!, krajobrazow,! oraz rekreacyjno - spoleczn'!. 
Na terenach tych obowi,!zuje zatrzymanie rozpoczytych proces6w urbanizacji poprzez zakaz 
realizacji nowej zabudowy niezwi,!zanej z gospodark,! lesn'!. 
Projekt planu dla budynk6w istniej,!cych, kt6rych funkcja nie jest zwi,!zana z gospodark,! lesn,! 
dopuszcza remont. 
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. 
Zgodnie z zapisami "Studium" zostal opracowany projekt miejscowego planu. 
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Uwaga Nr 12 
wplynyla 7 sierpnia 2019 r., 

- dotyczy dzialki nr 50, obryb B - 13 przy ul. Miodowej 15 w Lodzi, 
zgodnie z wylozonym do publicznego wgl,!du projektem planu dzialka nr 50, obryb B - 13 
przy ul. Miodowej 15 w Lodzi przeznaczona jest na tereny las6w i zalesien (6Z1). 

_ - informuje, te w obecnie wylotonym do publicznego wglqdu projekcie 
~agospodarowania przestrzennego teren dzialki nr 50 (w obr?bie B-13) 
znajduje si? w granicach terenu ZL (lasy i zalesienia) i zgodnie z projektem tekstu planu, dla 
zabudowy istniejqcej w dniu wejscia w tycie planu,... dopuszcza si? wylqcznie remont, czemu 
jako wlasciciel dzialki si? sprzeciwia, gdyt wykluczy to przebudow? i modernizacje domu 
wymagajqcego dostosowania do obecnych standardow. 
Wnoszqca uwag? informuje, te na dzialce nr 50 b?dqcej jej wlasnosciq usytuowany jest 
drewniany budynek mieszkalny z bala, kt6ry zostal wybudowany w 1929r. 
W zalqczeniu przedklada: polis? ubezpieczenia budynku z 1929r, Akt wlasnosci ziemi 
z 30. V11976, Akt notarialny z 05.07.2001, map? historycznq z 1944r. 
Ponadto wnoszqca uwag? informuje, te posiada inwentaryzacj? wykonanq przez into Henryka 
Murawskiego z zaswiadczeniem UML Delegatury L6di Baluty, te budynek stanowi dwa 
niezaletne lokale mieszkalne. 
Informujemy rowniet, te w 1995r w okresie nowelizacji prawa budowlanego prowadzony byly 
prace budowlane obejmujqce rozbi6rk? werandy i wymian? konstrukcji dachu - posiadamy 
kserokopie dziennika budowy. 
Posiadamy r6wniet dokumentacje budowlanq przydomowej oczyszczalni sciek6w (projekt, 
mapa dc. projektowych, opinia 0 warunkach gruntowo - wodnych, uzgodnienie ZUDP, 
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, pismo UML 0 zgodzie na utytkowanie powytszej). 
Od czasu budowy do dzisiaj budynek jest wlasnosciq rodziny i jest zamieszkiwany przez kolejne 
jej pokolenia. Obecnymi wlascicielami dzialki sq prawnucz?ta pierwszych wlascicieli domu. 
Jako wsp6lwlasciciele dzialki nr 50 (oraz domu na niej usytuowanego) zglaszamy uwag? do 
obecnie wykladanego do publicznego wglqdu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego i wnioskujemy 0 wlqczenie terenu dzialki nr 50 (lub jej cz?sci) do terenu 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, podobnie jak zostalo to zrobione dla sqsiedniego 
terenu polotonego po zachodniej stronie ulicy Miodowej. 
Obie dzialki zawsze tworzyly czytelnq polan? na terenie lesnym, (0 czym swiadczq zalqczone 
fragmenty map). 
Planowana dla nas niekorzystna zmiana przeznaczenia terenu w planie zagospodarowania 
przestrzennego doprowadzi do znacznej utraty wartosci nieruchomosci i skutkowac b?dzie 
wystqpieniem z roszczeniami 0 odszkodowanie za poniesionq przez nas krzywd? Przy 
zaloteniu, te 1m2 dzialki lesnej kosztuje ok. 2 zl za m2, a przedmiotowa dzialka 0 powierzchni 
ok. 4000m2 kosztuje srednio 250z1 za m2, to utrata wartosci dzialki w zwiqzku ze zmianq planu 
wyniesie ok. 1 000 OOOzl. 

Do uwagi zal'!czono: 
- kopia ubezpieczenia "letniska" z 1929 r., 
- kopia aktu wlasnosci ziemi z 1976 r., 
- kopia aktu notarialnego z 2001 r. 
- kopia mapy historycznej. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwagi nie uwzglcrdnic. 
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Wyjasnienie: 
Nie uwzgltrdnia sitr uwagi w zakresie zmiany przeznaczenia teren6w zieleni lesnej na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
G16wnymi celami opracowania projektu planu jest wprowadzenie regulacji gwarantujqcych 
ksztaltowanie ladu przestrzennego, w tym ochrona obszaru przed niekontrolowanq zabudowq 
oraz ochrona przed urbanizacjq teren6w wspierajqcych system ekologiczny miasta. 
Caly obszar opracowania planujest objtrty ochronq zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody oraz na podstawie rozporzqdzenia nr 5/2003 Wojewody L6dzkiego z dnia 
31 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego Wzniesien 
L6dzkich. Zgodnie z zasadami ochrony okreslonymi w planie ochrony Parku Krajobrazowego 
Wzniesien L6dzkich wobszarze strefy lesnej obowiqzuje zakaz lokalizacji obiekt6w 
niezwi,!zanych z gospodarkq lesnq oraz przyjmuje sitr zasadtr usuwania z teren6w lesnych 
obiekt6w niezwiqzanych z potrzebami gospodarki lesnej. 
Jak wynika z zalqczonych do uwagi materia16w istniejqca na nieruchomosci zabudowa 
powstala jako zabudowa letniskowa, kt6ra nie miala charakteru zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, calorocznej. Istniejqca obecnie na nieruchomosci zabudowa nie jest r6wniez 
zwiqzana z obslugq teren6w lesnych. 
Zgodnie z obowiqzujqcym Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi zatwierdzonym uchwalq Nr LXIXI1753118 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r. zmienionq uchwalq Nr VII215119 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 6 marca 2019 r., nieruchomosc polozona przy ul. Miodowej 15 (dzialka nr 50 obrtrb 
B - 13), znajduje sitr w strefie teren6w wylqczonych spod zabudowy, teren6w las6w (L). Tereny 
zieleni lesnej obejmujq obszary kluczowe dla systemu przyrodniczego miasta, obszary 
polozone peryferyjnie i pelniqce g16wnie roltr klimatyczno - biologicznq, krajobrazowq oraz 
rekreacyjno - spolecznq. 
Na tych terenach obowiqzuje zatrzymanie rozpocztrtych proces6w urbanizacji poprzez zakaz 
realizacji nowej zabudowy niezwiqzanej z gospodarkq lesnq. 
Projekt planu dla budynk6w istniejqcych, kt6rych funkcja nie jest zwiqzana z gospodarkq lesnq 
dopuszcza remont. 
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ustalenia "Studium" sq wiqzqce dla organ6w gminy przy sporzqdzaniu plan6w 
miejscowych. 
Zgodnie z zapisami "Studium" zostal opracowany projekt miejscowego planu. 

Uwaga Nr 13 
wplyntr1a 8 sierpnia 2019 r., 

- dotyczy dzialki 73/1, obrtrb B - 12 przy ul. Zuczej 9 w Lodzi, 
- zgodnie z wylozonym do publicznego wglqdu projektem planu dzialka nr 7311, obrtrb B -

12 przy ul. Zuczej 9 w Lodzi przeznaczonajest na tereny las6w i zalesien (4ZL). 

- informujq, ie zgodnie z projektem planu dzialka 73/1, 
o przy w odzi jest oznaczona symbolem 5ZL pkt 4, w ktorym dla 
zabudowy istniejqcej w dniu wejscia w iycie planu dopuszcza sif wylqcznie remont. Poniewai 
dzialka wnoszqcych uwagf jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym rna takq 
pozostac i rna zostac uwzg/fdniona jako symbol MN. 
Wnioskodawcy proszq 0 uwzg/fdnienie naszej pros by przy projektowaniu planu 
zagospodarowania przestrzennego. W innym przypadku wystqpimy 0 odszkodowanie za 
przekwalijikowanie dzialki. 
Obecna cena dzialki wynosi srednio 300 - 350 zl za m2 a zmiana przekwalijikowania 
dotyczylaby dzialki na 2 zl za m2. 
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Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwagi nie uwzgl~dnic. 

Wyjasnienie: 
Nie uwzglt(dnia sit( uwagi w zakresie zmiany przeznaczenia teren6w zieleni lesnej na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Caly obszar opracowania planu jest objt(ty ochron'l zgodnie z ustaw'l z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody oraz na podstawie rozporz'ldzenia nr 5/2003 W ojewody L6dzkiego z dnia 
31 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego Wzniesien 
L6dzkich. Zgodnie z zasadami ochrony okreslonymi w planie ochrony Parku Krajobrazowego 
Wzniesien L6dzkich wobszarze strefy Iesnej obowi'lzuje zakaz lokalizacji obiekt6w 
niezwi'lzanych z gospodark'l Iesn'l oraz przyjmuje sit( zasadt( usuwania z teren6w Iesnych 
obiekt6w niezwi'lzanych z potrzebami gospodarki Iesnej. 
Istniej'lce na nieruchomosci budynki nie spelniaj'l odleglosci od granicy lasu okresIonej 
obowi'lzuj'lcymi przepisami odrt(bnymi tj. naruszaj'l § 271 ust. 8 w zwi'lzku z § 271 ust. 1 i 2 
rozporz'ldzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6w 
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Wobec powyzszego 
przeznaczenie nieruchomosci pod zabudowt( mieszkaniow'l jednorodzinn'l (MN) musialoby 
zostac poprzedzone uzyskaniem zmiany przeznaczenia grunt6w Iesnych na cele nielesne co jest 
sprzeczne z zalozeniami obowi'lzuj'lcego studium uwarunkowan kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi. 
Zgodnie z obowi'lzuj'lcym Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi zatwierdzonym uchwal'l Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r. zmienion'l uchwal'l Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 6 marca 2019 r., dzialka nr 73/1 polozona przy ul. Zuczej 9 w Lodzi, znajduje sit( 
w strefie teren6w wyl'lczonych spod zabudowy, teren6w Ias6w (L). Tereny zieleni lesnej 
obejmuj'l obszary kIuczowe dla systemu przyrodniczego miasta, obszary polozone peryferyjnie 
i pelni'lce gl6wnie roIt( klimatyczno - biologiczn'l, krajobrazow'l oraz rekreacyjno - spoleczn'l. 
Na terenach tych obowi'lzuje zatrzymanie rozpoczt(tych proces6w urbanizacji poprzez zakaz 
realizacji nowej zabudowy niezwi'lzanej z gospodark'llesn'l. 
Projekt planu dla budynk6w istniej'lcych, kt6rych funkcja nie jest zwi'lzana z gospodark'llesn'l 
dopuszcza remont. 
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ustalenia "Studium" S'l wi'lz'lce dla organ6w gminy przy sporz'ldzaniu plan6w 
miejscowych. 
Zgodnie z zapisami "Studium" zostal opracowany projekt miejscowego planu. 

Uwaga Nr 14 
- wplynt(la 8 sierpnia 2019 r., 
- dotyczy dz. nr 64/19, obrt(b B - 13 przy ul. J agodowej 14 w Lodzi, 
- zgodnie z wylozonym do publicznego wgl'ldu projektem planu dzialka nr 64/19, obrt(b 

B - 13 przy ul. Jagodowej 14 w Lodzi przeznaczonajest na tereny las6w i zalesien (8ZL). 

- informuje, ie we wlasnym zakresie remontuje ale nie 
mu w rym mieszka i pracuje tj. pracowania artystyczna, przyznana przez 

komisjf! kultury UM w 1996 r. Powstalo w niej kilkadziesiqt obraz6w, muzyka na kilkunastu 
ply tach, wiersze i teksty piosenek. Nie rozbudowuje posesji a jedynie robi remonty i liczne 
nasadzenia (ponad 50 swierk6w, 3 daglezje, kilkanascie sosen itp., jodla koreanska. Nie chce 
zmiany statutu posesji. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwag~ uwzgl~dnic. 
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Wyjasnienie: 
G16wnymi celami opracowania projektu planu jest wprowadzenie regulacji gwarantuj~cych 
ochrony przed urbanizacj~ teren6w wspieraj~cych system ekologiczny miasta oraz ochrona 
i uzupelnienie istniej~cych kompleks6w lesnych. 
Caly obszar opracowania planu jest objyty ochron~ zgodnie z ustaw~ z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody oraz na podstawie rozporz~dzenia nr 5/2003 Wojewody L6dzkiego z dnia 
31 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego Wzniesien 
L6dzkich. Zgodnie z zasadami ochrony okreslonymi w planie ochrony Parku Krajobrazowego 
Wzniesien L6dzkich wobszarze strefy lesnej obowi~zuje zakaz lokalizacji obiekt6w 
niezwi~zanych z gospodark~ lesn~ oraz przyjmuje siy zasady usuwania z teren6w lesnych 
obiekt6w niezwi~zanych z potrzebami gospodarki lesnej. 
Zgodnie z obowi~zuj~cym Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi zatwierdzonym uchwal~ Nr LXIX/1753118 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., nieruchomosc polozona przy ul. Jagodowej 14 w Lodzi, znajduje siy 
w strefie teren6w wyl~czonych spod zabudowy, teren6w las6w (L). 
Na terenach tych obowi~zuje zatrzymanie rozpoczytych proces6w urbanizacji poprzez zakaz 
realizacji nowej zabudowy niezwi~zanej z gospodark~ lesn~. 
Projekt planu dla budynk6w istniej~cych, kt6rych funkcja nie jest zwi~zana z gospodark~ lesn~ 
dopuszcza remont. 

Uwaga Nr 15 
wplynyla 8 sierpnia 2019 r., 

- dotyczy dzialki nr 4112, obryb B - 13 przy ul. Miodowej 4 w Lodzi, 
- zgodnie z wylozonym do publicznego wgl~du projektem planu dzialka nr 41/2, obryb B - 13 

przy ul. Miodowej 4 w Lodzi przeznaczonajest na tereny las6w i zalesien (5ZL). 

- wnoszq sprzeciw dotyczqcy zakwalijikowaniu nieruchomoscijako typ ZL 
VrlVlllTVotnie 0 przeznaczeniu podstawowym "lasy i zalesienia" (rozdzial 3, paragraf 20) 

i wnioskujq 0 zmianr; na typ MN 0 przeznaczeniu podstawowym - zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna" (opisanym w rozdziale 3, paragraf 18 na przykladzie symboli IMN i 2MN). Na 
dzialce znajduje sir; obecnie budynek zdejiniowany w projekcie planujako "budynek istniejqcy" 
(rozdzial 1, paragraf 4.1., punkt 1). Jest to budynek mieszkalny jednorodzinny na 
zaawansowanym etapie budowy, wznoszony zgodnie z pozwoleniem na budowr; i rozbiorkr; 
nr DAR-UA-II.I061.2018 z dn. 23.05.2018 prawomocnym z dn. 21.06.2018 i wydanym na 
Paniq Elzbietr; Buszkiewicz (poprzedniq wlascicielkr; nieruchomosci), sprostowanym 
postanowieniem nr DAR-UA-II.557.2018 z dn. 05.06.2018 prawomocnym z dn. 05.07.2018 
(prostujqcym blqd pisarski literowy), a nastr;pnie przeniesionym na nas po zakupie 
nieruchomosci (przeniesienie nr DAR-UA-II.I558.2018 z dn. 24.07.2018, prawomocne z dn. 
25.07.2018). Stary budynek mieszkalny jednorodzinny (posadowiony legalnie, za ktory 
odprowadzany jest podatek, i oznaczony na wypisie z kartoteki budynkow z dn. 22.05.2018 nrem 
106102 9.0013.25 BUD - dokument do wglqdu na zyczenie) zgodnie z wyzej wymienionym 
pozwoleniem zostanie rozebrany, natomiast wolnostojqcy garaz (oznaczony na wypisie z 
rejestru budynkow z dn. 22.05.2018 nrem 106102 9.0013.26 BUD - dokument 
do wglqdu na zyczenie) pozostanie w niezmienionej formie. Wedlug wnoszqcych uwagr; 
dokument pozwolenia na budowr; jest wystarczajqcy do zakwalijikowania dzialki jako typ MN. 
Budowany obecnie dom jest naszym docelowym domem i nie mamy innych zamiarow 
budowlanych, natomiast zakwalijikowanie czr;sci budowlanej dzialki (kategoria B 0 pow. 
0.1694 ha zgodnie z wypisem z rejestru gruntow z dn. 16.02.2018 - dokument do wglqdu na 
zyczenie) nieruchomosci jako lesnej (5ZL) znacznie obnizyloby jej wartosc. Czr;sc dzialki 

17 



kategorii LsVI (0 pOW. 0.1100 ha zgodnie z wypisem z rejestru gruntow z dn. 16.02.2018 -
dokument do wglqdu na tyczenie) powinna oczywiscie pozostae niezmieniona. Jestesmy 
milosnikami lasu i przyrody, jak z pewnosciq i inni mieszkancy tego obszaru, natomiast 
uwatamy, w projekcie planu powinny bye wywatone racje ochrony terenu i prawa rodzin 
zamieszkujqcych, nierzadko od wielu pokolen, ten teren. 
Sprzeciwiamy si~ tet zakwalijikowaniu ulicy Miodowej, a takte Iqczqcych jq z ulicq Skrzydlatq 
ulic: Kasztelanskiej i tuczej, jako drag wewn~trznych 0 symbolach KDW (rozdzial 3, paragraf 
23) i wnosimy 0 zakwalijikowanie ulic: Miodo wej, Kasztelanskiej i tuczej jako drog 
publicznych. Status drogi wewn~trznej uniemotliwia odsnietanie drogi w zimie przez 
miastolgmin~, co mogloby znacznie utrudnie lub wr~cz zablokowae dojazd z naszej 
nieruchomosci do drogi publicznej w przypadkach dutych opadaw sniegulzablokowania przez 
przewracone drzewa. Ulica Miodowa to nie tylko jedyna droga dojazdowa dla mieszkancaw, 
ale i dla pOjazdaw specjalnych w razie akcji straty potarnej lub karetki. W naszej opinii ruch 
kolowy na tych ulicach (jak i innych ulicach opisanych obecnie symbolem KDW) powinien bye 
ograniczony do wjazdow docelowych do posesji mieszkancow obszaru. 
OsobiScie rawniet zalety nam na utrzymywaniu ladu tego terenu, dlatego nasz aktualnie 
wznoszony budynek mieszkalny jednorodzinny byl projektowany w nawiqzaniu 
architektonicznym do drewnianych budynkow jednorodzinnych budowanych blisko 100 lat 
temu na tym obszarze, a zarazem jest zgodny z zaloteniami planu (kolorystyka - naturalne 
barwy, prosta bryla, materia/y wykonczeniowe elewacji, posadowienie budynku, procent 
zabudowy dzialki). 

Do uwagi zal'!czono: 
- kopia prawomocnego pozwolenia na budowy i rozbiorky, 
- postanowienie 0 sprostowaniu i przeniesieniu pozwolenia na budowy, 
- wizualizacji budowanego domu jednorodzinnego 

i projektu jego elewacji oraz zdjyc aktualnego stanu zaawansowania robot, 
- nakaz platniczy podatku za grunt. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwagi nie uwzgl~dnic. 

Wyjasnienie: 
Glownymi celami opracowania projektu planu jest wprowadzenie regulacji gwarantuj,!cych 
ksztahowanie ladu przestrzennego, w tym ochrona obszaru przed niekontrolowan,! zabudow,! 
oraz ochrona przed urbanizacj,! terenow wspieraj,!cych system ekologiczny miasta. 
Caly obszar opracowania planu jest objyty ochron,! zgodnie z ustaw'! z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody oraz na podstawie rozporz'!dzenia nr 5/2003 Wojewody Lodzkiego z dnia 
31 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego Wzniesien 
Lodzkich. Zgodnie z zasadami ochrony okreslonymi w planie ochrony Parku Krajobrazowego 
Wzniesien Lodzkich wobszarze strefy lesnej obowi,!zuje zakaz lokalizacji obiektow 
niezwi,!zanych z gospodark,! lesn,! oraz przyjmuje siy zasady usuwania z terenow lesnych 
obiektow niezwi,!zanych z potrzebami gospodarki lesnej. 
Nie uwzglydnia siy uwagi w zakresie zmiany przeznaczenia terenow zieleni lesnej na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Istniej,!ce na nieruchomosci budynki nie spelniaj,! odleglosci od granicy lasu okreslonej 
obowi,!zuj,!cymi przepisami odrybnymi tj. naruszaj'! § 271 ust. 8 w zwi,!zku z § 271 ust. 1 i 2 
rozporz,!dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow 
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie). Wobec powyzszego 
przeznaczenie nieruchomosci pod zabudowy mieszkaniow,! jednorodzinn,! (MN) musialoby 
zostac poprzedzone uzyskaniem zmiany przeznaczenia gruntow lesnych na cele nielesne co jest 
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sprzeczne z zalozeniami obowiq.zujq.cego studium uwarunkowan kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi. 

Obsluga komunikacyjna teren6w opracowania planu, ze wzglydu na funkcjy lesnq. obszaru, 
odbywac siy bydzie poprzez drogi wewnytrzne (KDW) oraz drogi lesne (DL), kt6re sq. 
polq.czone z zewnytrznym ukladem komunikacyjnym poprzez ulicy lokalnq. - ul. Skrzydlatq. 
(lKDL). 
Zgodnie z obowi,!zujq.cym Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi zatwierdzonym uchwalq. Nr LXIX/1753118 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r. zmienionq. uchwalq. Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 6 marca 2019 r., dzialka nr 4112, obryb B - 13 przy ul. Miodowej 4 w Lodzi, znajduje siy 
w strefie teren6w wylq.czonych spod zabudowy, teren6w las6w (L). Tereny zieleni lesnej 
obejmujq. obszary kluczowe dla systemu przyrodniczego miasta, obszary polozone peryferyjnie 
i pelniq.ce g16wnie roly klimatyczno - biologicznq., krajobrazowq. oraz rekreacyjno - spolecznq.. 
Na terenach tych obowiq.zuje zatrzymanie rozpoczytych proces6w urbanizacji poprzez zakaz 
realizacji nowej zabudowy niezwiq.zanej z gospodarkq. lesnq.. 
Projekt planu dla budynk6w istniejq.cych, kt6rych funkcja nie jest zwiq.zana z gospodarkq. lesnq. 
dopuszcza remont. 
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ustalenia "Studium" sq. wiq.zq.ce dla organ6w gminy przy sporzq.dzaniu plan6w 
miejscowych. 
Zgodnie z zapisami "Studium" zostal opracowany projekt miejscowego planu. 

Uwaga Nr 16 
wplynyla 9 sierpnia 2019 r., 

- dotyczy dzialki 35, obryb B - 12 przy ul. Bazanciej 1/3 w Lodzi, 
- zgodnie z wylozonym do publicznego wglq.du projektem planu dzialka nr 35, obryb B - 12 

przy ul. Bazanciej 113 w Lodzi przeznaczona jest na tereny las6w i zalesien (l ZL). 

_ - informuje, te dzialka 35, obr~b B - 12 przy ul. Batanciej 113 w Lodzi, 
~ domem mieszkalnym drewnianym na fundamencie murowanym, 
podpiwniczonym, dwukondygnacyjnym 0 p.u. 153,01 m2, wybudowanym w 1930r., budynkiem 
niemieszkalnym 0 pow. 28, 12m2. Do nieruchomosci prowadzi droga - uprawnienie z tytulu 
slutebnosci drogi koniecznej na rzecz katdoczesnego wlasciciela nieruchomosci Postanowienie 
Sqdu Rejonowego Lodi Srodmiescie z dnia 01.07.2016r wpis do KW LD1 Ml0001005012 
oznaczona symbolem na mapie nr 2935 z dnia 21.08.2015r. 
Wedlug wnoszqcej uwag~ wejscie w tycie Uchwaly druk 174/2019 projekt z dnia 28.06.2019 
ogranicza konstytucyjne prawa swobodnego korzystania - dysponowania nieruchomosciq 
stwarzajqc dodatkowe ograniczenia. PrzeklasyJikowanie terenow wymienionych w druku 
174/2019 z ML na 5ZL pkt.4 spowoduje pozbawienie wlascicieli prawa nowej zabudowy, 
obnitajqc tym samym w sposob znaczqcy ich wartosc oraz niemotnosc wykonywania 
niezb~dnych czynnosci zwiqzanych z posiadaniem zabudowanej nieruchomosci gruntowej. 

Od 1962r do 21.07.2018r budynek mieszkalny zajmowali bezumownie lokatorzy 
zasiedleni przez Prezydium Rady Narodowej najcz~sciej uzaletnieni (alkohol) i poprzednio 
bezdomni w ilosci od 7 do 14 osob, zajmujqcy calq powierzchni~ budynkow. Korzystanie 
z nieruchomosci przez kolejne pokolenia wlascicieli bylo niemotliwe. Dokonywanie 
niezb~dnych remontow bylo ograniczane poprzez niemotnosc uzyskania zezwolen . nawet 
w nieskomplikowanych, oczywistych i koniecznych sytuacjach takich jak: ogrodzenie terenu, 
budowa szamba, bezprawne wylqczenie drogi dojazdowej, remont walqcych si~ gankow 
wejsciowych do budynku, odtworzenie zniszczonych przez lokatorow schodow wejsciowych na 
poddasze utytkowe. Powytej wymienione sprawy w celu ich rozwiqzania zazwyczaj musialy 
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konczyc sif wyrokami sqdowymi (pozytywnymi dla wlascicielz) po wielu latach procesowania 
sif z urzfdami, przy koniecznosci zatrudnienia prawnikow. 
Zalotenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ujfte w druku nr 17412019 
z dnia 28 czerwca 2019r w taden sposob nie zabezpieczajq interesow wlascicieli nieruchomosci 
ujftych w wykazie, a przeciwnie wprowadzajq dalsze ograniczenia korzystania 
z przyslugujqcego im prawa wlasnosci w posiadanych nieruchomosciach. 
Niezrozumialym jest podejscie do planowanego projektu zagospodarowania kwartalu 
Batanciej - Wycieczkowej - Kasztelanskiej i Skrzydlatej, nie biorqce pod uwagf 
zamieszkujqcych w nim osob, ktore posiadajq tam nieruchomosci, mieszkajq i tyjq - ich prawa 
w kontekscie zmian nie sq w ogole brane pod uwagf. 
Stosunek slutb administracyjnych majqcych wplyw na realizacjf koniecznych dzialan 
zwiqzanych z utrzymaniem nieruchomosci w stanie naletytym, jut w chwili obecnej jest na tyle 
niechftny, te proste dzialania (wymagajqce np. zgloszenia czy zezwolenia) ciqgnq sif latami, 
powstaje pytanie jak to bfdzie wyglqdalo po uchwaleniu tego nowego planu 
zagospodarowania. 
Po podjfciu Uchwaly koniecznosciq bfdzie wystqpienie wlascicieli w nieruchomosciach na 
drogf prawnq w celu uzyskania stosownych odszkodowan. 
Od planowanego miejscowego planu zagospodarowania ujftego w druku 17412019 z 28.6.2019 
oczekujf naletnego wlascicielom prawa do zabudowy, motliwosci dokonywania rekonstrukcji 
istniejqcych budynkow a w przypadku nie uwzglfdnienia tych praw pelnego odszkodowania za 
poniesione straty. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwagi nie uwzgl~dnic. 

Wyjasnienie: 
Nie uwzglydnia siy wniosku w zakresie zmiany przeznaczenia terenow zieleni lesnej na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Glownymi celami opracowania projektu planu jest wprowadzenie regulacji gwarantuj(}.cych 
ochrony obszaru przed niekontrolowan(}. zabudow(}. oraz ochrony przed urbanizacj(}. terenow 
wspieraj(}.cych system ekologiczny miasta. 
Caly obszar opracowania planu jest objyty ochron(}. zgodnie z ustaw(}. z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody oraz na podstawie rozporz(}.dzenia nr 5/2003 W ojewody Lodzkiego z dnia 
31 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego Wzniesien 
Lodzkich. Zgodnie z zasadami ochrony okreslonymi w planie ochrony Parku Krajobrazowego 
Wzniesien Lodzkich wobszarze strefy lesnej obowi(}.zuje zakaz lokalizacji obiektow 
niezwi(}.zanych z gospodark(}. lesn(}. oraz przyjmuje siy zasady usuwania z terenow lesnych 
obiektow niezwi'}.Zanych z potrzebami gospodarki lesnej. 
Nieruchomosc, ktorej dotyczy zlozona uwaga, nie posiada bezposredniego dostypu do drogi. 
Dojazd do nieruchomosci odbywa siy przez teren 0 uzytkowaniu lesnym Ls. 
Wobec powyzszego przeznaczenie nieruchomosci pod zabudowy mieszkaniow(}. jednorodzinn(}. 
(MN) musialoby zostac poprzedzone uzyskaniem zmiany przeznaczenia gruntow lesnych na 
cele nielesne co jest sprzeczne z zalozeniami obowi(}.zuj(}.cego studium uwarunkowan 
i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi. 
Zgodnie z obowi(}.zuj(}.cym Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi zatwierdzonym uchwal(}. Nr LXIX/1753/18 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., nieruchomosc polozona przy ul. Bazanciej 1/3 (dzialka nr 35, obryb B-
12), znajduje siy w strefie terenow wyl(}.czonych spod zabudowy, terenow lasow (L). Tereny 
zieleni lesnej obejmuj(}. obszary kluczowe dla systemu przyrodniczego miasta, obszary 

20 



polozone peryferyjnie i pelni~ce g16wnie roly klimatyczno - biologiczn~, krajobrazow~ oraz 
rekreacyjno - spoleczn~. 

Na tych terenach obowi~zuje zatrzymanie rozpoczytych proces6w urbanizacji poprzez zakaz 
realizacji zabudowy niezwi~zanej z gospodark~ lesn~ oraz zachowanie istniej~cych 
kompleks6w lesnych w dotychczasowym uzytkowaniu wraz z ich uzupelnieniem. 
Projekt planu dla budynk6w istniej~cych, kt6rych funkcja nie jest zwi~zana z gospodark~ lesn~ 
dopuszcza remont. 
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowa~iu 
przestrzennym ustalenia "Studium" s~ wi~z~ce dla organ6w gminy przy sporz~dzaniu plan6w 
miejscowych. 
Zgodnie z zapisami "Studium" zostal opracowany projekt miejscowego planu. 

Uwaga Nr 17 
- wplynyla 9 sierpnia 2019 r., 
- dotyczy dzialki 48, obryb B - 14 przy ul. Wycieczkowej 64 w Lodzi, 
- zgodnie z wylozonym do publicznego wgl~du projektem planu dzialka nr 48, obryb B - 14 

przy ul. Wycieczkowej 64 w Lodzi przeznaczona jest na tereny las6w i zalesien (3ZL). 

- wnosi, 0 zmianf przeznaczenia ww. dzialki z terenow lasow i zalesien 
oznaczenie w projekcie planu)na dzialkf budowlanq z motliwosciq budowy jednego domu. 

Takie zakwalijikowanie dzialki umotliwia w przyszlosci jakiekolwiek dzialania inwestycyjne. 
Jeteli celem wladz miasta jest powifkszenie terenow lesnych naletqcych do kompleksu Lasu 
Lagiewnickiego, naletaloby te tereny wlqczyc do inwestycji celu publicznego a w projekcie 
planu tereny lesne w tym na gruntach prywatnych nie sq zaliczone do inwestycji celu 
publicznego. Natomiast zaliczone sq do przestrzeni publicznej "ogolnodostfpnej". Brak 
zakwalijikowania ww. dzialki do terenow budowlanych a talde dodatkowo w konsekwencji 
ustalen planu niezaliczenie tych terenow do inwestycji celu publicznego Jakim niewqtpliwie jest 
caly Las Lagiewnicki jako las miejski pozbawia nas jakichkolwiek praw do tej nieruchomosci 
poza wnoszonymi oplatami na rzecz gminy. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwagi nie uwzgl~dnic. 

Wyjasnienie: 
Nie uwzglydnia siy wniosku w zakresie zmiany przeznaczenia teren6w zieleni lesnej na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Gl6wnymi celami opracowania projektu planu jest wprowadzenie regulacji gwarantuj~cych 
ksztaltowanie ladu przestrzennego, w tym ochrona obszaru przed niekontrolowan~ zabudow~ 
oraz ochrona przed urbanizacj~ teren6w wspieraj~cych system ekologiczny oraz ochrona 
i uzupelnienie istniej~cych kompleks6w lesnych. 
Caly obszar opracowania planu jest objyty ochron~ zgodnie z ustaw~ z dnia 16 kwietnia 2004 
r. 0 ochronie przyrody oraz na podstawie rozporz,!dzenia nr 5/2003 Wojewody L6dzkiego 
z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego 
W zniesien L6dzkich. Zgodnie z zasadami ochrony okreslonymi w planie ochrony Parku 
Krajobrazowego Wzniesien L6dzkich wobszarze strefy lesnej obowi,!zuje zakaz lokalizacji 
obiekt6w niezwi~zanych z gospodarka lesn~ oraz przyjmuje siy zasady usuwania z teren6w 
lesnych obiekt6w niezwi~zanych z potrzebami gospodarki lesnej. 
Inwestycje celu publicznego zostaly okreslone wart. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 
492, 801 i 1309). Zgodnie z ww. ustaw~ lasy nie zostaly zaliczone do inwestycji celu 
publicznego. ' 
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Zgodnie z obowi,!zuj,!cym Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi zatwierdzonym uchwal,! Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r. zmienion,! uchwal,! Nr VII215119 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 6 marca 2019 r., nieruchomosc polozona przy ul. Wycieczkowej 64 (dzialka nr 48, obryb 
B-14), znajduje siy w strefie terenow wyl,!czonych spod zabudowy, terenow lasow (L). Tereny 
zieleni lesnej obejmuj,! obszary kluczowe dla systemu przyrodniczego miasta, obszary 
polozone peryferyjnie i pelni,!ce glownie roly klimatyczno - biologiczn,!, krajobrazow,! oraz 
rekreacyjno - spoleczn'!. 
Na tych terenach obowi,!zuje zatrzymanie rozpoczytych procesow urbanizacji poprzez zakaz 
realizacji nowej zabudowy niezwi,!zanej z gospodark,! lesn'!. 
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. 
Zgodnie z zapisami "Studium" zostal opracowany projekt miejscowego planu. 

Uwaga Nr 18 
wplynyla 9 sierpnia 2019 r., 

- dotyczy nieruchomosci polozonej przy ul. Zuczej 2 w Lodzi, 
- zgodnie z wylozonym do publicznego wgl,!du projektem planu nieruchomosc polozona 

przy ul. Zuczej 2 w Lodzi przeznaczonajest na tereny lasow i zalesien (lZL). 

_ - podnosi, ze uchwala miejska § 20 projektu z dnia 19 czerwca 2019 
~tala dla zabudowy istniejqcej w dniu wejscia w iycie planu -
dopuszczenie wylqcznie remontu. Dzialka wnoszqcego uwagf jest zabudowana budynkiem 
mieszkalnym jednorodzinnym i poniewaz dzialka ma takq postac to nalezy jq uwzg/fdnic 
symbolem MN. Wnoszqcy uwagf prosi 0 rozwazenie wniosku przy projekcie planu 
zagospodarowania przestrzennego. W innym przypadku wystqpi 0 odszkodowanie 
za przekwalijikowanie dzialki. Obecna cena dzialkijest 300 - 350 zll m2 a zmiana dotyczylaby 
dzialki po 2z11m2

. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwagi nie uwzglftdnic. 

Wyjasnienie: 
Nie uwzglydnia siy uwagi w zakresie zmiany przeznaczenia terenow zieleni lesnej na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Glownymi celami opracowania projektu planu jest wprowadzenie regulacji gwarantuj,!cych 
ochrony obszaru przed niekontrolowan,! zabudow,! oraz ochrona przed urbanizacj,! terenow 
wspieraj,!cych system ekologiczny miasta oraz ochrona i uzupelnienie istniej,!cych 
kompleks ow lesnych. 
Caly obszar opracowania planu jest objyty ochron,! na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody oraz rozporz,!dzenia nr 5/2003 Wojewody Lodzkiego z dnia 31 lipca 2003 
r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego Wzniesien Lodzkich. Zgodnie 
z zasadami ochrony okreslonymi w planie ochrony Parku Krajobrazowego Wzniesien Lodzkich 
wobszarze strefy lesnej obowi,!zuje zakaz lokalizacji obiektow niezwi,!zanych z gospodarka 
lesn,! oraz przyjmuje siy zasady usuwania z terenow lesnych obiektow niezwi,!zanych 
z potrzebami gospodarki lesnej. 
Zgodnie z obowi,!zuj,!cym Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi zatwierdzonym uchwal,! Nr LXIX/1753118 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r. zmienion,! uchwal,! Nr VII215119 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 6 marca 2019 r., nieruchomosc polozona przy ul. Zuczej 2, znajduje siy w strefie terenow 
wyl,!czonych spod zabudowy, terenow lasow (L). Tereny zieleni lesnej obejmuj,! obszary 
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kIuczowe dia systemu przyrodniczego miasta, obszary polozone peryferyjnie i pelni,!ce g16wnie 
roIt; klimatyczno - biologiczn,!, krajobrazow,! oraz rekreacyjno - spoleczn'!. 
Na tych terenach obowi,!zuje zatrzymanie rozpoczt;tych proces6w urbanizacji poprzez zakaz 
realizacji zabudowy niezwi,!zanej z gospodark,! lesn'!. 
Projekt planu dla budynk6w istniej,!cych, kt6rych funkcja nie jest zwi,!zana z gospodark,! lesn,! 
dopuszcza remont. 
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ustalenia "Studium" s,! wi,!z,!ce dia organ6w gminy przy sporz,!dzaniu plan6w 
miejscowych. 
Zgodnie z zapisami "Studium" zostal opracowany projekt miejscowego planu. 

Uwaga Nr 19 
wplynt;la 9 sierpnia 2019 r., 
dotyczy dz. nr 50, obrt;b B - 13, polozonej przy ul. Miodowej 15 w Lodzi, 
zgodnie z wylozonym do publicznego wgl,!du projektem planu dz. nr 50, obrt;b B-13 
polozona przy ul. Miodowej 15 w Lodzi przeznaczonajest na tereny las6w i zalesien (6ZL). 

_ - prosi 0 wlqezenie terenu dzialki, kt6ra jest jej wlasnosciq do 
~giej stronie uliey Miodowej obszaru 2MN. 
Uzasadnienie: 

W lutym 2017 r. skladajqea uwagl( otrzymala informaejl( z L6dzkiego Osrodka 
Geodezji, te zagospodarowanie dzialki jest typowe dla dzialki budowlanej - pismo 
EGB.401 0.1 029.2017.1 z dnia 03.02.2017 r. (w zalqezeniu), 

Na dzialee znajduje sil( budynek mieszkalny oraz budynki gospodareze, 
Cala nieruehomosc byla wlasnoseiq dziadk6w, a budynek mieszkalny zostal 

wybudowany w 1926 r. i jest nieprzerwanie utytkowany do teraz, jako budynek mieszkalny, 
Wnoszqea uwagl( posiada dokumenty (kopie w zalqezeniu ) potwierdzajqee 

obowiqzkowe ubezpieezenie budynku "od ognia w P.z. U W " z dnia 17. 10.1932 r., 
W lataeh powojennyeh w budynku mieszkalnym domeldowano obeyeh lokator6w, 

a babcia zobowiqzana byla przez Prezydium Dzielnieowej Rady Narodowej L6di-Baluty 
do prowadzenia Ksiqtki Meldunkowej Nr 11/5950 (kopia w zalqezeniu) Ostatni obey lokatorzy 
wymeldowani zostali z nieruehomosei w 1992 r. 

Jednoezesnie 5.1 0.1966r. dziadek wnioskodawezyni otrzymal z Prezydium Dzielnieowej 
Rady Narodowej L6di-Baluty nakaz kapitalnego wyremontowania budynku mieszkalnego. 
( kopia w zalqezeniu) 
Prosi 0 uwzgll(dnienie uwag, gdyt na katdym etapie nie bl(dzie jej zgody i bl(dzie zaskartac takq 
propozyejl( planu. 

Do uwagi zal'!czono: 
- kopia ubezpieczenia z 1932 r., 
- kopia ksi,!zki meldunkowej, 
- kopia pisma z 1966 r. Wydzialu Gospodarki Komunalnej 

o koniecznosci wykonania remontu zabezpieczaj,!cego. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwagi nie uwzgltrdnic. 
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Wyjasnienie: 
Nie uwzglydnia siy uwagi w zakresie zmiany przeznaczenia teren6w zieleni lesnej na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Gl6wnymi celami opracowania projektu planu jest wprowadzenie regulacji gwarantuj(!cych 
ksztaltowanie ladu przestrzennego, w tym ochrona obszaru przed niekontrolowan(! zabudow(! 
oraz ochrona przed urbanizacj(! teren6w wspieraj(!cych system ekologiczny miasta. 
Caly obszar opracowania planu jest objyty ochron(! na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody oraz rozporz(!dzenia nr 5/2003 W ojewody L6dzkiego z dnia 31 lipca 2003 
r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego Wzniesien L6dzkich. Zgodnie 
z zasadami ochrony okreslonymi w planie ochrony Parku Krajobrazowego Wzniesien L6dzkich 
wobszarze strefy lesnej obowi(!Zuje zakaz lokalizacji obiekt6w niezwi,!zanych z gospodarka 
lesn(! oraz przyjmuje siy zasady usuwania z teren6w lesnych obiekt6w niezwi(!zanych 
z potrzebami gospodarki lesnej. 
Jak wynika ze zlozonych przez wsp6lwlasciciela nieruchomosci material6w ( dow6d 
ubezpieczeniowy z 1929 r.) istniej(!ca na nieruchomosci zabudowa powstala jako zabudowa 
letniskowa, kt6ra nie miala charakteru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, calorocznej. 
Istniej(!ca obecnie na nieruchomosci zabudowa nie jest r6wniez zwi(!zana z obslug(! teren6w 
lesnych. 
Zgodnie z obowi(!zuj(!cym Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi zatwierdzonym uchwal(! Nr LXIX/1753118 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., nieruchomosc polozona przy ul. Miodowej 15 (dzialka nr 50 obryb B-
13), znajduje siy w strefie teren6w wyl(!czonych spod zabudowy, teren6w las6w (L). Tereny 
zieleni lesnej obejmuj(! obszary kluczowe dla systemu przyrodniczego miasta, obszary 
polozone peryferyjnie i pelni(!ce gl6wnie roly klimatyczno - biologiczn(!, krajobrazow(! oraz 
rekreacyjno - spoleczn(!. 
Na tych terenach obowi(!zuje zatrzymanie rozpoczytych proces6w urbanizacji poprzez zakaz 
realizacji nowej zabudowy niezwi(!zanej z gospodark(! lesn(!. 
Projekt planu dla budynk6w istniej(!cych, kt6rych funkcja nie jest zwi(!zana z gospodark(! lesn(! 
dopuszcza remont. 
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. 
Zgodnie z zapisami "Studium" zostal opracowany projekt miejscowego planu. 

Uwaga Nr 20 
wplynyla 9 sierpnia 2019 r., 
dotyczy dz. nr 29/1, 29/2, obryb B - 13, polozonej przy ul. Zuczej 40 w Lodzi, 

- zgodnie z wylozonym do publicznego wgl(!du projektem planu dz. nr 29/1, 29/2, obryb 
B -13 polozone przy ul. Zuczej 40 w Lodzi przeznaczone s(! na tereny las6w i zalesien 
(2ZL). 

_ - prosi 0 naniesienie zmiany w wylotonym do publicznego wglqdu 
~ospodarowania Przestrzennego (przystqpienie numer 191) i zmiany 
przeznaczenia dzialek 29/1 i 29/2 obrf(b B-13 polotonych przy ulicy 'Zuczej 40 z lesnych na 
budowlane. Dzialki zostaly zakupione w 1927 r. przez jej dziadka z zamiarem wybudowania na 
nich domu. Po II Wojnie SWiatowej dzialki te zostaly zawlaszczone przez Rzeczpospolitq 
Ludowq i dopiero intensywne dzialania doprowadzi/y do odzyskania mienia. Natomiast zmiana 
klasyfikacji grunt6w zostala wprowadzona w archiwalnym studium zagospodarowania 
przestrzennego m. Lodzi sprzed 2010 roku. Dodatkowo dzialki te nie byly lasem, drzewa 
wyrosly po wojnie. 
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Wnoszqca uwag~ wskazuje, te dzialka 29/1 sqsiaduje z dzialkq zabudowanq budynkiem 
utytecznosci publicznej (przedszkole). Dzialki posiadajq dost~p do niezb~dnych mediow do 
celow bytowych. Dzialki sq wlasnosciq prywatnq, a okazuje si~, te nie motna nimi rozporzqdzac 
wedlug wlasnego uznania. Dzialki, ktore porosly lasem i na ktorych nie motna nic wybudowac 
stajq si~ dla niej bezutyteczne. Dodatkowo miasto pobiera oplaty z tytulu podatku od 
nieruchomosci, uniemotliwiajqc jednoczesnie korzystanie z dzialek zgodnie z zamierzeniem 
wlasciciela. Rodzi to pewien absurd, szczegolnie, te dzialki te stanowiq granic~ Otuliny Lasu 
Lagiewnickiego, natomiast w g/~bi lasu znajdujq si~ budynki mieszkalne, ktore zostaly 
wybudowane niedawno. 
Dlatego prosi, by teren jej nieruchomosci w sporzqdzanym Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego pod zabudow~ jednorodzinnq. Wnioskodawczyni zaznacza, te powierzchnia 
zabudowy nie przekroczy Iqcznie 500 m2

, a w uksztaltowanie pozostalej cz~sci dzialek nie b~dzie 
tadnej ingerencji. 
Nalety zauwatyc, te w obecnych czasach wybudowanie domu calkowicie ekologicznego, 
ktorego utytkowanie nie b~dzie mialo tadnych negatywnych wplyw6w na srodowisko, nie 
stanowi tadnego problemu i do takiej budowli mog~ si~ zobowiqzac. Poza tym zamieszkiwanie 
wlasciciela na tym terenie gwarantuje odpowiednie dbanie 0 zielen, lepsze aniteli wtedy kiedy 
b~dzie ona naletala do nas wszystkich, czyli nikt nie b~dzie za niq odpowiadal. 
W przypadku uchwalenia planu, ktory uniemotliwi zabudow~ jednorodzinnq, domaga si~ 
przydzielenia dzialek zamiennych na ktorych b~dzie motna wybudowac dom jednorodzinny lub 
wykupu przez Miasto calej nieruchomosci po cenie wolnorynkowej. Prosi 0 uwzgl~dnienie tych 
wydatkow w prognozie skutkow finansowych uchwalenia MPZP. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwagi nie uwzgl~dnic. 

Wyjasnienie: 
Nie uwzglydnia siy wniosku w zakresie zmiany przeznaczenia terenow zieleni lesnej na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Glownymi celami opracowania projektu planu jest wprowadzenie regulacji gwarantuj,!cych 
ksztaltowanie ladu przestrzennego, w tym ochrona obszaru przed niekontrolowan,! zabudow,! 
oraz ochrona przed urbanizacj,! terenow wspieraj,!cych system ekologiczny oraz ochrona 
i uzupelnienie istniej,!cych kompleksow lesnych. 
Caly obszar opracowania planu jest objyty ochron,! zgodnie z ustaw'! z dnia 16 kwietnia 2004 
r. 0 ochronie przyrody oraz na podstawie rozporz,!dzenia nr 5/2003 Wojewody Lodzkiego 
z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego 
Wzniesien Lodzkich. Zgodnie z zasadami ochrony okreslonymi w planie ochrony Parku 
Krajobrazowego Wzniesien Lodzkich wobszarze strefy lesnej obowi,!zuje zakaz lokalizacji 
obiektow niezwi,!zanych z gospodarka lesn,! oraz przyjmuje siy zasady usuwania z terenow 
lesnych obiektow niezwi,!zanych z potrzebami gospodarki lesnej. 
Zgodnie z obowi'!Zuj,!cym Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi zatwierdzonym uchwal,! Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r. Rady Miejskiej w Lodzi zmienion,! uchwal,! Nr VII215/19 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., nieruchomosc polozona przy ul. Zuczej 40 
(dzialka nr 29/1, 29/2, obryb B-13), znajduje siy w strefie terenow wyl,!czonych spod 
zabudowy, terenow lasow (L). Tereny zieleni lesnej obejmuj,! obszary kluczowe dla systemu 
przyrodniczego miasta, obszary polozone peryferyjnie i pelni,!ce glownie roly klimatyczno -
biologiczn,!, krajobrazow,! oraz rekreacyjno - spoleczn'!. 

Na tych terenach obowi,!zuje zatrzymanie rozpoczytych procesow urbanizacji poprzez zakaz 
realizacj i nowej zabudowy niezwi,!zanej z gospodark,! lesn'!. 
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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. 
Zgodnie z zapisami "Studium" zostal opracowany projekt miejscowego planu. 

Uwaga Nr 21 
- wplyn~la 9 sierpnia 2019 r., 
- dotyczy dz. nr 76, obr~b B - 12, polozonej przy ul. Krasnoludk6w 6 w Lodzi, 
- zgodnie z wylozonym do publicznego wgl~du projektem planu dz. nr 76 obr~b B - 12 

polozona przy ul. Krasnoludk6w 6 w Lodzi przeznaczona jest na tereny las6w i zalesien 
(4ZL). 

- wnoszq 0 nie dokonywanie zmian w zakresie kwalifikacji 

naszej dzialki z zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej 0 symbolu MN na dzialk(f 0 symbQlu 
5ZL punkt 4, gdzie dopuszcza si(f wylqcznie remont. 
W obecnie wylozonym do publicznego wglqdu projekcie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego teren dzialki nr 76 w obr(fbie B-12 znajduje sif w granicach terenu ZL (lasy i 
zalesienia) i zgodnie z projektem tekstu planu, dzialka nie jest sklasyfikowana jako grunty 
budowlane, a dla zabudowy istniejqcej, w dniu wejscia w zycie planu, dopuszcza sif wylqcznie 
remont. Jako wlasciciele dzialki sprzeciwiajq si(f takiemu sklasyfikowaniu dzialki, gdyz 
wykluczy to przebudow(f i modernizacj(f domu wymagajqcego dostosowania do obecnych 
standardow. 
Informujq, ze na dzialce nr 76 usytuowany jest dom drewniany, ktory zostal wybudowany 
w 1936 roku. W zalqczeniu przedstawiajq kopif Aktu notarialnego. 
Wedlug wnoszqcych uwagf planowana zmiana przeznaczenia terenu w planie 
zagospodarowania przestrzennego doprowadzi do znacznej utraty wartosci ich nieruchomosci. 
Obecnie srednia cena dzialek budowlanych w okolicy wynosi 300-350 zllm2

, zmiana 
klasyfikacji spowoduje obnizenie wartosci dzialki do ok. 2 zllm2, co spowoduje wymierne straty. 
Nadmieniajq, ze od 2011 roku, po zmianie klasyfikacji naszych gruntow na budowlane, 
oplacamy podatek od nieruchomosci w wyzszej wysokosci. Tym bardziej nasze straty b(fdq 
odczuwalne. 
Jako wlasciciele nieruchomosci, w sklad ktorej wchodzi grunt i zabudowania zglaszajq uwagf 
do wylozonego do publicznej wglqdu projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego 
skladajq wniosek 0 wlqczenie terenu dzialki nr 76 w obrfbie B-12 do terenu zabudowy 
mieszkaniowejjednorodzinnej. 

Do uwagi zal~czono: 
- kopia aktu notarialnego. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwagi nie uwzglftdnic. 

Wyjasnienie: 
Nie uwzgl~dnia si~ uwagi w zakresie zmiany przeznaczenia teren6w zieleni lesnej na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Caly obszar opracowania planu jest obj~ty ochron~ zgodnie z ustaw~ z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody oraz na podstawie rozporz~dzenia nr 5/2003 Wojewody L6dzkiego z dnia 
31 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego Wzniesien 
L6dzkich. Zgodnie z zasadami ochrony okreslonymi w planie ochrony Parku Krajobrazowego 
Wzniesien L6dzkich wobszarze strefy lesnej obowi,!zuje zakaz lokalizacji obiekt6w 
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niezwi,!zanych z gospodark,! lesn,! oraz przyjmuje sitt zasadtt usuwania z terenow lesnych 
obiektow niezwi'!Zanych z potrzebami gospodarki lesnej. 
Istniej,!ce na nieruchomosci budynki nie spelniaj,! odleglosci od granicy lasu okreslonej 
obowi,!zuj,!cymi przepisami odrttbnymi tj. naruszaj'! § 271 ust. 8 w zwi'!Zku z § 271 ust. 1 i 2 
rozporz,!dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow 
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Wobec powyzszego 
przeznaczenie nieruchomosci pod zabudowtt mieszkaniow,! jednorodzinn,! (MN) musialoby 
zostac poprzedzone uzyskaniem zmiany przeznaczenia gruntow lesnych na cele nielesne co jest 
sprzeczne z zalozeniami obowi,!zuj,!cego studium uwarunkowan kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi. 
Zgodnie z obowi'!Zuj,!cym Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi zatwierdzonym uchwal,! Nr LXIXl1753/18 Rady Miejskiej 
wLodzi z dnia 28 marca 2018 r. zmienion,! uchwal,! Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 6 marca 2019 r., nieruchomosc polozona przy ul. Krasnoludkow 6 w Lodzi, znajduje sitt 
w strefie terenow wyl,!czonych spod zabudowy, terenow lasow (L). Tereny zieleni lesnej 
obejmuj,! obszary kluczowe dla systemu przyrodniczego miasta, obszary polozone peryferyjnie 
i pelni,!ce glownie roltt klimatyczno - biologiczn,!, krajobrazow,! oraz rekreacyjno - spoleczn'!. 
Na terenach tych obowi,!zuje zatrzymanie rozpocztttych procesow urbanizacji poprzez zakaz 
realizacji zabudowy niezwi'!Zanej z gospodark,! lesn'!. 
Projekt planu dla budynkow istniej,!cych, ktorych funkcja nie jest zwi'!Zana z gospodark,! lesn,! 
dopuszcza remont. 
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ustalenia "Studium" S,! wi'!i:,!ce dla organow gminy przy sporz,!dzaniu planow 
miej scowych. 
Zgodnie z zapisami "Studium" zostal opracowany projekt miejscowego planu. 

PREZYD 

~ 
Hanna ZDANOWSKA 
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