
ZARZl\DZENIE Nr 2391 NIII/19 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 25 paidziernika 2019 r. 

zmieniaj~ce zarz~dzenie w sprawie rozpatrzenia uwag zlozonych do wylozonego do 
pubJicznego wgl~du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

cz~sci obszaru miasta Lodzi polozone.i w rejonie ulic: Brzezinskie.i, Pomorskiej, 
Jugoslowianskiej, Wi~czynskiej, J. Kasprowicza, Grabinskiej i Byszewskiej - obszaru 

centrum osiedla N owosolna. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 17 pkt 12 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, 1524, 1696, 1716 i 1815), w wykonaniu 
uchwaly Nr XLVIII/977112 z dnia 12 wrzesnia 2012 r. w sprawie przyst'lPienia do 
sporz'ldzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cZ'tsci obszaru miasta 
Lodzi polozonej w rejonie ulic: Brzezinskiej, Pomorskiej, Jugoslowianskiej, Wi'lczytlskiej, 
J. Kasprowicza, Grabinskiej i Byszewskiej - obszaru centrum osiedla Nowosolna 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. W zarz'ldzeniu Nr 9028NIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 27 lica 2018 r. 
w sprawie rozpatrzenia uwag zlozonych do wylozonego do pub1icznego wg1'ldu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cZ'tsci obszaru miasta Lodzi 
polozonej w rejonie ulic: Brzezinskiej, Pomorskiej, Jugoslowianskiej, Wi'lczytlskiej, 
J. Kasprowicza, Grabinskiej i Byszewskiej - obszaru centrum osiedla Nowosolna, zal'lcznik 
do zarz'ldzenia otrzymuje brzmienie jak w zal'lczniku do niniejszego zarz'ldzenia. 

§ 2. Wykonanie zarz'ldzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej w Lodzi. 

§ 3. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 

· <::V~4i1tij( 
Hanna ZDANOWSKA 



Zal~eznik 
do zarz¢enia Nr 239i NIII/19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 9.5 paidziemika 2019 r. 

Rozstrzygni~cie 0 sposobie rozpatrzenia uwag zlozonych do wyloZonego do pubticmego 
wghtdu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla c~sci obszaru miasta Lodzi poioZone.i w rejonie utic: Brzeziiiskiej, Pomorskiej, 
Jugoslowiaiiskiej, WiatczyDskiej, J. Kasprowicza, Grabinskiej i Byszewskiej - obszaru 

centrum osiedla Nowosolna. 

Projekt tmeJseowego planu zagospodarowania przestrzennego d1a ez~sei ObSZafll miasta 
Lodzi polozonej w rejonie ulie: Brzezinskiej, Pomorskiej, Jugoslowianskiej, Wi~czyDskiej, 
J. Kasprowieza, Grabinskiej i Byszewskiej - obszaru eentnnn osiedla Nowosolna zostal 
wylozony do publieznego wgl~du w okresie od 22 wrzesnia do 20 paidziernika 2017 r. 
w wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotyez~eyeh projektu planu, tj. do dnia 3 listopada 
2017 r. wplyn~lo 1240 uwag. Zlozone uwagi zostaly ponumerowane weelu ulatwienia ieh 
identyftkaeji. 

Ponitsze uwagi 0 numerach: 1 i 2 posiadajll takat samll trest i zostaly rozpatrzone 
wspolnie: 
Uwaga nr 1-
Uwaga nr2-

Uwagi dotyezij: 

(data wplywu uwagi 2.10.2017 r.) 
wplywu uwagi 2.10.2017 r.) 

Dzialek 0 numeraeh: 847/2, 848/2, 848/3, 849/1, 861, 952, 873/1 w obr~bie W-46. 

Trese uwag: 
Skladaj~cy uwagi wnosz~: 

o przeznaezenie dzialek pod tereny zieleni og61nodostwnej oraz umozliwienie 
zrealizowania projektu ogolnodost~pnego parku, ktory wygral konkurs UML; 
o pozostawienie rekreaeyjnego eharaktenl dzialki 847/2; 
sprzeeiw wobee przeznaezenia dzialek na zabudow~ i nowo planowane drogi. 

Prezydent Miasta Lodzi c~sciowo uwzgl~dnil uwagi. 

Wyjasnienie: 
Uwzgl~dnia si~ uwagi w zakresie przezllaezenia dzialek 0 numerach: 848/3, 849/1, 873/1, 951 
i ez~seiowo 847/2 pod tereny zieleni ogolnodost~pllej urz~dzonej. Nie uwzgl~dnia si~ uwag 
w zakresie przeznaczenia pozostalyeh dzialek pod tereny zieleni og6lnodostwnej. Studium 
uwarunkowall i kienulk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, przyj~te uehwallJ 
Nr LXIXl1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marea 2018 r., zmienioIDt uehwallJ Nr 
VIl215119 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marea 20191"., okresla kierunek zmian 
w przeznaczeniu dzialek, ktorych dotycZl} uwagi na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzitmej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 nIarca 2003 1". 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzell11ym, "ustalenia studium s~ wilJ~ce dla organ6w gminy przy 
sporzlldzaniu planow miejseowyeh". W zwittzku z pOwyZSzynl w projekcie planu ezC(se 
dzialek zostala przeznaezona pod zabudow~ nIieszkaniowli jednorodziImll· 

1 



2 
 

Tam, gdzie nie ma konieczności uzupełniania struktury zabudowy, działki zostały 
przeznaczone pod zieleń urządzoną, zgodnie z istniejącym użytkowaniem lub funkcją, do 
której mogą być adaptowane. Na tych działkach możliwa jest realizacja ogólnodostępnego 
parku. 
Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 
wyznaczenie zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad 
modernizacji, rozbudowy i budowy układów komunikacji z koniecznością uwzględnienia 
wymagań ładu przestrzennego, czyli ukształtowania przestrzeni w sposób tworzący 
harmonijną całość, uwzględniając uwarunkowania kompozycyjno-estetyczne. Plan miejscowy 
musi zapewnić faktyczne zabezpieczenie interesów właścicieli nieruchomości nim objętych, 
w tym dostępu do drogi publicznej dla działek budowlanych – zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który definiuje 
działkę budowlaną jako „nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy 
geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury 
technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych 
przepisów i aktów prawa miejscowego”. Mając na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi o potrzebie 
kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia 
do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa system 
komunikacji oparty na sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny 
budowlane i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy, który musi być przygotowany na 
zwiększającą się liczbę mieszkańców osiedla. Projektowany przebieg dróg jest konsekwencją 
istniejącego zagospodarowania. 
 
Uwaga nr 3 –  (data wpływu uwagi 2.10.2017 r.) 
 
Uwaga dotyczy: 
Działek o numerach: 847/2, 848/2, 848/3, 849/1, 861, 952, 873/1 w obrębie W-46. 
 
Treść uwagi: 
Składająca uwagę nie wyraża zgody na przeznaczenie działek na zabudowę i nowo 
planowane drogi, wnosząc o pozostawienie ich w całości terenami zieleni ogólnodostępnej. 
 
Prezydent Miasta Łodzi częściowo uwzględnił uwagę. 
 
Wyjaśnienie:  
Uwzględnia się uwagę w zakresie przeznaczenia działek o numerach: 848/3, 849/1, 873/1, 
951 i częściowo 847/2 pod tereny zieleni ogólnodostępnej urządzonej. Nie uwzględnia się 
uwagi w zakresie przeznaczenia pozostałych działek pod tereny zieleni ogólnodostępnej. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte 
uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną 
uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., określa kierunek 
zmian w przeznaczeniu działek, których dotyczy uwaga na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, „ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy 
sporządzaniu planów miejscowych”. W związku z powyższym w projekcie planu część 
działek została przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  
Tam, gdzie nie ma konieczności uzupełniania struktury zabudowy, działki zostały 
przeznaczone pod zieleń urządzoną, zgodnie z istniejącym użytkowaniem lub funkcją, do 



letorej Illog~ bye adaptowane. Na tych dzialkach Illozliwa jest realizacja ogolnodost~pnego 

parku. 
Jednym z celow sporz~dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 
wyznaczenie ZaSiiO(gtl terenow przemaczonych pod urbanizacjiO( oraz okreslenie zasad 
Illodemizacj i, rozbudowy i budowy ukladow konumikacj i z koniecznosci~ uwzgl¢llienia 
wymagan ladu przestrzennego, czyli uksztaltowania przestrzeni w sposob tworz~cy 

harlllonijn~ calose, uwzgliO(dniaj~c uwarunkowania kOIllPozycyjno-estetycme. Plallmiejscowy 
lllusi zapewnie faletyczne zabezpieczenie interesow wlascicieli nieruchomosci nim obj~tych, 
w tym dost~u do drogi publicznej dla dzialek budowlanych - zgodnie z art . 2 plet 12 ustawy 
z d.nia 27 marca 2003 r. 0 plallowaniu i zagospodarowaniu przestrzellllylll, letory defmiuje 
dzialk~ budowlailll jako ,,nierucholllose gnmtow~ lub dzialkiO( gruntu, letorej wielkose, cechy 
geometryczne, dost~ do drogi publicznej oraz wyposazenie w urz~dzenia infrastruktury 
technicznej spelniaj~ wYlllogi realizacji obieletow budowlallych wynikaj~ce z odriO(bnych 
przepisow i aletow prawa Illiejscowego". Maj~c na uwadze al1. 1 ust. 4 plet 1 ustawy z dnia 
27 Illarca 2003 r. 0 planowalliu i zagospodarowaniu przestrzellllYIll, letory stanowi 0 pob"Zebie 
ksztaltowallia struletur przestrzemlyc h z now~ zabudow~ "przy uwzgliO(d.nieniu d,,!:zenia 
do lllinilllalizowania transpol1ochlOillOSc i ukladu przestrzennego", plan okresla system 
kOlllullikacj i oparty na sieci drog publicznych. Nowa siee dt·og obshlgtlje nowe tereny 
budowlane i jednoczesnie odci~Za istlliej~cy uklad drogowy, letOIY lllusi bye przygotowany na 
zwiiO(kszaj~c~ siiO( licz~ Illieszkancow osiedla . Z uwagi na pOwyZsze oraz zgodnie 
z obowi~zuj~cYllli pl"Zepisallli ustawy z dnia 27 Illarca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzellllYlll, Illaj~c na uwadze koniecznose zapewnienia w planie 
wYlllagan ladu pl"Zestrzennego, istniej~ce osiedle wYlllaga uzupelnienia struktury zabudowy 
oraz llllloiliwienia prawidlowej komunikacji. 

Ponizsze 

Uwaga nr 7 

Uwagi dotycza: 
Dzialek 0 nUlllerach: 311153, 311154. 

Trese uwag: 

sam1J treSc i zostaly rozpatrzone wspolnie: 
(data wplywu uwagi 4.10.20 17 r.) 

wplywu uwagi 2017 r.) 

Skladaj~cy uwagi wnosz~ 0 rezygnacj~ z budowy drogi Illaj~cej I~czye ul. Brzezillsk~ 

ze zbiegielll ul. Topolowej z u1. TYllliankow~. 

Prezydent Miasta Lodzi uwzgl~dnil uwagi. 

\Vyjasnienie: 
Projeletowany odcinek drogi pl"Zechodz~cy przez niemcholllose zostanie zlikwidowany. Jego 
funkcj~ lllOg~ pl"Zej~e ul. Hiacyntowa i nowa droga projektowana w lniejscowYlll planie 
zagospodarowallia przestrzennego dla cZiO(sc i osiedla Nowosolna polozonej na zach6d od 
niniejszego planu. Linie zabudowy zabezpiecz~ teren pod lokalizacj iO( dt·ogi w przyszlosci. 

Ponizsze 

Uwagi dotycza: 
Dzialek 0 nUlllerach: 311153, 311154. 

sam1J treSc i zostaly rozpatrzone wspolnie: 
(data wplywu uwagi 4.10.2017 r.) 

wplywu uwagi 4.10.201 7 r.) 
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Treść uwag: 
Składający uwagi wnoszą o rezygnację z propozycji przeprowadzenia drogi przez działki 
o numerach 311/53, 311/54. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi. 
 
Wyjaśnienie:  
Projektowany odcinek drogi przechodzący przez nieruchomość zostanie zlikwidowany. Jego 
funkcję mogą przejąć ul. Hiacyntowa i nowa droga projektowana w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego dla części osiedla Nowosolna położonej na zachód od 
niniejszego planu. Linie zabudowy zabezpieczą teren pod lokalizację drogi w przyszłości. 
 
Uwaga nr 8 –   
(data wpływu uwagi 5.10.2017 r.) 
 
Uwaga dotyczy:  
Działki o numerze 353/85 w obrębie W-47. 
 
Treść uwagi: 
Składający uwagę wnoszą o zmianę przeznaczenia w obrębie przedmiotowej działki - z lasu 
ZL - na teren zabudowy jednorodzinnej MN. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę. 
 
Wyjaśnienie:  
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte 
uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną 
uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., określa kierunek 
zmian w przeznaczeniu tej działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, „ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów 
miejscowych”. W związku z powyższym w projekcie planu działka zostanie przeznaczona 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
 
Uwaga nr 9 –  
(data wpływu uwagi 9.10.2017 r.) 
 
Uwaga dotyczy: 
Działki o numerze 353/83 w obrębie W-47. 
 
Treść uwagi: 
Składający uwagę wnoszą o zmianę przeznaczenia w obrębie przedmiotowej działki - z lasu 
ZL - na teren zabudowy jednorodzinnej MN. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę. 
 
Wyjaśnienie:  
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte 
uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną 
uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., określa kierunek 
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zmian w przeznaczeniu tej działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, „ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów 
miejscowych”. W związku z powyższym w projekcie planu działka zostanie przeznaczona 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
 
Uwaga nr 10 –  (data wpływu uwagi 7.10.2017 r.) 
 
Uwaga dotyczy: 
Terenów: 5.4MNR, 21KDD, 1.1PP, 6KDZ, 5.1ZL. 
 
Treść uwagi: 
Wnoszący uwagę wskazuje, że należy: 
− skomunikować obszar 5.4MNr przy pomocy bezpiecznej ulicy o małym natężeniu 

z obszarem centralnym osiedla stwierdzając że „dobrym pomysłem jest stworzenie drogi 
21KDD”; 

− na drodze 6KDZ zastosować elementy ograniczające prędkość maksymalną do 30 km/h 
oraz że droga ta musi być wyposażona w przystanki autobusowe z zatokami; 

− dążyć do przekształcenia terenu 5.1ZL w teren lasu miejskiego oraz uporządkowania 
(ścieżki, etc.); 

Popiera (ze wskazaniem na realizację w pierwszej kolejności) utworzenie terenu placu 
publicznego na wieloramiennym skrzyżowaniu w centrum osiedla. 
 
Prezydent Miasta Łodzi częściowo uwzględnił uwagę. 
 
Wyjaśnienie:  
Uwzględnia się uwagę w zakresie skomunikowania drogą dla pieszych i rowerzystów osiedla 
Brzozowa Aleja z centrum osiedla Nowosolna. Droga 21KDD na odcinku między osiedlem 
Brzozowa Aleja a drogą 1KDL zostanie przekształcona na ciąg pieszo-rowerowy. Należy 
również zaznaczyć, że chodniki i ścieżki rowerów mogą zostać zrealizowane w pasach 
drogowych pozostałych dróg publicznych wyznaczonych w planie. 
Nie uwzględnia się uwagi w zakresie pozostałych zagadnień. Zgodnie z obowiązującym 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. poz. 
1587) plan nie przesądza o terminach realizacji przedsięwzięć (plac 1.1PP), nie zajmuje się 
organizacją ruchu oraz wyposażeniem pasa drogowego (6KDZ), nie stanowi o sposobie 
urządzenia lasu. Las położony na terenie 5.1ZL jest własnością Skarbu Państwa, nie jest 
lasem miejskim. 
 
Uwaga nr 11 –  (data wpływu uwagi 6.10.2017 r.) 
 
Uwaga dotyczy: 
Działki o numerze 53/42 w obrębie W-46.  
 
Treść uwagi: 
Wnosząca uwagę nie wyraża zgody na zaklasyfikowanie działki o numerze 53/42 do terenów 
zieleni o charakterze naturalnym. Z treści uwagi można wywnioskować, że wnioskuje 
o przeznaczenie tej działki na teren zabudowy mieszkaniowej. 
 
Prezydent Miasta Łodzi częściowo uwzględnił uwagę. 
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Wyjaśnienie:  
Nie uwzględnia się uwagi w zakresie przeznaczenia całej działki o numerze 53/42 pod teren 
zabudowy mieszkaniowej. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
6 marca 2019 r., określa kierunek zmian w przeznaczeniu przeważającej części działki na 
tereny zieleni urządzonej o powierzchni minimum 3ha i dolin rzecznych w strefie 
zurbanizowanej. Na terenach tych zgodnie z ustaleniami Studium nie jest dopuszczalna 
zabudowa mieszkaniowa.  
Na pozostałej części Studium określa kierunek zmian w jej przeznaczeniu na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, „ustalenia studium są wiążące dla 
organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych”.  
W związku z powyższym w projekcie planu działka w większości pozostanie przeznaczona 
pod zieleń naturalną, w części położonej przy ul. Grabińskiej - pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. 
 
Uwaga nr 12 –  (data wpływu uwagi 6.10.2017 r.) 
 
Uwaga dotyczy: 
Działki o numerze 53/41 w obrębie W-46. 
 
Treść uwagi: 
Wnosząca uwagę: 
− nie wyraża zgody na zaklasyfikowanie działki o numerze 53/42 do terenów zieleni 

o charakterze naturalnym;  
− podważa przebieg pradoliny rzeki. 
Z treści uwagi można wywnioskować, że autorka wnioskuje o przeznaczenie działki na teren 
zabudowy mieszkaniowej. 
 
Prezydent Miasta Łodzi częściowo uwzględnił uwagę. 
 
Wyjaśnienie:  
Uwzględnia się uwagę w zakresie przeznaczenia jej części pod teren zabudowy 
mieszkaniowej. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., 
zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., określa 
kierunek zmian w przeznaczeniu części działki na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej a na pozostałej części na tereny zieleni urządzonej o powierzchni minimum 
3ha i dolin rzecznych w strefie zurbanizowanej. Na terenach tych zgodnie z ustaleniami 
Studium nie jest dopuszczalna zabudowa mieszkaniowa. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, „ustalenia studium są 
wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych”. W związku 
z powyższym w projekcie planu w części położonej przy ul. Grabińskiej działka zostanie 
przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w pozostałej części pod zieleń 
naturalną. 
 
Uwaga nr 13 –  (data wpływu uwagi 6.10.2017 r.) 
 



Uwaga dotyczy: 
Obr,b6w W-23, M2, M3 . 

Trese uwagi : 
Z tresci uwagi moma wywnioskowae, ze skladaj~ca uwag(( nie akceptuje koncepcji ukladu 
komunikacyjnego i wyl~czenia z mchu kolowego Rynku Nowosolnej oraz wnioskuje 
o uregulowanie m chu swiatlallli. 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzglltdnil uwagi 

\Vyjasnienie: 
JednYlll z celow sporz~dzenia tniej scowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 
wyzoaczenie zasi((gu terenow inwestycyjnych przeznaczonych pod mbanizacj((, w tylll 
terenow zabudowy lllieszkaniowej oraz okreslenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
ukladu komunikacji . Plan llliejscowy musi zabezpieczye interesy wlascicieli niemcholllosci 
nim obj((tych, w tym dost((p do drogi publicznej dla dzialek budowlanych. Maj~c na uwadze 
art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 lllarca 2003 I". a planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennYlll, ktory stanowi 0 potrzebie ksztaltowania strukhu przestrzelmych z now~ 
zabudow~ "przy uwzgl((dnieniu d~zenia do minilllalizowania transportocWollllosci ukladu 
przestrzelmego", plan okresla system kOlllunikacji oparty na sieci drog publicznyc h. Nowa 
siee drog obshlguje nowe tereny budowlane i jednoczesnie odci~Za istniej~cy uklad drogowy, 
przy czym obwodnica wyprowadzi ruch tranzytowy z centmm osiedla , a pozostale drogi 
spowoduj~ rozproszenie m chu lokalnego. Nalezy podkreslie, ze Rynek Nowosolna nie b ((dzie 
calkowicie wyl~czony z m chu kolowego. Zaprojektowany uklad kOlllunikacji zapewnia 
dojazd do wszystkich dzialek na obszarze planu, daj~c wi((ksze Illozliwosci pomszania si(( po 
osiedlu. 
Planllliejscowy nie zajmuje si(( regulacj~ m chu kOlllunikacji (swiatla), zapewniaj~ to przepisy 
rozporz~dzenia Ministra Infrastmktury oraz Spraw Wewn((trznych i Adlllinistracji z dnia 
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnalow drogowych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 454 i 1415). 

Ponizsze uwagi 0 numerach: 14-36, 63-144, 146-250,252-280,716-749,756-802, 912-936, 
938-987 rozpatrzone wspolnie: 

wplywu uwagi 06.10.201 7 r.) 
(data wplywu uwagi 06.10.201 7 1".) 
",hwu uwagi 06. 10.20 17 L) 
(data wplywll uwagi 06.10.20171".) 

wplywu uwagi 06.10.2017 L) 
wplyw" uwagi 06.10.2017 L) 

(data wplywu uwagi 06.10.201 7 r.) 
Wji"\yw1l uwagi 06.10.2017 L) 

Wji"lywlluwagl 06. 10.2017 L) 
uwagi 06.10.2017 r.) 

(data wplywu uwagi 06.10.201 7 1". ) 
uwagi06.10.20171".) 

wplywu uwagi 06.10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 06.10.201 7 r.) 

wplywOl uwagi 06.10.2017 L) 
wplywOl uwagi09.1O.2017 L) 

(data wplywu uwagi 09.10.201 7 1".) 
Uwaga Dr 31 wplywu uwagi 09.10.201 7 1".) 
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Uwaga Dr 107 

wplywu uwagi 09.10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 09. 10.2017 1".) 
(data wplywu uwagi 09. 10.2017 1".) 

wplywu uwagi 09.10.2017 r .) 
(data wplywu uwagi 09.10.20171".) 
(data wplywu uwagi 25. 10.2017 1".) 
wplywu uwagi 25.10.2017 1".) 

wplywu uwagi 25. 10.2017 1".) 
(data wplywu uwagi 25.10.201 7 1".) 
(data wplywu uwagi 25.10.2017 1".) 

wplywu uwagi 25.10.2017 1".) 
(data wplywu uwagi 25.10.20 17 1".) 

wplywu uwagi 25.10.2017 1". ) 
(data wplywu uwagi 25.10.2017 r.) 

wplywu uwagi 25. 10.2017 1".) 
(data wplywu uwagi 25.10.2017 1".) 

.wplywuuwagi 25.10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 25.10.2017 r.) 

wplywu uwagi 25.10.2017 r.) 
wplywu uwagi 25 .10.2017 1". ) 

wplywu uwagi 25.10.2017 1". ) 
(data wplywu uwagi 25. 10.2017 r.) 

wplywu uwagi 25. 10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 25.1 0.20 17 1".) 

wplywu uwagi 25. 10.2017 r.) 
wplywu uwagi 25. 10.2017 1".) 

(data wplywu uwagi 25.10.201 7 1".) 
wplywu uwagi 25. 10.2017 r.) 

wplywu uwagi 25. 10.2017 r.) 
wplywu uwagi 25. 10.2017 1".) 

wplywu uwagi 25. 10.2017 1".) 
wplywu uwagi 25. 10.2017 1".) 

(data wplywu uwagi 25.10.2017 1". ) 
wplywu uwagi 25 .10.201 7 1".) 

(data wplywu uwagi 25. 10.2017 1".) 
wplywu uwagi 25.10.2017 1".) 

(data wplywu uwagi 25.10.2017 r.) 
wplywu uwagi 25. 10.2017 r.) 

wplywu uwagi 25. 10.2017 1".) 
wplywu uwagi 25. 10.2017 1".) 

uwagi 25. 10.2017 1".) 
(data wplywu uwagi 25.10.201 7 1".) 

Wii"!Yii"' uwagi 25.10.2017 1".) 
(data wplywu uwagi 25.10.201 7 1".) 

wplywu uwagi 25.10.2017 1".) 
wplywu uwagi 25.10.2017 1".) 

wplywu uwagi 25 .10.2017 1".) 
wp!y,,", uwagi 25. 10.2017 1".) 

wplywu uwagi 25. 10.2017 r.) 
wplywu uwagi 25. 10.2017 1". ) 
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Uwaga Dr 158 

wplywu uwagi 25.10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 25. 10.2017 r.) 

wplywu uwagi 25.10.2017 r.) 
wplywuuwagi 25.10.2017 r.) 

(data wplywu uwagi 25.10.2017 r.) 
wplywu uwagi 25.10.2017 r.) 

(data wplywu uwagi 25.10.2017 r.) 
wplywu uwagi 25. 10.201 7 r. ) 

(data wplywu uwagi 25. 10.2017 r.) 
wplywu uwagi 25. 10.201 7 r. ) 

wplywu uwagi 25.10.2017 r.) 
wplywu uwagi 25.10.2017 r.) 

(data wplywu uwagi 25. 10.2017 r.) 
wplywu uwagi 25. 10.2017 r.) 

(data wplywu uwagi 25. 10.201 7 r. ) 
wplywu uwagi 25. 10.2017 r.) 

(data wplywu uwagi 25.10.2017 r.) 
wplywu uwagi 25. 10.201 7 r.) 
(data wplywu uwagi 25.10.201 7 r.) 

wplywu uwagi 25 .10.2017 r.) 
wplywu uwagi 25. 10.201 7 r.) 

(data wplywu uwagi 25.10.2017 r.) 
wplywu uwagi 25. 10.2017 r.) 

(data wplywu uwagi 25.10.201 7 r.) 
wplywu uwagi 25. 10.201 7 r.) 

(data wplywu uwagi 25.10.201 7 r.) 
wplywu uwagi 25. 10.201 7 r.) 

(data wplywu uwagi 25.10.2017 r.) 
wplywu uwagi 25 .10.2017 r. ) 

wplywu uwagi 25.10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 25.10.201 7 r.) 

wplywu uwagi 25.10.20 17 r .) 
wplywu uwagi 25. 10.2017 r.) 

wplywu uwagi 25.10.201 7 r.) 
(data wplywu uwagi 25.1 0.20 17 r.) 

wplywu uwagi 25.10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 25.10.2017 r.) 
wplywu uwagi 25.10.2017 r.) 

wplywu uwagi25.10 .201 7 r.) 
wplywu uwagi 25 .10.2017 r.) 

wplywu uwagi 25.10.201 7 r.) 
wplywuuwagi 25.10.2017 r.) 

(data wplywu uwagi 25.10.2017 r.) 
uwagi 25.10.201 7 r.) 

wplywu uwagi 25.10.201 7 r.) 
wplywu uwagi 25. 10.201 7 r.) 

(data wplywu uwagi 25.10.201 7 r.) 
wplywu uwagi 25. 10.201 7 r.) 
(data wplywu uwagi 25. 10.2017 r.) 

(data wplywu uwagi 25. 10.201 7 r.) 
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Uwaga Dr 208 

wplywu uwagi 25. 10.2017 r.) 
wplywu uwagi 25.10.20 17 r.) 

wplywu uwagi 25 .10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 25. 10.2017 r.) 
wplywu uwagi 25 .10.2017 r.) 

wplywu uwagi 25.1 0.20 17 r.) 
wplywu uwagi 25.10 .2017 r.) 
wplywu uwagi 25. 10.2017 r.) 

wplywu uwagi 25 .10.2017 r.) 
wPly\'"1 uwagi 25. 10.201 7 r.) 

wplywu uwagi25.10 .201 7 r.) 
wplywu uwagi 25.10 .2017 r.) 

(data wplywu uwagi 25 .10.2017 r.) 
wplywu uwagi 25. 10.2017 r.) 
wplywu uwagi 25. 10.2017 r. ) 

(data wplywu uwagi 25 .10.2017 r.) 
wplywu uwagi 25. 10.2017 r.) 

(data wplywu uwagi 25. 10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 25. 10.2017 r.) 

wplywu uwagi 25. 10.201 7 r.) 
(data wplywu uwagi 25. 10.2017 r.) 

wplywu uwagi 25. 10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 25.10.201 7 r.) 
(data wplywu uwagi 25. 10.2017 r.) 

wplywu uwagi 25.10 .2017 r.) 
F]>ly\vllllwagi 25. 10.2017 r.) 

(data wplywu uwagi 25. 10.2017 r.) 
wplywu uwagi 25.10.2017 r.) 

wplywu uwagi 25. 10.2017 r.) 
~lywu uwagi 25.10 .2017 r.) 

(data wplywu uwagi 25.10 .2017 r.) 
wplywu uwagi 25. 10.201 7 r.) 

uwagi 25. 10.201 7 r. ) 
(data wplywu uwagi 25. 10.2017 r. ) 

· 25. 10.20 17 r.) 
(data wplywu uwagi 25.10 .201 7 r.) 

wplywu uwagi 25. 10.2017 r.) 
uwagi 25. 10.2017 r. ) 
(data wplywu uwagi 25.10 .20 17 r.) 

Wji"!Y\iOi uwagi 25.10.20 17 r.) 
wplywu uwagi 25 .10.2017 r. ) 

wplywu uwagi 25.10.20 17 r.) 
uwagi 25. 10.2017 r.) 

(data wplywu uwagi 25. 10.2017 r.) 
vplj'Wlluwagi 25.10.20 17 r.) 
(data Wp~l uwagi 25 .10.201 7 r.) 

Wji"!Y\iOi uwagi 25 .10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 25.10 .201 7 r.) 

wplywu uwagi 25.10 .201 7 r.) 
wplywu uwagi 25. 10.2017 r.) 
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Uwaga Dr 259 

(data wplywu uwagi 25.10.2017 r.) 
uwagi 25. 10.201 7 r. ) 

(data wplywu uwagi 25.10.2017 r.) 
uwagi 25 .10.2017 r.) 

(data wplywu uwagi 25. 10.201 7 r.) 
wplywu uwagi 25.10.2017 r.) 

(data wplywu uwagi 25.10.201 7 r.) 
wplywu uwagi 25.10.2017 r.) 

wplywu uwagi 25.10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 25. 10.2017 r.) 

wplywu uwagi 25.10.201 7 r.) 
(data wplywu uwagi 25.10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 25.10.2017 r.) 

wplywu uwagi 25.10.201 7 r.) 
wplywu uwagi 25. 10.201 7 r.) 

(data wplywu uwagi 25. 10.2017 r.) 
wplywu uwagi 25.10.2017 r.) 

wplywu uwagi 25.10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 25.10.2017 L) 
wplywu uwagi 25 .10.2017 r.) 

wplywu uwagi 25. 10.2017 r.) 
wplywu uwagi 25.10.2017 r.) 

uwagi 25. 10.201 7 r.) 
(data wplywu uwagi 25.1 0.20 17 r.) 

wplywu uwagi 25. 10.201 7 r.) 
wvlvwu uwagi 25. 10.2017 r.) 

wplywu uwagi 25 .10.2017 r. ) 
wplywu uwagi 25. 10.2017 r.) 

wplywu uwagi 25. 10.201 7 r.) 
(data wplywu uwagi 25 .10.2017 r.) 

wplywu uwagi 25. 10.2017 r.) 
wplywu uwagi 25.10.2017 r.) 

(data wplywu uwagi 25. 10.201 7 r. ) 
wplywu uwagi 25.10.201 7 r.) 

wplywu uwagi 25.1 0.20 17 r.) 
iplj'wu uwagi 25.10.20 17 r.) 
(data wplywu uwagi 25.10.201 7 r.) 

wplywu uwagi 25.10.2017 L) 
wplywu uwagi 25. 10.201 7 r.) 

(data wplywu uwagi 25.10.201 7 L) 
wplywu uwagi 25.10.2017 r.) 

(data wplywu uwagi 25.10.2017 1".) 
Wply\'"l uwagi 25.10.2017 r.) 

wplywu uwagi 25. 10.201 7 r.) 
(data wplywu uwagi 25.10.201 7 r.) 
wplywu uwagi 25. 10.201 7 L) 

(data wplywu uwagi 25. 10.2017 L) 
wplywu uwagi 25 .10.2017 L) 

(data wplywu uwagi 25. 10.201 7 r.) 
(data wplywu uwagi 25 .10.2017 r.) 
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Uwaga Dr 744 

(data wplywu uwagi 25. 10.2017 r.) 
wplywu uwagi 25.10.2017 L) 
wplywu uwagi 25.10.2017 r.) 

(data wplywu uwagi 25.10.2017 r.) 
wplywu uwagi 25.10.2017 1".) 

wplywu uwagi 25.10.2017 r.) 
wplywu uwagi 25.10.201 7 r.) 
wplywu uwagi 25.10.201 7 r.) 

(data wplywu uwagi 25.10.201 7 r.) 
wplywu uwagi 25.10.2017 r.) 
wplywu uwagi 25. 10.2017 1".) 

(data wplywu uwagi 25. 10.2017 r.) 
\'Ij>lywuuwagi 25. 10.2017 1".) 

(data wplywu uwagi 25.1 0.20 17 r.) 
wplywu uwagi 25.10.201 7 r.) 

wplywu uwagi 25.10.201 7 r.) 
(data wplywu uwagi 25.10.2017 r.) 

wplywu uwagi 25.10.2017 r.) 
wplywu uwagi 25.10.2017 r.) 

wplywu uwagi 25.10.20 17 r.) 
(data wplywu uwagi 25. 10.2017 r.) 

wplywu uwagi 30. 10.201 7 r .) 
uwagi 30.10.2017 r. ) 

(data wplywu uwagi 30.10.201 7 r .) 
wplywu uwagi 30.10.2017 r.) 

(data wplywu uwagi 30.10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 30. 10.20 17 r.) 

wplywu uwagi 30.10.2017 r.) 
wplywu uwagi 30.10.2017 r.) 
wplywu uwagi 30.10.201 7 r. ) 

(data wplywu uwagi 30. 10.2017 r.) 
roh'Wll uwagi 30.10.2017 r. ) 

wplywu uwagi 30. 10.201 7 r .) 
(data wplywu uwagi 30.10.201 7 r.) 

uwagi 30.10.201 7 r. ) 
wplywu uwagi 30.10.201 7 r.) 

wplywlI uwagi 30.10.2017 L) 
wplywlI uwagi 30.10.2017 L) 

Wplywllllwagi 30.10.2017 L) 
wplywu uwagi 30. 10.2017 r.) 

Wplywlluwagi 30.10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 30.10.2017 r.) 

wplywu uwagi 30. 10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 30.10.2017 r.) 

uwagi 30.10.201 7 r. ) 
wplywu uwagi 30.10.20 17 r.) 

(data wplywllllwagi 30. 10.2017 L) 
wplywlI uwagi 30.10.2017 L) 

wplywu uwagi 30.10.201 7 r.) 
wplywu uwagi 30.10.2017 r.) 
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Uwaga Dr 800 

(data wplywu uwagi 30.10.20 17 r.) 
wplywu uwagi 30.10.201 7 r.) 

wplywu uwagi 30.10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 30.10.2017 r. ) 

uwagi 30.10.20 17 r.) 
(data wplywu uwagi 30.10.20 17 r.) 

wplywu uwagi 30.10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 30.10.2017 r.) 
wplywu uwagi 30.10.2017 r.) 

wplywu uwagi 30.10.2017 r.) 
wplywu uwagi 30.10.2017 r.) 

wplywu uwagi 30.10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 30.10.2017 r.) 

wplywu uwagi 30.10.2017 r.) 
wplywu uwagi 30.10.2017 r.) 
wplywu uwagi 30.10.2017 r.) 

(data wplywu uwagi 30.10.20 17 r.) 
wplywu uwagi 30.10.2017 r.) 
wplywu uwagi 30.10.2017 r.) 

wplywu uwagi 30.10.2017 r.) 
wplywu uwagi 30.10.20 17 r.) 

(data wplywu uwagi 30. 10.20 17 r.) 
;pryw u uwagi 30.10.2017 r. ) 
(data wplywu uwagi 30.10.2017 r.) 

wplywu uwagi 30.10.2017 r.) 
wplywu uwagi 30.10.2017 r.) 

(data wplywu uwagi 30.10.20 17 r.) 
wplywu uwagi 30.10.2017 r.) 

wp~m uwagi 30.10.2017 r.) 
wplywu uwagi 30.10.2017 r. ) 

wplywu uwagi 30.10.20 17 r.) 
\vplywuuwagi 30.10.2017 r.) 

wplywu uwagi 30.10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 30.10.201 7 r.) 

wplywu uwagi 30.10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 30.10.2017 r.) 
Y'P.lywuuwagi 30.10.2017 r.) 

(data wplywu uwagi 30.10.2017 r.) 
wp~m uwagi 30.10.201 7 r.) 

(data wplywu uwagi 30. 10.2017 r.) 
wplYiiiii uwagi 30.10.201 7 r.) 

. 30.10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 30.10.2017 r.) 
uwagi 30.10.201 7 r.) 

wplywu uwagi 30.10.2017 r. ) 
(data wplywu uwagi 30.10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 30.10.201 7 r.) 
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uwagi 30.10.201 7 r.) 
wplywu uwagi 30.10.201 7 r.) 

wplywu uwagi 30.10.201 7 r.) 



Uwaga Dr 948 

Uwaga Dr 958 

(data wplywu uwagi 30.10.2017 L) 
wplywu uwagi 30.10.2017 r.) 

. .10.2017 L) 

(data wplywu uwagi 31. 10.201 7 r.) 
wplywu uwagi 31.10.2017 L) 

wplywu uwagi 3 1.10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 31.10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 31.1 0.2017 L) 

wplywu uwagi 31.10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 31. 10.20 17 r.) 

wplywu uwagi 3 1.10.20 17 r.) 
(data wplywu uwagi 31.10.201 7 r.) 

wplywu uwagi 3 1.10.201 7 r.) 
w]Jlywuuwagi 3 1.10.2017 r.) 

(data wplywu uwagi 31.10.2017 L) 
wplywu uwagi 31.10.2017 L) 

wplywu uwagi 31.10.2017 r.) 
w]JIvwOluwagi 31.10.2017 r.) 

wplywu uwagi 31.10.20 17 r.) 
wplywu uwagi 31. 10.201 7 r.) 

(data wplywu uwagi 31.10.201 7 r .) 
uwagi 31. 10.201 7 r.) 

(data wplywu uwagi 31.10.201 7 r.) 
wplywu uwagi 31. 10.201 7 r. ) 

w,,1vw"1 uwagi 31.10.2017 L) a ;~~:uwagi 31.10.201 7 r.) 
w uwagi 31.10.2017 r.) 

(data wplywu uwagi 31.10.201 7 r.) 
wp!Yiim uwagi 3 1.10.201 7 L) 

wplywu uwagi 31.10.20 17 r.) 
wplywu uwagi 31.10.201 7 r.) 

(data wplywu uwagi 31.10.201 7 r.) 
wplywu uwagi 31. 10.2017 r.) 

(data wplywu uwagi 31. 10.2017 r.) 
wplywu uwagi 3 l.1O.2017 r.) 

uwagi 3 l.1O.2017 r.) 

(data wplywu llwagi 31.10.2017 r.) 
wplywu uwagi 3 l.10.201 7 r.) 

(data wplywu uwagi 31.10.201 7 r.) 
wplywu uwagi 3 1.10.2017 r.) 

wplywu uwagi 31. 10.201 7 r. ) 
(data wplywu uwagi 3 1.10.201 7 r .) 

wplYWll uwagi 31.10.2017 L) 
wplYWll uwagi 31.10.2017 L) 

wplywu uwagi 31. 10.2017 r .) 
wplywu uwagi 31.10.201 7 r .) 
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Uwaga nr964 
Uwaga nr965 
Uwaga nr966 
Uwaga nr 967 
Uwaga nr 968 
Uwaga nr 969 
Uwaga nr 970 
Uwaga Dr 971 
Uwaga nr 972 
Uwaga nr 973 
Uwaga nr 974 
Uwaga nr 975 
Uwaga nr 976 
Uwaga nr 977 
Uwaga nr978 
Uwaga nr979 
Uwaga nr980 
Uwaga Dr 981 
Uwaga nr982 
Uwaga nr983 
Uwaga nr984 
Uwaga nr985 
Uwaga nr 986 
Uwaga nr 987 

Uwagi dotycza: 
Obr~b6w: W-45, W-46, W-47, W-48. 

Trese IIwag: 
SkladajClCY uwagi stwierdzajCl, ze: 

WPM'"' uwagi 3 1. 10.20 17 r .) 
(data wplywu uwagi 3 1.10.2017 r.) 
wplywu uwagi 31.10.2017 r.) 

wn"",,, uwagi 31. 10.2017 r.) 
wplywu uwagi 3 1.10.2017 r.) 

wplywu uwag i 31.10.201 7 r.) 
(data wplywu uwagi 3 1.10.2017 r.) 
wplywu uwagi 3 1.10.2017 r.) 

(data wplywu uwagi 31. 10.20 17 r.) 
wplywu uwagi 3 1.10.2017 r.) 

(data wplywu uwagi 31. 10.2017 I.) 
wplywu uwagi 3 1.10.2017 I.) 

WD!vw'U uwagi 31.10.20 17 I.) 
wplywu uwagi 3 1.10.201 7 r.) 

wplywu uwagi 3 1. 10.2017 I.) 
wplywu uwagi 31.10.2017 L) 

wplywu uwagi 31.10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 31.10.2017 r.) 

wplywu uwagi 31. 10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 31. 10.2017 I.) 

wplywu uwagi 3 1. 10.20171'.) 
wplywu uwagi 3 1.10.2017 r.) 

(data wplywu uwagi 3 1.10.2017 r.) 
wplywu uwagi 31. 10.201 7 r.) 

(data wplywu uwagi 31. 10.20 17 I.) 
(data wplywu uwagi 31.10.20 17 1'.) 

wplywu uwagi 31 .10.2017 r.) 
wplywu uwagi 31.10.2017 1'.) 

(data wply\vu uwag i 3 1.1 0.20171'.) 

I. Projel1 nal11sza ustalenia obowiCImjClcego Studium, ktol'e !lie przewiduje wylClczenia 
z ruchu tranzytowego okolic rynl'll Nowosolna w sladzie drog I KDZ, 2KDZ, 4KDZ. 

Nie wyraiajCl zgody na: 
2. Oblli:ienie klasy drogi w ulicy Brzezitiskiej od ul. Margaretek do skrzyzowania z 4KDZ. 
3. Utl'zymanie klasy KDZ ulic Margaretek i Peoniowej. 
4 . Pl'Ojektowanie niepotrzebllej ilosci nowych drog. 
5. Zaprojel10wanie plaCH publicznego w centralnej cz~sci osiedla. 
6. Komunikacj~ 2.5 KDW. 
7. Dopuszczenie lokalizowania budynkow jednol'Odziuuych w zabudowie szeregowej na 

lerenaeil 2. I.MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN,2.9MN, 
2.IOMN, 2. IIMN. 

WnoszCl 0: 
8. ZmiauI? wskainika powierzchni zabudowy dla terellow 2. 1.MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 

2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN,2.9MN, 2. IOMN, 2. IIMN lIa max. 30%. 

15 
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9. Zmianę wskaźnika intensywności zabudowy dla terenów 2.1.MN, 2.2MN, 2.3MN, 
2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN,2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na max 0.6. 

10. Zmianę wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej dla terenów 2.1.MN, 2.2MN, 
2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN,2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na min. 
40%. 

11. Zmianę minimalnej powierzchni działek dla terenów 2.1.MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 
2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN,2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na co najmniej 600m²; 

12. Wykreślenie z planu obiektu E2. 
13. Zakwalifikowanie innych obszarów na projektowanym terenie jako UN (tereny usług 

nauki i oświaty). 
 
Prezydent Miasta Łodzi częściowo uwzględnił uwagi. 
 
Wyjaśnienie:  
 

ad 1. Nie uwzględnia się uwag w zakresie naruszenia ustaleń Studium dotyczących układu 
komunikacyjnego osiedla Nowosolna. Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., dopuszcza zmianę przebiegu dróg, 
pod warunkiem utrzymania ciągłości systemu. Projekt planu zakłada prowadzenie 
głównego szlaku komunikacyjnego obwodnicą osiedla. Studium nie wypowiada się 
w kwestii wyłączania ulic z ruchu - zagadnienia w tej skali doprecyzowuje plan. 
Odcinkowa zmiana korytarzy komunikacyjnych jest zgodna ze studium. 

ad 2. Uwzględnia się uwagi w zakresie braku zgody na obniżenie klasy ulicy Brzezińskiej 
od ul. Margaretek do nowo projektowanej drogi 4KDZ. Ul. Brzezińska będzie miała 
klasę drogi zbiorczej na całej długości. 

ad 3. Uwzględnia się uwagi w zakresie braku zgody na utrzymanie klasy dróg zbiorczych na 
ul. Margaretek i Peoniowej. Drogi te będą miały klasę lokalną, podobnie jak 
odpowiadające im drogi po północnej stronie Rynku. Rolę drogi klasy zbiorczej 
przejmie ul. Brzezińska. 

ad 4. Nie uwzględnia się uwag w zakresie braku zgody na projektowanie nowych dróg. 
Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
jest wyznaczenie zasięgu terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod urbanizację, 
w tym terenów zabudowy mieszkaniowej oraz określenie zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy układu komunikacji. Plan miejscowy musi zabezpieczyć 
interesy właścicieli nieruchomości nim objętych, w tym dostęp do drogi publicznej 
dla działek budowlanych. Mając na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi o potrzebie 
kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia 
do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa 
system komunikacji oparty na sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje 
nowe tereny budowlane i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy, przy czym 
obwodnica wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum osiedla, a pozostałe drogi 
spowodują rozproszenie ruchu lokalnego. Zaprojektowany układ komunikacji 
zapewnia dojazd do wszystkich działek na obszarze planu, dając większe możliwości 
poruszania się po osiedlu.  

ad 5. Nie uwzględnia się uwag w zakresie braku zgody na plac publiczny w centralnej 
części osiedla. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, „uwzględnia się zwłaszcza wymagania ładu 
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przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, walory architektoniczne 
i krajobrazowe, wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego”. Poprzez ład 
przestrzenny rozumiane jest „takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy 
harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie 
uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, 
kulturowe i kompozycyjno-estetyczne”. Plac był centralnym punktem założenia 
urbanistycznego od momentu powstania osady. Należy podkreślić, że w innych 
uwagach mieszkańcy wyrażają potrzebę przestrzeni wspólnych, a usytuowany 
w centrum plac (centrum usług, w tym publicznych, komunikacji) niepodważalnie 
taką funkcję pełni. 

ad 6. Uwzględnia się uwagi w zakresie braku zgody na ciąg pieszo-rowerowy 2.5KDW. 
Droga zostanie usunięta z projektu planu, jej rolę mogą przejąć sąsiednie drogi. 

ad 7. Nie uwzględnia się uwag w zakresie zmiany dopuszczalnych form zabudowy 
jednorodzinnej na terenach 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 
2.8MN,2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Znajdują się one na pograniczu zabudowy 
mieszkaniowej i centrum usługowego. Z uwagi na potrzebę kształtowania ładu 
przestrzennego tereny te predysponowane są do większej intensywności zabudowy 
(zwłaszcza wobec lokalizowania zabudowy szeregowej na obrzeżach osiedla). Jednym 
z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 
wyznaczenie zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad 
modernizacji, rozbudowy i budowy układów komunikacji. Przy tym procesie, 
określając rodzaj zabudowy, nadrzędną sprawą jest uwzględnienie wymagań ładu 
przestrzennego, tj. kształtowanie przestrzeni w sposób tworzący harmonijną całość, 
uwzględniający m.in. uwarunkowania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze 
i kompozycyjno-estetyczne. 

ad 8. Nie uwzględnia się uwag w zakresie obniżenia wskaźnika powierzchni zabudowy do 
30% na terenach 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 
2.8MN,2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Z uwagi na potrzebę kształtowania ładu 
przestrzennego tereny te predysponowane są do większej intensywności zabudowy. 
Wartość wskaźnika zostanie jednak zróżnicowana ze względu na powierzchnię działki 
i lokalizację terenu, tak aby docelowe gabaryty zabudowy na różnych terenach 
pozostały podobne i harmonijne. Wskaźnik większy niż 30% będzie dopuszczalny na 
działkach o powierzchni mniejszej niż 600 m2. 

ad 9. Nie uwzględnia się uwag w zakresie obniżenia wskaźnika intensywności zabudowy do 
maksimum 0,6 na terenach 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 
2.8MN,2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Z uwagi na potrzebę kształtowania ładu 
przestrzennego tereny te predysponowane są do większej intensywności zabudowy. 
Wartość wskaźnika zostanie jednak zróżnicowana ze względu na powierzchnię działki 
i lokalizację terenu, tak aby docelowe gabaryty zabudowy na różnych terenach 
pozostały podobne i harmonijne. Wskaźnik większy niż 0,6 będzie dopuszczalny na 
działkach o powierzchni mniejszej niż 600 m2. 

ad 10. Nie uwzględnia się uwag w zakresie podwyższenia wskaźnika powierzchni 
biologicznie czynnej do minimum 40% na terenach 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 
2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN,2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Z uwagi na potrzebę 
kształtowania ładu przestrzennego tereny te predysponowane są do większej 
intensywności zabudowy. Wartość wskaźnika zostanie jednak zróżnicowana ze 
względu na powierzchnię działki i lokalizację terenu, tak aby docelowe gabaryty 
zabudowy na różnych terenach pozostały podobne i harmonijne. Wskaźnik mniejszy 
niż 40% będzie dopuszczalny na działkach o powierzchni mniejszej niż 1000 m2. 



ad 11. Nie uwzghrdllia siiO( uwag w zakresie podwy"Zszellia Illinilllalnej powierzchni nowo 
wydzielonej dzialki budowlanej do 600 111

2 na terellach 2. IMN, 2.2MN, 2.3MN, 
2.4MN, 25MN, 2.6:MN, 2.7MN, 2.8MN,2.9:MN, 2. IOMN i 2. 11:MN. Zuwagi na 
potrze~ ksztaltowania ladu przestrzennego tereny te predysponowane Sll do wi~kszej 
intensywnosci zabudowy. Wartosc tego paJallletm zostallie jednak zr6.znicowana ze 
wzgliO(du na lokalizacj~ terenu i w zaleznosci ad polo zenia biO(dzie wynosila 300 nl 
albo 700, 1000lub 1400 1ll

2
. 

ad 12. Nie uwzgliO(dnia siiO( uwag w zakresie wykreslenia z planu obieletu E2. Budynek Szkoly 
Podstawowej Nr 202 zlokalizowany przy ul. lugoslowiaiiskiej 2 wpisallY jest do 
Glllinnej Ewidencji iltbytk6w. Zgodnie z art . 1 ust. 2 plet 4 ustawy z dnia 27 Illarca 
2003 r. a plallowaniu i zagospodarowalliu przestrzennYIll "w planowalliu 
i zagospodarowalliu przestrzennylll uwzgliO(dllia siiO( wYlllagallia OCh.rOllY dziedzicfwa 
kuiturowego i zabytk6w". 

ad 13. Nie uwzgliO(dllia siiO( uwag w zakresie zakwaliflkowallia innych obszaJ6w jako UShlgi 
nauki i oswiaty. Zgodllie z ustaleniallli planu UShlgi llauki i oswiaty Illozna realizowac 
na kazdYlll terellie przeznaczonYlll pod UShlgi. 

Ponizsze uwagi 
posiadaj:} 

Uwaga Dr 392 
Uwaga Dr 393-
Uwaga Dr 394-
Uwaga Dr 395-

Uwaga Dr 399-
Uwaga Dr 400-
Uwaga Dr 401 
Uwaga Dr 402 
Uwaga Dr 403-

Uwaga Dr 414 

o Dumerach: 37, 385-634, 996, 1013-1059, 1131-1150, 1232-1233 
wspolnie: 
wplywu uwagi26.10.2017 1".) 
(data wplywu uwagi 26.10.20 17 1".) 

WP"lY\vlluwagi 26. 10.201 7 1".) 
wplywu uwagi 26.10.2017 1".) 
wplywu uwagi 26. 10.2017 1".) 

(data wplywu uwagi 26.10.201 7 1".) 
wplywu uwagi 26.10.201 7 1".) 
(data wplywu uwagi 26.10.2017 L) 

wplywu uwagi 26. 10.201 7 1".) 
wplywu uwagi 26. 10.201 7 1".) 

wp!ywlluwagi 26.10.2017 L) 
(data wplywu uwagi 26.10.20 17 1".) 

WDM''ll uwagi 26.10.20 17 L) 
·wulvw'll uwagi 26. 10.20 17 1".) 

wplywu uwagi 26.10.2017 1".) 
(data wplywu uwagi 26.1 0.20 17 1".) 

wplywu uwagi 26.10.20 17 1".) 
wplywu uwagi 26.10.2017 1".) 

(data wplywu uwagi 26.10.2017 L) 
wulvwlluwagi 26.10.2017 1".) 

W1'I)'\\"1 uwagi 26.10.2017 L) 
wplywu uwagi 26.10.201 7 1".) 
wplywu uwagi26.10.201 7 1".) 

(data wplywu uwagi 26.10.2017 1".) 
wplywu uwagi 26. 10.2017 1".) 

wplywu uwagi 26. 10.2017 1".) 
wplywu uwagi 26.10.201 7 1". ) 
(data wplywol uwagi 26. 10.201 7 L) 

uwagi 26.10.2017 1". ) 
wplywu uwagi 26.10.201 7 1".) 

wplywu uwagi 26.10.2017 1".) 
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Uwaga Dr 464 

(data wplywu uwagi 26. 10.2017 r.) 
wplywu uwagi 26.10.201 7 r.) 

· 26. 10.2017 L) 
(data wplywu uwagi 26. 10.201 7 r.) 
· 26.10.2017 L) 

(data wplywu uwagi 26.10.201 7 r.) 
wplywu uwagi 26.10.201 7 r.) 

wplywu uwagi 26.10.2017 L) 
(data wplywu uwagi 26.10.2017 L) 
wplywu uwagi 26. 10.201 7 r. ) 

(data wplywu uwagi 26. 10.201 7 r.) 
(data wplywu uwagi 26.10.2017 r.) 

wplywu uwagi 26. 10.2017 r.) 
wplywu uwagi 26. 10.2017 r.) 

wplywu uwagi 26.10.201 7 r.) 
(data wplywu uwagi 26.10.201 7 r.) 

wplywu uwagi 26. 10.201 7 r.) 
wplywu uwagi 26. 10.201 7 r.) 

(data wplywu uwagi 26. 10.2017 L) 
wplywu uwagi 26.10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 26. 10.2017 r.) 

wplywu uwagi 26.10.2017 r.) 
wplywu uwagi26 .10.201 7 r.) 

(data wplywu uwagi 26.10.2017 r.) 
",I;"u uwagi 26.10.201 7 r.) 
wplywu uwagi 26.10.201 7 r.) 

wplywu uwagi 26.10.2017 L) 
wplywu uwagi 26.10.2017 L) 
wplywu uwagi 26.10.2017 r.) 

wplywu uwagi 26.10.201 7 r.) 
wplywu uwagi 26. 10.201 7 r.) 

(data wplywu uwagi 26.10.2017 r.) 
wplywu uwagi 26.10.20 17 r.) 

wplywu uwagi 26. 10.201 7 r.) 
(data wplywu uwagi 26. 10.201 7 r.) 

wplywu uwagi 26. 10.201 7 r.) 
(data wplywu uwagi 26.10.2017 L) 

wpiy,,"l uwagi 26.10.201 7 L) 
wplywu uwagi 26. 10.201 7 r.) 

(data wpiy"m uwagi 26. 10.2017 L) 
wplywu uwagi 26. 10.201 7 r.) 

\V]>lywuuwagi 26. 10.2017 L) 
wplywu uwagi 26.10.20 17 r.) 

(data wplywu uwagi 26.10.201 7 L) 
uwagi 26.10.201 7 r.) 

(data wplywu uwagi 26. 10.201 7 L) 
wpiy,,"l uwagi 26. 10.201 7 L) 

(data wplywu uwagi 26. 10.2017 L) 
wplywuuwagi 26. 10.201 7 L) 

(data wplywu uwagi 26. 10.201 7 r.) 
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Uwaga Dr 514 

wplywu uwagi 26. 10.20 17 r. ) 
wplywu uwagi 26.10.2017 r.) 
wplywu uwagi 26. 10.20 17 r. ) 

(data wplywu uwagi 26.10.2017 r.) 
wplywu uwagi 26.10.2017 r.) 
wplywu uwagi 26.10.2017 r.) 

(data wplywu uwagi 26.10.2017 L) 
wplywu uwagi 26.10.2017 L) 

wplywu uwagi 26. 10.20 17 r.) 
wplywu uwagi 26.10.2017 r.) 

wplywu uwagi 26.10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 26.10.2017 r.) 

wplywu uwagi 26. 10.2017 r.) 
wplywu uwagi 26.10.2017 r.) 

(data wplywu uwagi 26.10.201 7 r.) 
wplywu uwagi 26. 10.20 17 r.) 

wplywu uwagi 26.10.2017 r.) 
wplywoluwagi 26. 10.2017 L) 

wplywu uwagi 26.10.2017 r.) 
wplywu uwagi26.10.2017 r.) 
wplywu uwagi 26.10.201 7 r.) 

wplywu uwagi 26.10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 26. 10.2017 r.) 
wplywu uwagi 26.10.201 7 r.) 

wplywu uwagi 26.10.201 7 r.) 
(data wplywu uwagi 26.10.201 7 r.) 

wplywu uwagi 26. 10.2017 r. ) 
wplywu uwagi 26.10.2017 r.) 

(data wplywu uwagi 26.10.201 7 r.) 
wplywuuwagi 26. 10.2017 L) 
vplj'Wlluwagi 26.10.20 17 L) 
(data wplywu uwagi 26. 10.20 17 L) 

wplywu uwagi 26. 10.20 17 r.) 
(data wplywu uwagi 26. 10.20 17 r.) 

wplywu uwagi 26.10.201 7 r.) 
(data wplywol uwagi 26.10.2017 L) 

wplywu uwagi 26.10.2017 r.) 
wplywol uwagi 26.10.2017 L) 

wplywu uwagi 26.10.201 7 r.) 
wplywu uwagi 26.10.201 7 r.) 
wplywu uwagi 26.10.201 7 r.) 

uwagi 26.10.2017 r.) 
(data wp lywu uwagi 26. 10.201 7 r.) 

uwagi 26.10.201 7 r. ) 
wplywu uwagi 26.10.2017 r.) 

wplywu uwagi 26.10.201 7 r.) 
wplywu uwagi 26. 10.2017 r. ) 

(data wplywu uwagi 26.10.2017 r.) 
WP'lYwuuwagi 26. 10.2017 L) 

(data wplywu uwagi 26.10.2017 r.) 
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Uwaga Dr 564 

wplywu uwagi 26. 10.201 7 1".) 
(data wplywu uwagi 26 .10.20171".) 
wplywu uwagi 26 .10.2017 1". ) 
wplywu uwagi 26. 10.2017 1".) 

wplywu uwagi 26 .10.2017 1".) 
(data wplywu uwagi 26.10 .201 7 1".) 

W;;",,"l uwagi 26. 10.201 7 1".) 
wplywllllwagi 26.10.2017 r. ) 

(data wplYWll llwagi 26. 10.2017 r. ) 
wp1ywolllwagi 26.10.2017 r.) 

wplywu uwagi26 .10.2017 1".) 
wplywu uwagi 26. 10.201 7 1".) 

wplywu uwagi 26 .10.2017 1".) 
(data wplywu uwagi 26. 10.201 7 1".) 

wplywu uwagi 26.10 .201 7 1".) 
wplywu uwagi 26. 10.201 7 1".) 

(data wplywu uwagi 26.10 .201 7 1".) 
wplywu uwagi 26.10 .201 7 1".) 
wplywu uwagi 26. 10.201 7 1". ) 

wplywu uwagi 26 .10.201 7 1".) 
uwagi 26. 10.201 7 1".) 

(data wplywu uwagi 26. 10.20 17 1".) 
wplywu uwagi 26. 10.201 7 1".) 

wplywu uwagi 26. 10.201 7 1".) 
· 26. 10.2017 r.) 

(data wplywu uwagi 26.10 .201 7 1".) 
'WO!VW:;1 uwagi 26. 10.2017 1".) 

wplywol llwagi 26.10.201 7 r.) 
(data wplywu uwagi 26. 10.201 7 1".) 
wp1ywolllwagi 26.10.2017 r.) 

wplywu uwagi26 .10.2017 1". ) 
wplywu uwagi 26. 10.2017 1".) 

(data wplywu uwagi 26 .10.2017 1".) 
(data wplywu uwagi 26. 10.201 7 1".) 

wplywu llwagi 26. 10.20 17 r.) 
(data wplywu uwagi 26 .10.2017 1".) 

wp1ywolllwagi 26. 10.201 7 r.) 
(data wplywolllwagi 26. 10.201 7 r.) 

'WOlvwOl uwagi 26.10 .2017 1".) 
wplywu uwagi 26 .10.201 7 1".) 

wplywu uwagi 26. 10.201 7 1".) 
(data wplywol llwagi 26.10.2017 r. ) 

wplYW·ll uwagi 26. 10.201 7 1".) 
wplywu uwagi 26.1 0.20 17 1".) 

(data wplywu uwagi 26 .10.2017 1".) 
wplywu uwagi 26. 10.201 7 1".) 

wplywu llwagi 26. 10.201 7 r.) 
wplywu uwagi 26. 10.201 7 1".) 

wplywu uwagi 26. 10.201 7 r.) 
wplywu llwagi 26. 10.201 7 r.) 
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Uwaga Dr 614 

wplywu uwagi 26.10.20 17 r.) 
(data wplywu uwagi 26.10.20 17 r.) 
(data wplywu uwagi 26.10.201 7 r.) 
wplywu uwagi 26.10.20 17 r.) 

wplywu uwagi 26.10.20 17 L) 
wplywu uwagi 26.10.20 17 r.) 

wplywu uwagi 26. 10.2017 L) 
(data wplywu uwagi 26. 10.20 17 r.) 
WP""'"' uwagi 26.10.20 17 r.) 

(data wplywu uwagi 26.10.20 17 L) 
wplywu uwagi 26.10.2017 r.) 

wplywu uwagi 26.10 .20 17 r.) 
· 26. 10.20 17 L) 
(data wplywu uwagi 26.10.20 17 r.) 

uwag' 26.10.2017 L) 
wplywu uwagi 26.10.2017 r. ) 

wplywu uwagi 26.10.2017 L) 
wplywu uwagi 26.10.2017 L) 

wplywu uwagi 26.10.2017 L) 
wplywu uwagi26 .10.201 7 r.) 

wplywu uwagi 26.10.201 7 r.) 
(data wplywu uwagi 26.10.20 17 r.) 

wplywu uwagi 26.10.20 17 r.) 
(data wplywu uwagi 26.10 .2017 r.) 

wplywu uwagi 26.10.201 7 r.) 
(data wplywu uwagi 26. 10.20 17 L) 

wplywu uwagi 26. 10.20 17 r.) 
wplywu uwagi 26.10.2017 L) 
wplywu uwagi 26. 10.20 17 r.) 
wplywu uwagi 26.10.20 17 r.) 

wplywu uwagi 26.10.201 7 r.) 
wplywu uwagi 26.10.201 7 r.) 

(data wp"",", uwagi 26. 10.2017 L) 
wplywu uwagi 26. 10.2017 L) 

(data wplywu uwagi 26.10.2017 r.) 
wplywu uwagi 26.10.201 7 r.) 

(data wp"",", uwagi 26.10.201 7 L) 
wplywu uwagi 26.10.2017 r.) 

(data VVP~I\V1' uwagi 26. 10.20 17 L) 
wplywu uwagi26 .10.201 7 r.) 

wp"'YWuuwagi 26. 10.20 17 r.) 
(data wplywu uwagi 26.10.201 7 r.) 

vplj~V1,uwagi 26.10.2017 L) 
(data wplywu uwagi 26.10.2017 r.) 

p,ywlluwagi 26.10.201 7 r.) 
wplywu uwagi 26.10.20 17 r.) 

wplywu uwagi 26. 10.20 17 r.) 
(data wplywu uwagi 26.10.20 17 r.) 

wplywu uwagi 26. 10.2017 L) 
(data wp"",", uwagi 26. 10.20 17 L) 
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Uwaga Dr 1041 

(data wplywu uwagi 26.10 .2017 r.) 
wplywu uwagi 26 .10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 26 .10.2017 r.) 

wplywu uwagi 26 .10.2017 r.) 
wplywu uwagi 26. 10.2017 r.) 

wplywu uwagi 26. 10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 26. 10.2017 r.) 

wni;;W" uwagi 26. 10.2017 r.) 
wplywu uwagi 26 .10.2017 r. ) 
wplywu uwagi 26 .10.2017 r. ) 

wplywu uwagi 26. 10.2017 r.) 
wplywu uwagi 26. 10.2017 r.) 

wplywu uwagi 26 .10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 26 .10.2017 r.) 

wplywu uwagi 26. 10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 26 .10.201 7 1".) 

wplyWll uwagi 26. 10.2017 r.) 
wplywuuwagi 26. 10.2017 r.) 

wplyWll uwagi 26.10.2017 r.) 
wplywu uwagi26 .10.2017 1".) 

wplywu uwagi 03.11 .2017 r.) 
wplywu uwagi 03 .11 .2017 r. ) 

wplywu uwagi 03 .11.201 7 r.) 
wplywu uwagi 03.11.20 17 1".) 
(data wplywu uwagi 03. 11 .2017 r.) 
wplywu uwagi 03. 11 .2017 r.) 

;v.,.lywuuwagi 03 .11.2017 r. ) 
wplywu uwagi 03 .11.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 03 .11 .201 7 r.) 

wplywu uwagi 03.11 .2017 r.) 
wplywu uwagi 03 .11 .201 7 r.) 

wplywu uwagi 03 .11.2017 r.) 
wplywu uwagi 03 .11.201 7 1".) 

wplywu uwagi 03 .11.201 7 r.) 
(data wplywu uwagi 03 .11 .2017 r.) 

wplywu uwagi03 .11.2017 1".) 
wplywu uwagi 03 .11.2017 r.) 
uwagi 03 .11.2017 1". ) 
wplyWll uwagi 03.11.2017 r.) 

wplywu uwagi03 .11.2017 1".) 
wplywu uwagi 03. 11 .2017 r.) 

(data wplywu uwagi 03 .11 .2017 1".) 
· 03.11.2017 r.) 

(data wplywu uwagi 03. 11 .2017 r.) 
uwagi 03 .11 .201 7 1".) 

(data wplywu uwagi 03 .11.201 7 1".) 
wplywu uwagi 03.11 .2017 r.) 

wplywu uwagi 03. 11.20 17 r.) 
wplywu uwagi 03 .11 .201 7 r.) 

(data wplyWll uwagi 03.11.2017 r.) 
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Uwaga Dr 1048 
Uwaga Dr 1049 
Uwaga Dr 10.50 
Uwaga Dr 10.51 
Uwaga Dr 10.52 
Uwaga Dr 1053 
Uwaga Dr 1054 
Uwaga Dr 1055 
Uwaga Dr 1056 
Uwaga Dr 1057 
Uwaga Dr 1058 
Uwaga Dr 10.59 
Uwaga Dr 1131 
Uwaga Dr 1132 
Uwaga Dr 1133 
Uwaga Dr 1134 
Uwaga Dr 1135 
Uwaga Dr 1136 
Uwaga Dr 1137 
Uwaga Dr 1138 
Uwaga Dr 1139 
Uwaga Dr 1140 
Uwaga Dr 1141 
Uwaga Dr 1142 
Uwaga Dr 1143 
Uwaga Dr 1144 
Uwaga Dr 1145 
Uwaga Dr 1146 
Uwaga Dr 1147 
Uwaga Dr 1148 
Uwaga Dr 1149-
Uwaga Dr 11.50-
Uwaga Dr 1232 
data nadania: 03.1 
Uwaga Dr 1233 
03. 11.20 17 r.) 

Uwagi dotycza: 

wJ}lvwlIlIwagi 03. 11.20 17 r.) 
wplywu uwagi 03. 11 .20 17 1'.) 
wplywu uwagi 03. 11 .20 17 1'.) 
(data wplywlIlIwagi 03. 11 .2017 r.) 

",1;" u lIwagi 03. 1 1.20 17 r.) 
(data wplywu uwagi 03. 11 .2017 r.) 
wplywu lIwag i 03. 11 .20 17 r.) 

wplywu uwagi 03. 11 .20 17 r.) 
wplywu uwagi 03. 11 .2017 1'.) 
wplywu uwagi 03. 11 .201 7 r.) 

(data wplywlIlIwagi 03. 1 1.20 17 r.) 
wplywu uwagi 03.11 .20 17 1'. ) 

(data wplywu uwagi 03.11 .201 7 1". ) 
wplywu uwagi 03. 11 .201 7 r.) 
wplywu uwagi 03. 11 .20 17 r.) 
wplywlIlIwagi 03.1 1.20 17 r.) 

wplywu uwagi 03. 11 .20 17 1'.) 
(data wplywlI lIwagi 03. 1 1.20 17 r.) 

wplywu uwagi 03.11 .201 7 r.) 
(data wplywll llwagi 03. 11.20 17 L) 

wplywu uwagi 03. 11 .20 17 1'.) 
(data wplywllllwagi 03 .11.20 17 r .) 

wplywu uwagi 03. 11 .20 17 r.) 
(data wplywu uwagi 03. 11.20 17 L) 
wplywu uwag i 03. 11.2017 L) 

wplywu uwagi 03. 11 .20 17 r.) 
wplywu uwagi 03. 11 .20 17 1'.) 
(data wplywllllwag i 03.1 1.20 17 r.) 
(data wplywu uwag i 03. 11 .20 17 r.) 

wply\vu uwagi 03. 11 .201 7 r.) 
(data wplywu lIwagi 03. 1 1.2017 L) 

WJ}\y\;" lIwagi 03. 11.20 I 7 L) 
(data wplywu lIwagi 03. 1 1.2017 r.) 
wplywu uwagi 03. 11 .201 7 r.) 

W;;~'m lIwagi 03 .11.20 17 L) 
(data wplywllllwagi 03 .11.20 17 r.) 

wplywu uwagi 03 .11.20 17 r.) 
uwagi 03 .11.20 17 r.) 

(data wply\vu uwag i 06.11.20 17 1". , 

(data wply\vu uwagi 06.11.20 17 r., data Iladania : 

Dzialek 0 numerach 847/2, 84812, 848/3, 849/ 1, 86 1, 952, 873/ 1 w obn;bie W-46. 

Trese uwag: 
Skladaj,!cy uwagi wnosz'!: 
- sprzec iw wobec przeznaczellia dzialek na zabudow~ i BOWO planowalle drogi; 
- 0 pozostawienie dzialek w calosci terenami zieleni og6hlOdost~pnej ; 
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− o pozostawienie rekreacyjnego charakteru działki o numerze 847/2. 
 
Prezydent Miasta Łodzi częściowo uwzględnił uwagi. 
 
Wyjaśnienie:  
Uwzględnia się uwagi w zakresie przeznaczenia działek o numerach: 848/3, 849/1, 873/1, 951 
i częściowo 847/2 pod tereny zieleni ogólnodostępnej urządzonej. Nie uwzględnia się uwag 
w zakresie przeznaczenia pozostałych działek pod tereny zieleni ogólnodostępnej. Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą 
Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą 
Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., określa kierunek zmian 
w przeznaczeniu działek, których dotyczą uwagi na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, „ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy 
sporządzaniu planów miejscowych”. W związku z powyższym w projekcie planu część 
działek została przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  
Tam, gdzie nie ma konieczności uzupełniania struktury zabudowy, działki zostały 
przeznaczone pod zieleń urządzoną, zgodnie z istniejącym użytkowaniem lub funkcją, do 
której mogą być adaptowane. Na tych działkach możliwa jest realizacja ogólnodostępnego 
parku. 
Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 
wyznaczenie zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad 
modernizacji, rozbudowy i budowy układów komunikacji z koniecznością uwzględnienia 
wymagań ładu przestrzennego, czyli ukształtowania przestrzeni w sposób tworzący 
harmonijną całość, uwzględniając uwarunkowania kompozycyjno-estetyczne. Plan miejscowy 
musi zapewnić faktyczne zabezpieczenie interesów właścicieli nieruchomości nim objętych, 
w tym dostępu do drogi publicznej dla działek budowlanych – zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który definiuje 
działkę budowlaną jako „nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy 
geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury 
technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych 
przepisów i aktów prawa miejscowego”. Mając na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi o potrzebie 
kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia 
do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa system 
komunikacji oparty na sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny 
budowlane i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy, który musi być przygotowany na 
zwiększającą się liczbę mieszkańców osiedla. Projektowany przebieg dróg jest konsekwencją 
istniejącego zagospodarowania. 
  
Uwaga nr 38 –  (data wpływu uwagi 10.10.2017 r.). 
 
Uwaga dotyczy: 
Działki o numerze 353/32 w obrębie W-47. 
 
Treść uwagi: 
Składający uwagę wnosi o: 
− uwzględnienie w zapisach planu (w odniesieniu do istniejącej zabudowy) maksymalnej 

wysokości zabudowy bez uwzględniania ilości kondygnacji; 
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− wprowadzenie możliwości przebudowy dachu bez spełnienia wymagań dotyczących jego 
geometrii. 

 
Prezydent Miasta Łodzi częściowo uwzględnił uwagę. 
 
Wyjaśnienie:  
Uwzględnia się uwagę w zakresie określenia maksymalnej wysokości zabudowy bez ustalania 
dopuszczalnej ilości kondygnacji. Zapisy planu zostaną zmienione tak, aby określać 
dopuszczalną wysokość budynków wyłącznie w metrach. 
Nie uwzględnia się uwagi w zakresie dopuszczenia przebudowy dachu bez spełnienia 
wymagań dotyczących jego geometrii, to jest w zakresie nieokreślania geometrii dachu dla 
budynków istniejących. Zgodnie z § 4 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. poz. 1587) w ustaleniach planu miejscowego należy określić 
geometrię dachu. Projekt planu dopuszcza możliwość prowadzenia określonych robót 
budowlanych w budynkach, które w stanie istniejącym nie spełniają ustaleń planu, bez 
konieczności dostosowywania ich do tych ustaleń.  
 
Uwaga nr 39 –  (data wpływu uwagi 12.10.2017 r.) 
 
Uwaga dotyczy: 
Działki o numerze 255/8 w obrębie W-45. 
 
Treść uwagi: 
Składający uwagę wnosi o przesunięcie drogi 47KDD w stronę działki o numerze 255/7. 
Z treści uwagi wynika, że wnioskuje również o przeniesienie drogi 48KDD z działki 255/7 na 
drogę gminną bez nazwy pomiędzy posesjami przy ul. Brzezińskiej 234 i 236. 
 
Prezydent Miasta Łodzi częściowo uwzględnił uwagę. 
 
Wyjaśnienie:  
Uwzględnia się uwagę w zakresie zmiany przebiegu drogi 47KDD oraz w zakresie 
przeniesienia drogi 48KDD na wskazaną istniejącą drogę gminną. Nie uwzględnia się uwagi 
w zakresie przesunięcia drogi 47KDD bliżej działki 255/7. Istniejące zagospodarowanie 
obszaru wyklucza możliwość przeprowadzenia drogi między wskazanymi działkami. Układ 
drogowy zostanie przeprojektowany tak, aby nie ingerować w ogóle w przedmiotową działkę 
i nadal zabezpieczać interesy właścicieli nieruchomości, w tym dostęp do drogi publicznej. 
 
Uwaga nr 40 –  (data wpływu uwagi 10.10.2017 r.) 
 
Uwaga dotyczy: 
Działki o numerze 255/7 w obrębie W-45. 
 
Treść uwagi: 
Składająca uwagę nie wyraża zgody na drogi 47KDD i 48KDD. Wskazuje na przeniesienie 
drogi 48KDD na drogę gminną bez nazwy przy ul. Brzezińskiej 236 oraz przesunięcie drogi 
47KDD na granicę z działką o numerze 255/8.  
 
Prezydent Miasta Łodzi częściowo uwzględnił uwagę. 
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Wyjaśnienie:  
Uwzględnia się uwagę w zakresie zmiany przebiegu drogi 47KDD oraz w zakresie 
przeniesienia drogi 48KDD na wskazaną istniejącą drogę gminną. Nie uwzględnia się uwagi 
w zakresie przesunięcia drogi 47KDD na granicę z działką o numerze 255/8. Istniejące 
zagospodarowanie obszaru wyklucza możliwość przeprowadzenia drogi między wskazanymi 
działkami. Układ drogowy zostanie przeprojektowany tak, aby nie ingerować w ogóle 
w przedmiotową działkę i nadal zabezpieczać interesy właścicieli nieruchomości, w tym 
dostęp do drogi publicznej. 
 
Uwaga nr 41 –  (data wpływu uwagi 12.10.2017 r.) 
 
Uwaga dotyczy: 
Działki o numerze 255/8 w obrębie W-45. 
 
Treść uwagi: 
Składająca uwagę wnosi o przesunięcie drogi 47KDD w stronę działki o numerze 255/7. 
Z treści uwagi wynika, że wnioskuje również o przeniesienie drogi 48KDD z działki 
o numerze 255/7 na drogę gminną bez nazwy pomiędzy działkami przy ul. Brzezińskiej 234 
i 236. 
 
Prezydent Miasta Łodzi częściowo uwzględnił uwagę. 
 
Wyjaśnienie:  
Uwzględnia się uwagę w zakresie zmiany przebiegu drogi 47KDD oraz w zakresie 
przeniesienia drogi 48KDD na wskazaną istniejącą drogę gminną. Nie uwzględnia się uwagi 
w zakresie przesunięcia drogi 47KDD bliżej działki o numerze 255/7. Istniejące 
zagospodarowanie obszaru wyklucza możliwość przeprowadzenia drogi między wskazanymi 
działkami. Układ drogowy zostanie przeprojektowany tak, aby nie ingerować w ogóle 
w przedmiotową działkę i nadal zabezpieczać interesy właścicieli nieruchomości, w tym 
dostęp do drogi publicznej. 
 
Uwaga nr 42 –  
(data wpływu uwagi 16.10.2017 r.) 
 
Uwaga dotyczy: 
Całego obszaru objętego projektem planu. 
 
Treść uwagi: 
Składający uwagę wnoszą o umieszczenie w tekście planu warunku: „dopóki nie zostanie 
uruchomiona obwodnica Nowosolnej, żadne „NIBY-USPRAWNIENIA” ruchu kołowego 
ul. Brzezińskiej nie powinny być wdrażane jako z góry skazane na nieskuteczność”. Z treści 
uwagi można wywnioskować, że celem wnioskodawców jest zmiana przeznaczenia terenów 
zieleni urządzonej na teren zabudowy mieszkaniowej na terenach prywatnych. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
 
Wyjaśnienie:  
Ustalenia planu nie podlegają etapowaniu. Plan jest całościowym dokumentem, ustalającym 
docelowy sposób zagospodarowania nieruchomości. 



Odnosnie zmiany przeznaczenia z terenow zieleni urz~dzonej na teren zabudowy 
mieszkaniowej na terenach prywatnych, Studium uwamnkowan i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, przyj~te uchwal~ Nr LXIXi1753/18 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 20 18 r., zmienionfJ uchwal~ Nr VI/2 15119 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 6 marca 201 9 1". , okresla kienmek zmian w przeznaczeniu cz~sc i dzialek na 
tereny aktywne przyrodniczo, w tym utytkowane rolniczo, na ktotych zgodnie z ustaleniami 
Studium nie jest dopuszcza lna nowa zabudowa mieszkaniowa. Zgodnie z art . 9 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 I". 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennylll, "ustalenia studium 
sfJ wifJZ4Ce dla organow gminy przy sporz~dzaniu planow miejscowych". 

Uwaga dotyczy: 
Dzialek 0 numerach: 3 12/ 15, 312/13 w obr~bie W-47 oraz dzialek numerach: 3 12112, 312/ 13 , 
3 12/14, 3 12/ 15, 3 12/16, 3 12/17. 

Trese uwagi: 
SkladajfJcy uwag~ wnoszfJ 0 : 

przesuni~cie granic obszaru obj~tego planem zagospodarowania przestrzennego dla 
cz~sci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic: Brzezillskiej, Pomorskiej, 
Jugoslowiaiiskiej, WifJczyllskiej , J. Kasprowicza, Grabillskiej i Byszewskiej - obszam 
centrum osiedla Nowosohla w taki sposob, by plan ten obejmowal dzialki 0 numerach 
3 12/12. 3 12/13, 3 1211 4 , 312/ 15, 3 12/ 16, 3 12/ 17 (zgodnie z rysunkiem przedstawiaj~cym 

proponowan~ granic~ obszary obj~tego tym planelll stanowifJcym zalfJcznik ill" 1); 
przem aczenie dzialek a numerach: 3 12112 , 3 12/ 13 , 3 12/14, 3 12/ 15, 3 12116, 3 1211 7 pod 
zabudow~ mieszkaniowfJ jedllorodzinn~ (zgodnie z ty sunkiem przedstawiaj fJcym 
proponowany teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej stanow~cYlll zahlcmik 
Dr 2). 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzglltdnil uwagi. 

\Vyjasnienie: 
Dzialki, ktotych dotyczy uwaga, polo zone s~ poza obszarem obj~tym granicami opracowania 
planu. 
Zgodnie z al1 . 14 pkt 2 ustawy z dllia 27 marca 2003 I". 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennYlll, granice obszam obj~tego projektem planu ustalone s~ w uchwale 
o przyst~ieniu do sporz~dzenia planu tniejscowego. Okreslanie granic opracowania jest wi(fC 
mozliwe jedynie w przypadku przyst~powania do nowych procedur planistycmych. Dla 
ustalen planu nie ma znaczenia, czy dzialki i droga je obshtgujfJca znajduj~ si~ w granicach 
jednego opracowania, gdyz analizy urbanistyczne przeprowadzane s~ w szerszym kontekSc ie 
niz Obj~tYlll granicami p lanu, ustalenia pozostaj fJ takie same gdyz. analizy mbanistyczne 
przeprowadzane SfJ w szerszym kontekscie niz obj~tym granicami planu. 
Uwaga w zakresie dotyCZ~CYlll Zlniany przemaczenia dzialek zostala rozpatrzona 
w zarzfJdzeniu w sprawie rozpatrzenia uwag zloZonych do wylozonego do publicznego 
wgh}du projektu tniejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz~sci obszaru 
miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic: Brzezillskiej i Jugoslowianskiej - zachodniej cz~sci 
osiedla Nowosolna. 
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Uwaga nr 44 –  (data wpływu uwagi 17.10.2017 r.) 
 
Uwaga dotyczy: 
Terenu osiedla Nowosolna oraz terenów przyległych. 
 
Treść uwagi: 
Składająca uwagę opiniuje pozytywnie założenia projektu planu w zakresie wyłączenia ulicy 
Brzezińskiej z pełnego przejazdu. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
 
Wyjaśnienie:  
Wobec złożoności problematyki rozwiązania centralnego skrzyżowania na osiedlu 
Nowosolna oraz różnorodności oczekiwań mieszkańców, centralny plac zostanie w planie 
przeprojektowany tak, aby zagwarantować możliwość zastosowania różnych wariantów 
rozwiązania komunikacyjnego przez zarządcę drogi - w tym również wyłączenia tego 
skrzyżowania z ruchu, w zależności od zmieniających się warunków funkcjonowania 
komunikacji na osiedlu. 
Układ pozostałych dróg w projekcie planu pozostanie zachowany. Nowa sieć dróg będzie 
obsługiwała nowe tereny budowlane i jednocześnie odciążała istniejący układ drogowy, przy 
czym obwodnica wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum osiedla, a pozostałe drogi 
spowodują rozproszenie ruchu lokalnego. W pasach drogowych wszystkich dróg jest 
zapewnione miejsce na realizację chodników i częściowo ścieżek rowerowych. 
 
Uwaga nr 45 –  (data wpływu uwagi 17.10.2017 r.) 
 
Uwaga dotyczy: 
Terenu osiedla Nowosolna oraz terenów przyległych. 
 
Treść uwagi: 
Składający uwagę opiniuje pozytywnie założenia projektu planu w zakresie wyłączenia ulicy 
Brzezińskiej z pełnego przejazdu. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
 
Wyjaśnienie:  
Wobec złożoności problematyki rozwiązania centralnego skrzyżowania na osiedlu 
Nowosolna oraz różnorodności oczekiwań mieszkańców, centralny plac zostanie w planie 
przeprojektowany tak, aby zagwarantować możliwość zastosowania różnych wariantów 
rozwiązania komunikacyjnego przez zarządcę drogi - w tym również wyłączenia tego 
skrzyżowania z ruchu, w zależności od zmieniających się warunków funkcjonowania 
komunikacji na osiedlu. 
Układ pozostałych dróg w projekcie planu pozostanie zachowany. Nowa sieć dróg będzie 
obsługiwała nowe tereny budowlane i jednocześnie odciążała istniejący układ drogowy, przy 
czym obwodnica wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum osiedla, a pozostałe drogi 
spowodują rozproszenie ruchu lokalnego. W pasach drogowych wszystkich dróg jest 
zapewnione miejsce na realizację chodników i częściowo ścieżek rowerowych. 
 
Uwaga nr 46 –  (data wpływu uwagi 17.10.2017 r.) 
 



Uwaga dotyczy: 
Terenu osiedla Nowosolna oraz teren6w przyleglych. 

Trese uwagi : 
Skladajllca uwag~ opiniuje pozytywnie zalozenia projektu planu w zakresie wy1llczenia ulicy 
Brzezillskiej z pehlego przejazdu. 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzglltdnil uwagi. 

\Vyjasnienie: 
Wobec zlozonosci probIelllatyki rozwi~ama centralnego skrzyZowania na osiedlu 
Nowosolna oraz r6Znorodnosci oczekiwan mieszkailcow, eentralny plae zostanie w planie 
przeprojektowany tak, aby zagwarantowae mozliwose zastosowania r6Znych wariant6w 
rozwillzania komullikacyjnego przez zarzlldc~ drogi - w tym r6wniez wy1llczenia tego 
skrzyZowallia z ruchu, w zaIeZnosci od zmieniajllcych si~ warunk6w funkcjonowania 
komullikacj i na osiedlu. 
Uklad pozostalych dr6g w projekcie planu pozostanie zachowallY. Nowa siee drog b~dzie 
obshlgiwala nowe tereny budowlane i jednoczesnie odcillZala istniejllcy uklad drogowy, przy 
CZylll obwodnica wyprowadzi rnch tranzytowy z centmm osiedIa, a pozostale d.rogi 
spowodujll rozproszenie m chu Iokalnego. 

Ponizsze uwagi 0 numeracb: 47-49, 55, 56, 304-384, 750-755, 821- 823, 997-1010, 1060-
1076, 1081-1087, 1092-1106, 1151-1195, 1198-1213 posiadaj1J taq sam1J tresc i zostaly 

Uwaga nr 324 

wplywu uwagi: 23.1 0.20 17 r.) 
(data wplywu uwagi: 23 .10.201 7 r.) 

wplywu uwagi: 23.10.2017 L) 

~X~,:uwagi: 25 .10.2017 1". ) 
I ' uwagi: 25.10.2017 1".) 

(data wplywu uwagi: 26.10.2017 L) 
VDh~vu uwagi: 26.10.201 7 1".) 
(data wplywu nwagi: 26.10.20 17 r.) 
wDlvwOluwagi: 26.10.20 17 r.) 

uwagi: 26. 10.2017 1".) 
(data wplywu uwagi: 26. 10.201 7 1".) 

wplywu uwagi: 26.1 0.20 17 1".) 
wplywu uwagi: 26. 10.2017 1".) 

(data wplywu uwagi: 26.10.2017 L) 
wplywu uwagi: 26.10.201 7 1".) 
wplywu uwagi: 26. 10.2017 1".) 

wplywu uwagi: 26. 10.201 7 1".) 
(data wplywu uwagi: 26. 10.201 7 1".) 

wDlvwOl uwagi: 26.10.2017 L) 
(data wplywu uwagi: 26. 10.2017 1".) 

wplywu uwagi: 26.10.20171".) 
(data wplywu uwagi: 26.10.2017 r.) 
~!Ywuuwagi: 26.10.2017 L) 
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(data wplywu uwagi: 26.10.2017 L) 
wplywu uwagi: 26. 10.2017 1".) 

(data wplywu uwagi: 26.10.2017 L) 



Uwaga Dr 374 

(data wplywu uwagi: 26.10.2017 r.) 
wplywu uwagi: 26. 10.2017 r.) 
wplywu uwagi: 26. 10.2017 r.) 

uwagi: 26.10.201 7 r.) 
(data wplywu uwagi: 26 .10.2017 r. ) 

wPlvwlluwagi: 26.1 0.20 17 r.) 
wPlvw'lllwagi : 26.10.2017 L) 

wplywu uwagi: 26. 10.2017 r.) 
wplywu llwagi: 26.10.2017 L) 

wplywu uwagi: 26. 10.201 7 r.) 
wplywu uwagi: 26.10.2017 r.) 

(data wplywu uwagi: 26 .10.2017 r.) 
wplywu llwagi: 26.10.2017 L) 

(data wplywu uwagi: 26.10.201 7 r.) 
wplywu uwagi: 26. 10.2017 r.) 

wplywu uwagi: 26.1 0.20 17 r.) 
wplywu llwagi: 26.10.2017 L) 

(data wplywu uwagi: 26 .10.2017 r.) 
wplywm llwagi: 26.10.2017 L) 

wplywu llwagi: 26.10.2017 L) 
wplywllllwagi: 26.10.20 17 L) 

(data wplywu uwagi: 26.10.2017 r.) 
wplywu uwagi: 26.10.2017 r.) 

wplywu uwagi: 26.10.201 7 r.) 
(data wp~lllwagi : 26.10.201 7 L) 

wplywu uwagi: 26.10.201 7 r.) 
(data wplywu uwagi: 26 .10.2017 r.) 

wplywu uwagi: 26. 10.201 7 r.) 
Wply\"l uwagi: 26. 10.2017 r.) 

wplywu uwagi: 26. 10.2017 r.) 
uwagi: 26. 10.201 7 r.) 

(data wplywu uwagi: 26.10.201 7 r.) 
wplywu uwagi: 26. 10.201 7 r.) 

WVivw'l uwagi: 26. 10.201 7 r.) 
wvjy"'llllwagi: 26.10.201 7 L) 

(data wplywu uwagi: 26.1 0.20 17 r.) 
wplywu llwagi: 26. 10.201 7 L) 

(data wplywu llwagi: 26.10.2017 L) 
wplywu uwagi: 26. 10.201 7 r.) 

wplywu uwagi: 26. 10.201 7 r.) 
wplywu uwagi: 26 .10.2017 r.) 
wplywu uwagi: 26 .10.2017 r.) 

(data wplywu uwagi: 26 .10.2017 r. ) 
vjywllllwagi: 26.10.201 7 L) 
(data wplywu uwagi: 26.1 0.20 17 r.) 
(data wplywu uwagi: 26 .10.2017 r.) 
(data wp~lllwagi: 26.10.2017 L) 

wp~lllwagi: 26.10.2017 L) 
wplywu uwagi: 26 .10.2017 r.) 

wplywu uwagi: 26. 10.201 7 r.) 
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Uwaga Dr 1076 

(data wplywu uwagi: 26 .10.2017 r.) 
wplywu uwagi: 26.10.2017 r.) 

wplywu uwagi: 26. 10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi: 26 .10.201 7 r.) 

uwagi: 26 .10.201 7 r. ) 
wplywu uwagi: 26.10 .201 7 r.) 

wplywu uwagi: 26. 10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi: 26.10.20 17 r.) 

wplywu uwagi: 26.10.2017 r.) 
wplywu uwagi: 26.10.2017 r.) 

wplywu uwagi: 30 .10.2017 r.) 
wplywu uwagi: 30.10.2017 r.) 

(data wplywu uwagi: 30.10.2017 r.) 
wplywu uwagi: 30.10.201 7 r.) 

wplywu uwagi: 30 .10.201 7 r.) 
(data wplywu uwagi: 30 .10.201 7 r.) 

wplywu uwagi: 31.10.2017 r.) 
wplywu uwagi: 31.10.2017 r.) 

wplywu uwagi: 31.10.20 17 r.) 
wplywu uwagi: 31.10.2017 r.) 

wplywu uwagi: 31.10.20 17 r.) 
wplywu uwagi: 03 .11.2017 r.) 

(data wplywu uwagi: 03 .11 .2017 r.) 
(data wplywu uwagi: 03 .11 .201 7 r.) 
wplywu uwagi: 03 .11 .201 7 r.) 

(data wplywu uwagi: 03 .11.201 7 r.) 
wplywu uwagi: 03 .11.2017 r.) 

wplywu uwagi: 03 .11.2017 r.) 
(data wplywu uwagi: 03.11.2017 r.) 

wplywu uwagi: 03.11 .2017 r.) 
wplywu uwagi: 03 .11 .2017 r.) 

(data wplywu uwagi: 03.11.20 17 r.) 
wplywu uwagi: 03 .11 .2017 r.) 
wplywu uwagi: 03.11.20 17 r.) 
(data wplywu uwagi: 03 .11.201 7 r.) 

uwagi: 03 .11.201 7 r.) 
wplywu uwagi: 03. 11 .2017 r.) 

wplywu uwagi: 03 .11.2017 r.) 
wplywu uwagi: 03 .11.20 17 r. ) 

(data wplywu uwagi: 03.11 .2017 r.) 
wplywu uwagi: 03.11 .2017 r.) 

(data wplywu uwagi: 03 .11.2017 r.) 
wplywu uwagi: 03 .11.2017 r. ) 

(data wplywu uwagi: 03 .11.201 7 r.) 
uwagi: 03 .11 .201 7 r.) 

(data wplywu uwagi: 03 .11.2017 r. ) 
wplywuuwagi: 03.11.2017 r.) 

wplywu uwagi: 03.11.2017 r.) 
(data wplywu uwagi: 03 .11.2017 r.) 
wplywu uwagi: 03 .11 .2017 r.) 
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Uwaga Dr 1178 

wplywu uwagi: 03 .1l.2017 r.) 
(data wplywu uwagi: 03 .11.2017 r.) 

wplywu uwagi: 03 .11 .2017 r.) 
(data wplywu uwagi: 03.11.2017 L) 
(data wplywu uwagi: 03.1l.2017 r.) 

wplywu uwagi: 03. 11 .2017 r.) 
wplywu uwagi: 03.11.2017 L) 
(data wplywu uwagi: 03 .11.2017 L) 

wplywu uwagi: 03. 11.2017 r.) 
wplywu uwagi: 03 .11.2017 r.) 
wplywu uwagi: 03 .1l.2017 r.) 

(data wplywu uwagi: 03 .11 .2017 r.) 
uwagi: 03 .11 .2017 r.) 

(data wplywu uwagi: 03 .1l.2017 r.) 
uwagi: 03.1l.2017 r.) 

wplywu uwagi: 03 .11 .2017 r.) 
(data wplywu uwagi: 03 .11.2017 L) 
(data wplywu uwagi: 03 .11.2017 L) 

W1'I)'\'"1 uwagi: 03.11.2017 L) 
wplywuuwagi: 03 .11.2017 L) 

wplywu uwagi: 03.1l.20 17 r.) 
WPI)'\,·u uwagi: 03. 11 .2017 r.) 

wplywu uwagi: 03. 11 .2017 r.) 
(data wplywu uwagi: 03. 11 .2017 r.) 

wplywu uwagi: 03.1l.20 17 r.) 
(data wplywu uwagi: 03 .11 .201 7 r.) 

wplywu uwagi: 03. 11 .2017 r.) 
wplywu uwagi: 03 .11.2017 r. ) 

(data wpl)'\m uwagi: 03.11.2017 L) 
Wii"1YW11 uwagi: 03.11.2017 L) 
wpl)'\,uuwagi: 03.11.2017 L) 
wplywu uwagi: 03 .1l.2017 r.) 

wpl)'\,uuwagi: 03.11.2017 L) 
(data wplywu uwagi: 03 .1l.2017 r.) 

uwagi: 03. 1l.201 7 r.) 
wplywu uwagi: 03 .1l.2017 r. ) 

wplywu uwagi: 03 .11 .2017 r. ) 
wplywu uwagi: 03.11.2017 L) 

(data wplywu uwagi: 03 .11.2017 L) 
wplywu uwagi: 03 .1l.2017 r.) 
wplywu uwagi: 03 .11.2017 r.) 

(data wplywu uwagi: 03.11 .2017 r.) 
wplywu uwagi: 03. 11 .2017 r.) 

wpl)'\,uuwagi: 03 .11.2017 L) 
(data wplywu uwagi: 03 .11 .201 7 r.) 

wplywu uwagi: 03 .11.201 7 r.) 
wplywu uwagi: 03 .1l.201 7 r.) 

wplywu uwagi: 03 .1l.2017 r.) 
wplywu uwagi: 03 .11.2017 r.) 

wplywu uwagi: 03 .11.2017 L) 
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Uwaga nr 1184 
Uwaga nr 1185 
Uwaga nr 1186 
Uwaga nr 1187 
Uwaga nr 1188 
Uwaga nr 1189 
Uwaga nr 1190 
Uwaga Dr 1191 
Uwaga nr 1192 
Uwaga nr 1193 
Uwaga nr 1194 
Uwaga nr 1195 
Uwaga nr 1198 
Uwaga nr 1199 
Uwaga nr 1200 
Uwaga nr 1201 
Uwaga nr 1202 
Uwaga Dr 1203 
Uwaga nr 1204 
Uwaga nr 1205 
Uwaga nr 1206 
Uwaga nr 1207 
Uwaga nr 1208 
Uwaga nr 1209 
Uwaga nr 1210 
Uwaga nr 1211 
Uwaga nr 1212 
Uwaga Dr 1213 

Uwagi dotycza: 

(data wplywu uwagi: 03 .11.20 17 r.) 
wplywu uwagi: 03.11.201 7 c.) 

(data wplywu uwagi: 03 .11 .20 17 r.) 
wplywlI uwagi : 03. 11 .20 17 r.) 

(data wplywu uwagi: 03. 11.20 17 r.) 
lIwagi: 03.11 .2017 r.) 
wplywu uwagi: 03.11 .201 7 r.) 

wplywu uwagi: 03.11.201 7 r.) 
wplywu uwagi: 03 .11.201 7 r.) 

(data wplywu uwagi: 03 .11.201 7 r.) 
wplywu uwagi: 03. 11 .20 17 r.) 
wplywu uwagi: 03. 11 .2017 r.) 

(data wplywu uwagi: 03 .11 .2017 r.) 
wplywu uwagi : 03 .11.201 7 I.) 

(data wply\'1U uwagi: 03. 11 .201 7 r.) 
wplywu uwagi: 03. 11.201 7 r.) 
(data wply\vu uwagi: 03.11.20 17 r.) 

wply\vu uwagi: 03.11 .2017 r.) 
(data wplywu uwagi: 03.11 .201 7 r.) 
WVM'," uwagi: 03.11 .201 7 r.) 

wplywu uwagi: 03.11.201 7 r.) 
'wvl""," uwagi: 03.11 .2017 I.) 

wply\vu uwagi: 03. 11.20 17 r.) 
(data wplywu uwagi : 03.11.2017 r.) 

wply\vu uwagi: 03. 11.20 17 r.) 
wplywu uwagi: 03. 11 .2017 r.) 

wplywu uwagi: 03. 11.2017 c.) 
wply\vu uwagi: 03.11 .201 7 r.) 

(data wply\vu uwagi: 03.11.201 7 r.) 
wplywu uwagi: 03. 11 .2017 r.) 

(data wplywu uwagi: 03 .11.2017 I.) 
wply\vu uwagi: 03.11.2017 1'.) 
(data wplywu uwagi: 03. 11.201 7 I.) 

Nieruchomosci zlokalizowanycb przy ulicacb: Oliwkowej, Pomacanczowej, Kokosowej, 
Banauowej, Ananasowej oraz dzialek 0 numeracb: 847/2, 848/2, 848/3, 849/ 1, 861, 952, 
873/ 1 w obc~bie W-46. 

Trese uwag: 
Skladaj<lcy uwagi wnosz<l : 
- sprzec iw wobec przeznac.zenia dzialek na zabudow~ i nowo planowane drogi; 
- 0 pozostawienie dzialek w ca losci terenami zieleni og6Inodost~pnej ; 

- 0 pozostawienie rekreacyjnego cllaral...'1eru dzialki 0 numerze 847/2. 

Prezydent Miasta Lodzi c~sciowo uwzgh;dnil uwagi. 

Wyjasnienie: 
Uwzg l~dllia si~ uwagi w zakresie przeznaczenia dzialek 0 tlumerach: 848/3, 849/ 1, 873/1, 951 
i cz~sc iowo 847/2 pod tereny zieleni og6lnodost~pnej urz<ldzonej. Nie uwzgl~dnia si~ uwag 
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w zakresie przeznaczenia pozostałych działek pod tereny zieleni ogólnodostępnej. Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą 
Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą 
Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., określa kierunek zmian 
w przeznaczeniu działek, których dotyczą uwagi na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym,. „ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy 
sporządzaniu planów miejscowych”. W związku z powyższym w projekcie planu część 
działek została przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  
Tam, gdzie nie ma konieczności uzupełniania struktury zabudowy, działki zostały 
przeznaczone pod zieleń urządzoną, zgodnie z istniejącym użytkowaniem lub funkcją, do 
której mogą być adaptowane. Na tych działkach możliwa jest realizacja ogólnodostępnego 
parku. 
Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 
wyznaczenie zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad 
modernizacji, rozbudowy i budowy układów komunikacji z koniecznością uwzględnienia 
wymagań ładu przestrzennego, czyli ukształtowania przestrzeni w sposób tworzący 
harmonijną całość, uwzględniając uwarunkowania kompozycyjno-estetyczne. Plan miejscowy 
musi zapewnić faktyczne zabezpieczenie interesów właścicieli nieruchomości nim objętych, 
w tym dostępu do drogi publicznej dla działek budowlanych – zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który definiuje 
działkę budowlaną jako „nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy 
geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury 
technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych 
przepisów i aktów prawa miejscowego”. Mając na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi o potrzebie 
kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia 
do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa system 
komunikacji oparty na sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny 
budowlane i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy, który musi być przygotowany na 
zwiększającą się liczbę mieszkańców osiedla. Projektowany przebieg dróg jest konsekwencją 
istniejącego zagospodarowania. 
 
Uwaga nr 50 –  (data wpływu uwagi 23.10.2017 r.) 
 
Uwaga dotyczy: 
Działki o numerze 255/6 w obrębie W-45 oraz drogi przebiegającej przez działkę: KDD47 
i KDD48. 
 
Treść uwagi: 
Składająca uwagę: 
− sprzeciwia się wobec lokalizacji dróg KDD47 i KDD48;  
− wnioskuje o przesunięcie drogi KDD47 o kilkanaście metrów w stronę dawnego 

wysypiska. 
 
Prezydent Miasta Łodzi częściowo uwzględnił uwagę. 
 
Wyjaśnienie:  
Uwzględnia się uwagę w zakresie braku zgody na drogi 47KDD oraz 48KDD. Nie 
uwzględnia się uwagi w zakresie przesunięcia drogi 47KDD w stronę wysypiska. Istniejące 
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zagospodarowanie obszaru wyklucza możliwość przesunięcia drogi 47KDD w kierunku 
północnym. Układ drogowy zostanie przeprojektowany tak, aby nie ingerować 
w przedmiotową działkę i nadal zabezpieczać interesy właścicieli nieruchomości, w tym 
dostęp do drogi publicznej. 
 
Uwaga nr 51 –  (data wpływu uwagi 23.10.2017 r.) 
 
Uwaga dotyczy: 
Działki o numerze 255/6 w obrębie W-45 oraz drogi przebiegającej przez działkę: KDD47 
i KDD48. 
 
Treść uwagi: 
Składająca uwagę: 
− sprzeciwia się wobec lokalizacji dróg KDD47 i KDD48;  
− wnioskuje o przesunięcie drogi poza ogrodzenia. 
 
Prezydent Miasta Łodzi częściowo uwzględnił uwagę. 
 
Wyjaśnienie:  
Uwzględnia się uwagę w zakresie zmiany przebiegu drogi 47KDD oraz w zakresie 
przeniesienia drogi 48KDD na wskazaną istniejącą drogę gminną. Nie uwzględnia się uwagi 
w zakresie przesunięcia drogi 47KDD w kierunku północnym. Istniejące zagospodarowanie 
obszaru wyklucza możliwość przeprowadzenia drogi 47KDD w kierunku północnym. Układ 
drogowy zostanie przeprojektowany tak, aby nie ingerować w przedmiotową działkę i nadal 
zabezpieczać interesy właścicieli nieruchomości, w tym dostęp do drogi publicznej. 
 
Uwaga nr 52 –  (data wpływu uwagi 23.10.2017 r.) 
 
Uwaga dotyczy: 
Działki o numerze 255/6 w obrębie W-45 oraz drogi przebiegającej przez działkę: KDD47 
i KDD48. 
 
Treść uwagi: 
Składający uwagę sprzeciwia się wobec lokalizacji dróg KDD47 i KDD48.  
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę. 
 
Wyjaśnienie:  
Układ drogowy zostanie przeprojektowany tak, aby nie ingerować w przedmiotową działkę 
i nadal zabezpieczać interesy właścicieli nieruchomości, w tym dostęp do drogi publicznej. 
 
Uwaga nr 53 –  (data wpływu uwagi 23.10.2017 r.) 
 
Uwaga dotyczy: 
Działki o numerze 255/6 w obrębie W-45 oraz drogi przebiegającej przez działkę: KDD47 
i KDD48. 
 
Treść uwagi: 
Składająca uwagę sprzeciwia się wobec lokalizacji dróg KDD47 i KDD48.  
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Prezydent Miasta Łodzi częściowo uwzględnił uwagę. 
 
Wyjaśnienie:  
Uwzględnia się uwagę w zakresie zmiany przebiegu drogi 47KDD oraz w zakresie 
przeniesienia drogi 48KDD na wskazaną istniejącą drogę gminną. Nie uwzględnia się uwagi 
w zakresie przesunięcia drogi 47KDD na granicę działek 255/7 i 255/8. Istniejące 
zagospodarowanie obszaru wyklucza możliwość przeprowadzenia drogi między wskazanymi 
działkami. Układ drogowy zostanie przeprojektowany tak, aby nie ingerować 
w przedmiotową działkę i nadal zabezpieczać interesy właścicieli nieruchomości, w tym 
dostęp do drogi publicznej. 
 
Uwaga nr 54 –  (data wpływu uwagi 23.10.2017 r.) 
 
Uwaga dotyczy: 
Działki o numerze nr 282/22 w obrębie W-45 oraz drogi przebiegającej przez działkę: 
47KDD. 
 
Treść uwagi: 
Składająca uwagę sprzeciwia się wobec lokalizacji drogi KDD47. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
 
Wyjaśnienie:  
Działka o numerze 282/20 nie istnieje w ewidencji gruntów i budynków, nie można więc 
określić, jaki przebieg miałaby mieć ta droga. Należy jednak zwrócić uwagę, że układ 
drogowy zostanie przeprojektowany tak, aby nadal zabezpieczać interesy właścicieli 
nieruchomości, w tym dostęp do drogi publicznej. Pomimo istnienia budynku na 
przedmiotowej działce, nie można stwierdzić, czy droga będzie w niego ingerowała, gdyż na 
podstawie ewidencji gruntów i budynków na tej nieruchomości brak jest naniesień w postaci 
budynku, nie można więc preczyzjnie ustalić jego lokalizacji. 
 
Uwaga nr 57 –  (data wpływu uwagi 20.10.2017 r.) 
 
Uwaga dotyczy: 
Działki o numerze 129/22 w obrębie W-48. 
 
Treść uwagi: 
Składający uwagę wnioskuje o dopuszczenie zabudowy na terenie 2.3Zn oraz honorowania 
decyzji wydanych przez Urząd Miasta Łodzi. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
 
Wyjaśnienie:  
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte 
uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną 
uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., określa kierunek 
zmian w przeznaczeniu działki, której dotyczy uwaga na tereny zieleni urządzonej i dolin 
rzecznych w strefie zurbanizowanej. Tereny te wg Studium są wyłączone spod zabudowy. 
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 



przestrzellllYlll, "ustalenia studium s~ wi~Z&ce dla organ6w gminy przy sporz~dzaniu plan6w 
miejscowych" . 
Nalezy zaznaczye, ze zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 L 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzellllym, w przypadku braku planu miejscowego dopuszczalna jest 
zmiana zagospodarowania terenu po uzyskaniu decyzji a wamnkach zabudowy. lednoczesnie 
spos6b ustalania wYlllagan dotYCZllcych nowej zabudowy w drodze decyzji a wamnkach 
zabudowy jest odmiellllY i opiera si~ 0 inne uwanlllkowania i wymagania niz w przypadku 
planu mlejscowego, b((d~cego wyrazem po lityki przestrzennej miasta . W zwi~zku 
z PowYZszym ustawa 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzellllym w art . 65 reguluje 
relacje pOlni~dzy POWYZsZYlni dokulllentami i daje prawo do uchwalenia planu lniejscowego, 
kt6rego ustalenia Sll inne niz w wydanej decyzji 0 wanmkach zabudowy. 

Ponizsze uwagi 0 numeracb: 58 i 59 posiadaj:} tak:} sam:} treSe i zostaly rozpatrzone 
wspolnie: 

Uwagi dotycza: 

wplywu uwagi 24.1 0.20 17 L) 
(data wplywu uwagi 24. 10.2017 1".) 

Dzialki a numerze 817/ 1 w obr((bie W-47. 

Trese uwag: 
Skladajllcy uwagi przedstawiaj~ propozycj(( : 
1. Wprowadzenia nowych wartosci dotYCZllcych linii zabudowy, zakresu ocbrony 

i ksztaltowania zieleni. 
2. Rozszerzenia kolOlystyki elewacji, dach6w, stolarki i slusarki zewnytrznej 

z wartosciami: 
a) §4 .1 punkt 8: Linia zabudowy obowillzujllca - linia zabudowy nieprzekracza lna 

ustalona na 30% elewacji fi:ontowej (w planie jest 70%); 
b) §5 punkt 4 : Kolorystyka: 

oraz materialy wykonczeniowe elewacji - propoZYCJa rozszerzenia palety barw 
o szarosci i brllZY; 
stolarki i slusarki zewn((trznej - propozycja rozszerzenia palety balW 0 zloty dllb, 
pini((, tik, kasztan, cyprys, sosn(( oraz palet(( RAL 1000 - 1011 , 1024; 
dach6w i innych plaszczyzn - propozycja rozszerzenia palety barw a szarosci i grafity, 
np. RAL 7000 do 7046; 

c) §8 punkt 3: Zakres ocbrony i ksztaltowania zieleni - nakaz przeznaczenia min. 15% 
(w planie jest 70%) powierzchni kazdego z teren6w zieleni urz~dzonej pod zielen 
wysok~ 0 wysokosci docelowej min . 2m. 

Prezydent Miasta Lodzi czesciowo uwzg1~dnil uwagi. 

\Vyjasnienie: 
Uwzgl((dnia si~ uwagi w zakresie rozszerzenia palety barw dopuszczalnych do stosowania w 
wykonczeniu dach6w. Kolorystyka dachow zostanie ujednolicona dla kazdego 
dopuszczonego pokrycia dachowego. 
Uwzgl((dnia si(( r6wniez uwagi w zakresie zlllniejszenia powierzchni niekt6rych terenow 
zieleni urzlldzonej przeznaczonej pod ziele(l wysok~. Na terenach, na kt6rych planowana jest 
lokalizacja zbioruik6w retencyjnych, WYlllagana powierzchnia nasadzen zo stanie 
zllmiejszona. W pozostalych przestrzeniach publicznych udzial zieleni wysokiej zostanie 
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zachowany na dotychczasowym poziomie ze względu na potrzebę ochrony istniejących 
zadrzewień. 
Nie uwzględnia się uwag w zakresie zmiany parametrów związanych z linią zabudowy. 
Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, „w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza 
wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury”. Istniejące osiedle wymaga 
uzupełnienia struktury zabudowy. W obszarze objętym opracowaniem większość budynków 
zlokalizowana wzdłuż ulic spełnia wymagania dla tej linii zabudowy, prawidłowo kształtując 
pierzeje. Nie byłoby to możliwe przy zmniejszeniu wskaźnika wypełnienia linii zabudowy 
obowiązującej.  
Odnośnie uwag w sprawie rozszerzenia palety dopuszczalnej kolorystyki materiałów 
wykończeniowych, ustalona w projekcie planu kolorystyka elewacji zawiera już paletę 
jasnych szarości i brązów, a kolorystyka ślusarki i stolarki zawiera już naturalną kolorystykę 
drewna. Kolorystyka materiałów naturalnych, ze względu na zachowanie odpowiedniego 
standardu wykończenia, jest dopuszczona tylko w zakresie ich naturalnej barwy. W tym 
zakresie ustalenia planu pozostaną niezmienione, uwaga więc nie są uwzględnione. 
 
Uwaga nr 60 –  (data wpływu uwagi 25.10.2017 r.) 
 
Uwaga dotyczy: 
Działek o numerach: 353/54, 353/57, 353/58, 353/59, 353/60, 353/61, 353/64, 353/65, 353/37 
w obrębie W-47. 
 
Treść uwagi: 
Składająca uwagę sprzeciwia się przeznaczeniu działek na tereny zielone wnosząc 
o pozostawienie działek w całości terenami budowlanymi. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę. 
 
Wyjaśnienie: 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte 
uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną 
uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., określa kierunek 
zmian w przeznaczeniu ww. działek na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, „ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów 
miejscowych”. 
Działki te w projekcie planu będą przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
 
Uwaga nr 61 –  (data wpływu uwagi 2017 r.) 
 
Uwaga dotyczy: 
Działek o numerach: 353/92, 353/93, 353/94, 353/95, 353/96 w obrębie W-47. 
 
Treść uwagi: 
Składająca uwagę wnosi o pozostawienie działek w całości terenami budowlanymi. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
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Wyjaśnienie:  
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte 
uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną 
uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., określa kierunek 
zmian w przeznaczeniu działek, których dotyczy uwaga, na tereny lasów o powierzchni 
minimum 3ha. Na terenach tych zgodnie z ustaleniami Studium nie jest dopuszczalna 
zabudowa mieszkaniowa. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, „ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy 
sporządzaniu planów miejscowych”. 
 
Uwaga nr 62 –  (data wpływu uwagi 25.10.2017 r.) 
 
Uwaga dotyczy: 
Działki o numerze 53/42 w obrębie W-46. 
 
Treść uwagi: 
Składająca uwagę sprzeciwia się przeznaczeniu działek na tereny zielone. 
 
Prezydent Miasta Łodzi częściowo uwzględnił uwagę. 
 
Wyjaśnienie:  
Uwzględnia się uwagę w zakresie pozostawienia części działki terenem budowlanym. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte 
uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną 
uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., określa kierunek 
zmian w przeznaczeniu większej części działki na tereny zieleni urządzonej o powierzchni 
minimum 3ha i dolin rzecznych w strefie zurbanizowanej. Na terenach tych zgodnie 
z ustaleniami Studium nie jest dopuszczalna zabudowa mieszkaniowa. Na pozostałej części 
Studium określa kierunek zmian w jej przeznaczeniu na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, „ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy 
sporządzaniu planów miejscowych”. W związku z powyższym w projekcie planu działka 
w większości pozostanie przeznaczona pod zieleń naturalną, w części położonej przy 
ul. Grabińskiej - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
 
Uwaga nr 145 –  (data wpływu uwagi 25.10.2017 r.) 
 
Uwaga dotyczy: 
Obrębów: W-45, W-46, W-47, W-48. 
 
Treść uwagi: 
Składająca uwagę stwierdza, że: 
1. Projekt narusza ustalenia obowiązującego Studium, które nie przewiduje wyłączenia 

z ruchu tranzytowego okolic rynku Nowosolna w śladzie dróg 1KDZ, 2KDZ, 4KDZ. 
Nie wyraża zgody na: 
2. Obniżenie klasy drogi w ulicy Brzezińskiej od ul. Margaretek do skrzyżowania z 4KD. 
3. Utrzymanie klasy KDZ ulic Margaretek i Peoniowej. 
4. Projektowanie niepotrzebnej ilości nowych dróg. 
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5. Dopuszczenie lokalizowania budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na 
terenach 2.1.MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 
2.10MN, 2.11MN. 

Wnosi o: 
6. Zmianę wskaźnika powierzchni zabudowy dla terenów 2.1.MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 

2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na max. 30%. 
7. Zmianę wskaźnika intensywności zabudowy dla terenów 2.1.MN, 2.2MN, 2.3MN; 

2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na max 0.6.  
8. Zmianę wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej dla terenów 2.1.MN, 2.2MN; 

2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na min. 
40%.  

9. Zmianę minimalnej powierzchni działek dla terenów 2.1.MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 
2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na co najmniej 600m².  

10. Wykreślenie z planu obiektu E2.  
11. Zakwalifikowanie innych obszarów na projektowanym terenie jako UN (tereny usług 

nauki i oświaty).  
 
Prezydent Miasta Łodzi częściowo uwzględnił uwagę. 
 
Wyjaśnienie: 

ad 1. Nie uwzględnia się uwagi w zakresie naruszenia ustaleń Studium dotyczących układu 
komunikacyjnego osiedla Nowosolna. Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., dopuszcza zmianę przebiegu dróg, 
pod warunkiem utrzymania ciągłości systemu. Projekt planu zakłada prowadzenie 
głównego szlaku komunikacyjnego obwodnicą osiedla. Studium nie wypowiada się 
w kwestii wyłączania ulic z ruchu. Odcinkowa zmiana korytarzy komunikacyjnych 
jest zgodna ze studium. 

ad 2. Uwzględnia się uwagę w zakresie braku zgody na obniżenie klasy ulicy Brzezińskiej 
od ul. Margaretek do nowo projektowanej drogi 4KDZ. Ul. Brzezińska będzie miała 
klasę drogi zbiorczej na całej długości. 

ad 3. Uwzględnia się uwagę w zakresie braku zgody na utrzymanie klasy dróg zbiorczych 
na ul. Margaretek i Peoniowej. Drogi te będą miały klasę lokalną, podobnie jak 
odpowiadające im drogi po północnej stronie Rynku. Rolę drogi klasy zbiorczej 
przejmie ul. Brzezińska. 

ad 4. Nie uwzględnia się uwagi w zakresie braku zgody na projektowanie nowych dróg. 
Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
jest wyznaczenie zasięgu terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod urbanizację, 
w tym terenów zabudowy mieszkaniowej oraz określenie zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy układu komunikacji. Plan miejscowy musi zabezpieczyć interesy 
właścicieli nieruchomości nim objętych, w tym dostęp do drogi publicznej dla działek 
budowlanych. Mając na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi o potrzebie 
kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia 
do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa 
system komunikacji oparty na sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje nowe 
tereny budowlane i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy, przy czym 
obwodnica wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum osiedla, a pozostałe drogi 
spowodują rozproszenie ruchu lokalnego. Zaprojektowany układ komunikacji 
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zapewnia dojazd do wszystkich działek na obszarze planu, dając większe możliwości 
poruszania się po osiedlu.  

ad 5. Nie uwzględnia się uwagi w zakresie zmiany dopuszczalnych form zabudowy 
jednorodzinnej na terenach 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 
2.8MN,2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Znajdują się one na pograniczu zabudowy 
mieszkaniowej i centrum usługowego. Z uwagi na potrzebę kształtowania ładu 
przestrzennego tereny te predysponowane są do większej intensywności zabudowy 
(zwłaszcza wobec lokalizowania zabudowy szeregowej na obrzeżach osiedla). Jednym 
z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 
wyznaczenie zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad 
modernizacji, rozbudowy i budowy układów komunikacji. Przy tym procesie, 
określając rodzaj zabudowy, nadrzędną sprawą jest uwzględnienie wymagań ładu 
przestrzennego, tj. kształtowanie przestrzeni w sposób tworzący harmonijną całość, 
uwzględniający m.in. uwarunkowania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze 
i kompozycyjno-estetyczne 

ad 6. Nie uwzględnia się uwag w zakresie obniżenia wskaźnika powierzchni zabudowy do 
30% na terenach 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 
2.8MN,2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Z uwagi na potrzebę kształtowania ładu 
przestrzennego tereny te predysponowane są do większej intensywności zabudowy. 
Wartość wskaźnika zostanie jednak zróżnicowana ze względu na powierzchnię działki 
i lokalizację terenu, tak aby docelowe gabaryty zabudowy na różnych terenach 
pozostały podobne i harmonijne. Wskaźnik większy niż 30% będzie dopuszczalny na 
działkach o powierzchni mniejszej niż 600 m2. 

ad 7. Nie uwzględnia się uwag w zakresie obniżenia wskaźnika intensywności zabudowy do 
maksimum 0,6 na terenach 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 
2.8MN,2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Z uwagi na potrzebę kształtowania ładu 
przestrzennego tereny te predysponowane są do większej intensywności zabudowy. 
Wartość wskaźnika zostanie jednak zróżnicowana ze względu na powierzchnię działki 
i lokalizację terenu, tak aby docelowe gabaryty zabudowy na różnych terenach 
pozostały podobne i harmonijne. Wskaźnik większy niż 0,6 będzie dopuszczalny na 
działkach o powierzchni mniejszej niż 600 m2. 

ad 8. Nie uwzględnia się uwag w zakresie podwyższenia wskaźnika powierzchni 
biologicznie czynnej do minimum 40% na terenach 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 
2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN,2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Z uwagi na potrzebę 
kształtowania ładu przestrzennego tereny te predysponowane są do większej 
intensywności zabudowy. Wartość wskaźnika zostanie jednak zróżnicowana ze 
względu na powierzchnię działki i lokalizację terenu, tak aby docelowe gabaryty 
zabudowy na różnych terenach pozostały podobne i harmonijne. Wskaźnik mniejszy 
niż 40% będzie dopuszczalny na działkach o powierzchni mniejszej niż 1000 m2. 

ad 9. Nie uwzględnia się uwag w zakresie podwyższenia minimalnej powierzchni nowo 
wydzielonej działki budowlanej do 600 m2 na terenach 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 
2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN,2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Z uwagi na 
potrzebę kształtowania ładu przestrzennego tereny te predysponowane są do większej 
intensywności zabudowy. Wartość tego parametru zostanie jednak zróżnicowana ze 
względu na lokalizację terenu i w zależności od położenia będzie wynosiła 300 m2 
albo 700, 1000 lub 1400 m2. 

ad 10. Nie uwzględnia się uwagi w zakresie wykreślenia z planu obiektu E2. Budynek 
Szkoły Podstawowej Nr 202 zlokalizowany przy ul. Jugosłowiańskiej 2 wpisany jest 
do Gminnej Ewidencji Zabytków. Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „w planowaniu 
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i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się wymagania ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków”. 

ad 11. Nie uwzględnia się uwagi w zakresie zakwalifikowania innych obszarów jako usługi 
nauki i oświaty. Zgodnie z ustaleniami planu usługi nauki i oświaty można realizować 
na każdym terenie przeznaczonym pod usługi. 

 
Uwaga nr 251 –  (data wpływu uwagi 25.10.2017 r.) 
 
Uwaga dotyczy: 
Nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy Maltańskiej 6. 
 
Treść uwagi:  
Składająca uwagę stwierdza, że: 
1. Projekt narusza ustalenia obowiązującego Studium, które nie przewiduje wyłączenia 

z ruchu tranzytowego okolic rynku Nowosolna w śladzie dróg 1KDZ, 2KDZ, 4KDZ. 
Nie wyraża zgody na: 
2. Obniżenie klasy drogi w ulicy Brzezińskiej od ul. Margaretek do skrzyżowania z 4KDZ; 
3. Utrzymanie klasy KDZ ulic Margaretek i Peoniowej. 
4. Projektowanie niepotrzebnej ilości nowych dróg. 
5. Dopuszczenie lokalizowania budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na 

terenach 2.1.MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 
2.10MN, 2.11MN. 

Wnosi o: 
6. Zmianę wskaźnika powierzchni zabudowy dla terenów 2.1.MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 

2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na max. 30%. 
7. Zmianę wskaźnika intensywności zabudowy dla terenów 2.1.MN, 2.2MN, 2.3MN, 

2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na max 0.6. 
8. Zmianę wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej dla terenów 2.1.MN, 2.2MN. 

2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na min. 
40%. 

9. Zmianę minimalnej powierzchni działek dla terenów 2.1.MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 
2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na co najmniej 600m². 

10. Wykreślenie z planu obiektu E2. 
11. Zakwalifikowanie innych obszarów na projektowanym terenie jako UN (tereny usług 

nauki i oświaty). 
 
Prezydent Miasta Łodzi częściowo uwzględnił uwagę. 
 

Wyjaśnienie:  
ad 1. Nie uwzględnia się uwagi w zakresie naruszenia ustaleń Studium dotyczących układu 

komunikacyjnego osiedla Nowosolna. Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., dopuszcza zmianę przebiegu dróg, 
pod warunkiem utrzymania ciągłości systemu. Projekt planu zakłada prowadzenie 
głównego szlaku komunikacyjnego obwodnicą osiedla. Studium nie wypowiada się 
w kwestii wyłączania ulic z ruchu. Odcinkowa zmiana korytarzy komunikacyjnych 
jest zgodna ze studium. 

ad 2. Uwzględnia się uwagę w zakresie braku zgody na obniżenie klasy ulicy Brzezińskiej 
od ul. Margaretek do nowo projektowanej drogi 4KDZ. Ul. Brzezińska będzie miała 
klasę drogi zbiorczej na całej długości. 
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ad 3. Uwzględnia się uwagę w zakresie braku zgody na utrzymanie klasy dróg zbiorczych 
na ul. Margaretek i Peoniowej. Drogi te będą miały klasę lokalną, podobnie jak 
odpowiadające im drogi po północnej stronie Rynku. Rolę drogi klasy zbiorczej 
przejmie ul. Brzezińska. 

ad 4. Nie uwzględnia się uwagi w zakresie braku zgody na projektowanie nowych dróg. 
Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
jest wyznaczenie zasięgu terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod urbanizację, 
w tym terenów zabudowy mieszkaniowej oraz określenie zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy układu komunikacji. Plan miejscowy musi zabezpieczyć interesy 
właścicieli nieruchomości nim objętych, w tym dostęp do drogi publicznej dla działek 
budowlanych. Mając na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi o potrzebie 
kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia 
do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa 
system komunikacji oparty na sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje nowe 
tereny budowlane i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy, przy czym 
obwodnica wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum osiedla, a pozostałe drogi 
spowodują rozproszenie ruchu lokalnego. Zaprojektowany układ komunikacji 
zapewnia dojazd do wszystkich działek na obszarze planu, dając większe możliwości 
poruszania się po osiedlu.  

ad 5. Nie uwzględnia się uwagi w zakresie zmiany dopuszczalnych form zabudowy 
jednorodzinnej na terenach 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 
2.8MN,2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Znajdują się one na pograniczu zabudowy 
mieszkaniowej i centrum usługowego. Z uwagi na potrzebę kształtowania ładu 
przestrzennego tereny te predysponowane są do większej intensywności zabudowy 
(zwłaszcza wobec lokalizowania zabudowy szeregowej na obrzeżach osiedla). Jednym 
z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 
wyznaczenie zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad 
modernizacji, rozbudowy i budowy układów komunikacji. Przy tym procesie, 
określając rodzaj zabudowy, nadrzędną sprawą jest uwzględnienie wymagań ładu 
przestrzennego, tj. kształtowanie przestrzeni w sposób tworzący harmonijną całość, 
uwzględniający m.in. uwarunkowania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze 
i kompozycyjno-estetyczne. 

ad 6. Nie uwzględnia się uwag w zakresie obniżenia wskaźnika powierzchni zabudowy do 
30% na terenach 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 
2.8MN,2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Z uwagi na potrzebę kształtowania ładu 
przestrzennego tereny te predysponowane są do większej intensywności zabudowy. 
Wartość wskaźnika zostanie jednak zróżnicowana ze względu na powierzchnię działki 
i lokalizację terenu, tak aby docelowe gabaryty zabudowy na różnych terenach 
pozostały podobne i harmonijne. Wskaźnik większy niż 30% będzie dopuszczalny na 
działkach o powierzchni mniejszej niż 600 m2. 

ad 7. Nie uwzględnia się uwag w zakresie obniżenia wskaźnika intensywności zabudowy do 
maksimum 0,6 na terenach 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 
2.8MN,2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Z uwagi na potrzebę kształtowania ładu 
przestrzennego tereny te predysponowane są do większej intensywności zabudowy. 
Wartość wskaźnika zostanie jednak zróżnicowana ze względu na powierzchnię działki 
i lokalizację terenu, tak aby docelowe gabaryty zabudowy na różnych terenach 
pozostały podobne i harmonijne. Wskaźnik większy niż 0,6 będzie dopuszczalny na 
działkach o powierzchni mniejszej niż 600 m2. 
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ad 8. Nie uwzględnia się uwag w zakresie podwyższenia wskaźnika powierzchni 
biologicznie czynnej do minimum 40% na terenach 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 
2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN,2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Z uwagi na potrzebę 
kształtowania ładu przestrzennego tereny te predysponowane są do większej 
intensywności zabudowy. Wartość wskaźnika zostanie jednak zróżnicowana ze 
względu na powierzchnię działki i lokalizację terenu, tak aby docelowe gabaryty 
zabudowy na różnych terenach pozostały podobne i harmonijne. Wskaźnik mniejszy 
niż 40% będzie dopuszczalny na działkach o powierzchni mniejszej niż 1000 m2. 

ad 9. Nie uwzględnia się uwag w zakresie podwyższenia minimalnej powierzchni nowo 
wydzielonej działki budowlanej do 600 m2 na terenach 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 
2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN,2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Z uwagi na 
potrzebę kształtowania ładu przestrzennego tereny te predysponowane są do większej 
intensywności zabudowy. Wartość tego parametru zostanie jednak zróżnicowana ze 
względu na lokalizację terenu i w zależności od położenia będzie wynosiła 300 m2 
albo 700, 1000 lub 1400 m2 

ad 10. Nie uwzględnia się uwagi w zakresie wykreślenia z planu obiektu E2. Budynek 
Szkoły Podstawowej Nr 202 zlokalizowany przy ul. Jugosłowiańskiej 2 wpisany jest 
do Gminnej Ewidencji Zabytków. Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „w planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się wymagania ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków”. 

ad 11. Nie uwzględnia się uwagi w zakresie zakwalifikowania innych obszarów jako usługi 
nauki i oświaty. Zgodnie z ustaleniami planu usługi nauki i oświaty można realizować 
na każdym terenie przeznaczonym pod usługi. 

 
Uwaga nr 281 –  (data wpływu uwagi 26.10.2017 r.) 
 
Uwaga dotyczy: 
Działek o numerach: 847/2, 848/2, 848/3, 849/1, 861, 952, 873/1 w obrębie W-46. 
 
Treść uwagi: 
Składająca uwagę wnosi: 
− sprzeciw wobec przeznaczenia działek na zabudowę i nowo planowane drogi; 
− o pozostawienie działek w całości terenami zieleni ogólnodostępnej; 
− o pozostawienie rekreacyjnego charakteru działki 847/2; 
− sprzeciw wobec przeniesienia ruchu z ul. Brzezińskiej do osiedla przy ul. Nenckiego 

i ul. Chałasińskiego. 
 
Prezydent Miasta Łodzi częściowo uwzględnił uwagę. 
 
Wyjaśnienie:  
Uwzględnia się uwagę w zakresie przeznaczenia działek 848/3, 849/1, 873/1, 951 i częściowo 
847/2 pod tereny zieleni ogólnodostępnej urządzonej. Nie uwzględnia się uwagi w zakresie 
przeznaczenia pozostałych działek pod tereny zieleni ogólnodostępnej. Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą 
Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą 
Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., określa kierunek zmian 
w przeznaczeniu działek, których dotyczy uwaga na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, „ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy 
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sporządzaniu planów miejscowych”. W związku z powyższym w projekcie planu część 
działek została przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  
Tam, gdzie nie ma konieczności uzupełniania struktury zabudowy, działki zostały 
przeznaczone pod zieleń urządzoną, zgodnie z istniejącym użytkowaniem lub funkcją, do 
której mogą być adaptowane. 
Na tych działkach możliwa jest realizacja ogólnodostępnego parku. 
Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 
wyznaczenie zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad 
modernizacji, rozbudowy i budowy układów komunikacji z koniecznością uwzględnienia 
wymagań ładu przestrzennego, czyli ukształtowania przestrzeni w sposób tworzący 
harmonijną całość, uwzględniając uwarunkowania kompozycyjno-estetyczne. Plan miejscowy 
musi zapewnić faktyczne zabezpieczenie interesów właścicieli nieruchomości nim objętych, 
w tym dostępu do drogi publicznej dla działek budowlanych – zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który definiuje 
działkę budowlaną jako „nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy 
geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury 
technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych 
przepisów i aktów prawa miejscowego”. Mając na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi o potrzebie 
kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia 
do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa system 
komunikacji oparty na sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny 
budowlane i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy, przy czym obwodnica 
wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum osiedla, a pozostałe drogi spowodują rozproszenie 
ruchu lokalnego. Projektowany przebieg dróg jest konsekwencją istniejącego 
zagospodarowania. 
 
Uwaga nr 282 –  (data wpływu uwagi 26.10.2017 r.) 
 
Uwaga dotyczy: 
Działek o numerach: 847/2, 848/2, 848/3, 849/1, 861, 952, 873/1 w obrębie W-46. 
 
Treść uwagi: 
Składający uwagę wnosi: 
− sprzeciw wobec przeznaczenia działek na zabudowę i nowo planowane drogi; 
− o pozostawienie działek w całości terenami zieleni ogólnodostępnej; 
− o pozostawienie rekreacyjnego charakteru działki 847/2; 
− sprzeciw wobec wycięcia lasu na cele budowlane. 
 
Prezydent Miasta Łodzi częściowo uwzględnił uwagę. 
 
Wyjaśnienie:  
Uwzględnia się uwagę w zakresie przeznaczenia działek 848/3, 849/1, 873/1, 951 i częściowo 
847/2 pod tereny zieleni ogólnodostępnej urządzonej. Nie uwzględnia się uwagi w zakresie 
przeznaczenia pozostałych działek pod tereny zieleni ogólnodostępnej. Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą 
Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą 
Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., określa kierunek zmian 
w przeznaczeniu działek, których dotyczy uwaga na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
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i zagospodarowaniu przestrzennym, „ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy 
sporządzaniu planów miejscowych”. W związku z powyższym w projekcie planu część 
działek została przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  
Tam, gdzie nie ma konieczności uzupełniania struktury zabudowy, działki zostały 
przeznaczone pod zieleń urządzoną, zgodnie z istniejącym użytkowaniem lub funkcją, do 
której mogą być adaptowane. Na tych działkach możliwa jest realizacja ogólnodostępnego 
parku. 
Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 
wyznaczenie zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad 
modernizacji, rozbudowy i budowy układów komunikacji z koniecznością uwzględnienia 
wymagań ładu przestrzennego, czyli ukształtowania przestrzeni w sposób tworzący 
harmonijną całość, uwzględniając uwarunkowania kompozycyjno-estetyczne. Plan miejscowy 
musi zapewnić faktyczne zabezpieczenie interesów właścicieli nieruchomości nim objętych, 
w tym dostępu do drogi publicznej dla działek budowlanych – zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który definiuje 
działkę budowlaną jako „nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy 
geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury 
technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych 
przepisów i aktów prawa miejscowego”. Mając na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi o potrzebie 
kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia 
do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa system 
komunikacji oparty na sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny 
budowlane i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy, który musi być przygotowany na 
zwiększającą się liczbę mieszkańców osiedla. Projektowany przebieg dróg jest konsekwencją 
istniejącego zagospodarowania. 
 
Uwaga nr 283 –  (data wpływu uwagi 26.10.2017 r.) 
 
Uwaga dotyczy: 
Działek o numerach: 847/2, 848/2, 848/3, 849/1, 861, 952, 873/1 w obrębie W-46. 
 
Treść uwagi: 
Składająca uwagę wnosi: 
− sprzeciw wobec przeznaczenia działek na zabudowę i nowo planowane drogi; 
− o pozostawienie działek w całości terenami zieleni ogólnodostępnej; 
− o pozostawienie rekreacyjnego charakteru działki 847/2; 
− sprzeciw wobec obwodnicy przy ulicy Nenckiego. 
 
Prezydent Miasta Łodzi częściowo uwzględnił uwagę. 
 
Wyjaśnienie:  
Uwzględnia się uwagę w zakresie przeznaczenia działek 848/3, 849/1, 873/1, 951 i częściowo 
847/2 pod tereny zieleni ogólnodostępnej urządzonej. Nie uwzględnia się uwagi w zakresie 
przeznaczenia pozostałych działek pod tereny zieleni ogólnodostępnej. Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą 
Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą 
Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., określa kierunek zmian 
w przeznaczeniu działek, których dotyczą uwagi na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
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i zagospodarowaniu przestrzennym, „ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy 
sporządzaniu planów miejscowych”. W związku z powyższym w projekcie planu część 
działek została przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  
Tam, gdzie nie ma konieczności uzupełniania struktury zabudowy, działki zostały 
przeznaczone pod zieleń urządzoną, zgodnie z istniejącym użytkowaniem lub funkcją, do 
której mogą być adaptowane. Na tych działkach możliwa jest realizacja ogólnodostępnego 
parku. 
Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 
wyznaczenie zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad 
modernizacji, rozbudowy i budowy układów komunikacji z koniecznością uwzględnienia 
wymagań ładu przestrzennego, czyli ukształtowania przestrzeni w sposób tworzący 
harmonijną całość, uwzględniając uwarunkowania kompozycyjno-estetyczne. Plan miejscowy 
musi zapewnić faktyczne zabezpieczenie interesów właścicieli nieruchomości nim objętych, 
w tym dostępu do drogi publicznej dla działek budowlanych – zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który definiuje 
działkę budowlaną jako „nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy 
geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury 
technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych 
przepisów i aktów prawa miejscowego”. Mając na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi o potrzebie 
kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia 
do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa system 
komunikacji oparty na sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny 
budowlane i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy, przy czym obwodnica 
wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum osiedla, a pozostałe drogi spowodują rozproszenie 
ruchu lokalnego. Projektowany przebieg dróg jest konsekwencją istniejącego 
zagospodarowania. 
 
Uwaga nr 284 –  (data wpływu uwagi 26.10.2017 r.) 
 
Uwaga dotyczy: 
Działek o numerach: 847/2, 848/2, 848/3, 849/1, 861, 952, 873/1 w obrębie W-46. 
 
Treść uwagi: 
Składający uwagę wnosi: 
− sprzeciw wobec przeznaczenia działek na zabudowę i nowo planowane drogi; 
− o pozostawienie działek w całości terenami zieleni ogólnodostępnej. 
 
Prezydent Miasta Łodzi częściowo uwzględnił uwagę. 
 
Wyjaśnienie:  
Uwzględnia się uwagę w zakresie przeznaczenia działek 848/3, 849/1, 873/1, 951 i częściowo 
847/2 pod tereny zieleni ogólnodostępnej urządzonej. Nie uwzględnia się uwagi w zakresie 
przeznaczenia pozostałych działek pod tereny zieleni ogólnodostępnej. Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą 
Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą 
Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., określa kierunek zmian 
w przeznaczeniu działek, których dotyczą uwagi na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, „ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy 
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sporządzaniu planów miejscowych”. W związku z powyższym w projekcie planu część 
działek została przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  
Tam, gdzie nie ma konieczności uzupełniania struktury zabudowy, działki zostały 
przeznaczone pod zieleń urządzoną, zgodnie z istniejącym użytkowaniem lub funkcją, do 
której mogą być adaptowane. Na tych działkach możliwa jest realizacja ogólnodostępnego 
parku. 
Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 
wyznaczenie zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad 
modernizacji, rozbudowy i budowy układów komunikacji z koniecznością uwzględnienia 
wymagań ładu przestrzennego, czyli ukształtowania przestrzeni w sposób tworzący 
harmonijną całość, uwzględniając uwarunkowania kompozycyjno-estetyczne. Plan miejscowy 
musi zapewnić faktyczne zabezpieczenie interesów właścicieli nieruchomości nim objętych, 
w tym dostępu do drogi publicznej dla działek budowlanych – zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który definiuje 
działkę budowlaną jako „nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy 
geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury 
technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych 
przepisów i aktów prawa miejscowego”. Mając na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi o potrzebie 
kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia 
do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa system 
komunikacji oparty na sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny 
budowlane i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy, który musi być przygotowany na 
zwiększającą się liczbę mieszkańców osiedla. Projektowany przebieg dróg jest konsekwencją 
istniejącego zagospodarowania. 
 
Uwaga nr 285 –  

 (data wpływu uwagi 26.10.2017 r.) 
 
Uwaga dotyczy: 
Działek o numerach: 847/2, 848/2, 848/3, 849/1, 861, 952, 873/1 w obrębie W-46. 
 
Treść uwagi: 
Składająca uwagę wnosi: 
− sprzeciw wobec przeznaczenia działek na zabudowę i nowo planowane drogi; 
− o pozostawienie działek w całości terenami zieleni ogólnodostępnej; 
− o pozostawienie rekreacyjnego charakteru działki 847/2. 
 
Prezydent Miasta Łodzi częściowo uwzględnił uwagę. 
 
Wyjaśnienie:  
Uwzględnia się uwagi w zakresie przeznaczenia działek 848/3, 849/1, 873/1, 951 i częściowo 
847/2 pod tereny zieleni ogólnodostępnej urządzonej. Nie uwzględnia się uwagi w zakresie 
przeznaczenia pozostałych działek pod tereny zieleni ogólnodostępnej. Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą 
Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą 
Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., określa kierunek zmian 
w przeznaczeniu działek, których dotyczą uwagi na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, „ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy 



50 
 

sporządzaniu planów miejscowych”. W związku z powyższym w projekcie planu część 
działek została przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Tam, gdzie nie ma 
konieczności uzupełniania struktury zabudowy, działki zostały przeznaczone pod zieleń 
urządzoną, zgodnie z istniejącym użytkowaniem lub funkcją, do której mogą być adaptowane. 
Na tych działkach możliwa jest realizacja ogólnodostępnego parku. 
Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 
wyznaczenie zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad 
modernizacji, rozbudowy i budowy układów komunikacji z koniecznością uwzględnienia 
wymagań ładu przestrzennego, czyli ukształtowania przestrzeni w sposób tworzący 
harmonijną całość, uwzględniając uwarunkowania kompozycyjno-estetyczne. Plan miejscowy 
musi zapewnić faktyczne zabezpieczenie interesów właścicieli nieruchomości nim objętych, 
w tym dostępu do drogi publicznej dla działek budowlanych – zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który definiuje 
działkę budowlaną jako „nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy 
geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury 
technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych 
przepisów i aktów prawa miejscowego”. Mając na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi o potrzebie 
kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia 
do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa system 
komunikacji oparty na sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny 
budowlane i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy, który musi być przygotowany na 
zwiększającą się liczbę mieszkańców osiedla. Projektowany przebieg dróg jest konsekwencją 
istniejącego zagospodarowania. 
 
Uwaga nr 286 –  (data wpływu uwagi 26.10.2017 r.) 
 
Uwaga dotyczy: 
Działek o numerach: 847/2, 848/2, 848/3, 849/1, 861, 952, 873/1 w obrębie W-46 i W-891. 
 
Treść uwagi: 
Składająca uwagę wnosi: 
− sprzeciw wobec przeznaczenia działek na zabudowę i nowo planowane drogi; 
− o pozostawienie działek w całości terenami zieleni ogólnodostępnej; 
− o pozostawienie rekreacyjnego charakteru działki 847/2; 
− sprzeciw wobec przedłużenia ulicy Pomarańczowej; 
− sprzeciw wobec przekierowania ruchu z głównego skrzyżowania do osiedla zabudowy 

wielorodzinnej. 
 
Prezydent Miasta Łodzi częściowo uwzględnił uwagę. 
 
Wyjaśnienie:  
Uwzględnia się uwagę w zakresie przeznaczenia działek 848/3, 849/1, 873/1, 951 i częściowo 
847/2 pod tereny zieleni ogólnodostępnej urządzonej. Nie uwzględnia się uwagi w zakresie 
przeznaczenia pozostałych działek pod tereny zieleni ogólnodostępnej. Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą 
Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą 
Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., określa kierunek zmian 
w przeznaczeniu działek, których dotyczą uwagi na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 



i zagospodarowaniu przestrzellllYlll, "ustalenia studium sll willllIce dla organ6w gllliny przy 
SPol"Zlldzaniu plan6w llliejscowych" . W zwillzku z pOWy.zSZYlll W projekcie planu cz~se 

dzialek zostala przeznaczona pod zabudow~ lllieszkaniowll jednorodzinnll . 
Tam, gdzie nie ma koniecznosci uzupelniallia struktury zabudowy, dzialki zostaly 
prze:lJlaczone pod zielen mZlldzonll, zgodnie z istniejllcym utytkowaniem lub funkcjll , do 
Ictorej mogll bye adaptowane. Na tych dzialkach mozliwa jest realizacja ogohlOdost~pnego 
parlru. 
JednYlll z celow SPorzlldzenia llliej scowego plallu zagospodarowania pl"Zestrzellllego jest 
wyznaczenie za si~gtl terenow pl"Zeznaczonych pod urbanizacj~ oraz okreslenie zasad 
modemizacji, rozbudowy i budowy uklad6w konumikacj i z koniecznoscill uwzgl¢llienia 
wymagan ladu przestrzellllego, czyli uksztaltowania przestrzeni w sposob tworzllcy 
harmonijnll calose, uwzgl~dniajllc uwamnkowania kompozycyjno-estetyczne. Plallllliejscowy 
musi zapewnie falctyczne zabezpieczenie interes6w wlascicieli niemchomosci nim obj~tych, 
w tym dost((pu do drogi publicznej dla dzialek budowlanych - zgodnie z art . 2 plet 12 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. a plallowaniu i zagospodarowaniu pl"Zestrzellllylll, Ictory defmiuje 
dzialk~ budowlailll jako ,,niemchomose gmlltowll lub dzialk~ gmntu, letorej wielkose, cechy 
geometryczne, dost~ do d.rogi publicznej oraz wyposazenie w mZlldzenia infrastmktury 
technicznej spelniajll wymogi realizacj i obielet6w budowlallych wynikajllce z odr~bnych 
przepisow i alct6w prawa miejscowego". Majllc na uwadze a11. 1 ust. 4 plet 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r . a planowalliu i zagospodarowaniu przestrzellllym, Ictory stanowi 0 pob"Zebie 
ksztaltowallia stmlctur przestrzellllych z nowll zabudowll "przy U\vzgl~dnieniu d<,!:zenia 
do minimalizowania transpol1ochlollllOSc i ukladu przestrzellllego", plan okresla system 
kOllllmikacj i oparty na sieci drog publicznych. Nowa siee drog obshlgtlje nowe tereny 
budowlane i jednoczesnie odci~Za istlliejllcy uklad drogowy, letOIY musi bye przygotowany na 
zwi~kszajllc~ si~ liczb~ mieszkancow osiedla. ProjektowallY przebieg drogjest konsekwencjll 
istniejllcego zagospodarowania. 
Przedhlzenie nl. POlnaranczowej niezb~dne jest celem docelowego skonumikowania 
z pozostalymi ulicami osiedla Viewegera - Tatarczana. 
Nie moZna zidentyfikowae dzialki W-89 1. 
Trudno rowniez nstosnnkowae si~ do uwagi, gdy.z w Nowosolnej nie moma zlokalizowae 
obszam, letOIY mama by nazwae "osiedlem domk6w wielorodzinnych" . 
Wobec zlozonosci problematyki rozwi~ania centralnego skrzyZowallia na osiedlu 
Nowosolna oraz rOZnorodnosci oczekiwan mieszkailcow, centralny plac zostanie w planie 
przeprojeletowallY tak, aby zagwaralltowae lllozliwose zastosowallia rOZnych wariallt6w 
rozwillzania komullikacyjnego przez zarz~dc~ drogi - w tym r6wniez wy1llczenia tego 
skrzyZowallia z ruchn, w zalemosci ad zmieniaj~cych si~ warunk6w funkcjonowania 
komullikacj i na osiedlu. 

Ponizsze uwagi 0 numerach: 287-297, 299-303, 1077-1080, 1088-1091, 1111-1114 
~l:!!l:~:J!!!!:zoDe wspolnie: 

(data wplywu uwagi 26.10.2017 1".) 
wplywu uwagi 26.10.201 7 r.) 

(data wplywu uwagi 26.10.2017 L) 
wplywu uwagi 26.10.2017 r.) 

wplywu uwagi 26.10.2017 r.) 
WP""'"I uwagi 26.10.2017 L) 
(data wplywu uwagi 26.10.20 17 L) 

uwagi 26. 10.201 7 r.) 
(data wplywu uwagi 26. 10.201 7 r.) 

Uwaga Dr 296 Wji'~"1 uwagi 26.10.2017 r.) 
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Uwaga nr 1114 

Uwagi dotycza: 

(data wplywu uwagi 26. 10.2017 r.) 
wplywu uwagi 26. 10.201 7 r. ) 

(data wplywu uwagi 26.10.2017 r.) 
OVV.1ywuuwagi 26. 10.2017 r.) 

(data wplywu uwagi 26. 10.2017 r.) 
wplywu uwagi 26.10.201 7 r.) 

(data wplywu uwagi 03.11 .2017 r.) 
wplywu uwagi 03.11 .2017 r.) 

wplywu uwagi 03.11.201 7 r.) 
wplywu uwagi 03.11 .2017 r.) 
wplywu uwagi 03.11 .2017 r.) 

vpl]/wu uwagi 03.11.2017 r.) 
wplywu uwagi 03.11.2017 r.) 

(data wplywu uwagi 03.11 .201 7 r.) 
""hrwu uwagi 03.11.2017 r.) 

uwagi 03.11.201 7 r.) 
(data wplywu uwagi 03.11.2017 r.) 

wnivwu uwagi 03.11 .2017 r.) 

Dzialek 0 nUlllerach: 847/2, 848/2, 848/3, 849/1, 861 , 952, 873/1 w obn;bie W-46 i W-891. 

Trese uwag: 
Skladajllcy uwagi wnoszll: 

sprzeciw wobec przeznaczenia dzialek na zabudow(f i nowo plallowalle drogi; 
a pozostawienie dzialek w calosci terenailli zieleni og6lnodost(fpnej; 
a pozostawienie rekreacyjnego charalcteru dzialki 847/2; 
sprzeciw wobec przedluzenia ulicy POlllal"anczowej ; 
sprzeciw wobec przekierowania mchu z g16wllego skrzyZowallia do osiedla zabudowy 
jednorodzinnej. 

Prezydent Miasta Lodzi c~sciowo uwzgl~dnil uwagi. 

\Vyjasnienie: 
Uwzgl(fdnia si(f uwagi w zakresie przeznaczenia dzialek 848/3,84911 , 873/1, 951 i cZ(fsciowo 
847/2 pod tereny zieleni og6lnodost(fpnej urzlldzonej. Nie uwzgl(fdnia si(f uwag w zakresie 
prze:lJlaczenia pozostalych dzialek pod tereny zieleni og6hlOdost(fpnej. Studiulll 
uwarunkowaii i kiemnk6w zagospodarowallia przestrze1l1lego lniasta Lodzi, przyj(fte uchwalll 
Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 Illarca 2018 r, Zlnienionll uchwa lll 
Nr VI/2 15119 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 1llarca 20 19 r. , okresla kienlllek zmian 
w przeznaczeniu dzialek, lct6rych dotYCZll uwagi na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinllej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestl"ze1l1lym, "ustalenia studiulll sll willZllce dla organ6w gminy przy 
SPol"Zlldzaniu plan6w miejscowych" . W zwillzku z powyZszym w projekcie planu cZ(fse 
dzialek zostala przeznaczona pod zabudow(f mieszkaniowll jednorodzitlllll. 
Tam, gdzie nie ma koniecznosci uzupelniallia stmktury zabudowy, dzialki zostaly 
prze:lJlaczone pod zielen urzlldzonll, zgodnie z istniejllcYIll uZytkowanielll lub funkcj ll, do 
lct6rej lllog11 bye adaptowane. Na tych dzialkach Illozliwa jest realizacja og6hlOdost~pnego 
parlru. 
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Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 
wyznaczenie zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad 
modernizacji, rozbudowy i budowy układów komunikacji z koniecznością uwzględnienia 
wymagań ładu przestrzennego, czyli ukształtowania przestrzeni w sposób tworzący 
harmonijną całość, uwzględniając uwarunkowania kompozycyjno-estetyczne. Plan miejscowy 
musi zapewnić faktyczne zabezpieczenie interesów właścicieli nieruchomości nim objętych, 
w tym dostępu do drogi publicznej dla działek budowlanych – zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który definiuje 
działkę budowlaną jako „nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy 
geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury 
technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych 
przepisów i aktów prawa miejscowego”. Mając na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi o potrzebie 
kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia 
do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa system 
komunikacji oparty na sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny 
budowlane i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy, przy czym obwodnica 
wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum osiedla, a pozostałe drogi spowodują rozproszenie 
ruchu lokalnego. Projektowany przebieg dróg jest konsekwencją istniejącego 
zagospodarowania. 
Przedłużenie ul. Pomarańczowej niezbędne jest celem docelowego skomunikowania 
z pozostałymi ulicami osiedla Viewegera – Tatarczana. 
Nie można zidentyfikować działki W-891. 
 
Uwaga nr 298 –  (data wpływu uwagi 26.10.2017 r.) 
 
Uwaga dotyczy: 
Działek o numerach: 847/2, 848/2, 848/3, 849/1, 861, 952, 873/1 w obrębie W-46 i W-891. 
Treść uwagi: 
Składająca uwagę wnosi: 
− sprzeciw wobec przeznaczenia działek na zabudowę i nowo planowane drogi; 
− o pozostawienie działek w całości terenami zieleni ogólnodostępnej; 
− o pozostawienie rekreacyjnego charakteru działki 847/2; 
− sprzeciw wobec przedłużenia ulicy Pomorskiej; 
− sprzeciw wobec przekierowania ruchu z głównego skrzyżowania do osiedla zabudowy 

jednorodzinnej. 
 
Prezydent Miasta Łodzi częściowo uwzględnił uwagę. 
 
Wyjaśnienie:  
Uwzględnia się uwagę w zakresie przeznaczenia działek 848/3, 849/1, 873/1, 951 i częściowo 
847/2 pod tereny zieleni ogólnodostępnej urządzonej. Nie uwzględnia się uwagi w zakresie 
przeznaczenia pozostałych działek pod tereny zieleni ogólnodostępnej. Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą 
Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą 
Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., określa kierunek zmian 
w przeznaczeniu działek, których dotyczy uwaga na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, „ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy 
sporządzaniu planów miejscowych”. W związku z powyższym w projekcie planu część 
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działek została przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Tam, gdzie nie ma 
konieczności uzupełniania struktury zabudowy, działki zostały przeznaczone pod zieleń 
urządzoną, zgodnie z istniejącym użytkowaniem lub funkcją, do której mogą być adaptowane. 
Na tych działkach możliwa jest realizacja ogólnodostępnego parku. 
Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 
wyznaczenie zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad 
modernizacji, rozbudowy i budowy układów komunikacji z koniecznością uwzględnienia 
wymagań ładu przestrzennego, czyli ukształtowania przestrzeni w sposób tworzący 
harmonijną całość, uwzględniając uwarunkowania kompozycyjno-estetyczne. Plan miejscowy 
musi zapewnić faktyczne zabezpieczenie interesów właścicieli nieruchomości nim objętych, 
w tym dostępu do drogi publicznej dla działek budowlanych – zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który definiuje 
działkę budowlaną jako „nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy 
geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury 
technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych 
przepisów i aktów prawa miejscowego”. Mając na uwadze art. 1 ust. 4 pkt ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi o potrzebie 
kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia 
do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa system 
komunikacji oparty na sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny 
budowlane i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy, przy czym obwodnica 
wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum osiedla, a pozostałe drogi spowodują rozproszenie 
ruchu lokalnego. Projektowany przebieg dróg jest konsekwencją istniejącego 
zagospodarowania. 
Nie można zidentyfikować działki W-891. Plan nie przewiduje przedłużenia ul. Pomorskiej. 
 
Uwaga nr 635 –  (data wpływu uwagi 30.10.2017 r.) 
 
Uwaga dotyczy: 
Działki o numerze 345/4 w obrębie W-47. 
 
Treść uwagi: 
Składający uwagę informuje, że działka 345/4 ma szerokość 20 m a projektowana droga 
71KDD ma być szerokości 10 m. Wyraża niepokój odnośnie możliwości 
przeznaczenia pozostałej części działki o szerokości 10 m i długości ponad 70 m, pytając czy 
pozostała część działki jest również przeznaczona na wykup przez miasto Łódź. Stwierdza, że 
nie akceptuje podzielenia działki na dwie części i pozostawienie w jego posiadaniu paska 
o szerokości 10 m oraz że „pozostała część działki znajdująca się poza liniami 
rozgraniczającymi drogę nie będzie mogła być swobodnie zagospodarowana zgodnie 
z planem zagospodarowania przestrzennego i w zgodzie z przepisami Prawo budowlane.” 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
 
Wyjaśnienie 
Działka ma 25 m szerokości. Razem z przyległą działką o numerze ewidencyjnym 345/11 
należącą również do wnoszącego uwagę, tworzą jedną nieruchomość, na której zgodnie 
z prawem budowlanym można postawić budynek o szerokości 11-12 m. 
 
Poniższe uwagi o numerach: 636-662 posiadają taką samą treść i zostały rozpatrzone 
wspólnie: 



Uwaga Dr 653 

Uwaga Dr 658 

Uwaga Dr 662 

Uwagi dotycza: 
Calego obszam obj(ftego planem. 

Trese uwag: 
Skladajllcy uwagi wnoszll 0: 

wplywu uwagi: 30.10.20171".) 
(data wplywu uwagi: 30.10.20 171".) 

,VDilV\\", uwagi: 30.10.20171".) 
(data wplywu uwagi: 30.10.201 7 1". ) 

wplywu uwagi: 30.10.20171".) 
wplywu uwagi: 30.10.20171".) 

(data wplywu uwagi: 30.10.2017 L) 
uwagi: 30.10.20171".) 

(data wplywu uwagi: 30.10.2017 1".) 
wplywu uwagi: 30. 10.20171".) 
wplywu uwagi: 30.10.20 171".) 

(data wplywu uwagi: 30.10.2017 1".) 
uwagi: 30.10.20 171".) 

(data wplywu uwagi: 30.10.20 17 1".) 
wplywu uwagi: 30.10.20171".) 

(data wplywuuwagi: 30.10.2017 L) 
. 30.10.2017 L) 

wplywu uwagi: 30.10.20171".) 
(data wplywu uwagi: 30.10.2017 L) 

wplywuuwagi: 30.10.2017 L) 
(data wplywu uwagi: 30. 10.2017 r.) 

1. Rezygnacj(( z proponowanego ukladu drog zbiorczych (2KDZ i 4KDZ). 
2. Szybkll realizacj(( tzw. Pelnej obwodnicy Osiedla Nowosolna od strony pohldniowej 

i wschodniej "omijajllcej" osiedle, ktorej powstanie warunkuje brak potrzeby 
realizowania d.rog zbiorczych (KDZ) w obszarze "wewnlltrz" osiedla . 

3. Rezygnacj(( z fimkcj i placu centrahlego LLPP jako przestrzeni publicznej oraz 
realizacja tzw . "bezpiecznego skrzyzowania" jako glownego drogowego w(fzla 
komunikacyjnego w obszarze scislego centnllll osiedla . 

4 . Korekt(f i zmniejszenie przyj(ftych zbyt wysokich paramet.row intensywnosci zabudowy 
w obszarze centrum. 

5. Ograniczenie liczby nowo projektowanych d.rog oraz ich wzajemnych 
poh}czelllskrzyZowan do koniecznego minimum. 

6. Wykonanie analiz mozliwosci obshlgi konumikacyjnej osiedla w oparciu 0 stmktur(f 
mieszailll historycznego ukladu prolllienistego (8 glownych ulic) oraz cz((sciowych 
pierscienillllcznic (bazujllc na tych juz istniejllcych), bez potrzeby i koniecZllosci 
realizacji pelnych ringow drogowych, co w konsekwencji zlllniejszyloby rowniez 
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koszty wykupu gruntów pod realizację nadmiernie rozbudowanej osiedlowej 
sieci/pajęczyny dróg publicznych. 

7. Wskazanie na terenie osiedla obszarów z przeznaczeniem na realizację funkcji celu 
publicznego oraz wybór miejsc preferowanych pod konkretne rodzaje działalności 

8. Wyznaczenie w obszarze całego osiedla terenów z przeznaczeniem na osiedlowe 
funkcje RWO (rekreacja wypoczynek osiedlowy), z wykorzystaniem do tego celu 
terenów będących we władaniu miasta lub posiadających taką potencjalną możliwość. 

9. Uwzględnienie rozbudowy sieci transportu zbiorowego w obszarze osiedla. 
10. Utrzymanie dominującego charakteru nowej zabudowy mieszkaniowej jako 

wolnostojącej rezydencjonalnej na dużych działkach w otoczeniu zieleni. 
11. Uwzględnienie w zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

problematyki parkowania w centrum osiedla. 
12. Podjęcie stosownych działań dotyczących ochrony konserwatorskiej, poprzez ponowną 

ocenę i weryfikację kwalifikacji obiektów znajdujących się w strefie centralnej osiedla. 
13. Weryfikację prawidłowości zmiany przeznaczenia terenu w obszarze istniejącego 

boiska sportowego przy ul. Grabińskiej na funkcje mieszkaniową (część północna 
jednostki 2.2MN). 

14. Wnikliwe zapoznanie się z propozycjami mieszkańców zawartymi w treści powyższych 
uwag oraz załączniku graficznym (RYS_1), będącym ich integralną częścią. 

 
Prezydent Miasta Łodzi częściowo uwzględnił uwagi. 
 
Wyjaśnienie:  
 

ad 1. Uwzględnia się uwagę w zakresie rezygnacji z proponowanego układu dróg 
zbiorczych 2KDZ i 4KDZ. Drogi te będą miały klasę lokalną, podobnie jak 
odpowiadające im drogi po północnej stronie Rynku. Rolę drogi klasy zbiorczej 
przejmie ul. Brzezińska. 

ad 2. Nie uwzględnia się uwag w zakresie szybkiej realizacji obwodnicy. Zgodnie 
z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. 
w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., poz. 1587), plan nie przesądza o terminach realizacji 
przedsięwzięć. Ustalenia planu nie podlegają etapowaniu. Plan jest całościowym 
dokumentem, ustalającym docelowy sposób zagospodarowania nieruchomości. 
Ponadto obwodnica osiedla nie znajduje się w granicach planu, którego dotyczy 
uwaga. Niemniej jednak projekt planu nie będzie przewidywał nowych dróg 
zbiorczych. Układ komunikacyjny osiedla będzie się opierał na drogach dojazdowych 
i lokalnych, funkcje dróg zbiorczych będą nadal pełniły ulice, które obecnie 
przewodzą ruch tranzytowy. 

ad 3. Nie uwzględnia się uwag w zakresie rezygnacji z funkcji terenu 1.1PP jako przestrzeni 
publicznej. Place oraz ulice są z definicji przestrzeniami publicznymi, 
a nieracjonalnym byłoby zastosowanie innego rozwiązania w miejscu 
funkcjonującego skrzyżowania. Wobec złożoności problematyki rozwiązania 
centralnego skrzyżowania na osiedlu Nowosolna oraz różnorodności oczekiwań 
mieszkańców, centralny plac zostanie w planie przeprojektowany tak, aby 
zagwarantować możliwość zastosowania różnych wariantów rozwiązania 
komunikacyjnego przez zarządcę drogi - w tym również wyłączenia tego 
skrzyżowania z ruchu, w zależności od zmieniających się warunków funkcjonowania 
komunikacji na osiedlu. Uwagi są uwzględnione w zakresie zarezerwowania terenu 
pod przyszłe optymalne rozwiązanie komunikacyjne. 
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ad 4. Uwzględnia się uwagi w zakresie zmniejszenia parametrów dotyczących 
intensywności zabudowy w obszarze centralnym, w tym zwiększenia minimalnej 
wielkości działki budowlanej oraz weryfikacji i korekty wskaźników 
zagospodarowania i zabudowy terenu. Należy zaznaczyć, że tereny te znajdują się na 
pograniczu zabudowy mieszkaniowej i centrum usługowego i z uwagi na potrzebę 
kształtowania ładu przestrzennego i ekonomię wykorzystania gruntów 
predysponowane są do większej intensywności zabudowy. Wartość wskaźników 
zostanie jednak zróżnicowana ze względu na powierzchnię działki i lokalizację terenu, 
tak aby docelowe gabaryty zabudowy na różnych terenach pozostały podobne 
i harmonijne, przy czym dopuszczalna wielkość działek zostanie generalnie 
zwiększona, a intensywność zabudowy obniżona.  

ad 5. i 6. Nie uwzględnia się uwag w zakresie oparcia układu komunikacyjnego o istniejące 
drogi tranzytowe i dojazdowe drogi nieprzelotowe. Jednym z celów sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie zasięgu 
terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy układów komunikacji z koniecznością uwzględnienia wymagań 
ładu przestrzennego, czyli ukształtowania przestrzeni w sposób tworzący harmonijną 
całość, uwzględniając uwarunkowania kompozycyjno-estetyczne. Plan miejscowy 
musi zapewnić faktyczne zabezpieczenie interesów właścicieli nieruchomości nim 
objętych, w tym dostępu do drogi publicznej dla działek budowlanych – zgodnie z art. 
2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, „nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy 
geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia 
infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych, 
wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego”. Mając na uwadze 
art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, który stanowi o potrzebie kształtowania struktur przestrzennych 
z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania 
transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa system komunikacji oparty 
na sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny budowlane 
i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy, który musi być przygotowany na 
zwiększającą się liczbę mieszkańców osiedla. Projektowany przebieg dróg jest 
konsekwencją istniejącego zagospodarowania. Proponowane rozwiązanie oparte na 
drogach nieprzelotowych nie spełnia standardów projektowania układu 
komunikacyjnego. Ulice nieprzelotowe generują dłuższe trasy przejazdu i większy 
ruch samochodowy oraz wyższe koszty budowy i utrzymania infrastruktury. Układ 
pozostałych dróg w projekcie planu pozostanie zachowany. Nowa sieć dróg będzie 
obsługiwała nowe tereny budowlane i jednocześnie odciążała istniejący układ 
drogowy, przy czym ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z centrum osiedla przez 
obwodnicę, a pozostałe drogi spowodują rozproszenie ruchu lokalnego. Miejsce na 
realizację komunikacji pieszej i rowerowej jest zarezerwowane w pasach drogowych 
wszystkich dróg. 

ad 7. Nie uwzględnia się uwag w zakresie wskazania preferowanych rodzajów działalności 
na terenach usługowych. W planie są wskazane tereny pod usługi, nie wprowadza się 
ograniczeń co do rodzaju usług. Wskazywanie konkretnego rodzaju działalności 
ingerowałoby nadmiernie w prawo własności i swobodę gospodarczą. Dolina rzeki nie 
jest terenem predysponowanym do zabudowy - inwestowanie w dolinie stwarza 
zagrożenie dla powstałych inwestycji oraz może wyrządzać szkody w środowisku. 

ad 8. Uwzględnia się uwagi w zakresie wyznaczenia na terenie osiedla terenów 
rekreacyjnych realizowanych jako cele publiczne. W planie zostały wskazane tereny 



przeznaczone pod urz~dzenie samorzfJdowych park6w - Ill. in na obszarach 
zadrzewionych, zrekultywowanego skladowiska odpad6w oraz cZlCsciowo na obszarze 
doliny rzeki Miazgi w s~s iedztwie projektowanych zbiomik6w retencyjnych. Nalezy 
zaznaczyc, ze wspomniana w uwadze renahlJalizacja rzeki stoi w sprzecZllosci 
z nadaniem jeJ funkcji uZytkowych i dopuszczeniem realizacji obiekt6w 
kubaturowych. Ze wzgllCdu na zachowanie walor6w krajobrazowych p lan dopuszcza 
w parkach wyl~cZllie organizacj~ powierzclmiowych urz~dzen rekreacyjnych. 

ad 9. Nie uwzgl~dnia silC uwag w zakresie rozwoju komunikacji autobusowej. Budowa 
i funkcjonowanie sieci transportu zbiorowego leZy paza zakresem planu 1niejscowego. 

ad 10. Nie U\vzgl~dnia s11C uwag w zakresie utrzymania na osiedlu zabudowy 
rezydencjonalnej. W granicach osiedla wyksztalcily silC rozlle typy zabudowy 
nIieszkaniowej. Plan dopuszcza funkcjonowanie wyl~cznie zabudowy uIieszkalliowej 
jednorodzinnej. 0 mozliwosci lokalizowania zabudowy wolnostoj ~cej , bliiniaczej 
i szeregowej decyduj~ przepisy odr~bne dotycz~ce wanlllk6w technicznyc h, j akilll 
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Parametry zabudowy dla osiedla 
zostaly ustalone w wilCkszosci w oparciu 0 istniej~ce zagospodarowanie i slJ: jego 
kontynuacj ~ . ZwilCkszenie parametr6w w cZlCsci centra lnej osiedla wynika z jego 
docelowej funkcj i bufora nIi~dzy zabudow~ uslugow~ i uIieszkaniow~. Z uwagi na 
potrze~ ksztaltowania ladu przestrzennego tereny te predysponowane s~ do wi(fkszej 
intensywllosci zabudowy (zwlaszcza wobec lokalizowania zabudowy szeregowej na 
obrze.zach osiedla). Przy okreslaniu rodzaju i wskainik6w zabudowy nadrz~dn~ 

spraw~ jest uwzgllCdnienie wymagaii ladu przestrzennego, tj . ksztaltowanie przestrzeni 
w spos6b tworz~cy hanllonijn~ calosc, uwzgllCdniaj~cy Ul.in. uwamnkowania 
funkcjonalne, spoleczno-gospadarcze i kompozycyjno-estetyczne. 

ad 11 . Nie uwzgllCdnia silC uwag w zakresie uwzgl~dnienia problematyki parkowania 
w centn llil osiedla. Plan uIiejscowy ustala wamnki zapewnienia miejsc parkingowYlll 
przez inwestor6w, r6wniez na terenach centralnyc h. Ponadto zgodnie z art . 35 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennYlll, obecnie 
istniej1Jcy parking ma ze nadal pozostac parkingiem. 

ad 12. Nie uwzgllCdnia silC uwag w zakresie weryftkacji kwaliflkacji obiekt6w znajduj 1Jcych 
w ewidencji zabytk6w. W glllinnej ewidencji zabytk6w uj~te s~ zabytki wyznaczone 
przez prezydenta uIiasta w porozumieniu z wojew6dzkilll konserwatorem zabytk6w. 
Problematyka zasadnosci uj~cia zabytku w ewidencji znajduje silC poza zakresem 
planu miejscowego. 

ad 13. Nie uwzgll(dnia silC uwag w zakresie pozostawienia funkcji sportowej na terenie 
bo iska. Plan llIiejscowy ustala wamnki zabudowy, zgodnie ze wskazaniallli Studiu1ll. 
Zgodnie z art . 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrze1mym , obecnie istniej1Jce boisko maze nadal pemit swoje fUllkcje. 

ad 14. UwzgllCdnia silC uwagi w zakresie zapoznania silC z uwaganIimieszkaiic6w. Zgodnie 
z art . 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. a planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrZe1lllYlll, Prezydent M iasta rozpatruje uwagi w niniejszym zarz~dzeniu . 

Ponizsze uwagi 0 numeracb: 663-681 posiadaj:} tak1J sam:} tresc i zostaly rozpatrzoue 
wspolnie: 

wplywu uwagi: 30.10.201 7 r.) 
uwagi: 30.10.20 17 r.) 

(data wplywu uwagi: 30. 10.20 17 r.) 
Wj)ty,,' l llwagi: 30.10.2017 L) 

wpiywl111wagi: 30.10.2017 L) 
Uwaga Dr 668 (data wplywu uwagi: 30. 10.20 17 r.) 
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Uwaga nr 673 

Uwaga nr 674 

Uwaga nr 676 

Uwaga nr 681 

Uwagi dotycza: 
Calego obszam obj(ftego planem. 

Trese uwag: 
Skladajltcy uwagi wnoszlt 0 : 

(data wplywu uwagi: 30.10.2017 1". ) 
wplywu uwagi: 30.10.2017 r.) 

pf)'wuuwagi: 30.10.20171".) 
wplywu uwagi: 30.10.20 17 r.) 

17 r.) 

1. Rezygnacj(( z proponowanego ukladu drag zbiorczych (2KDZ i 4KDZ). 
2. Szybk1J realizacj(( tzw. Pelnej obwodnicy Osiedla Nowosolna od strony pohldniowej 

i wschodniej "omijajltcej" osiedle, ktarej powstanie warunkuje brak potrzeby 
realizowania drag zbiorczych (KDZ) w obszarze "wewnlttrz" osiedla. 

3. Rezygnacj(( z fUllkcji placu centmhlego L LPP jako przestrzeni publicznej omz 
realizacja tzw. "bezpiecznego skrzyzowania" jako glawnego d.rogowego w(fzla 
komunikacyjnego w obszarze scislego centn llll osiedla. 

4. Korekt(f i zmniejszenie przyjl(tych zbyt wysokich parametraw intensywnosci zabudowy 
w obszarze centrum. 

5. Ograniczenie liczby nowo projektowanych drag omz ich wzajemnych 
poh}czelllskrzyZowan do koniecznego minimum. 

6. Wykonanie analiz mozliwosci obshlgi konllmikacyjnej osiedla w oparciu a stmkturl( 
mieszailll historycznego ukladu promienistego (8 glawnych ulic) omz cz((sciowych 
pierscienillltcznic (bazujltc na tych juz istniejltcych), bez potrzeby i koniecZllosci 
realizacj i pelnych r ingaw drogowych, co w konsekwencji zmniejszyloby rawniez 
koszty wykupu gnmtaw pod realizacjl( nadmiernie rozbudowanej osiedlowej 
siec ilpaj((czyny drag publicznych. 

7. Wskazanie na terenie osiedla obszaraw z przemaczeniem na realizacj(f funkcji celu 
publicznego oraz wyb6r miejsc preferowanych pod konkretne rodzaje dzialalnosci. 

8. Wyznaczenie wobszarze calego osiedla teren6w z przem aczeniem na osiedlowe 
fUllkcje RWO (rekreacja wypoczynek osiedlowy), z wykorzystaniem do tego celu 
terenaw bl(dltcych we wladaniu miasta lub posiadaj1Jcych taklt potencjaln1J mozliwose. 

9 . Utrzymanie dominujltcego charaktem nowe] zabudowy mieszkaniowej jako 
wolnostojltcej rezydencjonalnej na duzych dzialkach w otoczeniu zieleni. 

Prezydent Miasta Lodzi c~sciowo uwzgl~dnil uwagi. 
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Wyjaśnienie:  
ad 1. Uwzględnia się uwagi w zakresie rezygnacji z proponowanego układu dróg 

zbiorczych 2KDZ i 4KDZ. Drogi te będą miały klasę lokalną, podobnie jak 
odpowiadające im drogi po północnej stronie Rynku. Rolę drogi klasy zbiorczej 
przejmie ul. Brzezińska. 

ad 2. Nie uwzględnia się uwag w zakresie szybkiej realizacji obwodnicy. Zgodnie 
z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. 
w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., poz. 1587), plan nie przesądza o terminach realizacji 
przedsięwzięć. Ustalenia planu nie podlegają etapowaniu. Plan jest całościowym 
dokumentem, ustalającym docelowy sposób zagospodarowania nieruchomości. 
Ponadto obwodnica osiedla nie znajduje się w granicach planu, którego dotyczy 
uwaga. Niemniej jednak projekt planu nie będzie przewidywał nowych dróg 
zbiorczych. Układ komunikacyjny osiedla będzie się opierał na drogach dojazdowych 
i lokalnych, funkcje dróg zbiorczych będą nadal pełniły ulice, które obecnie 
przewodzą ruch tranzytowy. 

ad 3. Nie uwzględnia się uwag w zakresie rezygnacji z funkcji terenu 1.1PP jako przestrzeni 
publicznej. Place oraz ulice są z definicji przestrzeniami publicznymi, 
a nieracjonalnym byłoby zastosowanie innego rozwiązania w miejscu 
funkcjonującego skrzyżowania. Wobec złożoności problematyki rozwiązania 
centralnego skrzyżowania na osiedlu Nowosolna oraz różnorodności oczekiwań 
mieszkańców, centralny plac zostanie w planie przeprojektowany tak, aby 
zagwarantować możliwość zastosowania różnych wariantów rozwiązania 
komunikacyjnego przez zarządcę drogi - w tym również wyłączenia tego 
skrzyżowania z ruchu, w zależności od zmieniających się warunków funkcjonowania 
komunikacji na osiedlu. Uwagi są uwzględnione w zakresie zarezerwowania terenu 
pod przyszłe optymalne rozwiązanie komunikacyjne. 

ad 4. Uwzględnia się uwagi w zakresie zmniejszenia parametrów dotyczących 
intensywności zabudowy w obszarze centralnym, w tym zwiększenia minimalnej 
wielkości działki budowlanej oraz weryfikacji i korekty wskaźników 
zagospodarowania i zabudowy terenu. Należy zaznaczyć, że tereny te znajdują się na 
pograniczu zabudowy mieszkaniowej i centrum usługowego i z uwagi na potrzebę 
kształtowania ładu przestrzennego i ekonomię wykorzystania gruntów 
predysponowane są do większej intensywności zabudowy. Wartość wskaźników 
zostanie jednak zróżnicowana ze względu na powierzchnię działki i lokalizację terenu, 
tak aby docelowe gabaryty zabudowy na różnych terenach pozostały podobne 
i harmonijne, przy czym dopuszczalna wielkość działek zostanie generalnie 
zwiększona, a intensywność zabudowy obniżona. 

ad 5. , 6. Nie uwzględnia się uwag w zakresie oparcia układu komunikacyjnego o istniejące 
drogi tranzytowe i dojazdowe drogi nieprzelotowe. Jednym z celów sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie zasięgu 
terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy układów komunikacji z koniecznością uwzględnienia wymagań 
ładu przestrzennego, czyli ukształtowania przestrzeni w sposób tworzący harmonijną 
całość, uwzględniając uwarunkowania kompozycyjno-estetyczne. Plan miejscowy 
musi zapewnić faktyczne zabezpieczenie interesów właścicieli nieruchomości nim 
objętych, w tym dostępu do drogi publicznej dla działek budowlanych – zgodnie z art. 
2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, który definiuje działkę budowlaną jako „nieruchomość gruntową lub 
działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz 
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wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji 
obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa 
miejscowego”. Mając na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi o potrzebie 
kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia 
do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa 
system komunikacji oparty na sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje nowe 
tereny budowlane i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy, który musi być 
przygotowany na zwiększającą się liczbę mieszkańców osiedla. Projektowany 
przebieg dróg jest konsekwencją istniejącego zagospodarowania. Proponowane 
rozwiązanie oparte na drogach nieprzelotowych nie spełnia standardów projektowania 
układu komunikacyjnego. Ulice nieprzelotowe generują dłuższe trasy przejazdu 
i większy ruch samochodowy oraz wyższe koszty budowy i utrzymania infrastruktury. 
Układ pozostałych dróg w projekcie planu pozostanie zachowany. Nowa sieć dróg 
będzie obsługiwała nowe tereny budowlane i jednocześnie odciążała istniejący układ 
drogowy, przy czym ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z centrum osiedla przez 
obwodnicę, a pozostałe drogi spowodują rozproszenie ruchu lokalnego. Miejsce na 
realizację komunikacji pieszej i rowerowej jest zarezerwowane w pasach drogowych 
wszystkich dróg. 

ad 7. Nie uwzględnia się uwag w zakresie wskazania preferowanych rodzajów działalności 
na terenach usługowych. W planie są wskazane tereny pod usługi, nie wprowadza się 
ograniczeń co do rodzaju usług. Wskazywanie konkretnego rodzaju działalności 
ingerowałoby nadmiernie w prawo własności i swobodę gospodarczą. Dolina rzeki nie 
jest terenem predysponowanym do zabudowy - inwestowanie w dolinie stwarza 
zagrożenie dla powstałych inwestycji oraz może wyrządzać szkody w środowisku. 

ad 8. Uwzględnia się uwagi w zakresie wyznaczenia na terenie osiedla terenów 
rekreacyjnych realizowanych jako cele publiczne. W planie zostały wskazane tereny 
przeznaczone pod urządzenie samorządowych parków - m. in na obszarach 
zadrzewionych, zrekultywowanego składowiska odpadów oraz częściowo na obszarze 
doliny rzeki Miazgi w sąsiedztwie projektowanych zbiorników retencyjnych. Należy 
zaznaczyć, że wspomniana w uwadze renaturalizacja rzeki stoi w sprzeczności 
z nadaniem jej funkcji użytkowych i dopuszczeniem realizacji obiektów 
kubaturowych. Ze względu na zachowanie walorów krajobrazowych plan dopuszcza 
w parkach wyłącznie organizację powierzchniowych urządzeń rekreacyjnych. 

ad 9.  Nie uwzględnia się uwag w zakresie utrzymania na osiedlu zabudowy 
rezydencjonalnej. W granicach osiedla wykształciły się różne typy zabudowy 
mieszkaniowej. Plan dopuszcza funkcjonowanie wyłącznie zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. O możliwości lokalizowania zabudowy wolnostojącej, bliźniaczej 
i szeregowej decydują przepisy odrębne dotyczące warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Parametry zabudowy dla osiedla 
zostały ustalone w większości w oparciu o istniejące zagospodarowanie i są jego 
kontynuacją. Zwiększenie parametrów w części centralnej osiedla wynika z jego 
docelowej funkcji bufora między zabudową usługową i mieszkaniową. Z uwagi na 
potrzebę kształtowania ładu przestrzennego tereny te predysponowane są do większej 
intensywności zabudowy (zwłaszcza wobec lokalizowania zabudowy szeregowej na 
obrzeżach osiedla). Przy określaniu rodzaju i wskaźników zabudowy nadrzędną 
sprawą jest uwzględnienie wymagań ładu przestrzennego, tj. kształtowanie przestrzeni 
w sposób tworzący harmonijną całość, uwzględniający m.in. uwarunkowania 
funkcjonalne, społeczno-gospodarcze i kompozycyjno-estetyczne. 
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Uwaga nr 682 –  (data wpływu uwagi: 30.10.2017 r.) 
 
Uwaga dotyczy: 
Nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy Marynarzy 42/44, działka o numerze 350/35, obręb 
W-47. 
 
Treść uwagi: 
Składający uwagę wnosi o: 
− rozszerzenie przeznaczenia terenu na którym znajduje się działka poprzez dopuszczenie 

lokalizowania, oprócz szeregowej, także zabudowy bliźniaczej; 
− przesunięcie obowiązującej linii zabudowy w sposób pokazany na drugostronnym szkicu. 

 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę. 
 
Wyjaśnienie:  
W ustaleniach planu dla terenu oznaczonego symbolem 8.17MN zostanie dodatkowo, oprócz 
zabudowy szeregowej, dopuszczona funkcja mieszkaniowa jednorodzinna w formie 
zabudowy bliźniaczej. Obowiązująca linia zabudowy zostanie przesunięta zgodnie 
z propozycją składającego uwagę.  
 
Uwaga nr 683 –  (data wpływu uwagi: 30.10.2017 r.) 
 
Uwaga dotyczy: 
Działki o numerze 70/50, obr. W-46. 
 
Treść uwagi: 
Składająca uwagę wnosi o przeznaczenie działki o numerze 70/50 pod budownictwo 
mieszkaniowe rezydencjonalne: 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
 
Wyjaśnienie:  
Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Łodzi przyjętym uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
6 marca 2019 r., działka o numerze70/50, obręb W-46, znajduje się w granicach terenów 
zieleni urządzonej o powierzchni minimum 3ha i dolin rzecznych w strefie zurbanizowanej 
(Z).  
Tereny (Z) zieleni urządzonej i dolin rzecznych obejmują obszary dopełniające system 
przyrodniczy oraz dodatkowo pełnią rolę rekreacyjno-społeczną i klimatyczno-biologiczną. 
Na tych terenach obowiązuje zachowanie niezabudowanych odcinków dolin rzecznych jako 
wolnych od zabudowy.  
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, „ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów 
miejscowych”. 
Projekt miejscowego planu został opracowany zgodnie z zapisami „Studium”. Głównymi 
celami opracowania projektu planu jest wprowadzenie regulacji gwarantujących 
kształtowanie ładu przestrzennego, w tym ochrona obszaru przed niekontrolowaną zabudową 
oraz ochrona przed urbanizacją terenów wspierających system ekologiczny miasta – terenów 
doliny rzeki. 



Ponizsze uwagi 0 numerach: 684 -710 posiadaj:} tak:} sam:} tresc i zostaly rozpatrzone 
wspolnie: 

Uwaga Dr 692 

Uwaga Dr 695 

Uwaga Dr 696 

Uwaga Dr 710 

Uwagi dotycza: 
Calego obszam obj(ftego planelll. 

Trese uwag: 
Skladajllcy uwagi wnoszll 0: 

wplywu uwagi: 30.10.20 17 r.) 
wplywu uwagi: 30.10.2017 r.) 
wplywu uwagi: 30.10.201 7 r.) 

wplywu uwagi: 30.10.2017 r. ) 
wplywu uwagi: 30. 10.2017 r.) 

wplywu uwagi: 30.10.2017 r.) 
wplywu uwagi: 30.10.2017 r.) 

wDrvwu 30.10.2017 

wplywu uwagi: 30.10.2017 r.) 
Wi'lywuuwagi: 30.10.20 17 r.) 

wplywu uwagi: 30. 10.2017 r.) 
uw, .. i· :: 30.10.2017 r.) 

(data wplywu uwagi: 30.10.2017 r.) 
uwagi: 30.10.20 17 r.) 

wplywu uwagi: 30.10.201 7 r.) 
:vP~m uwagi: 30.10.2017 r.) 

uwagi: 30.10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi: 30. 10.2017 r.) 

Wi'1YW'ii uwagi: 30.10.2017 r.) 
wplywu uwagi: 30. 10.2017 r.) 

wplywu uwagi: 30.10.20 17 r.) 
(data wplywu uwagi: 30.10.20 17 r.) 

1. Rezygnacj(f z proponowanego ukladu d.rog zbiorczych (2KDZ i 4KDZ). 
2. Szybkll realizacj(f tzw. Pelnej obwodnicy Osiedla Nowosolna od strony pohldniowej 

i wschodniej "olllijajllcej" osiedle, ktorej powstanie warunkuje brak potrzeby 
realizowania dr6g zbiorczych (KDZ) w obszarze "wewnlltrz" osiedla . 

3. Rezygnacj(f z funkcji placu centrahlego l.1.PP jako przestrzeni publicznej oraz 
realizacja tzw. "bezpiecznego skrzyzowania" jako glownego drogowego w(fzla 
kOlllunikacyjnego w obszarze scislego centnllll osiedla . 

4 . Korekt(f i zlllniejszenie przyj(ftych zbyt wysokich parametrow intensywnosci zabudowy 
w obszarze centrum. 

5. Ograniczenie liczby nowo projektowanych d.rog oraz ich wzajemnych 
poh}czelllskrzyZowan do koniecznego minimulll.6. Wykonanie analiz Ioozliwosci 
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obsługi komunikacyjnej osiedla w oparciu o strukturę mieszaną historycznego układu 
promienistego (8 głównych ulic) oraz częściowych pierścieni/łącznic (bazując na tych 
już istniejących), bez potrzeby i konieczności realizacji pełnych ringów drogowych, co 
w konsekwencji zmniejszyłoby również koszty wykupu gruntów pod realizację 
nadmiernie rozbudowanej osiedlowej sieci/pajęczyny dróg publicznych.7.  Wskazanie 
na terenie osiedla obszarów z przeznaczeniem na realizację funkcji celu publicznego 
oraz wybór miejsc preferowanych pod konkretne rodzaje działalności. 

8.  Wyznaczenie w obszarze całego osiedla terenów z przeznaczeniem na osiedlowe 
funkcje RWO (rekreacja wypoczynek osiedlowy), z wykorzystaniem do tego celu 
terenów będących we władaniu miasta lub posiadających taką potencjalną możliwość. 

9. Uwzględnienie rozbudowy sieci transportu zbiorowego w obszarze osiedla. 
10. Utrzymanie dominującego charakteru nowej zabudowy mieszkaniowej jako 

wolnostojącej rezydencjonalnej na dużych działkach w otoczeniu zieleni. 
11. Uwzględnienie w zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

problematyki parkowania w centrum osiedla. 
12. Podjęcie stosownych działań dotyczących ochrony konserwatorskiej, poprzez ponowną 

ocenę i weryfikację kwalifikacji obiektów znajdujących się w strefie centralnej osiedla. 
13. Weryfikację prawidłowości zmiany przeznaczenia terenu w obszarze istniejącego 

boiska sportowego przy ul. Grabińskiej na funkcje mieszkaniową (część północna 
jednostki 2.2MN). 

14. Wnikliwe zapoznanie się z propozycjami mieszkańców zawartymi w treści powyższych 
uwag oraz załączniku graficznym (RYS_1), będącym ich integralną częścią. 

 
Prezydent Miasta Łodzi częściowo uwzględnił uwagi. 
 
Wyjaśnienie:  

ad 1. Uwzględnia się uwagi w zakresie rezygnacji z proponowanego układu dróg 
zbiorczych 2KDZ i 4KDZ. Drogi te będą miały klasę lokalną, podobnie jak 
odpowiadające im drogi po północnej stronie Rynku. Rolę drogi klasy zbiorczej 
przejmie ul. Brzezińska. 

ad 2. Nie uwzględnia się uwag w zakresie szybkiej realizacji obwodnicy. Zgodnie 
z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. 
w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (Dz. U. 2003 r., poz. 1587), plan nie przesądza o terminach realizacji 
przedsięwzięć. Ustalenia planu nie podlegają etapowaniu. Plan jest całościowym 
dokumentem, ustalającym docelowy sposób zagospodarowania nieruchomości. 
Ponadto obwodnica osiedla nie znajduje się w granicach planu, którego dotyczy 
uwaga. Niemniej jednak projekt planu nie będzie przewidywał nowych dróg 
zbiorczych. Układ komunikacyjny osiedla będzie się opierał na drogach dojazdowych 
i lokalnych, funkcje dróg zbiorczych będą nadal pełniły ulice, które obecnie 
przewodzą ruch tranzytowy. 

ad 3. Nie uwzględnia się uwag w zakresie rezygnacji z funkcji terenu 1.1PP jako przestrzeni 
publicznej. Place oraz ulice są z definicji przestrzeniami publicznymi, 
a nieracjonalnym byłoby zastosowanie innego rozwiązania w miejscu 
funkcjonującego skrzyżowania. Wobec złożoności problematyki rozwiązania 
centralnego skrzyżowania na osiedlu Nowosolna oraz różnorodności oczekiwań 
mieszkańców, centralny plac zostanie w planie przeprojektowany tak, aby 
zagwarantować możliwość zastosowania różnych wariantów rozwiązania 
komunikacyjnego przez zarządcę drogi - w tym również wyłączenia tego 
skrzyżowania z ruchu, w zależności od zmieniających się warunków funkcjonowania 
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komunikacji na osiedlu. Uwagi są uwzględnione w zakresie zarezerwowania terenu 
pod przyszłe optymalne rozwiązanie komunikacyjne. 

ad 4. Uwzględnia się uwagi w zakresie zmniejszenia parametrów dotyczących 
intensywności zabudowy w obszarze centralnym, w tym zwiększenia minimalnej 
wielkości działki budowlanej oraz weryfikacji i korekty wskaźników 
zagospodarowania i zabudowy terenu. Należy zaznaczyć, że tereny te znajdują się na 
pograniczu zabudowy mieszkaniowej i centrum usługowego i z uwagi na potrzebę 
kształtowania ładu przestrzennego i ekonomię wykorzystania gruntów 
predysponowane są do większej intensywności zabudowy. Wartość wskaźników 
zostanie jednak zróżnicowana ze względu na powierzchnię działki i lokalizację terenu, 
tak aby docelowe gabaryty zabudowy na różnych terenach pozostały podobne 
i harmonijne, przy czym dopuszczalna wielkość działek zostanie generalnie 
zwiększona, a intensywność zabudowy obniżona.  

ad 5. i 6. Nie uwzględnia się uwag w zakresie oparcia układu komunikacyjnego o istniejące 
drogi tranzytowe i dojazdowe drogi nieprzelotowe. Jednym z celów sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie zasięgu 
terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy układów komunikacji z koniecznością uwzględnienia wymagań 
ładu przestrzennego, czyli ukształtowania przestrzeni w sposób tworzący harmonijną 
całość, uwzględniając uwarunkowania kompozycyjno-estetyczne. Plan miejscowy 
musi zapewnić faktyczne zabezpieczenie interesów właścicieli nieruchomości nim 
objętych, w tym dostępu do drogi publicznej dla działek budowlanych – zgodnie z art. 
2 pkt 12, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, który definiuje działkę budowlaną jako „nieruchomość gruntową lub 
działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz 
wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji 
obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa 
miejscowego”. Mając na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi o potrzebie 
kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia 
do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa 
system komunikacji oparty na sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje nowe 
tereny budowlane i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy, który musi być 
przygotowany na zwiększającą się liczbę mieszkańców osiedla. Projektowany 
przebieg dróg jest konsekwencją istniejącego zagospodarowania. Proponowane 
rozwiązanie oparte na drogach nieprzelotowych nie spełnia standardów projektowania 
układu komunikacyjnego. Ulice nieprzelotowe generują dłuższe trasy przejazdu 
i większy ruch samochodowy oraz wyższe koszty budowy i utrzymania infrastruktury. 
Układ pozostałych dróg w projekcie planu pozostanie zachowany. Nowa sieć dróg 
będzie obsługiwała nowe tereny budowlane i jednocześnie odciążała istniejący układ 
drogowy, przy czym ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z centrum osiedla przez 
obwodnicę, a pozostałe drogi spowodują rozproszenie ruchu lokalnego. Miejsce na 
realizację komunikacji pieszej i rowerowej jest zarezerwowane w pasach drogowych 
wszystkich dróg. 

ad 7. Nie uwzględnia się uwag w zakresie wskazania preferowanych rodzajów działalności 
na terenach usługowych. W planie są wskazane tereny pod usługi, nie wprowadza się 
ograniczeń co do rodzaju usług. Wskazywanie konkretnego rodzaju działalności 
ingerowałoby nadmiernie w prawo własności i swobodę gospodarczą. Dolina rzeki nie 
jest terenem predysponowanym do zabudowy - inwestowanie w dolinie stwarza 
zagrożenie dla powstałych inwestycji oraz może wyrządzać szkody w środowisku. 



ad 8. Uwzgl~dnia si~ uwagi w zakresie wyznaczenia na terenie osiedla teren6w 
rekreaC)jnych realizowanych jako cele publicZlle. W planie zostaly wskazane tereny 
przeznaczone pod urz~dzenie salllorz~dowych park6w - Ill. in na obszarach 
zadrzewionych, zrekultywowanego skladowiska odpad6w oraz cz~sc iowo na obszarze 
doliny rzeki Miazgi w s~s iedztwie projektowanych zbiomik6w retencyjnych. Nalezy 
zaznaczyc, ze wspolllniana w uwadze renahlJalizacja rzeki stoi w sprzecZllosci 
z nadanielll jeJ funkcji uZytkowych i dopuszczenielll realizacji obiekt6w 
kubaturowych. Ze wzgl~du na zachowanie walor6w krajobrazowych p lan dopuszcza 
w parkach wyl~cZllie organizacj~ powierzclmiowych urz~dzen rekreacyjnych. 

ad 9. Nie U\vzgl~dnia si~ uwag w zakresie rozwoju komunikacji autobusowej. Budowa 
i funkcjonowanie sieci transportu zbiorowego leZy paza zakreselll planu llliejscowego. 

ad 10. Nie U\vzgl~dnia Sl~ uwag w zakresie utrzymania na osiedlu zabudowy 
rezydencjonalnej. W granicach osiedla wyksztalcily s i~ r6me typy zabudowy 
lllieszkaniowej. Plan dopuszcza funkcjonowanie wyl~cznie zabudowy lllieszkaniowej 
jednorodzinnej. 0 mozliwosci lokalizowania zabudowy wolnostoj ~cej , bliiniaczej 
i szeregowej decyduj~ przepisy odr~bne dotycz~ce wanlllk6w technicZllyc h, j akilll 
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. PaIallletry zabudowy dla osiedla 
zostaly ustalone w wi~kszosci w opaIciu 0 istniej~ce zagospodarowanie i slJ: jego 
kontynuacj1J. Zwi~kszenie parallletrow w cz~sc i centralnej osiedla wynika z jego 
docelowej funkcji bufora mi~dzy zabudowlJ: uslugow1J i nlleszkaniow1J. Z uwagi na 
potrze~ ksztaltowania ladu przestrzennego tereny te predysponowane SlJ: do wi~kszej 

intensywnosci zabudowy (zwlaszcza wobec lokalizowania zabudowy szeregowej na 
obrzez.ach osiedla). Przy okreslaniu rodzaju i wskaznik6w zabudowy nadrz~dn1J 

spraw1J jest U\vzgl~dnienie wYlllagaii ladu przestrzennego, tj . ksztaltowanie przestrzeni 
w sposob tworzlJ:cy hannonijn1J calosc, U\vzgl~dniaj~cy nl.in. uwarnnkowania 
funkcjonalne, spoleczno-gospadarcze i kompozycyjno-estetycZlle. 

ad 11 . Nie uwzgl~dnia s i~ uwag w zakresie uwzgl~dnienia problematyki parkowania 
w centn lln osiedla. Plan nllejscowy ustala wanmki zapewnienia llliejsc paIki.llgoWYlll 
przez inwestorow, rowniez na terenach centralnyc h. Ponadto zgodnie z art . 35 ustawy 
z dnia 27 lllarca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennYlll, obecnie 
istniej1Jcy parking ma ze nadal pozostac parkingiem. 

ad 12. Nie U\vzgl~dnia si~ uwag w zakresie weryftkacji kwaliflkacji obiekt6w znajduj 1Jcych 
w ewidencji zabytk6w. W glllinnej ewidencji zabytkow uj~te s~ zabytki wyznaczone 
przez prezydenta nllasta w porozumieniu z wojew6dzkilll konserwatorem zabytkow. 
Problematyka zasadnosci uj~cia zabytku w ewidencji znajduje si~ poza zakreselll 
planu miejscowego. 

ad 13. Nie uwzgl(fdnia s i~ uwag w zakresie pozostawienia funkcji sportowej na terenie 
bo iska. Plan nllejscowy ustala warnnki zabudowy, zgodnie ze wskazanialni Studiu1ll. 
Zgodnie z art . 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzellllYlll, obecnie istniejlJ:ce boisko maze nadal pelnic swoje fimkcje. 

ad 14. Uwzgl~dnia si~ uwagi w zakresie zapoznania s i~ z uwaganll mieszkaiic6w. Zgodnie 
z art . 17 ustawy z dnia 27 lllaIca 2003 r. a planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzellllYlll, Prezydent M iasta rozpatruje uwagi w niniejszYlll zarz~dzeniu . 

Ponizsze uwagi 0 numerach: 711, 714 posiadaj1J tak1J sam1J trese i zostaly rozpatrzone 
wspoloie: 

Uwaga or 714 

Uwagi dotycza: 

(data wplywu uwagi: 30.10.2017 L) 
(data wplywu uwagi: 30.10.2017 r. ) 
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Nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy Rynek Nowosolna 11, działki o numerze 244/1, 
obr. W-45. 
 
Treść uwag:  
Składający uwagi stwierdzają, że: 
1. Projekt narusza ustalenia obowiązującego Studium, które nie przewiduje wyłączenia 

z ruchu tranzytowego okolic rynku Nowosolna w śladzie dróg 1KDZ, 2KDZ, 4KDZ. 
Nie wyrażają zgody na: 
2. Poszerzenie ulic Kasprowicza, kosztem działki o numerze244/1.  
3. Zaprojektowanie placu publicznego w centralnej części osiedla.  
4. Projektowanie niepotrzebnej ilości nowych dróg.  
5. Komunikację 2.5 KDW.  
6. Dopuszczenie lokalizowania budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na 

terenach 2.1.MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 
2.10MN, 2.11MN.  

Wnoszą o: 
7. Zmianę wskaźnika powierzchni zabudowy dla terenów 2.1.MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 

2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na max. 30%.  
8. Zmianę wskaźnika intensywności zabudowy dla terenów 2.1.MN, 2.2MN, 2.3MN, 

2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na max 0.6.  
9. Zmianę wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej dla terenów 2.1.MN, 2.2MN, 

2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na min. 
40% . 

10. Zmianę minimalnej powierzchni działek dla terenów 2.1.MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 
2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na co najmniej 600m².  

11. Wykreślenie z planu obiektu E2.  
12. Zakwalifikowanie innych obszarów na projektowanym terenie jako UN (tereny usług 

nauki i oświaty).  
 
Prezydent Miasta Łodzi częściowo uwzględnił uwagi. 
 
Wyjaśnienie:  
 

ad 1. Nie uwzględnia się uwag w zakresie naruszenia ustaleń Studium dotyczących układu 
komunikacyjnego osiedla Nowosolna. Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., dopuszcza zmianę przebiegu dróg, 
pod warunkiem utrzymania ciągłości systemu. Projekt planu zakłada prowadzenie 
głównego szlaku komunikacyjnego obwodnicą osiedla. Studium nie wypowiada się 
w kwestii wyłączania ulic z ruchu - zagadnienia w tej skali doprecyzowuje plan. 
Odcinkowa zmiana korytarzy komunikacyjnych jest zgodna ze studium. 

ad 2. Uwzględnia się uwagi w zakresie nieposzerzania ulicy Kasprowicza kosztem działki 
244/1. Istniejący aktualnie pas drogowy ul. Kasprowicza na tym odcinku pozostanie 
bez zmian, będzie natomiast możliwość zagospodarowania drogi jako 
jednoprzestrzennej, to jest ciągu pieszo-jezdnego, w którym zmieści się wymagana 
infrastruktura techniczna i komunikacyjna. 

ad 3. Nie uwzględnia się uwag w zakresie braku zgody na plac publiczny w centralnej 
części osiedla. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, w planowaniu „uwzględnia się zwłaszcza 
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wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, walory 
architektoniczne i krajobrazowe, wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego”. 
Poprzez ład przestrzenny rozumiane jest „takie ukształtowanie przestrzeni, które 
tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie 
uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, 
kulturowe i kompozycyjno-estetyczne”. Plac był centralnym punktem założenia 
urbanistycznego od momentu powstania osady. Należy podkreślić, że w innych 
uwagach mieszkańcy wyrażają potrzebę przestrzeni wspólnych, a usytuowany 
w centrum plac (centrum usług, w tym publicznych, komunikacji) niepodważalnie 
taką funkcję pełni. 

ad 4.  Nie uwzględnia się uwag w zakresie braku zgody na projektowanie nowych dróg. 
Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
jest wyznaczenie zasięgu terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod urbanizację, 
w tym terenów zabudowy mieszkaniowej oraz określenie zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy układu komunikacji. Plan miejscowy musi zabezpieczyć interesy 
właścicieli nieruchomości nim objętych, w tym dostęp do drogi publicznej dla działek 
budowlanych. Mając na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi o potrzebie 
kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia 
do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa 
system komunikacji oparty na sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje nowe 
tereny budowlane i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy, przy czym 
obwodnica wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum osiedla, a pozostałe drogi 
spowodują rozproszenie ruchu lokalnego. Zaprojektowany układ komunikacji 
zapewnia dojazd do wszystkich działek na obszarze planu, dając większe możliwości 
poruszania się po osiedlu.  

ad 5. Uwzględnia się uwagi w zakresie braku zgody na ciąg pieszo-rowerowy 2.5KDW. 
Droga zostanie usunięta z projektu planu, jej rolę mogą przejąć sąsiednie drogi. 

ad 6. Nie uwzględnia się uwag w zakresie zmiany dopuszczalnych form zabudowy 
jednorodzinnej na terenach 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 
2.8MN,2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Znajdują się one na pograniczu zabudowy 
mieszkaniowej i centrum usługowego. Z uwagi na potrzebę kształtowania ładu 
przestrzennego tereny te predysponowane są do większej intensywności zabudowy 
(zwłaszcza wobec lokalizowania zabudowy szeregowej na obrzeżach osiedla). Jednym 
z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 
wyznaczenie zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad 
modernizacji, rozbudowy i budowy układów komunikacji. Przy tym procesie, 
określając rodzaj zabudowy, nadrzędną sprawą jest uwzględnienie wymagań ładu 
przestrzennego, tj. kształtowanie przestrzeni w sposób tworzący harmonijną całość, 
uwzględniający m.in. uwarunkowania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze 
i kompozycyjno-estetyczne. 

ad 7. Nie uwzględnia się uwag w zakresie obniżenia wskaźnika powierzchni zabudowy do 
30% na terenach 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 
2.8MN,2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Z uwagi na potrzebę kształtowania ładu 
przestrzennego tereny te predysponowane są do większej intensywności zabudowy. 
Wartość wskaźnika zostanie jednak zróżnicowana ze względu na powierzchnię działki 
i lokalizację terenu, tak aby docelowe gabaryty zabudowy na różnych terenach 
pozostały podobne i harmonijne. Wskaźnik większy niż 30% będzie dopuszczalny na 
działkach o powierzchni mniejszej niż 600 m2.. 



ad 8. Nie U\vzgl~dnia si~ uwag w zakresie obnizenia wskaZni.ka intensywnosci zabudowy do 
lllakSinUUll 0,6 na terenach 2.1MN, 2.2J\1N, 2.3MN, 2.4:MN, 2.5:MN, 2.6J\1N, 2.7J\1N, 
2.8:MN,2.9J\1N, 2.1OJ\1N i 2.11 MN. Z uwagi na potrzeb(f ksztaltowania ladu 
przestrzennego tereny te predysponowalle S1J do wi(fkszej intensywnosci zabudowy. 
Wal10se wskaznika zostanie jednak zroZnicowana ze wzgll;du na powierzchni(f dzialki 
i lokalizacj(( terenu, tak aby docelowe gabaryty zabudowy na rMllych terenach 
pozostaly podobne i hannonijne. Wskainik wi((kszy niz 0,6 ~dzie dopuszczalny na 
dzialkach 0 powierzchni llllliejszej niz 600 1112. 

ad 9. Nie uwzgl(fdnia si(( uwag w zakresie podwyZszenia wskainika powierzchni 
biologicznie czynnej do lllinilllU1ll 40% na terenach 2. 1:MN, 2.2J\1N, 2.3:MN, 2.4MN, 
2.5:MN, 2.6J\1N, 2.7J\1N, 2.8MN,2.9MN, 2. lOMN i 2.1 1:MN. Z uwagi na potrzebl( 
ksztaltowallia ladu przestrzellllego tereny te predysponowalle S1J do wi~kszej 

intensywnosci zabudowy. Wal10sc wskainika zostanie jednak zrMllicowana ze 
wzgl((du na powierzchni(( dzialki i lokalizacj~ terenu, tak aby docelowe gabaryty 
zabudowy na rom ych terenach pozostaly podobne i hannonijne. Wskaznik lllniejszy 
niz 40% ~dzie dopuszcza lny na dzialkach 0 powierzchlli lllniejszej niz 1000 1112 . 

ad 10. Nie uwzgl(fdnia s i~ uwag w zakresie podwyZszenia lllinilllalnej powierzchni nowo 
wydzielonej dzialki budowlanej do 600 1112 na terenach 2.1MN, 2.2MN, 2.3:MN, 
2.4:MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN,2.9:MN, 2.lOMN i 2.11MN. Z uwagi na 
potrze~ ksztaltowania ladu przestrzellllego tereny te predysponowane S1J do wi~kszej 

intensywnosci zabudowy. Wartose tego pal"allletm zostallie jednak zromicowana ze 
wzgl((du na lokalizacj~ terenu i w zaleznosci od polo zenia b((dzie wynosila 300 1112 

alba 700, 1000 lub 1400 m2
. 

ad 11. Nie uwzgl((dnia si(( uwag w zakresie wykreslenia z planu obiektu E2. Budynek Szkoly 
Podstawowej Nr 202 zlokalizowany przy u1. l ugoslowiailSkiej 2 wpisallY jest do 
Glllillllej Ewidencji iltbytkow. Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 4 "ustawy z dnia 27 marca 
2003 1". a planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenllYlll, w plallowalliu 
i zagospodarowalliu przestrzellllynl uwzgl((dllia si(( wymagallia OChrollY dziedzicfwa 
kulturowego i zabytkow". 

ad 12. Nie uwzgl((dllia si~ uwag w zakresie zakwaliftkowallia innych obszal"oW jako UShlgi 
nauki i oswiaty. Zgodnie z ustalelliami planu UShlgi llauki i oswiaty mam a realizowac 
na kazdynl terenie przeznaczonynl pod UShlgi. 

Ponizsze uwagi 0 numerach: 712, 713, 715 posiadaj:} taq sam1J tresc i zostaly 
rozpatrzone 

(data wplywu uwagi: 30.10.2017 L) 
wplywu uwagi: 30.10.2017 1".) 

Uwaga nr 715 (data wplywu uwagi: 30.10.2017 1". ) 

Uwagi dotycza: 
Calego obszam obj(ftego plallelll. 

Trese uwag: 
Skladaj1Jcy uwagi stwierdzaj1J, ze: 
1. Projekt narusza ustalenia obowi1Jzuj1Jcego Studiulll, ktore nie przewiduje wyl1Jczenia 

z m chu tranzytowego okolic rynku Nowosolna w sladzie drog 1KDZ, 2KDZ, 4KDZ. 
Nie wyraz.aj1J zgody na: 
2. Poszerzenie ulic Kasprowicza, kosztelll dzialki 0 numerze 244/2. 
3. iltprojektowanie placu publicznego w centralnej cZ(fsci osiedla. 
4. Projektowanie niepotl"zebnej ilosci nowych dl"og. 
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5. Komunikację 2.5 KDW.  
6. Dopuszczenie lokalizowania budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na 

terenach 2.1.MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 
2.10MN, 2.11MN.  

Wnoszą o: 
7. Zmianę wskaźnika powierzchni zabudowy dla terenów 2.1.MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 

2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na max. 30%.  
8. Zmianę wskaźnika intensywności zabudowy dla terenów 2.1.MN, 2.2MN, 2.3MN, 

2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na max 0.6.  
9. Zmianę wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej dla terenów 2.1.MN, 2.2MN, 

2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na min. 
40%.  

10. Zmianę minimalnej powierzchni działek dla terenów 2.1.MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 
2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na co najmniej 600m².  

11. Wykreślenie z planu obiektu E2.  
12. Zakwalifikowanie innych obszarów na projektowanym terenie jako UN (tereny usług 

nauki i oświaty).  
 
Prezydent Miasta Łodzi częściowo uwzględnił uwagi. 
 
Wyjaśnienie:  
 

ad 1. Nie uwzględnia się uwag w zakresie naruszenia ustaleń Studium dotyczących układu 
komunikacyjnego osiedla Nowosolna. Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., dopuszcza zmianę przebiegu dróg, 
pod warunkiem utrzymania ciągłości systemu. Projekt planu zakłada prowadzenie 
głównego szlaku komunikacyjnego obwodnicą osiedla. Studium nie wypowiada się 
w kwestii wyłączania ulic z ruchu - zagadnienia w tej skali doprecyzowuje plan. 
Odcinkowa zmiana korytarzy komunikacyjnych jest zgodna ze studium. 

ad 2. Uwzględnia się uwagi w zakresie nieposzerzania ulicy Kasprowicza kosztem działki 
244/2. Istniejący aktualnie pas drogowy ul. Kasprowicza na tym odcinku pozostanie 
bez zmian, będzie natomiast możliwość zagospodarowania drogi jako 
jednoprzestrzennej, to jest ciągu pieszo-jezdnego, w którym zmieści się wymagana 
infrastruktura techniczna i komunikacyjna. 

ad 3. Nie uwzględnia się uwag w zakresie braku zgody na plac publiczny w centralnej 
części osiedla. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, „uwzględnia się zwłaszcza wymagania ładu 
przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, walory architektoniczne 
i krajobrazowe, wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego”. Poprzez ład 
przestrzenny rozumiane jest „takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy 
harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie 
uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, 
kulturowe i kompozycyjno-estetyczne”. Plac był centralnym punktem założenia 
urbanistycznego od momentu powstania osady. Należy podkreślić, że w innych 
uwagach mieszkańcy wyrażają potrzebę przestrzeni wspólnych, a usytuowany 
w centrum plac (centrum usług, w tym publicznych, komunikacji) niepodważalnie 
taką funkcję pełni. 
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ad 4. Nie uwzględnia się uwag w zakresie braku zgody na projektowanie nowych dróg. 
Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
jest wyznaczenie zasięgu terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod urbanizację, 
w tym terenów zabudowy mieszkaniowej oraz określenie zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy układu komunikacji. Plan miejscowy musi zabezpieczyć 
interesy właścicieli nieruchomości nim objętych, w tym dostęp do drogi publicznej 
dla działek budowlanych. Mając na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi o potrzebie 
kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia 
do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa 
system komunikacji oparty na sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje 
nowe tereny budowlane i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy, przy czym 
obwodnica wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum osiedla, a pozostałe drogi 
spowodują rozproszenie ruchu lokalnego. Zaprojektowany układ komunikacji 
zapewnia dojazd do wszystkich działek na obszarze planu, dając większe możliwości 
poruszania się po osiedlu.  

ad 5. Uwzględnia się uwagi w zakresie braku zgody na ciąg pieszo-rowerowy 2.5KDW. 
Droga zostanie usunięta z projektu planu, jej rolę mogą przejąć sąsiednie drogi. 

ad 6. Nie uwzględnia się uwag w zakresie zmiany dopuszczalnych form zabudowy 
jednorodzinnej na terenach: 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 
2.7MN, 2.8MN,2.9MN, 2.10MN i 2.11MN oraz wynikających z pkt 7, 8 i 9. Znajdują 
się one na pograniczu zabudowy mieszkaniowej i centrum usługowego. Z uwagi na 
potrzebę kształtowania ładu przestrzennego tereny te predysponowane są do większej 
intensywności zabudowy (zwłaszcza wobec lokalizowania zabudowy szeregowej na 
obrzeżach osiedla). Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie zasięgu terenów przeznaczonych 
pod urbanizację oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy układów 
komunikacji. Przy tym procesie, określając rodzaj zabudowy, nadrzędną sprawą jest 
uwzględnienie wymagań ładu przestrzennego, tj. kształtowanie przestrzeni w sposób 
tworzący harmonijną całość, uwzględniający m.in. uwarunkowania funkcjonalne, 
społeczno-gospodarcze i kompozycyjno-estetyczne. 

ad 7. Nie uwzględnia się uwag w zakresie obniżenia wskaźnika powierzchni zabudowy do 
30% na terenach 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 
2.8MN,2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Z uwagi na potrzebę kształtowania ładu 
przestrzennego tereny te predysponowane są do większej intensywności zabudowy. 
Wartość wskaźnika zostanie jednak zróżnicowana ze względu na powierzchnię 
działki i lokalizację terenu, tak aby docelowe gabaryty zabudowy na różnych terenach 
pozostały podobne i harmonijne. Wskaźnik większy niż 30% będzie dopuszczalny na 
działkach o powierzchni mniejszej niż 600 m2. 

ad 8. Nie uwzględnia się uwag w zakresie obniżenia wskaźnika intensywności zabudowy 
do maksimum 0,6 na terenach 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 
2.7MN, 2.8MN,2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Z uwagi na potrzebę kształtowania ładu 
przestrzennego tereny te predysponowane są do większej intensywności zabudowy. 
Wartość wskaźnika zostanie jednak zróżnicowana ze względu na powierzchnię 
działki i lokalizację terenu, tak aby docelowe gabaryty zabudowy na różnych terenach 
pozostały podobne i harmonijne. Wskaźnik większy niż 0,6 będzie dopuszczalny na 
działkach o powierzchni mniejszej niż 600 m2. 

ad 9. Nie uwzględnia się uwag w zakresie podwyższenia wskaźnika powierzchni 
biologicznie czynnej do minimum 40% na terenach 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 
2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN,2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Z uwagi na potrzebę 



ksztahowania ladu przestrzennego tereny te predysponowane s~ do wi~kszej 

intensywnosci zabudowy. Wartosc wskamika zostanie jednak zr6z.nicowana ze 
wzgl~du na powierzclmi~ dzialki i lokalizacj~ terenu, tak aby dace lowe gabaryty 
zablldowy na r6z.nych terenach pozostaly podobne i hannonijne. Wskaznik mniejszy 
niz 40% ~dzie dopuszczalny na dzialkach 0 powierzchni mniejszej niz 1000 Ill. 

ad 10. Nie U\vzgl~dnia si~ uwag w zakresie podwyz.szenia minimalnej powierzclmi nowo 
wydzielonej dzialki budowlanej do 600 m2 na terenach 2. 1MN, 2.2MN, 2.3MN, 
2.4MN, 2.SMN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN,2.9MN, 2. IOMN i 2. 11 MN. Zuwagi lIa 
potrzeb~ ksztaltowania ladu przestrzelmego tereny te predysponowane s~ do wi~kszej 
intensywnosci zabudowy. Wartosc tego parametm zostanie jednak zr6micowana ze 
wzgl~du na lokalizacj~ terenu i w zalemosci ad polo zenia b~dzie wynosila 300 III 
alba 700, 1000 lub 1400 Ill. 

ad II . Nie U\vzgl~dnia si~ uwag w zakresie wykreslenia z planu obiekru E2. Budynek 
Szkoly Podstawowej Nr 202 zlokalizowany przy ul. Iugoslowiaiiskiej 2 wpisany jest 
do Gillinnej Ewidencji Zabytk6w. Zgodnie z art . 1 ust. 2 plet 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003 I". 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennYIll "w planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennYIll uwzgl~dnia si~ wymagania ochrony dziedzictwa 
kliltmowego i zabytk6w" . 

ad 12. Nie uwzgl~dnia si~ uwag w zakresie zakwaliftkowania innyc h obszar6w jako UShlgi 
nauki i oswiaty. Zgodnie z ustaleniami planu UShlgi nauki i oswiaty moma realizowac 
na kazdym terenie przeznaczonym pod UShlgi. 

Ponizsze uwagi 0 nnmerach: 803-820, 988, 993 posiadaj1J tak1J sam1J treSc i zostaly 

Uwaga Dr 993 

Uwagi dotycz<r 
W-45, W-46, W-47, W-48 

Trese uwag: 
Skladaj'lcy uwagi stwierdzaj'l, ze: 

(data wplywu uwagi: 30.10.201 7 1".) 
wplywu uwagi: 30.10.201 7 1".) 
wplywu uwagi: 30.10.201 7 1".) 
(data wplywu uwagi: 30.10.2017 r.) 

wply\,", uwagi: 30.10.2017 r.) 
wpiyw" uwagi: 30.10.2017 r.) 

30.10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi: 30. 10.201 7 1".) 

Wii'lYwuuwagi: 30.10.2017 r. ) 
wplywu uwagi: 30.10.20171".) 

wplywu uwagi: 30.10.201 71".) 
wplywu uwagi: 30.10.201 7 1".) 

(data wplywu uwagi: 30.10.201 7 r.) 
wplywu uwagi: 30.10.2017 r.) 

wplywu uwagi: 30.10.2017 r.) 
wplywu uwagi: 30.10.2017 r.) 

wplywu uwagi: 30.10.201 7 r.) 
(data wplywu uwagi: 30. 10.201 7 r.) 

wplywu uwagi: 31.10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi: 3 1.10.201 7 r.) 
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1. Projekt narusza ustalenia obowiązującego Studium, które nie przewiduje wyłączenia 
z ruchu tranzytowego okolic rynku Nowosolna w śladzie dróg 1KDZ, 2KDZ, 4KDZ. 

Nie wyrażają zgody na: 
2. Obniżenie klasy drogi w ulicy Brzezińskiej od ul. Margaretek do skrzyżowania z 4KDZ. 
3. Utrzymanie klasy KDZ ulic Margaretek, Peoniowej, 4KDZ i Nenckiego. 
4. Projektowanie niepotrzebnej ilości nowych dróg. 
5. Zaprojektowanie placu publicznego w centralnej części osiedla. 
6. Komunikację 2.5 KDW.  
7. Dopuszczenie lokalizowania budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na 

terenach 2.1.MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 
2.10MN, 2.11MN. 

Wnoszą o: 
8. Zmianę wskaźnika powierzchni zabudowy dla terenów 2.1.MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 

2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na max. 30%. 
9. Zmianę wskaźnika intensywności zabudowy dla terenów 2.1.MN, 2.2MN, 2.3MN, 

2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na max 0.6. 
10. Zmianę wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej dla terenów 2.1.MN, 2.2MN, 

2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na min. 
40%. 

11. Zmianę minimalnej powierzchni działek dla terenów 2.1.MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 
2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na co najmniej 600m². 

12. Wykreślenie z planu obiektu E2. 
13. Zakwalifikowanie innych obszarów na projektowanym terenie jako UN (tereny usług 

nauki i oświaty). 
 
Prezydent Miasta Łodzi częściowo uwzględnił uwagi. 
 
Wyjaśnienie:  
 

ad 1. Nie uwzględnia się uwag w zakresie naruszenia ustaleń Studium dotyczących układu 
komunikacyjnego osiedla Nowosolna. Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., dopuszcza zmianę przebiegu dróg, 
pod warunkiem utrzymania ciągłości systemu. Projekt planu zakłada prowadzenie 
głównego szlaku komunikacyjnego obwodnicą osiedla. Studium nie wypowiada się 
w kwestii wyłączania ulic z ruchu - zagadnienia w tej skali doprecyzowuje plan. 
Odcinkowa zmiana korytarzy komunikacyjnych jest zgodna ze studium. 

ad 2. Uwzględnia się uwagi w zakresie braku zgody na obniżenie klasy ulicy Brzezińskiej 
od ul. Margaretek do nowo projektowanej drogi 4KDZ. Ul. Brzezińska będzie miała 
klasę drogi zbiorczej na całej długości. 

ad 3. Uwzględnia się uwagi w zakresie braku zgody na utrzymanie klasy dróg zbiorczych na 
ul. Margaretek i Peoniowej. Drogi te będą miały klasę lokalną, podobnie jak 
odpowiadające im drogi po północnej stronie Rynku. Rolę drogi klasy zbiorczej 
przejmie ul. Brzezińska. 

ad 4. Nie uwzględnia się uwag w zakresie braku zgody na projektowanie nowych dróg. 
Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
jest wyznaczenie zasięgu terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod urbanizację, 
w tym terenów zabudowy mieszkaniowej oraz określenie zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy układu komunikacji. Plan miejscowy musi zabezpieczyć 
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interesy właścicieli nieruchomości nim objętych, w tym dostęp do drogi publicznej 
dla działek budowlanych. Mając na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi o potrzebie 
kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia 
do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa 
system komunikacji oparty na sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje 
nowe tereny budowlane i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy, przy czym 
obwodnica wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum osiedla, a pozostałe drogi 
spowodują rozproszenie ruchu lokalnego. Zaprojektowany układ komunikacji 
zapewnia dojazd do wszystkich działek na obszarze planu, dając większe możliwości 
poruszania się po osiedlu.  

ad 5.  Nie uwzględnia się uwag w zakresie braku zgody na plac publiczny w centralnej 
części osiedla. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, „uwzględnia się zwłaszcza wymagania ładu 
przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, walory architektoniczne 
i krajobrazowe, wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego”. Poprzez ład 
przestrzenny rozumiane jest „takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy 
harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie 
uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, 
kulturowe i kompozycyjno-estetyczne”. Plac był centralnym punktem założenia 
urbanistycznego od momentu powstania osady. Należy podkreślić, że w innych 
uwagach mieszkańcy wyrażają potrzebę przestrzeni wspólnych, a usytuowany 
w centrum plac (centrum usług, w tym publicznych, komunikacji) niepodważalnie 
taką funkcję pełni. 

ad 6. Uwzględnia się uwagi w zakresie braku zgody na ciąg pieszo-rowerowy 2.5KDW. 
Droga zostanie usunięta z projektu planu, jej rolę mogą przejąć sąsiednie drogi. 

ad 7. Nie uwzględnia się uwag w zakresie zmiany dopuszczalnych form zabudowy 
jednorodzinnej na terenach 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 
2.8MN,2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Znajdują się one na pograniczu zabudowy 
mieszkaniowej i centrum usługowego. Z uwagi na potrzebę kształtowania ładu 
przestrzennego tereny te predysponowane są do większej intensywności zabudowy 
(zwłaszcza wobec lokalizowania zabudowy szeregowej na obrzeżach osiedla). Jednym 
z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 
wyznaczenie zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad 
modernizacji, rozbudowy i budowy układów komunikacji. Przy tym procesie, 
określając rodzaj zabudowy, nadrzędną sprawą jest uwzględnienie wymagań ładu 
przestrzennego, tj. kształtowanie przestrzeni w sposób tworzący harmonijną całość, 
uwzględniający m.in. uwarunkowania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze 
i kompozycyjno-estetyczne.  

ad 8. Nie uwzględnia się uwag w zakresie obniżenia wskaźnika powierzchni zabudowy do 
30% na terenach 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 
2.8MN,2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Z uwagi na potrzebę kształtowania ładu 
przestrzennego tereny te predysponowane są do większej intensywności zabudowy. 
Wartość wskaźnika zostanie jednak zróżnicowana ze względu na powierzchnię działki 
i lokalizację terenu, tak aby docelowe gabaryty zabudowy na różnych terenach 
pozostały podobne i harmonijne. Wskaźnik większy niż 30% będzie dopuszczalny na 
działkach o powierzchni mniejszej niż 600 m2. 

ad 9. Nie uwzględnia się uwag w zakresie obniżenia wskaźnika intensywności zabudowy do 
maksimum 0,6 na terenach 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 
2.8MN,2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Z uwagi na potrzebę kształtowania ładu 
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przestrzennego tereny te predysponowane są do większej intensywności zabudowy. 
Wartość wskaźnika zostanie jednak zróżnicowana ze względu na powierzchnię działki 
i lokalizację terenu, tak aby docelowe gabaryty zabudowy na różnych terenach 
pozostały podobne i harmonijne. Wskaźnik większy niż 0,6 będzie dopuszczalny na 
działkach o powierzchni mniejszej niż 600 m2. 

ad 10. Nie uwzględnia się uwag w zakresie podwyższenia wskaźnika powierzchni 
biologicznie czynnej do minimum 40% na terenach 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 
2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN,2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Z uwagi na potrzebę 
kształtowania ładu przestrzennego tereny te predysponowane są do większej 
intensywności zabudowy. Wartość wskaźnika zostanie jednak zróżnicowana ze 
względu na powierzchnię działki i lokalizację terenu, tak aby docelowe gabaryty 
zabudowy na różnych terenach pozostały podobne i harmonijne. Wskaźnik mniejszy 
niż 40% będzie dopuszczalny na działkach o powierzchni mniejszej niż 1000 m2. 

ad 11. Nie uwzględnia się uwag w zakresie podwyższenia minimalnej powierzchni nowo 
wydzielonej działki budowlanej do 600 m2 na terenach 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 
2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN,2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Z uwagi na 
potrzebę kształtowania ładu przestrzennego tereny te predysponowane są do większej 
intensywności zabudowy. Wartość tego parametru zostanie jednak zróżnicowana ze 
względu na lokalizację terenu i w zależności od położenia będzie wynosiła 300 m2 
albo 700, 1000 lub 1400 m2. 

ad 12. Nie uwzględnia się uwag w zakresie wykreślenia z planu obiektu E2. Budynek Szkoły 
Podstawowej Nr 202 zlokalizowany przy ul. Jugosłowiańskiej 2 wpisany jest do 
Gminnej Ewidencji Zabytków. Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „w planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się wymagania ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków”. 

ad 13. Nie uwzględnia się uwag w zakresie zakwalifikowania innych obszarów jako usługi 
nauki i oświaty. Zgodnie z ustaleniami planu usługi nauki i oświaty można realizować 
na każdym terenie przeznaczonym pod usługi. 

 
Uwaga nr 824 –  (data wpływu uwagi: 31.10.2017 r.) 
 
Uwaga dotyczy: 
Nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy Rynek Nowosolna 8a, działka o numerze 302/3, 
obr. W-47. 
 
Treść uwagi: 
Składająca uwagi wnosi o przesunięcie linii zabudowy pierzejowej do linii garażu, poza 
działką linia mogłaby pozostać w zaproponowanym miejscu. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
 
Wyjaśnienie:  
Linia zabudowy pozostanie w tym samym miejscu. Poszerzenie pasa drogowego jest 
potrzebne na zmieszczenie chodników i podziemnej infrastruktury technicznej, co wynika 
z przepisów obowiązującego rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 i 1643). Rozbudowa osiedla o nowe 
obszary inwestycyjne wymaga poprawy standardu i rozbudowy układu drogowego, celem 
zabezpieczenia podstawowego interesu właścicieli oraz pozostałych osób korzystających 



z dr6g. JednYlll z cel6w SPorzlldzenia tniejscowego planu zagospodarowania przestrzenllego 
jest wyznaczenie zasi~gu teren6w przeznaczonych pod urbanizacj~ oraz okreslenie zasad 
lllodemizacji, rozbudowy i budowy uklad6w kOlllunikacji. Linia zabudowy wyfyczona w 
planie jest kontynuacj ll wytworzonej wzdhlZ ul. JugoslowiailSkiej p ierzei. Przesuni~c ie jej do 
frontu garazu spowodowaloby lllozliwosc realizacji zabudowy w linii rozgraniczaj~cej ulicy 
oraz kolidowaloby z ksztahowaniellliadu przestrzellllego . 

Ponizsze uwagi 0 numeracb: 825, 826 posiadaj1J tak1J sam1J tresc i zostaly rozpatrzone 
wspolnie: 

Uwagi dotycz<r 
Calego obszam obj~tego plallelll. 

Trese uwag: 
Skladajllcy uwagi stwierdzaj 'l, ze: 

(data wplywu uwagi: 31.10.2017 1".) 
wplywu uwagi: 31.10.2017 1".) 

1. Projekt narusza ustalenia obow~zujllcego Studiulll, ktore nie przewiduje wyl'lczenia 
z m chu tranzytowego okolic rynku Nowosolna w sladzie dr6g lKDZ, 2KDZ, 4KDZ. 

Nie wyrazaj 'l zgody na: 
2. Obnizenie klasy drogi w ulicy Brzezillsk iej od ul. Margaretek do skrzyZowallia z 4KDZ. 
3. UtrzYlllallie klasy KDZ ulic Margaretek, Peoniowej, 4KDZ i Nenckiego. 
4 . Projektowanie niepotrzebnej ilosci nowych drog. 
5. Zaprojektowanie placu publicznego w centralnej cz~sci osiedla. 
6. Komullikacj~ 2.5 KDW. 
7. Dopuszczenie IokaIizowania budynk:6w jednorodzinnych w zabudowie szeregoweJ na 

terenach 2.I.MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 
2. lOMN, 2.11MN. 

Wnoszll 0 : 

8. Zmian~ wskainika powierzclmi zabudowy dla teren6w 2.LMN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 
2.5J\1N, 2.6J\1N, 2.7MN, 2.8J\1N, 2.9J\1N, 2.lOMN, 2.1 1J\1N na max. 30%. 

9. Zmian~ wskaznika intensywnosci zabudowy dla teren6w 2. 1.J\1N, 2.2J\1N, 2.3J\1N, 
2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.lOMN, 2.11MN n. max 0.6 

10. Zmian~ wskaznika powierzchni bio logicznie czynnej dla terenow 2.l.MN, 2.2:MN, 
2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2. lOMN, 2.1 1MN n. min. 
40%. 

11. Zmian~ mininmlnej powierzchlli dzialek dla terenow 2.1.J\1N, 2.2J\1N, 2.3J\1N, 2.4J\1N, 
2.5J\1N, 2.6J\1N, 2.7MN, 2.8J\1N, 2.9J\1N, 2.lOMN, 2.1 1J\1N na co najllllliej 600ml . 

12. Wykreslenie z planu obiektu E2. 
13. Zakwaliftkowanie inllych obszarow na projektowallym terenie jako UN (tereny uslug 

nauki i oswiaty). 
14. Skorygowanie inwentaryzacji dla dzialki 0 numerze 848/3 i oznaczenie jej jako 

zalesionej. 
15. Zachowanie w CZ~SC I "Kiemnki" lesnego i rekreacyjnego charaktem dzialek 

o numer.ch:95 1, 952, 873/ 1, 86 1, 849/1, 848/3, 848/2, 847/2. 

Prezydent Miasta Lodzi c~sciowo uwzgl~dnil uwagi. 
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Wyjaśnienie:  
 

ad 1. Nie uwzględnia się uwag w zakresie naruszenia ustaleń Studium dotyczących układu 
komunikacyjnego osiedla Nowosolna. Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., dopuszcza zmianę przebiegu dróg, 
pod warunkiem utrzymania ciągłości systemu. Projekt planu zakłada prowadzenie 
głównego szlaku komunikacyjnego obwodnicą osiedla. Studium nie wypowiada się 
w kwestii wyłączania ulic z ruchu - zagadnienia w tej skali doprecyzowuje plan. 
Odcinkowa zmiana korytarzy komunikacyjnych jest zgodna ze studium. 

ad 2. Uwzględnia się uwagi w zakresie braku zgody na obniżenie klasy ulicy Brzezińskiej 
od ul. Margaretek do nowo projektowanej drogi 4KDZ. Ul. Brzezińska będzie miała 
klasę drogi zbiorczej na całej długości. 

ad 3. Uwzględnia się uwagi w zakresie braku zgody na utrzymanie klasy dróg zbiorczych na 
ul. Margaretek i Peoniowej. Drogi te będą miały klasę lokalną, podobnie jak 
odpowiadające im drogi po północnej stronie Rynku. Rolę drogi klasy zbiorczej 
przejmie ul. Brzezińska. 

ad 4. Nie uwzględnia się uwag w zakresie braku zgody na projektowanie nowych dróg. 
Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
jest wyznaczenie zasięgu terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod urbanizację, 
w tym terenów zabudowy mieszkaniowej oraz określenie zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy układu komunikacji. Plan miejscowy musi zabezpieczyć interesy 
właścicieli nieruchomości nim objętych, w tym dostęp do drogi publicznej dla działek 
budowlanych. Mając na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi o potrzebie 
kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia 
do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa 
system komunikacji oparty na sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje nowe 
tereny budowlane i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy, przy czym 
obwodnica wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum osiedla, a pozostałe drogi 
spowodują rozproszenie ruchu lokalnego. Zaprojektowany układ komunikacji 
zapewnia dojazd do wszystkich działek na obszarze planu, dając większe możliwości 
poruszania się po osiedlu.  

ad 5. Nie uwzględnia się uwag w zakresie braku zgody na plac publiczny w centralnej 
części osiedla. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, w planowaniu „uwzględnia się zwłaszcza 
wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, walory 
architektoniczne i krajobrazowe, wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego”. 
Poprzez ład przestrzenny rozumiane jest „takie ukształtowanie przestrzeni, które 
tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie 
uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, 
kulturowe i kompozycyjno-estetyczne”. Plac był centralnym punktem założenia 
urbanistycznego od momentu powstania osady. Należy podkreślić, że w innych 
uwagach mieszkańcy wyrażają potrzebę przestrzeni wspólnych, a usytuowany 
w centrum plac (centrum usług, w tym publicznych, komunikacji) niepodważalnie 
taką funkcję pełni. 

ad 6. Uwzględnia się uwagi w zakresie braku zgody na ciąg pieszo-rowerowy 2.5KDW. 
Droga zostanie usunięta z projektu planu, jej rolę mogą przejąć sąsiednie drogi. 
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ad 7. Nie uwzględnia się uwag w zakresie zmiany dopuszczalnych form zabudowy 
jednorodzinnej na terenach 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 
2.8MN,2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Znajdują się one na pograniczu zabudowy 
mieszkaniowej i centrum usługowego. Z uwagi na potrzebę kształtowania ładu 
przestrzennego tereny te predysponowane są do większej intensywności zabudowy 
(zwłaszcza wobec lokalizowania zabudowy szeregowej na obrzeżach osiedla). Jednym 
z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 
wyznaczenie zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad 
modernizacji, rozbudowy i budowy układów komunikacji. Przy tym procesie, 
określając rodzaj zabudowy, nadrzędną sprawą jest uwzględnienie wymagań ładu 
przestrzennego, tj. kształtowanie przestrzeni w sposób tworzący harmonijną całość, 
uwzględniający m.in. uwarunkowania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze 
i kompozycyjno-estetyczne. 

ad 8. Nie uwzględnia się uwag w zakresie obniżenia wskaźnika powierzchni zabudowy do 
30% na terenach 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 
2.8MN,2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Z uwagi na potrzebę kształtowania ładu 
przestrzennego tereny te predysponowane są do większej intensywności zabudowy. 
Wartość wskaźnika zostanie jednak zróżnicowana ze względu na powierzchnię 
działki i lokalizację terenu, tak aby docelowe gabaryty zabudowy na różnych terenach 
pozostały podobne i harmonijne. Wskaźnik większy niż 30% będzie dopuszczalny na 
działkach o powierzchni mniejszej niż 600 m2. 

ad 9. Nie uwzględnia się uwag w zakresie obniżenia wskaźnika intensywności zabudowy do 
maksimum 0,6 na terenach 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 
2.8MN,2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Z uwagi na potrzebę kształtowania ładu 
przestrzennego tereny te predysponowane są do większej intensywności zabudowy. 
Wartość wskaźnika zostanie jednak zróżnicowana ze względu na powierzchnię 
działki i lokalizację terenu, tak aby docelowe gabaryty zabudowy na różnych terenach 
pozostały podobne i harmonijne. Wskaźnik większy niż 0,6 będzie dopuszczalny na 
działkach o powierzchni mniejszej niż 600 m2. 

ad 10. Nie uwzględnia się uwag w zakresie podwyższenia wskaźnika powierzchni 
biologicznie czynnej do minimum 40% na terenach 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 
2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN,2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Z uwagi na potrzebę 
kształtowania ładu przestrzennego tereny te predysponowane są do większej 
intensywności zabudowy. Wartość wskaźnika zostanie jednak zróżnicowana ze 
względu na powierzchnię działki i lokalizację terenu, tak aby docelowe gabaryty 
zabudowy na różnych terenach pozostały podobne i harmonijne. Wskaźnik mniejszy 
niż 40% będzie dopuszczalny na działkach o powierzchni mniejszej niż 1000 m2. 

ad 11. Nie uwzględnia się uwag w zakresie podwyższenia minimalnej powierzchni nowo 
wydzielonej działki budowlanej do 600 m2 na terenach 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 
2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN,2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Z uwagi na 
potrzebę kształtowania ładu przestrzennego tereny te predysponowane są do większej 
intensywności zabudowy. Wartość tego parametru zostanie jednak zróżnicowana ze 
względu na lokalizację terenu i w zależności od położenia będzie wynosiła 300 m2 
albo 700, 1000 lub 1400 m2. 

ad 12. Nie uwzględnia się uwag w zakresie wykreślenia z planu obiektu E2. Budynek Szkoły 
Podstawowej Nr 202 zlokalizowany przy ul. Jugosłowiańskiej 2 wpisany jest do 
Gminnej Ewidencji Zabytków. Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „w planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się wymagania ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków”. 



ad 13 . Nie uwzgl¢nia s i~ uwag w zakresie zahvaliftkowania inuych obszar6w jako us lugi 
nauki i oswiaty. Zgodnie z us taleniami planu UShlg i nauki i oswiaty mo2:na realizowac 
na kaZrlym terenie przeznaczollym pod us rugi. 

ad 14. Nie uwzgl¢nia si~ uwag w zakresie skorygowania inwentaryzacj i przedmiotowej 
dzialki i oznaczenia jej jako zalesionej. Ewidencjonowanie gnUlt6w leZy poza 
zakresem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

ad 15. Nie uwzgl~ia s i~ uwag w zakresie zachowania lesnego charakteru przedmiotowych 
dzialek w Studium. Wytyczne okreslolle w Snldiulll s<J poza zakresem miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 

PODiisze uwagi 0 Dumeracb: 827-911 posiadaj~ tak~ sam~ trde i zostaly rozpatrzone 
WspolDie: 
Uwaga pr 827 
Uwaga Dr 828 
Uwaga Dr 829 
Uwaga Dr 830 
Uwaga nr 831 
Uwaga nr 832 
Uwaga nr833 
Uwaga nr834 
Uwaga nr835 
Uwaga nr836 
Uwaga pr837 
Uwaga Dr 838 
Uwaga Dr 839 
Uwaga Dr 840 
Uwaga Dr 841 
Uwaga Dr 842 
Uwaga Dr 843 
Uwaga Dr 844 
Uwaga Dr 845 
Uwaga Dr 846 
Uwaga Dr 847 
Uwaga Dr 848 
Uwaga nr 849 
Uwaga nr 850 
Uwaga nr 851 -
Uwaga nr 852 -
Uwaga nr853 

Uwaga Dr 864 

wplywu uwagi : 31. 10.20171".) 
wplywu uwagi : 3 1.10.20 17 1'.) 

wplywu uwagi: 31.10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi: 31.10.2017,.) 

wplywu uwagi: 31.1 0.201 7 , .) 
uwagi: 31.1 0.201 7 L) 
(data wplywu uwagi: 3 1.10.201 7 L) 

wplywu uwagi: 3 1.10.2017 1".) 
'WPMvlI uwagi: 31. 10.201 7 , .) 

wplywu uwagi : 31. 10.20 17 1'.) 
(data wplywu uwagi: 3 1.10.2017 r.) 

wplywu uwagi: 3 1.10.2017 r.) 
Wvlywlluwagi: 31.1 0.201 7 , .) 

uwagi: 3 1.10.201 7 1'.) 
(data wplywu uwagi: 31. 10.201 7 r.) 

'WPh;,", uwagi: 31.1 0.20 17 r.) 
wplywlI uwagi: 31. 10.20171'.) 

wplywu uwagi: 31.10.2017 r.) 
wplywu uwagi: 3 1.10.2017 L) 

wplywu uwagi: 31. 10.20171".) 
wplywu uwagi : 3 1.10.2017 1'.) 

(data wplywu uwagi: 3 1.10.201 7 L) 
(data wply\.vu uwagi: 3 1.10.2017 1".) 
wplywu uwagi: 3 1.10.20 17 r.) 

wplywlI uwagi: 31. 10.2017 L) 
(data wply\vu uwagi: 3 1.10.2017 r.) 

wplywu uwag i: 3 1.10.201 7 r.) 
wplywu uwagi: 3 1.10.20 17 r.) 

\vPl""m uwagi: 31.1 0 .20 17 , .) 
wplywu uwagi: 3 1.10.2017 r.) 

wplywu uwagi: 31. 10.2017 r.) 
wplywu uwag i: 3 1. 10.20 17 1".) 

(data wplywll uwagi: 3 1.1 0.201 7 L) 
wplywu uwagi: 3 1.10.20 17 1'.) 
wplywu uwagi: 3 1.10.20 17 1'.) 

(data wplywu uwagi: 3 1.10.2017 r.) 
wplywu uwagi: 3 1.10.20 171'.) 

(data wplywu uwagi: 3 1. 10.20171".) 
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Uwaga Dr 910 

Uwaga Dr 911 

Uwagi dotycza: 

(data wplywu uwagi: 3 l.1O.2017 r.) 
wplywu uwagi: 3l.1 0.20 17 L) 

(data wplywu uwagi: 3 1.10.201 7 r.) 
wplywu uwagi: 3l.1 0.20 17 L) 
wplywu uwagi: 3 l.1O.201 7 r.) 

wplywu uwagi: 3 l.1O.201 7 r.) 
(data wplywu uwagi: 31.10.2017 L) 

wplywu uwagi: 31.10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi: 31.10.2017 r.) 

wplywuuwagi: 3l. 1O.201 7 r.) 
wplywuuwagi: 31.10.20 17 r.) 

. 31.10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi: 31.10.2017 r.) 

31.10.2017 r.) 
wplywu uwagi: 3 l.1O.201 7 r. ) 

(data wplywu uwagi: 3 l.1O.201 7 r. ) 
wplywu uwagi: 3 1.10.2017 r.) 

wpiywu uwagi: 31.10.2017 r.) 
wpiywuuwagi: 31.10.2017 r.) 

wplywu uwagi: 31.10.201 7 r.) 
wplyw"luwagi: 3 l.1O.201 7 L) 

wplywu uwagi: 3 l.1O.2017 r.) 
(data wplywu uwagi: 3 l.1O.201 7 r.) 

wviywuuwagi: 31.10.20 17 r.) 
(data wplywu uwagi: 3 l.1O.201 7 L) 

wplywu uwagi: 3 l.1O.2017 L) 
wplywu uwagi: 3 l.1O.20 17 r.) 

wplywu uwagi: 31.10.20 17 r.) 
wplywu uwagi: 31.10.2017 L) 
wplywuuwagi: 31.10.20 17 r.) 

(data wplywu uwagi: 31.10.20 17 r.) 
wplywu uwagi: 3l.10.20 17 L) 

wplywu uwagi: 3 l.1O.2017 L) 
wplywu uwagi: 31.10.2017 r.) 

wplywu uwagi: 3 l.10.20 17 L) 
(data wplywu uwagi: 3 l.1O.201 7 r.) 

wplywu uwagi: 31.10.2017 r.) 
wplywu uwagi: 31.10.2017 r.) 

wplywu uwagi: 31.10.2017 r.) 
wplywu uwagi: 31.10.20 17 r.) 
wplywu uwagi: 3 l.10.20 17 L) 
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wplywu uwagi: 3 l.1O.2017 r.) 
(data wplywu uwagi: 3 l.1O.2017 r.) 

uwagi: 31.10.2017r.) 
3 1.10.2017 r.) 



81 
 

Całego obszaru objętego planem. 
 
Treść uwag:  
Składający uwagi stwierdzają, że: 
1. Projekt narusza ustalenia obowiązującego Studium, które nie przewiduje wyłączenia 

z ruchu tranzytowego okolic rynku Nowosolna w śladzie dróg 1KDZ, 2KDZ, 4KDZ. 
Nie wyrażają zgody na: 
2. Obniżenie klasy drogi w ulicy Brzezińskiej od ul. Margaretek do skrzyżowania z 4KDZ. 
3. Budowę drogi 4KDZ wzdłuż osiedla Słoneczne Wzgórza. 
4. Utrzymanie klasy KDZ ulic Margaretek, Peoniowej.  
5. Projektowanie niepotrzebnej ilości nowych dróg.  
6. Brak zgody na zaprojektowanie placu publicznego w centralnej części osiedla.  
7. Brak zgody na dopuszczenie lokalizowania budynków jednorodzinnych w zabudowie 

szeregowej na terenach 2.1.MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 
2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN. 

Wnoszą o: 
8. Zmianę wskaźnika powierzchni zabudowy dla terenów 2.1.MN, 2.2MN, 2.3MN, 

2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na max. 30% 
9. Zmianę wskaźnika intensywności zabudowy dla terenów 2.1.MN, 2.2MN, 2.3MN, 

2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na max 0.6 
10. Zmianę wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej dla terenów 2.1.MN, 2.2MN, 

2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na min. 
40% 

11. Zmianę minimalnej powierzchni działek dla terenów 2.1.MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 
2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na co najmniej 600m². 

12. Zakwalifikowanie innych obszarów na projektowanym terenie jako UN (tereny usług 
nauki i oświaty).  

 
Prezydent Miasta Łodzi częściowo uwzględnił uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
 

ad 1. Nie uwzględnia się uwag w zakresie naruszenia ustaleń Studium dotyczących układu 
komunikacyjnego osiedla Nowosolna. Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., dopuszcza zmianę przebiegu dróg, 
pod warunkiem utrzymania ciągłości systemu. Projekt planu zakłada prowadzenie 
głównego szlaku komunikacyjnego obwodnicą osiedla. Studium nie wypowiada się 
w kwestii wyłączania ulic z ruchu - zagadnienia w tej skali doprecyzowuje plan. 
Odcinkowa zmiana korytarzy komunikacyjnych jest zgodna ze studium. 

ad 2. Uwzględnia się uwagi w zakresie braku zgody na obniżenie klasy ulicy Brzezińskiej 
od ul. Margaretek do nowo projektowanej drogi 4KDZ. Ul. Brzezińska będzie miała 
klasę drogi zbiorczej na całej długości. 

ad 3. Nie uwzględnia się uwag w zakresie braku zgody na budowę drogi 4KDZ wzdłuż 
osiedla Słoneczne Wzgórza. Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie zasięgu terenów inwestycyjnych 
przeznaczonych pod urbanizację, w tym terenów zabudowy mieszkaniowej oraz 
określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy układu komunikacji. Mając na 
uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
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i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi o potrzebie kształtowania struktur 
przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania 
transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa system komunikacji oparty 
na sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny budowlane 
i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy. Ruch tranzytowy z centrum osiedla 
jest wyprowadzony obwodnicą, a pozostałe drogi powodują rozproszenie ruchu 
lokalnego. Zaprojektowany układ komunikacji zapewnia dojazd do wszystkich działek 
na obszarze planu, dając większe możliwości poruszania się po osiedlu. Zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2004 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1186, 1309, 1524, 1696, 1712 i 1815) zaproponowane w planie drogi oraz pozostałe 
tereny będą zabezpieczone w zakresie odwodnienia – w projekcie planu uwzględniono 
opracowanie z 2015 r. wykonane na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej, 
regulujące sposób odwodnienia tego obszaru (Uporządkowanie systemu 
odprowadzenia wód opadowych z określeniem sposobu kierunków odpływu i retencji 
wód dla terenu zlewni „Nowosolna”) oraz przyjęty układ komunikacji 
i zainwestowane tereny. 

ad 4. Uwzględnia się uwagi w zakresie braku zgody na utrzymanie klasy dróg zbiorczych na 
ul. Margaretek i Peoniowej. Drogi te będą miały klasę lokalną, podobnie jak 
odpowiadające im drogi po północnej stronie Rynku. Rolę drogi klasy zbiorczej 
przejmie ul. Brzezińska. 

ad 5. Nie uwzględnia się uwag w zakresie braku zgody na projektowanie nowych dróg. 
Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
jest wyznaczenie zasięgu terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod urbanizację, 
w tym terenów zabudowy mieszkaniowej oraz określenie zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy układu komunikacji. Plan miejscowy musi zabezpieczyć interesy 
właścicieli nieruchomości nim objętych, w tym dostęp do drogi publicznej dla działek 
budowlanych. Mając na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi o potrzebie 
kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia 
do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa 
system komunikacji oparty na sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje nowe 
tereny budowlane i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy, przy czym 
obwodnica wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum osiedla, a pozostałe drogi 
spowodują rozproszenie ruchu lokalnego. Zaprojektowany układ komunikacji 
zapewnia dojazd do wszystkich działek na obszarze planu, dając większe możliwości 
poruszania się po osiedlu.  

ad 6. Nie uwzględnia się uwagi w zakresie braku zgody na plac publiczny w centralnej 
części osiedla. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, w planowaniu „uwzględnia się zwłaszcza 
wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, walory 
architektoniczne i krajobrazowe, wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego”. 
Poprzez ład przestrzenny rozumiane jest „takie ukształtowanie przestrzeni, które 
tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie 
uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, 
kulturowe i kompozycyjno-estetyczne”. Plac był centralnym punktem założenia 
urbanistycznego od momentu powstania osady. Należy podkreślić, że w innych 
uwagach mieszkańcy wyrażają potrzebę przestrzeni wspólnych, a usytuowany 
w centrum plac (centrum usług, w tym publicznych, komunikacji) niepodważalnie 
taką funkcję pełni. 
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ad 7. Nie uwzględnia się uwag w zakresie zmiany dopuszczalnych form zabudowy 
jednorodzinnej na terenach 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 
2.8MN,2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Znajdują się one na pograniczu zabudowy 
mieszkaniowej i centrum usługowego. Z uwagi na potrzebę kształtowania ładu 
przestrzennego tereny te predysponowane są do większej intensywności zabudowy 
(zwłaszcza wobec lokalizowania zabudowy szeregowej na obrzeżach osiedla). Jednym 
z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 
wyznaczenie zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad 
modernizacji, rozbudowy i budowy układów komunikacji. Przy tym procesie, 
określając rodzaj zabudowy, nadrzędną sprawą jest uwzględnienie wymagań ładu 
przestrzennego, tj. kształtowanie przestrzeni w sposób tworzący harmonijną całość, 
uwzględniający m.in. uwarunkowania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze 
i kompozycyjno-estetyczne. 

ad 8. Nie uwzględnia się uwag w zakresie obniżenia wskaźnika powierzchni zabudowy do 
30% na terenach 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 
2.8MN,2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Z uwagi na potrzebę kształtowania ładu 
przestrzennego tereny te predysponowane są do większej intensywności zabudowy. 
Wartość wskaźnika zostanie jednak zróżnicowana ze względu na powierzchnię działki 
i lokalizację terenu, tak aby docelowe gabaryty zabudowy na różnych terenach 
pozostały podobne i harmonijne. Wskaźnik większy niż 30% będzie dopuszczalny na 
działkach o powierzchni mniejszej niż 600 m2. 

ad 9. Nie uwzględnia się uwag w zakresie obniżenia wskaźnika intensywności zabudowy do 
maksimum 0,6 na terenach 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 
2.8MN,2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Z uwagi na potrzebę kształtowania ładu 
przestrzennego tereny te predysponowane są do większej intensywności zabudowy. 
Wartość wskaźnika zostanie jednak zróżnicowana ze względu na powierzchnię działki 
i lokalizację terenu, tak aby docelowe gabaryty zabudowy na różnych terenach 
pozostały podobne i harmonijne. Wskaźnik większy niż 0,6 będzie dopuszczalny na 
działkach o powierzchni mniejszej niż 600 m2. 

ad 10. Nie uwzględnia się uwag w zakresie podwyższenia wskaźnika powierzchni 
biologicznie czynnej do minimum 40% na terenach 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 
2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN,2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Z uwagi na potrzebę 
kształtowania ładu przestrzennego tereny te predysponowane są do większej 
intensywności zabudowy. Wartość wskaźnika zostanie jednak zróżnicowana ze 
względu na powierzchnię działki i lokalizację terenu, tak aby docelowe gabaryty 
zabudowy na różnych terenach pozostały podobne i harmonijne. Wskaźnik mniejszy 
niż 40% będzie dopuszczalny na działkach o powierzchni mniejszej niż 1000 m2. 

ad 11. Nie uwzględnia się uwag w zakresie podwyższenia minimalnej powierzchni nowo 
wydzielonej działki budowlanej do 600 m2 na terenach 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 
2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN,2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Z uwagi na 
potrzebę kształtowania ładu przestrzennego tereny te predysponowane są do większej 
intensywności zabudowy. Wartość tego parametru zostanie jednak zróżnicowana ze 
względu na lokalizację terenu i w zależności od położenia będzie wynosiła 300 m2 
albo 700, 1000 lub 1400 m2. 

ad 12. Nie uwzględnia się uwag w zakresie zakwalifikowania innych obszarów jako usługi 
nauki i oświaty. Zgodnie z ustaleniami planu usługi nauki i oświaty można realizować 
na każdym terenie przeznaczonym pod usługi. 
 

Uwaga nr 937 –  (data wpływu uwagi 31.10.2017 r.). 
 



84 
 

Uwaga dotyczy: 
Nieruchomości zlokalizowanej w narożu ulicy Byszewskiej i Nenckiego (działka narożna). 
 
Treść uwagi 
Składający uwagę stwierdza, że: 
1. Projekt narusza ustalenia obowiązującego Studium, które nie przewiduje wyłączenia 

z ruchu tranzytowego okolic rynku Nowosolna w śladzie dróg 1KDZ, 2KDZ, 4KDZ. 
Nie wyraża zgody na: 
2. Obniżenie klasy drogi w ulicy Brzezińskiej od ul. Margaretek do skrzyżowania z 4KDZ. 
3. Utrzymanie klasy KDZ ulic Margaretek i Peoniowej. 
4. Projektowanie niepotrzebnej ilości nowych dróg. 
 
Prezydent Miasta Łodzi częściowo uwzględnił uwagę. 
 
Wyjaśnienie:  

ad 1. Nie uwzględnia się uwagi w zakresie naruszenia ustaleń Studium dotyczących układu 
komunikacyjnego osiedla Nowosolna. Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., dopuszcza zmianę przebiegu dróg, 
pod warunkiem utrzymania ciągłości systemu. Projekt planu zakłada prowadzenie 
głównego szlaku komunikacyjnego obwodnicą osiedla. Studium nie wypowiada się 
w kwestii wyłączania ulic z ruchu - zagadnienia w tej skali doprecyzowuje plan. 
Odcinkowa zmiana korytarzy komunikacyjnych jest zgodna ze studium. 

ad 2. Uwzględnia się uwagę w zakresie braku zgody na obniżenie klasy ulicy Brzezińskiej 
od ul. Margaretek do nowo projektowanej drogi 4KDZ. Ul. Brzezińska będzie miała 
klasę drogi zbiorczej na całej długości. 

ad 3. Uwzględnia się uwagę w zakresie braku zgody na utrzymanie klasy dróg zbiorczych 
na ul. Margaretek i Peoniowej. Drogi te będą miały klasę lokalną, podobnie jak 
odpowiadające im drogi po północnej stronie Rynku. Rolę drogi klasy zbiorczej 
przejmie ul. Brzezińska. 

ad 4. Nie uwzględnia się uwagi w zakresie braku zgody na projektowanie nowych dróg. 
Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
jest wyznaczenie zasięgu terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod urbanizację, 
w tym terenów zabudowy mieszkaniowej oraz określenie zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy układu komunikacji. Plan miejscowy musi zabezpieczyć interesy 
właścicieli nieruchomości nim objętych, w tym dostęp do drogi publicznej dla działek 
budowlanych. Mając na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi o potrzebie 
kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia 
do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa 
system komunikacji oparty na sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje nowe 
tereny budowlane i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy, przy czym 
obwodnica wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum osiedla, a pozostałe drogi 
spowodują rozproszenie ruchu lokalnego. Zaprojektowany układ komunikacji 
zapewnia dojazd do wszystkich działek na obszarze planu, dając większe możliwości 
poruszania się po osiedlu.  
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Uwaga nr 989 –  (data wpływu uwagi 
02.11.2017 r.) 
 
Uwaga dotyczy: 
Działek o numerach: 353/62, 349/84, 349/115. 
Treść uwagi: 
1. Wnoszący nie wyrażają zgody na:  

− komunikację 2.6KDW, 
− zaklasyfikowanie działki o numerze 353/62 do terenów zieleni o charakterze 

naturalnym.  
2. Składający uwagę wnioskują o przeznaczenie działki na teren zabudowy mieszkaniowej. 
 
Prezydent Miasta Łodzi częściowo uwzględnił uwagę. 
 
Wyjaśnienie:  
Uwzględnia się uwagę w zakresie przeznaczenia działek na teren zabudowy mieszkaniowej. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte 
uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną 
uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., określa kierunek 
zmian w przeznaczeniu tych działek na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, „ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów 
miejscowych”. 
Nie uwzględnia się uwagi w zakresie likwidacji drogi 2.6KDW. Jednym z celów sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie zasięgu terenów 
przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
układów komunikacji. Mając na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi o potrzebie kształtowania 
struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania 
transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa system komunikacji oparty na 
sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny budowlane i jednocześnie 
odciąża istniejący układ drogowy. Projektowana droga rowerowa skraca trasę dojazdu do 
dalej położonej części osiedla. Przebiega przez teren wyłączony spod zabudowy ze względu 
na istniejącą linię elektroenergetyczną. Aby poszerzyć możliwości korzystania z działki przez 
którą przechodzi, szerokość drogi rowerowej zostanie zmniejszona. 
 
Uwaga nr 990 –  (data wpływu uwagi 02.11.2017 r.) 
 
Uwaga dotyczy: 
Działek położonych przy ul. Kasprowicza bez numeru, o numerach: 242/4 oraz 242/5 obręb 
W-45. 
 
Treść uwagi: 
Składający uwagę wnioskuje o: 
1. Wstrzymanie prac projektowych nad miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego do czasu wejścia w życie Nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łodzi. 

2. Zmniejszenie strefy ochronnej cmentarza do około 10-15 m. 
3. Pozostawienie drogi 2KDD – Kasprowicza oraz innych dróg – istniejących ulic 

w obecnym śladzie i obecnych parametrach. 
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4. Rezygnację z planowania drogi 13KDD. 
 

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił częściowo uwagę. 
 
Wyjaśnienie:  

ad 1. Nie uwzględnia się uwagi w zakresie wstrzymania prac nad planem. Projekt planu jest 
sporządzany zgodnie z zarządzeniem Nr 1464/VIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu sporządzania miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Łodzi na lata 2019 – 2024+. 
Jego ustalenia są zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Łodzi, przyjętym uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej 
w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r, zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej 
w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. 

ad 2. Nie uwzględnia się uwagi w zakresie zmniejszenia strefy ochronnej od cmentarza. 
Z uwagi na podłączenie do instalacji wodociągowej całego sąsiedztwa cmentarza, 
przyjęto najmniejszą dopuszczalną strefę ochrony sanitarnej, co określone jest 
w rozporządzeniu z dnia 25 sierpnia 1959 r. Ministra Gospodarki Komunalnej 
w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na 
cmentarze (Dz. U. z 1959 r. poz. 315). Wyjątek przytoczony w § 7 wyżej 
wymienionego rozporządzenia dotyczy przypadku, gdy zastosowanie strefy 
uniemożliwiłoby korzystanie z cmentarza już istniejącego, co w danym przypadku nie 
ma miejsca. Na przedmiotowych działkach jest możliwość wybudowania zarówno 
budynku usługowego, jak i mieszkalnego. 

ad 3. Uwzględnia się uwagę w zakresie pozostawienia drogi 2KDD na odcinku między 
placem, a projektowaną drogą 13KDD w obecnych parametrach. Z uwagi na 
niemożliwość zmieszczenia, przy obecnej szerokości, wyposażenia pasa drogowego 
niezbędną infrastrukturę (m. in. chodniki i infrastruktura techniczna), odcinek ten 
zostanie przekształcony w drogę dla której będzie można nie wyodrębniać jezdni (ciąg 
pieszo-jezdny). Wobec powyższego układ drogowy okolic centralnego placu zostanie 
przeprojektowany tak, aby przenieść ruch z odcinka o ograniczonej przejezdności. 

ad 4. Nie uwzględnia się uwagi w zakresie rezygnacji z drogi 13KDD. Droga 13KDD 
stanowi zabezpieczenie interesów właścicieli - dostępu do drogi publicznej, 
zapewniając wydajny układ komunikacyjny oparty na sieci przelotowych dróg: 
2KDD, 3KDD, 11KDD, 23KDD, 46KDD. Jednym z celów sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie zasięgu terenów 
przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy układów komunikacji. Plan miejscowy musi zapewnić faktyczne 
zabezpieczenie interesów właścicieli nieruchomości nim objętych, w tym dostępu do 
drogi publicznej dla działek budowlanych – zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który definiuje 
działkę budowlaną jako „nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, 
cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia 
infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych 
wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego”. Mając na uwadze 
art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, który stanowi o potrzebie kształtowania struktur przestrzennych 
z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania 
transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa system komunikacji oparty 
na sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny budowlane 
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i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy, który musi być przygotowany 
na zwiększającą się liczbę mieszkańców osiedla. 

 
Uwaga nr 991 –  (data wpływu uwagi 02.11.2017 r.) 
 
Uwaga dotyczy: 
Działki o numerze531/6, ul. Jugosłowiańska 18 oraz całego obszaru objętego planem. 
 
Treść uwagi: 
Wnoszący nie wyraża zgody na: 
− zaprojektowanie placu publicznego w centralnej części osiedla; 
− poszerzenie i projektowany charakter ulic Margaretek i Peoniowej. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
 
Wyjaśnienie: 
Nie uwzględnia się uwagi w zakresie braku zgody na plac publiczny w centralnej części 
osiedla. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, w planowaniu „uwzględnia się zwłaszcza wymagania 
ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, walory architektoniczne 
i krajobrazowe, wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego”. Poprzez ład przestrzenny 
rozumiane jest „takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz 
uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania 
funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe i kompozycyjno-estetyczne”. 
Plac był centralnym punktem założenia urbanistycznego od momentu powstania osady. 
Należy podkreślić, że w innych uwagach mieszkańcy wyrażają potrzebę przestrzeni 
wspólnych, a usytuowany w centrum plac (centrum usług, w tym publicznych, komunikacji) 
niepodważalnie taką funkcję pełni. 
Nie uwzględnia się uwagi w zakresie nieposzerzania ulic Margaretek i Peoniowej. Szerokość 
tych ulic została wyrównana do szerokości jaką mają ich pasy drogowe w przeważającej 
części (20 m). Pas drogowy będzie zawierał program dla mieszkańców - obok jezdni: 
chodniki, ścieżki rowerowe, zieleń. Niemniej jednak ulice te nie będą miały utrzymanej klasy 
dróg zbiorczych. Drogi ta będą miała klasę lokalną. Rolę drogi klasy zbiorczej przejmie 
ul. Brzezińska. 
 
Uwaga nr 992 –  (data wpływu uwagi 02.11.2017 r.) 
 
Uwaga dotyczy: 
Działki o numerze 531/5, ul. Jugosłowiańska 18 oraz całego obszaru objętego planem. 
 
Treść uwagi: 
Wnosząca uwagę nie wyraża zgody na: 
− zamknięcie centralnego skrzyżowania na osiedlu i przeniesienie ruchu na ulice Margaretek 

i Peoniową; 
− poszerzenie i projektowany charakter ulic Margaretek i Peoniowej. 
 
Prezydent Miasta Łodzi częściowo uwzględnił uwagę. 
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Wyjaśnienie:  
Uwzględnia się uwagę w zakresie braku zgody na zamknięcie centralnego skrzyżowania. 
Wobec złożoności problematyki rozwiązania centralnego skrzyżowania na osiedlu 
Nowosolna oraz różnorodności oczekiwań mieszkańców, centralny plac zostanie w planie 
przeprojektowany tak, aby zagwarantować możliwość zastosowania różnych wariantów 
rozwiązania komunikacyjnego przez zarządcę drogi. W zależności warunków funkcjonowania 
komunikacji na osiedlu, będzie możliwe przystosowanie skrzyżowania do istniejącej sytuacji, 
w tym pozostawienie go w pełni przejezdnym.  
Nie uwzględnia się uwagi w zakresie nieposzerzania ulic Margaretek i Peoniowej. Szerokość 
tych ulic została wyrównana do szerokości jaką mają ich pasy drogowe w przeważającej 
części (20 m). Pas drogowy będzie zawierał program dla mieszkańców - obok jezdni: 
chodniki, ścieżki rowerowe, zieleń. Niemniej jednak ulice te nie będą miały utrzymanej klasy 
dróg zbiorczych. Drogi ta będą miała klasę lokalną. Rolę drogi klasy zbiorczej przejmie 
ul. Brzezińska. 
 
Uwaga nr 994 –  (data wpływu uwagi 31.10.2017 r.) 
 
Uwaga dotyczy: 
Działki o numerze 282/15. 
 
Treść uwagi: 
Składający uwagę nie wyrażają zgody na projektowaną drogę 47KDD. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę. 
 
Wyjaśnienie:  
Uwzględnia się uwagę w zakresie zmiany przebiegu drogi 47KDD. Układ drogowy zostanie 
przeprojektowany tak, aby nie ingerować w ogóle w przedmiotową działkę i nadal 
zabezpieczać interesy właścicieli nieruchomości, w tym dostęp do drogi publicznej. 
 
Uwaga nr 995 –  (data wpływu uwagi 03.11.2017 r.) 
 
Uwaga dotyczy: 
Nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy Byszewskiej 6a, działek o numerach: 26/5 i 26/7, 
obr. W-46. 
 
Treść uwagi: 
Składająca uwagę wnosi sprzeciw wobec budowy drogi 1KDL pomiędzy Byszewską 
a Dyniową - 22KDD. Przedstawia propozycję likwidacji drugiego pierścienia ulic, w tym 
1KDL z ewentualną likwidacją 1KDL pomiędzy Byszewską a Grabieńską. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
 
Wyjaśnienie:  
Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 
wyznaczenie zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad 
modernizacji, rozbudowy i budowy układów komunikacji. Plan miejscowy musi zapewnić 
faktyczne zabezpieczenie interesów właścicieli nieruchomości nim objętych, w tym dostępu 
do drogi publicznej dla działek budowlanych – zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który definiuje działkę budowlaną 
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do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa 
system komunikacji oparty na sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje nowe 
tereny budowlane i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy. Nowa sieć dróg 
obsługuje nowe tereny budowlane, których pojawienie się, w związku ze zwiększającą 
się liczbą mieszkańców osiedla, wymaga podwyższenia standardów. Dla publicznego 
układu komunikacyjnego istotnym jest, aby był rozwijany ekonomicznie, to jest aby 
nie powielać dróg pełniących tę samą funkcję i nie wydłużać ich tras oraz zachować 
drożność tego układu i tworzących go ulic. Zaprojektowana sieć dróg odciąża 
istniejący układ drogowy, który musi być przygotowany na większą liczbę 
mieszkańców. 

ad 2. Zgodnie z postulatami konserwatorskimi plan chroni historyczne rozplanowanie dróg 
oraz podziały miedz środkowych. Wprowadzenie dróg okrężnych w miejsce 
istniejących miedz jest realizacją wytycznych wynikających z konkursu 
„Skrzyżowanie marzeń”, dotyczącego rehabilitacji obszaru centralnego osiedla 
Nowosolna, a wskazanych również przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do 
uwzględnienia w projekcie planu. Dla układu historycznego nie ma znaczenia klasa 
dróg. Ma ona jednak znaczenie dla funkcjonowania komunikacji lokalnej 
i ponadlokalnej. Zaproponowany w planie układ dróg uwzględnia realne 
wykorzystanie i rozwój komunikacji w tym rejonie. 

ad 3. Obwodnica jest zaplanowana w planach dotyczących osiedla Nowosolna, zgodnie ze 
studium. 

ad 4. Ulica Mandarynkowa, oznaczona w planie 1.4KDW, jest drogą wewnętrzną, nie jest 
drogą publiczną. O jej dostępności i przeznaczeniu decyduje właściciel. 

ad 5. Droga 1KDL jest koniecznym elementem układu komunikacyjnego, zarówno 
obsługującym tereny budowlane, jak i przeprowadzającym ruch. Brak jest 
przeciwwskazań do realizacji inwestycji liniowych w dolinie rzeki Miazgi. Projekt 
budowlany drogi będzie musiał uwzględnić istniejące uwarunkowania i konieczność 
ochrony środowiska. 

ad 6. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, 
przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., 
zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., 
określa kierunek zmian w przeznaczeniu działek, których dotyczy uwaga, na tereny 
zieleni urządzonej o powierzchni minimum 3ha i dolin rzecznych w strefie 
zurbanizowanej. Wskazanie to wynika z położenia terenu w dolinie rzeki Miazgi. Na 
terenach tych według Studium nie jest dopuszczalna zabudowa mieszkaniowa. 
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym „ustalenia studium są wiążące dla organów gminy 
przy sporządzaniu planów miejscowych”. 
Decyzje o warunkach zabudowy nie są wyrazem polityki przestrzennej miasta, ustawa 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie 
wskazuje obowiązku dostosowywania planów do tych decyzji. Zgodnie z art. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
przeznaczenie terenu ustalane jest dopiero w planie.  

 
Uwaga nr 1012 – , wspólniczki spółki 
cywilnej (data wpływu uwagi 03.11.2017 r.) 
 
Uwaga dotyczy: 
Nieruchomości zlokalizowanych przy ulicy Jugosłowiańskiej, działek o numerach 343/1, 
344/1, 345/9, obr. W-47 oraz całego obszaru objętego planem. 
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Treść uwagi: 
Składające uwagi nie wyrażają zgody na: 
1. Projektowane przejście piesze - w związku z tym, brak również zgody na projektowane 

obowiązujące linie zabudowy. 
2. Projektowanie niepotrzebnej ilości nowych dróg. 
3. Projektowanie placu publicznego w centralnej części osiedla oraz pierścieni dróg wokół 

osiedla. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
 
Wyjaśnienie:  

ad 1. Oznaczenie „przejście piesze” jest wyłącznie informacyjne, nie stanowi ustalenia 
projektu planu. Jest to proponowane docelowe uzupełnienie istniejącego układu 
drogowego. 
Przebieg linii zabudowy ustalonych w projekcie planu jest wynikiem szeregu analiz 
przestrzennych, szczególnie kulturowych i kompozycyjnych zabytkowego układu 
urbanistycznego centrum Nowosolnej. Wytworzenie ciągów wolnych od zabudowy, 
z możliwością prowadzenia komunikacji pieszej wpisuje się w układ kompozycyjny 
obszaru. Kształtowanie linii zabudowy na działkach przeznaczonych pod tereny 
zabudowy usługowej z mieszkaniową jednorodzinną (1.5Um) nie przesądza 
o realizacji przejścia pieszego (teren pod realizację celu publicznego nie został 
wyznaczony), a jedynie o sposobie kształtowania zabudowy na działce budowanej. 
Wobec powyższych utrzymuje się zasadność prowadzenia linii zabudowy w układzie 
wskazanym na rysunku projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu. 
Decyzje o warunkach zabudowy nie są wyrazem polityki przestrzennej miasta, 
zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym nie ma obowiązku dostosowywania planów 
do tych decyzji. 

ad 2. Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
jest wyznaczenie zasięgu terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod urbanizację, 
w tym terenów zabudowy mieszkaniowej oraz określenie zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy układu komunikacji. Plan miejscowy musi zabezpieczyć interesy 
właścicieli nieruchomości nim objętych, w tym dostęp do drogi publicznej dla działek 
budowlanych. Mając na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który mówi o potrzebie 
kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia 
do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa 
system komunikacji oparty na sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje nowe 
tereny budowlane i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy. Nowa sieć dróg 
obsługuje nowe tereny budowlane, których pojawienie się, w związku ze zwiększającą 
się liczbą mieszkańców osiedla, wymaga podwyższenia standardów. Dla publicznego 
układu komunikacyjnego istotnym jest, aby był rozwijany ekonomicznie, to jest aby 
nie powielać dróg pełniących tę samą funkcję i nie wydłużać ich tras oraz zachować 
drożność tego układu i tworzących go ulic. Zaprojektowana sieć dróg odciąża 
istniejący układ drogowy, który musi być przygotowany na większą liczbę 
mieszkańców. 

ad 3. Zgodnie z postulatami konserwatorskimi plan chroni historyczne rozplanowanie dróg 
oraz podziały miedz środkowych. Wprowadzenie dróg okrężnych w miejsce 
istniejących miedz jest realizacją wytycznych wynikających z konkursu 



"Skrzyzowanie marzen", dotyczfJcego rehabilitacji obszam centralnego osiedla 
Nowosolna, a wskazanych r6wniez przez Wojew6dzkiego Konselwatora Zabytk6 w do 
uwzgh;dnienia w projekcie planu. Ma ona jednak znaczenie dla funkcjonowania 
komullikacji lokalnej i ponadlokalnej . Zaproponowany w planie uklad dr6g 
uwzgh;dnia rea lne wykorzystanie i rozw6j komunikacji w tym rejonie. 

Uwaga nr 1107 -
03. 11.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialki a numerze 24714, obn;b W-45. 

Trese uwagi: 

(data wplywu uwagi 

Skladajllcy uwag~ nie wyrazaj ll zgody na projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla cz~sci obszam centnml Nowosolna . 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzglltdnil uwagi. 

\Yyjasnienie: 
Nie llloZna ustalie przedmiotu sprzeciwu. Projekt planu jest sporzlldzany zgodnie 
z zarzlldzenielll Nr 1464MII/19 Prezydenta Miasta Lodzi z d.nia 27 czerwca 201 9 r. 
w sprawie ustalenia hannonogramu sporzfJdzania miejscowych planow zagospodarowania 
przestrzellllego dla Illiasta Lodzi na lata 20 19 - 2024+. Po podj~ciu uchwaly a przyshwieniu 
do sporzlldzania planu prezydent jest zobowillzany do realizacji tej uchwaly. 

Ponizsze uwagi 0 numerach: 1108, 1109 posiadaj:} tak:} sam:} tresc i zostaly rozpatrzone 
wspolnie: 

Uwaga nr 1109 

Uwagi dotycza: 
Dzialki a numerze 34614 w obr~bie W-47. 

Trese uwag: 

wplywu uwagi 03.11.20 17 r.) 
(data wplywu uwagi 03. 11 .20 17 r .) 

Wnoszllcy nie wyraz.aj ll zgody na lokalizacj~ drogi rowerowej 2.5 .KDW na cz~sci dzialki 
o numerze 343/4. 

Prezydent Miasta Lodzi uwzgl~dnil uwagi. 

\Yyjasnienie: 
Droga zostanie uSlmi~ta z projektu planu, jej rol(f lllog11 przej llc sfJsiednie drogi. 

Uwaga nr 1110 (data wplywu uwagi 02.11 .201 7 r .) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialek 0 nUlllerach 447/5, 447/6, 447112 w obr(fbie W-46. 

Trese uwagi: 
Wnoszllca nie wyraz.a zgody na nalozenie w stosunku do dzialek ~dllcych jej wlasnoscill 
rygor6w zabudowy rezydencjonalnej opisanych w projektowanej uchwale, w cZ(fsci 
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dotyczącej minimalnej wielkości powierzchni wszelkich nowopowstałych działek w obszarze 
oznaczonym jako 6.12 MNr. 
Wnosi o zmianę projektowanej uchwały poprzez: 
1. Określenie dodatkowego wyjątku, iż wielkość minimalnej powierzchni nie dotyczy 

również działek pozbawionych ich pierwotnych rozmiarów, z związku z wydzieleniem ich 
części pod nowe drogi albo pod poszerzenie dróg istniejących oraz działek pod urządzenia 
infrastruktury technicznej, ALBO 

2. Wielkość minimalnej powierzchni nie dotyczy działek gruntu powstałego po scaleniu 
działek gruntu o numerach 447/6, 447/5 i fragmentu działki o numerze 447/12, ALBO 

3. Wyznaczenie odrębnego terenu oznaczonego 6.XX MNr nad północną granicą 
projektowanej drogi 1.0 KDW, dla którego przy pozostałych warunkach niezmienionych 
minimalna powierzchnia działki będzie odpowiadała ½ wielkości posiadanych przeze mnie 
działek po scaleniu, tj. ok. 1000m2, ALBO 

4. Wyznaczenie odrębnego terenu zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej ZWYKŁEJ 
oznaczonego 6.XX Mn nad północną granicą projektowanej drogi 1.9 KDW, które 
to oznaczenie nie pozbawi jej możliwości dokonania podziału scalonych „ścinków” ziemi 
które otrzyma po wydzieleniu planowanej drogi, ALBO 

5. Odstąpienie od projektowanej drogi, której to wykonanie lege artis prze Gminę Miasto 
Łódź zapewne i tak nigdy nie nastąpi. 

 
Prezydent Miasta Łodzi częściowo uwzględnił uwagę. 
 
Wyjaśnienie:  
Uwzględnia się uwagę w zakresie zmiany przeznaczenia terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej rezydencjonalnej na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
w zakresie zmniejszenia parametru minimalnej powierzchni dla nowo wydzielonych działek 
budowlanych do nie większego niż 1000 m2. Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej 
w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., określa kierunek zmian w przeznaczeniu działek, których 
dotyczy uwaga, na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uporządkowaniem 
struktury podziałów własnościowych (sugerowana wielkość działek ok. 600 m2). Zgodnie 
z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym „ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów 
miejscowych”.  
Nie uwzględnia się uwagi w zakresie odstąpienia od wyznaczania minimalnej powierzchni 
zabudowy dla przedmiotowych nieruchomości. Jednym z celów planu jest kształtowanie ładu 
przestrzennego (art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym). Regulacja intensywności zabudowy poprzez wielkość 
działki budowlanej jest jednym ze środków do kreowania ładu. 
Nie uwzględnia się uwagi w zakresie odstąpienia od projektowania drogi. Jednym z celów 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie zasięgu 
terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy układów komunikacji. Plan miejscowy musi zapewnić faktyczne zabezpieczenie 
interesów właścicieli nieruchomości nim objętych, w tym dostępu do drogi publicznej dla 
działek budowlanych – zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, który definiuje działkę budowlaną jako „nieruchomość 
gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej 
oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji 
obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego”. 



Plan okresla system konllmikacji oparty na sieci dr6g. Nowa siee dr6g obshlguje nowe tereny 
budowlane, kt6rych pojawienie si~\ w zwillzku ze zwi~kszajllcll si~ liczbll lllieszkallc6w 
osiedla , wymaga podwyZszenia standard6w, to jest tworzenia uklad6w przelotowych, 
i rozbudowy ukladu drogowego. Siec ta jednoczesnie odcillZa istniejllcy uklad drogowy, ktory 
musi bye przygotowany na wi~ksZll 1iczb~ mieszkallcow. Nie ma koniecznosc~ aby droga 
wewn~trzna byla realizowana przez Miasto . Jej wykonanie leZy w gest ii wlasciciela grulltu. 
Nalezy podkreslic, ze droga 1.9KDW zostallie przeprojektowana tak, aby Illi.llimalnie 
ingerowac w przedlniotowe dzialki i nadal zabezpieczae interesy wlascicieli nieruchomosci, 
w tym dost~p do drogi publicznej . 

Uwaga nr 1115 (data wplywu uwagi 02.11.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Terenow 1.1 Um ( dzialek a numerach 242/5, 242/9), 2. 1 MNlUm, 2.2MN. 

Trese uwagi : 
Skladajllcy uwag~ nie wyraza zgody na realizacj~ drogi dojazdowej 13KDD. 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzglltdnil uwagi. 

\Vyjasnienie: 
Jednym z celow Sporzlldzenia miejscowego plallU zagospodarowania przestrzelUlego jest 
wyznaczenie zasi~gu terenow przeznaczonych pod mballizacj~ oraz okreslenie zasad 
modemizacji, rozbudowy i budowy uklad6w komunikacji. Plan Illiejscowy musi zapewnic 
faktyczne zabezpieczenie interesow wlascicieli niemchomosci nun obj~tych, w tym dost~pu 
do drogi publicznej dla dzialek budowlallych - zgodnie z art . 2 pkt 12 ustawy z dllia 27 marca 
2003 r. a planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kt61Y definiuje dzialk~ budowlan& 
jako ,,niemchoillosc gnllltowll lub dzialk~ gnllltU, kt6rej wielkose, cechy geoilletryczne, 
dost~p do drogi publicznej oraz wyposazenie w urzlldzenia inJiastruktury technicznej 
spelniaj& wymogi realizacji obiekt6w budowlanych wynikajllce z odr~bnych przepisow 
i aktow prawa miejscowego" . 
Rozbudowa osiedla a nowe obszary inwestycyjne wymaga poprawy standardu i rozbudowy 
ukladu drogowego, celem zabezpieczenia podstawowego interesu wlascicieli oraz 
pozostalych os6b korzystaj&cych z drog. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2004 r. 
Prawo budowlalle (Dz. U. z 201 9 r. paz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712 i 1815) 
zaproponowalle w plallie drogi oraz pozostale tereny b~dll zabezpieczone w zakresie 
odwodnienia - w projekcie planu uwzgll;dniono opracowanie z 20 15 r. wykonane na zlecenie 
Wydzialu Gospodarki KOlllunalnej , regulujllce sposob odwodnienia tego obszaru 
(Upor=qdkowwde systelllu odprowad=enia wod opadowych = okrei;Iellielll sposohll kienmkow 
odp(ywu i retellcji wod dla terelll1 =lewlli "Nowosollla'') oraz przyj~ty uklad kOlllunikacji 
i zainwestowane tereny. 

Ponizsze uwagi 0 numeracb: 1116, 1120 posiadaj1J tak:} sam:} tresc i zostaly rozpatrzone 
wspolnie. 

(data wplywu uwagi 02.11.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 02.11.2017 r.) 
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Uwagi dotyczą: 
Dróg 13KDD, 23KDD, 24KDD, 39KDD, 46KDD, 65KDD, 69KDD, 70KDD, wraz 
z przejściami pieszymi pomiędzy 1KDD-2KDD, 6KDD-7KDD, 7KDD-8KDD oraz Rynku 
Nowosolna 1.1PP. 
 
Treść uwag: 
Składający uwagi nie wyraża zgody na budowę dróg 13KDD, 23KDD, 24KDD, 39KDD, 
46KDD, 65KDD, 69KDD, 70KDD, wraz z przejściami pieszymi pomiędzy 1KDD-2KDD, 
6KDD-7KDD, 7KDD-8KDD. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 
 
Wyjaśnienie:  
Rozbudowa osiedla o nowe obszary inwestycyjne wymaga poprawy standardu i rozbudowy 
układu drogowego, celem zabezpieczenia podstawowego interesu właścicieli oraz 
pozostałych osób korzystających z dróg. Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie zasięgu terenów inwestycyjnych 
przeznaczonych pod urbanizację, w tym terenów zabudowy mieszkaniowej oraz określenie 
zasad modernizacji, rozbudowy i budowy układu komunikacji. Plan miejscowy musi 
zapewnić faktyczne zabezpieczenie interesów właścicieli nieruchomości nim objętych, w tym 
dostępu do drogi publicznej dla działek budowlanych. 
Odnośnie stanowiska, dotyczącego likwidacji obiektów - po wejściu w życie planu – zgodnie 
z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
wszystkie obiekty mogą zachować swoją funkcję do czasu zagospodarowania zgodnie 
z przeznaczeniem ustalonym w planie. 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2004 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1186, 1309, 1524, 1696, 1712 i 1815) zaproponowane w planie drogi oraz pozostałe tereny 
będą zabezpieczone w zakresie odwodnienia – w projekcie planu uwzględniono opracowanie 
z 2015 r. wykonane na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej, regulujące sposób 
odwodnienia tego obszaru (Uporządkowanie systemu odprowadzenia wód opadowych 
z określeniem sposobu kierunków odpływu i retencji wód dla terenu zlewni „Nowosolna”) 
oraz przyjęty układ komunikacji i zainwestowane tereny. 
Rozwój cmentarza nie jest przewidziany w studium, nie ma też takiej możliwości z uwagi na 
istniejącą w jego sąsiedztwie zabudowę mieszkaniową (rozporządzenie Ministra Gospodarki 
Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem 
sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. z 1959 r. poz. 315)). 
Propozycja zlokalizowania w centrum ronda wiąże się z licznymi wyburzeniami. 
Rozwiązanie takie powodowałoby utrudnienia w poruszaniu się pieszych oraz problemy 
z przepustowością skrzyżowania. 
Ustalona w planie sieć dróg obsługuje nowe tereny budowlane i jednocześnie – wraz 
z projektowaną w planie obwodnicą – odciąża istniejący układ drogowy, przy czym 
obwodnica wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum osiedla, a pozostałe drogi spowodują 
rozproszenie ruchu lokalnego. Rolę dojazdu do autostrady pełni jedynie droga 1KDGP - 
obwodnica osiedla Nowosolna, której przebieg w planie jest zgodny z obowiązującym 
studium. 
 
Uwaga nr 1117 –  (data wpływu uwagi 02.11.2017 r.) 
 
Uwaga dotyczy: 
Działek o numerach 242/2, 242/4/ 242/5. 
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Treść uwagi: 
Protest przeciwko poszerzeniu dróg dojazdowych 2KDD i 12KDD. 
 
Prezydent Miasta Łodzi częściowo uwzględnił uwagę. 
 
Wyjaśnienie:  
Uwzględnia się uwagę w zakresie pozostawienia drogi 2KDD na odcinku między placem, 
a projektowaną drogą 13KDD w obecnych parametrach. Z uwagi na niemożliwość 
zmieszczenia, przy obecnej szerokości, wyposażenia pasa drogowego w niezbędną 
infrastrukturę (m. in. chodniki i infrastruktura techniczna), odcinek ten zostanie 
przekształcony w drogę, dla której będzie można nie wyodrębniać jezdni (ciąg pieszo-jezdny). 
Wobec powyższego układ drogowy okolic centralnego placu zostanie przeprojektowany tak, 
aby przenieść ruch z odcinka o ograniczonej przejezdności. 
Droga 12KDD jest nowo projektowaną drogą, potrzebną do obsługi nowych terenów 
budowlanych. Z analizy treści uwagi można wywnioskować, że prawdopodobnie chodzi 
o drogę 14KDD. Rozbudowa osiedla o nowe obszary inwestycyjne wymaga poprawy 
standardu i rozbudowy układu drogowego, celem zabezpieczenia podstawowego interesu 
właścicieli oraz pozostałych osób korzystających z dróg. Jednym z celów sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie zasięgu terenów 
przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
układów komunikacji. Mając na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który mówi o potrzebie kształtowania 
struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania 
transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa system komunikacji oparty na 
sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny budowlane i jednocześnie 
odciąża istniejący układ drogowy, który musi być przygotowany na zwiększającą się liczbę 
mieszkańców osiedla. obsługuje nowe tereny budowlane i jednocześnie odciąża istniejący 
układ drogowy. W związku ze zwiększającą się liczbą mieszkańców osiedla, układ 
komunikacyjny wymaga podwyższenia standardów. Dla publicznego układu 
komunikacyjnego istotnym jest, aby był rozwijany ekonomicznie, to jest aby nie powielać 
dróg pełniących tę samą funkcję i nie wydłużać ich tras oraz zachować drożność tego układu 
i tworzących go ulic. 
 
Uwaga nr 1118 –  (data wpływu uwagi 02.11.2017 r.) 
 
Uwaga dotyczy: 
Działki o numerze 241/5, drogi dojazdowej 11KDD. 
 
Treść uwagi: 
Składający uwagę protestuje przeciwko budowie drogi dojazdowej 11KDD. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
 
Wyjaśnienie:  
Rozbudowa osiedla o nowe obszary inwestycyjne wymaga poprawy standardu i rozbudowy 
układu drogowego, celem zabezpieczenia podstawowego interesu właścicieli oraz 
pozostałych osób korzystających z dróg. Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie zasięgu terenów przeznaczonych 
pod urbanizację oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy układów 
komunikacji. Plan miejscowy musi zapewnić faktyczne zabezpieczenie interesów właścicieli 
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nieruchomości nim objętych, w tym dostępu do drogi publicznej dla działek budowlanych – 
zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, który definiuje działkę budowlaną jako „nieruchomość gruntową lub działkę 
gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie 
w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych 
wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego”. Mając na uwadze art. 1 ust. 
4 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
który mówi o potrzebie kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową 
„przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania transportochłonności układu 
przestrzennego”, plan określa system komunikacji oparty na sieci dróg publicznych. Nowa 
sieć dróg obsługuje nowe tereny budowlane i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy, 
który musi być przygotowany na zwiększającą się liczbę mieszkańców osiedla. Droga 
11KDD obsługuje w znacznej części działki, które obecnie nie mają bezpośredniego dostępu 
do drogi publicznej. 
 
Uwaga nr 1119 –  (data wpływu uwagi 07.11.2017 r., data nadania: 
03.11.2017 r.) 
 
Uwaga dotyczy: 
Nieruchomości zlokalizowanych przy ulicy Brzezińskiej 251a (działki o numerach 129/7, 
129/13, obr. W-48) oraz Brzezińska 251 (działka o numerze 129/21, obr. W-48). 
 
Treść uwagi: 
Wnoszący nie wyraża zgody na projektowany przebieg drogi 4KDZ przez działki o numerach 
129/7, 129/13 oraz 129/21, wskazując propozycje z załącznikami: 
− propozycja przebiegu drogi 4KDZ, bez ingerowania w działki o numerach 129/7 i 129/13 – 

dodano szkic – załącznik nr 1; 
− propozycja usytuowania łuku drogi 4KDZ na projektowanym terenie 9.1MN w zachodniej 

części – dodano szkic – załącznik nr 1. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę. 
 
Wyjaśnienie:  
Droga zostanie przeprojektowana tak, aby nie ingerować w działkę o numerze 129/7. 
 
Uwaga nr 1121 –  

 (data wpływu uwagi 03.11.2017 r.) 
 
Uwaga dotyczy:  
Działek o numerach 847/2, 848/2, 848/3, 849/1, 861, 951, 952, 873/1 w obrębie W-46. 
 
Treść uwagi: 
Składający uwagę wnoszą o: 
− przeznaczenie działek pod tereny zieleni ogólnodostępnej oraz umożliwienie zrealizowania 

projektu ogólnodostępnego parku, który wygrał konkurs UMŁ; 
− pozostawienie rekreacyjnego charakteru działki o numerze 847/2; 
− pozostawienie działki o numerze 951 przy ul. Pomarańczowej jako terenu zieleni. 
 
Prezydent Miasta Łodzi częściowo uwzględnił uwagę. 
 



\Vyjasnienie: 
Uwzgl~dnia si~ uwag~ w zakresie przeznaczenia dzialek 0 numerach 848/3, 849/ 1, 87311 , 95 1 
i cz~sc iowo 847/2 pod tereny zieleni ogolnodost~pnej mZlldzonej. Nie U\vzgl~dnia s i~ uwagi 
w zakresie przeznaczenia pozostalych dzialek pod tereny zieleni ogohlOdost~nej . Studium 
uwarunkowail i kiemnkow zagospodarowania przestrze1lllego lniasta Lodzi, przyj~te uchwal& 
Nr LXIX/1753/ 18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 mal"ca 20 18 ... , zmienio1lll uchwa l& 
Nr VI/2 15119 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 201 9 ... , olaesla kienlllek zmian 
w przeznaczeniu dzialek, ktorych dotyczy uwaga na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzitmej. Zgodnie z art . 9 usf. 4 ustawy z dnia 27 lllal"Ca 2003 ... 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrZe1lllylll "ustalenia studium s& wi&ZllCe dla organow gminy przy 
SPorzlldzaniu planow miejscowych" . W zwillzku z powyZszym w projekcie planu cz~se 

dzialek zostala przeznaczona pod zabudow~ mieszkaniowll jednorodzinnll. 
Tam, gdzie nie ma koniecznosci uzupelniania strnktury zabudowy, dzialki zostaly 
prze:lJlaczone pod zielen mZlldzonll, zgodnie z istniejllcym uZytkowaniem lub funkcjll, do 
ktorej mog& bye adaptowane. Na tych dzialkach mozliwa jest realizacja ogohlOdost~pnego 

parlru. 
Jednym z celow sporzlldzenia miej scowego plallu zagospodarowania przestrze1lllego jest 
wyzllaczenie za si~gtl terenow przem aczonych pod urbanizacj~ oraz okreslenie zasad 
lllodemizacji, rozbudowy i budowy ukladow konlllllikacji z koniecznoscill uwzgl¢llienia 
wYlllagan ladu przestrze1lllego, czyli uksztaltowania przestrzeni w sposob tworzllcy 
hanllOnijn& calose, uwzgl~dniajllc uwamnkowania kompozycyjno-estetyczne. P lallmiejscowy 
lllusi zapewnie faktyczne zabezpieczenie interesow wlascicieli niemchomosci nim obj~tych, 
w tym dost~u do drogi publicznej dla dzialek budowlanych - zgodnie z art . 2 pkt 12 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 1". a planowalliu i zagospodarowaniu przestrzellllym, ktory defllliuje 
dzialk~ budowla1lll jako ,,niemcholllose gmlltowll lub dzialk~ gmntu, ktorej wielkose, cechy 
geometryczne, dost~ do drogi publicznej oraz wyposazenie w m Zlldzenia infrastmktury 
technicznej spelniaj ll WYlllogi realizacji obiektow budowlallych wynikajllce z odr~bnych 
przepisow i aktow prawa miejscowego" . Maj&c na uwadze art. lust. 4 pkt I ustawy z dnia 
27 lllarca 2003 1". 0 plallowaniu i zagospodarowaniu przestrZe1lllYlll, ktory mowi 0 potrzebie 
ksztaltowallia stmktm przestrzemlyc h z nowll zabudowll "przy U\vzgl~dnieniu d<,!:zenia 
do minimalizowania transpol1ochlollllOSci ukladu przestrze1lllego", plan okresla system 
kOlmlllikacji oparty na sieci drog publicznych. Nowa siee dr6g obshlgtlje nowe tereny 
budowlane i jednoczesnie odcillZa istlliejllcy uklad drogowy, ktOIY lllusi bye przygotowany na 
zwi~kszaj &Cll si~ licz~ mieszkancow osiedla. Z uwagi na pOwyZsze oraz zgodnie 
z obowi<,!:zuj&cymi przepisallli ustawy z dnia 27 lllal"Ca 2003 ... a planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennYlll, majllc na uwadze koniecznose zapewnienia w planie 
wytnagan ladu przestrze1lllego, istniejllce osiedle wYlllaga uzupelnienia stmktury zabudowy 
oraz ulllozIiwienia prawidlowej komunikacji. 

Ponizsze uwagi 0 numeracb: 1122, 1128 posiadaj1J tak:} sam1J trese i zostaly rozpatrzone 
wspolnie. 

Uwagi dotycza: 

(data wplywu uwagi 02.11.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 02.11.2017 r.) 

Tereou 1.1 Um- dzialki a nUlllerach 242/2, 242/3, 242/4, 242/5. 

Trese uwag: 
Skladajllcy uwagi Wllosi 0 pozostawienie drogi 2KDD w dotychczasowytn ksztalcie. 
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Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę. 
 
Wyjaśnienie:  
Uwzględnia się uwagi w zakresie pozostawienia drogi 2KDD na odcinku między placem, 
a projektowaną drogą 13KDD w obecnych parametrach. Z uwagi na niemożliwość 
zmieszczenia, przy obecnej szerokości, wyposażenia pasa drogowego w niezbędną 
infrastrukturę (m. in. chodniki i infrastruktura techniczna), odcinek ten zostanie 
przekształcony w drogę, dla której będzie można nie wyodrębniać jezdni (ciąg pieszo-jezdny). 
Wobec powyższego układ drogowy okolic centralnego placu zostanie przeprojektowany tak, 
aby przenieść ruch z odcinka o ograniczonej przejezdności. 
 
Uwaga nr 1123 –  (data wpływu uwagi 02.11.2017 r.) 
 
Uwaga dotyczy: 
Działek o numerach 242/5, 242/9. 
 
Treść uwagi: 
Składający uwagę protestuje przeciwko budowie drogi 13KDD. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
 
Wyjaśnienie:  
Droga 13KDD stanowi zabezpieczenie interesów właścicieli - dostępu do drogi publicznej, 
zapewniając wydajny układ komunikacyjny oparty na sieci przelotowych dróg: 2KDD, 
3KDD, 11KDD, 23KDD, 46KDD.  
Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 
wyznaczenie zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad 
modernizacji, rozbudowy i budowy układów komunikacji. Plan miejscowy musi zapewnić 
faktyczne zabezpieczenie interesów właścicieli nieruchomości nim objętych, w tym dostępu 
do drogi publicznej dla działek budowlanych – zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który definiuje działkę budowlaną 
jako „nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, 
dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej 
spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów 
i aktów prawa miejscowego”. Mając na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który mówi o potrzebie 
kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia 
do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa system 
komunikacji oparty na sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny 
budowlane i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy, który musi być przygotowany 
na zwiększającą się liczbę mieszkańców osiedla.  
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2004 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1186, 1309, 1524, 1696, 1712 i 1815) zaproponowane w planie drogi oraz pozostałe tereny 
będą zabezpieczone w zakresie odwodnienia – w projekcie planu uwzględniono opracowanie 
z 2015 r. wykonane na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej, regulujące sposób 
odwodnienia tego obszaru (Uporządkowanie systemu odprowadzenia wód opadowych 
z określeniem sposobu kierunków odpływu i retencji wód dla terenu zlewni „Nowosolna”) 
oraz przyjęty układ komunikacji i zainwestowane tereny. 
 



Ponizsze uwagi 0 numeracb: 1124, 1125 posiadaj1J tak:} sam1J trese i zostaly rozpatrzone 
wspolnie. 

Uwagi dotycz<r 

(data wplywu uwagi 02.11.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 02.11.2017 r.) 

Terenu 1.1 Um - dzialki 0 numerach 242/2, 242/6. 

Trese uwag: 
Pozostawienie drogi 12KDD w dotychczasowym ksztalcie. 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzglltdnil uwag. 

\Vyjasnienie: 
Droga 12KDD jest nowo projektowan'l drog'l, potrzebllll do obslugi nowych teren6w 
budowmnych. W uwagach prawdopodobnie chodzi 0 drog(( 14KDD. Rozbudowa osiedla 
o nowe obszary inwestycyjne wymaga poprawy standardu i rozbudowy ukladu drogowego, 
celelll zabezpieczenia podstawowego interesu wlascicieli oraz pozostalych osob 
korzystaj,!cych z drog . JednYIll z celow sporz'ldzenia miejscowego pmnu zagospodarowania 
przestrzennego jest wyznaczenie zaSl((gU terenow przeznaczonych pod mbanizacj(( 
oraz okreslenie zasad Illodernizacj i, rozbudowy i budowy uklad6w kOllllmikacji. Plan 
llliejscowy musi zapewnie falctyczne zabezpieczenie interesow wlascicieli niemchomoSci nun 
obj((tych, w tym dost((pu do drogi publicznej dla dzialek budowlanych - zgodnie z art. 2 plct 
12 ustawy z dnia 27 Illarca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzellllym, 
lctory defmiuje dzialk(( budowmn,! jako ,,nierucholllose gmntow,! lub dzialk(( gnmtu, ktorej 
wieJkose, cechy geomettyczne, dostl(p do drogi publicznej oraz wyposazenie w urz'ldzenia 
infrastmktury technicznej spehliaj'l wYlllogi realizacji obiektow budowlanych wynikaj,!ce 
z och·l(bnych przepisow i akt6w prawa Illiejscowego" . Maj,!c na uwadze art. 1 ust. 4 plet I 
ustawy z dnia 27 lllarca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzellllym, lct6ry 1ll6wi 
o potrzebie ksztaitowania stmlctur przestrzelmych z now'! zabudow,! "przy uwzgll(dnieniu 
d<Jzenia do lllinilllalizowania transportochlollllOSci ukladu przestrzellllego", plan okresla 
system komunikacji opal1y na sieci drog publicznych. Nowa siee drog obsruguje nowe tereny 
budowmne i jednoczesnie odci,!Za istniej,!cy uklad drogowy, ktory Illusi bye przygotowany 
na zwil(kszaj'lc'l si(( licz~ lllieszkanc6w osiedla . Obshlguje nowe tereny budowlane 
ijednoczesnie odci,!Za istniej,!cy uklad drogowy. W zwi,!zku ze zwil(kszaj'lc'l si(( liczb,! 
lllieszkailcow osiedla, uklad kOllllmikacyjny wymaga podwyZszenia standardow. Z tego 
powodu d.roga b((d'lca przedllliotem uwagi, zostaje poszerzona do szerokosci zapewniaj'lcej 
obshlgl( pieszych, pojazd6w kolowych oraz przeprowadzenie infrastmktury technicznej. 

Uwaga nr 1126 (data wplywu uwagi 02.11 .2017 r .) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialek 0 nUlllerach 242/5 i 242/9. 

Trese uwagi : 
Protest przeciwko budowie drogi 13KDD. 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzglltdnil uwagi. 
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Wyjaśnienie:  
Droga 13KDD stanowi zabezpieczenie interesów właścicieli - dostępu do drogi publicznej, 
zapewniając wydajny układ komunikacyjny oparty na sieci przelotowych dróg: 2KDD, 
3KDD, 11KDD, 23KDD, 46KDD.  
Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 
wyznaczenie zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad 
modernizacji, rozbudowy i budowy układów komunikacji. Plan miejscowy musi zapewnić 
faktyczne zabezpieczenie interesów właścicieli nieruchomości nim objętych, w tym dostępu 
do drogi publicznej dla działek budowlanych – zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który definiuje działkę budowlaną 
jako „nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, 
dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej 
spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów 
i aktów prawa miejscowego”. Mając na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który mówi o potrzebie 
kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia 
do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa system 
komunikacji oparty na sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny 
budowlane i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy, który musi być przygotowany 
na zwiększającą się liczbę mieszkańców osiedla.  
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2004 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1186, 1309, 1524, 1696, 1712 i 1815) zaproponowane w planie drogi oraz pozostałe tereny 
będą zabezpieczone w zakresie odwodnienia – w projekcie planu uwzględniono opracowanie 
z 2015 r. wykonane na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej, regulujące sposób 
odwodnienia tego obszaru (Uporządkowanie systemu odprowadzenia wód opadowych 
z określeniem sposobu kierunków odpływu i retencji wód dla terenu zlewni „Nowosolna”) 
oraz przyjęty układ komunikacji i zainwestowane tereny. 
 
Uwaga nr 1127 –  (data wpływu uwagi 02.11.2017 r.) 
 
Uwaga dotyczy: 
Działek o numerach 242/2, 242/4, 242/5. 
 
Treść uwagi: 
Składająca uwagę protestuje przeciwko poszerzeniu dróg dojazdowych 2KDD i 12KDD. 
 
Prezydent Miasta Łodzi częściowo uwzględnił uwagę. 
 
Wyjaśnienie:  
Uwzględnia się uwagę w zakresie pozostawienia drogi 2KDD na odcinku między placem, 
a projektowaną drogą 13KDD w obecnych parametrach. Z uwagi na niemożliwość 
zmieszczenia, przy obecnej szerokości, wyposażenia pasa drogowego w niezbędną 
infrastrukturę (m. in. chodniki i infrastruktura techniczna), odcinek ten zostanie 
przekształcony w drogę, dla której będzie można nie wyodrębniać jezdni (ciąg pieszo-jezdny). 
Wobec powyższego układ drogowy okolic centralnego placu zostanie przeprojektowany tak, 
aby przenieść ruch z odcinka o ograniczonej przejezdności. 
Droga 12KDD jest nowo projektowaną drogą, potrzebną do obsługi nowych terenów 
budowlanych. Z analizy treści uwagi można wywnioskować, że prawdopodobnie chodzi 
o drogę 14KDD. Rozbudowa osiedla o nowe obszary inwestycyjne wymaga poprawy 
standardu i rozbudowy układu drogowego, celem zabezpieczenia podstawowego interesu 



102 
 

właścicieli oraz pozostałych osób korzystających z dróg. Jednym z celów sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie zasięgu terenów 
przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
układów komunikacji. Mając na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który mówi o potrzebie kształtowania 
struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania 
transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa system komunikacji oparty na 
sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny budowlane i jednocześnie 
odciąża istniejący układ drogowy, który musi być przygotowany na zwiększającą się liczbę 
mieszkańców osiedla. obsługuje nowe tereny budowlane i jednocześnie odciąża istniejący 
układ drogowy. W związku ze zwiększającą się liczbą mieszkańców osiedla, układ 
komunikacyjny wymaga podwyższenia standardów. Dla publicznego układu 
komunikacyjnego istotnym jest, aby był rozwijany ekonomicznie, to jest aby nie powielać 
dróg pełniących tę samą funkcję i nie wydłużać ich tras oraz zachować drożność tego układu 
i tworzących go ulic. 
 
Uwaga nr 1129 –  (data wpływu uwagi 02.11.2017 r.) 
 
Uwaga dotyczy: 
Terenów: 1.1 Um ( działki o numerach 242/5, 242/9), 2.1 MN/Um, 2.2MN. 
 
Treść uwagi: 
Składający uwagę nie wyraża zgody na budowę drogi dojazdowej 13KDD. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
 
Wyjaśnienie:  
Droga 13KDD stanowi zabezpieczenie interesów właścicieli - dostępu do drogi publicznej, 
zapewniając wydajny układ komunikacyjny oparty na sieci przelotowych dróg: 2KDD, 
3KDD, 11KDD, 23KDD, 46KDD.  
Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 
wyznaczenie zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad 
modernizacji, rozbudowy i budowy układów komunikacji. Plan miejscowy musi zapewnić 
faktyczne zabezpieczenie interesów właścicieli nieruchomości nim objętych, w tym dostępu 
do drogi publicznej dla działek budowlanych – zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który definiuje działkę budowlaną 
jako „nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, 
dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej 
spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów 
i aktów prawa miejscowego”. Mając na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który mówi o potrzebie 
kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia 
do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa system 
komunikacji oparty na sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny 
budowlane i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy, który musi być przygotowany 
na zwiększającą się liczbę mieszkańców osiedla.  
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2004 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1186, 1309, 1524, 1696, 1712 i 1815) zaproponowane w planie drogi oraz pozostałe tereny 
będą zabezpieczone w zakresie odwodnienia – w projekcie planu uwzględniono opracowanie 
z 2015 r. wykonane na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej, regulujące sposób 
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odwodnienia tego obszaru (Uporządkowanie systemu odprowadzenia wód opadowych 
z określeniem sposobu kierunków odpływu i retencji wód dla terenu zlewni „Nowosolna”) 
oraz przyjęty układ komunikacji i zainwestowane tereny. 
 
Uwaga nr 1130 –  (data wpływu uwagi 
02.11.2017 r.)  
 
Uwaga dotyczy: 
Działek o numerach 242/2, 242/4 i 242/5. 
 
Treść uwagi: 
Składająca uwagę protestuje przeciwko budowie drogi 13KDD oraz poszerzeniu 2KDD, 
12KDD.  
 
Prezydent Miasta Łodzi częściowo uwzględnił uwagę. 
 
Wyjaśnienie:  
Uwzględnia się uwagę w zakresie pozostawienia drogi 2KDD na odcinku między placem, 
a projektowaną drogą 13KDD w obecnych parametrach. Z uwagi na niemożliwość 
zmieszczenia, przy obecnej szerokości, wyposażenia pasa drogowego w niezbędną 
infrastrukturę (m. in. chodniki i infrastruktura techniczna), odcinek ten zostanie 
przekształcony w drogę, dla której będzie można nie wyodrębniać jezdni (ciąg pieszo-jezdny). 
Wobec powyższego układ drogowy okolic centralnego placu zostanie przeprojektowany tak, 
aby przenieść ruch z odcinka o ograniczonej przejezdności. 
Nie uwzględnia się uwagi w zakresie rezygnacji z budowy drogi 13KDD oraz poszerzenia 
drogi 12KDD (z analizy treści uwagi można wywnioskować, że prawdopodobnie chodzi 
o drogę 14KDD). 
Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 
wyznaczenie zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad 
modernizacji, rozbudowy i budowy układów komunikacji. Plan miejscowy musi zapewnić 
faktyczne zabezpieczenie interesów właścicieli nieruchomości nim objętych, w tym dostępu 
do drogi publicznej dla działek budowlanych – zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który definiuje działkę budowlaną 
jako „nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, 
dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej 
spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów 
i aktów prawa miejscowego”. Mając na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który mówi o potrzebie 
kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia 
do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa system 
komunikacji oparty na sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny 
budowlane i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy, który musi być przygotowany 
na zwiększającą się liczbę mieszkańców osiedla. obsługuje nowe tereny budowlane 
i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy. W związku ze zwiększającą się liczbą 
mieszkańców osiedla, układ komunikacyjny wymaga podwyższenia standardów. 
Dla publicznego układu komunikacyjnego istotnym jest, aby był rozwijany ekonomicznie, 
to jest aby nie powielać dróg pełniących tę samą funkcję i nie wydłużać ich tras oraz 
zachować drożność tego układu i tworzących go ulic. Z tego powodu między innymi droga 
14KDD zostaje poszerzona do szerokości zapewniającej obsługę pieszych, pojazdów 
kołowych oraz przeprowadzenie infrastruktury technicznej. 



104 
 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2004 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1186, 1309, 1524, 1696, 1712 i 1815) zaproponowane w planie drogi oraz pozostałe tereny 
będą zabezpieczone w zakresie odwodnienia – w projekcie planu uwzględniono opracowanie 
z 2015 r. wykonane na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej, regulujące sposób 
odwodnienia tego obszaru (Uporządkowanie systemu odprowadzenia wód opadowych 
z określeniem sposobu kierunków odpływu i retencji wód dla terenu zlewni „Nowosolna”) 
oraz przyjęty układ komunikacji i zainwestowane tereny. 
 
Uwaga nr 1196 –  (data wpływu uwagi 03.11.2017 r.) 
 
Uwaga dotyczy: 
Nieruchomości przy ulicy Jugosłowiańskiej 13 (działka o numerze 353/84, obręb W-47). 
 
Treść uwagi: 
Wnosząca nie wyraża zgody na przeznaczenie działki o numerze 353/84 na tereny zielone, 
kosztem terenów budowlanych. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę. 
 
Wyjaśnienie:  
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, 
zatwierdzone uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., 
zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., określa 
kierunek zmian w przeznaczeniu działek, których dotyczy uwaga, na teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „ustalenia studium są wiążące dla organów 
gminy przy sporządzaniu planów miejscowych”. 
 
Uwaga nr 1197 –  (data wpływu uwagi 03.11.2017 r.) 
 
Uwaga dotyczy: 
Nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy Pomorskiej 583, działek o numerach 167/7, 167/8, 
167/9, obręb W-48. 
 
Treść uwagi: 
Składający uwagę wnosi o zmianę przeznaczenia terenu działek o numerach 167/7, 167/8, 
167/9 z zabudowy jednorodzinnej na zabudowę usługową. 
 
Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę. 
 
Wyjaśnienie:  
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, 
zatwierdzone uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., 
zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., określa 
kierunek zmian w przeznaczeniu przeznaczenie działek, których dotyczy uwaga, na tereny 
zabudowy wielofunkcyjnej, na których dopuszczona jest zabudowa usługowa. Zgodnie z art. 
9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
„ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych”. 
Przedmiotowe działki położone są w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zabudowy 
usługowej, które zostaną rozszerzone o działki wnoszącego uwagę.  
 



Ponizsze uwagi 0 numeracb: 1214, 1218, 1220, 1237, 1239 posiadaj1J tak1J sam1J trese 
i zostaly r""pa'r> 

Uwaga nr 1220 

Uwaga nr 1237 

Uwaga nr 1239 

Uwagi dotycza: 

(data wplywu uwagi 03. 11 .20 17 r.) 
WVivwOl uwagi 03. 11 .20 17 1".) 

7 1". , data nadania: 03. 11.20 17 1".) 

7 1". , data nadania: 03. 11.20 17 1".) 

03. 11.2017 r.) 

Wszystk icb dzialek w obn;bie calego Osiedla Brzozowa Aleja przy ulicy Mandarynkowej . 

Trese uwag: 
I . Wnosz~cy nie wyrazaj~ zgody na: 

dopuszczenie ul. Mandarynkowej do publicznego dost~pu, powinna shlzye wyl<,!:cznie 
w celach dojazdowych; 
podh}czenie wewm;trznej drogi - 1.4KDW do zewn~trznego ukladu d.rogowego -
2 1KDD ad strony zachodniej ul. Mandarynkowej ; 
przeprowadzenie ulic k las KDL przez teren zamkni~tego osiedla przy 
ul. Mandarynkowej. 

2. Skladaj1Jcy uwagi wnioskuj1J 0 rozwoj ulicy Pomorskiej. 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzglltdnil uwag. 

\Vyjasnienie: 
Jednym z celow sporz~dzenia lniejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 
wyznaczenie zasi~gu terenow inwestycyjnych przeznaczonych pod mbanizacj~, w tym 
terenow zabudowy mieszkaniowej oraz olcreslenie zasad lllodernizacj i, rozbudowy i budowy 
ukladu komunikacj i. Plan llliejscowy lllusi zapewnie faktyczne zabezpieczenie interesow 
wlascicieli nierncholllosci nUll obj~tych, w tylll dost~pu do drogi publicznej dla dzialek 
budowlanych. Maj1Jc na uwadze art. lust. 4 pkt I ustawy z dnia 27 marca 2003 I". 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzellllym, ktory lllowi a potrzebie ksztaltowania 
strnktur przestrzennych z now~ zabudow~ "przy uwzgl~dnieniu d~zenia do llli.nunalizowania 
transportochlonnosci ukladu przestrzennego", plan olcresla system kOllumikacji opal1y na 
sieci drog publicznych. W zwi~zku ze zwi~kszaj~q si~ liczb~ lnieszkancow osiedla, uklad 
komullikacyjny wytnaga rozbudowy i podwyz.szenia stalldardow. 
Ulica Mandarynkowa, oznaczona w plallie 1.4KDW jest drog~ wewn~tfZ1lll , rue jest drog~ 
publiczn~. W gestii w lasciciela tej drogi jest decyzja, komu droga ~dzie udost~niana . 

Ulica Pomorska w projekcie planu Ina kla s~ drogi lokalnej. Studium uwamnkowall 
i kiemnk:ow zagospodarowallia przestrzellllego llliasta Lodzi, przyj~te uchwa l~ 

Nr LXIXi1753/ 18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 lllaI"Ca 20 18 1". , zlllienioilll uchwal~ Nr 
VI/2 15/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 lnarca 20 19 r. , przewiduje rozwoj jej pohldniowej 
cz~sci jako doprowadzaj~cej ruch do obwodnicy osiedla Nowosolna . 
Wobec zastosowania w wylozonym do publicznego wgl1Jdu projekcie planu rozw~zall, 

o ktore wnosz~ wnosz~cy uwagi, uwag formalnie rue uwzgl¢ nia s i~. 

Uwaga nr 1215 (data wplywu uwagi 03.11 .20 17 r.) 
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Uwaga dotyczy: 
Calego obszam obj(ftego planelll. 
Drogi rowerowej 2.6KDW . 

Trese uwagi: 
1. Wnoszllca nie wyra Zajll zgody na: 

zalllkni(fcie m chu kolowego na wieIorallliellllYlll skrzyZowaniu; 
lokalizacj(f drogi rowerowej 2.6KDW ; 
stworzenie ringu ulic, ktory przej lliby m ch kolowy z centralnego skrzyZowania; 

2. Skladajllca uwag(f proponuje budow(f dwupaslllowego ronda na centralnYlll skrzyzowaniu. 

Prezydent Miasta Lodzi c~sciowo uwzgl~dnil uwag't. 

\Vyjasnienie: 
Uwzgl(fdnia si(f uwag(f w zakresie braku zgody na zalllk ni(fcie centralnego skrzyZowania. 
Wobec zlozonosci problellla tyki rozwil}Zania centralnego skrzyZowania na os iedIu 
Nowosohla oraz rom orodnosci oczekiwan lnieszkancow, centralny p Iac zostanie w planie 
przeprojektowany tak, aby zagwarantowae lllozliwose zastosowania rom ych war iantow 
rozwillzania kOlllunikacyjnego przez ZarZlldc(f drogi. W zalemosci wamnkow fUllkcjonowania 
kOlllUllikacji na osiedlu, b¢zie lllozliwe przystosowanie skrzyZowania do istniej llcej sytuacji, 
w tylll pozostawienie go w pelni przejezdnyl.ll. Propozycja zlokalizowania w centmlll ronda 
willze si(f z licznYllli wyburzeniallli. Rozwillzanie ronda a gabarytach zapewniajllcych jego 
przepustowosc powodowaloby utmdnienia w p01l.lszaniu si(f pieszych. 
N ie uwzgl(fdnia si(f uwagi w zakresie likwidacj i drogi 2.6KDW. JednYlll z celow sporzlldzenia 
llliejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie zasi(fgu terenow 
przem aczonych pod mbanizacj(f oraz okreslenie zasad lllodemizacji, rozbudowy i budowy 
ukladow konllmikacji. Majllc na uwadze art. I lISt. 4 plet 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 1". 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzellllynl, ktory mow i 0 potrzebie ksztaltowania 
stmktur przestrzellllych z nowll zabudowll "przy uwzgl(fdnieniu dllzenia do lllinillla lizowania 
transportochlonnosci ukladu przestrzellllego", plan okresla system kOllllmikacji opal1y na 
sieci dJog publicznych. Nowa siee drog obshlguje nowe tereny budowlane i jednoczesnie 
odcil}za istniej llcy uklad drogowy. Projektowana droga rowerowa skraca tras(f dojazdu do 
dalej polozonej cZ(fsci osiedla. Przebiega przez teren wy1llczony spod zabudowy ze wzgl(fdu 
na istniejllcll lini(f e lektroenergetycznll. Aby poszerzyc mozliwosci korzystania z dzialki przez 
ktorll przechodzi, szerokose d.rogi rowerowej zostanie zmniejszona. 

Ponizsze uwagi 0 numeracb: 1216, 1217 posiadaj1J tak:} sam1J trese i zostaly rozpatrzone 
wspolnie. 

wplywu uwagi 03. 11.20 17 r.) 
Uwaga nr 1217 (data wplywu uwagi 03. 11.20 17 r.) 

Uwagi dotycza: 
Dzialek 0 numerach 847/2, 848/2, 848/3, 849/ 1, 849/2, 861, 952, 873/ 1 w obr(fbie W-46. 

Trese uwag: 
Skladaj llcy uwagi wnosz~ sprzec iw wobec przeznaczenia dzia lek 0 nUlllerach 847/2, 848/2, 
848/3, 84911 , 849/2, 861, 952, 87311 na obszaJ zabudowy rezydencjonalnej oraz nowll drog(f. 
Pozostawienie tych terenow jako obszaJ zieleni miejskiej. Przywolanie projektu paden 
,,zielone Wzgorza", opracowan ego przez Wydzial Gospodarki KOlllunalnej. 
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Prezydent Miasta Lodzi c~sciowo uwzgl~dnil uwagi. 

\Vyjasnienie: 
Uwzgll;dnia si~ uwagi w zakresie przeznaczenia dzialek 0 numerach 848/3, 849/ 1, 873/1, 951 
i cz~sciowo 847/2 pod tereny zieleni ogolnodost~pnej urz~dzonej. Nie U\vzgl~dnia si~ uwag 
w zakresie przeznaczenia pozostalych dzialek pod tereny zieleni ogohlOdost~nej. Studium 
uwarunkowaii i kiemnkow zagospodarowallia przestrzennego lniasta Lodzi, przyj~te uchwal~ 

Nr LXIX/1753/ 18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 20 18 1". , znIienioilll uchwal~ Nr 
VI/215119 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6marca 20 191". , okresla kienmek zmian w 
prze:lJlaczeniu dzialek, Ictorych dotycz~ uwagi na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jedllorodzitmej. Zgodnie z art. 9 usf. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 I". 0 plallowalliu 
i zagospodarowalliu przestrzennym "ustalellia studium s~ wi~z~ce dla organow gminy przy 
sporz~dzaniu planow miejscowych" . W zwi~zku z powyZszym w projekcie planu cz~se 

dzialek zostala przeznaczona pod zabudow~ nIieszkaniow~ jednorodzitm~. 
Tam, gdzie nie ma koniecznosci uzupelniania stmktmy zabudowy, zgodnie z dopuszczonym 
w Studium wyznaczalliem terenow 0 przeznaczeniu zgodnym z i stniej~cytn uZytkowaniem 
lub funkcj~ , do letorej mog~ bye adaptowane, dzialki zostaly przeznaczone pod zielen 
urz~dzOilll. Na tych dzialkach mozliwa jest realizacja ogohlOdost~pnego parlcu. 
Jednym z celow sporz~dzenia nIiej scowego plallU zagospodarowania przestrzennego jest 
wyznaczenie za si~gtl terenow przeznaczonych pod urbanizacj~ oraz okreslenie zasad 
modemizacj i, rozbudowy i budowy ukladow konumikacj i z koniecznosci~ uwzgl«dnienia 
wymagan ladu przestrzennego, czyli uksztaltowania przestrzeni w sposob tworz~cy 

harmonijn~ calose, uwzgl~dniaj~c uwamnkowania kompozycyjno-estetyczne. PlallnIiejscowy 
musi zapewnie faktyczne zabezpieczenie interesow wlascicieli niemchomosci nim obj~tych, 
w tym dost((pu do drogi publicznej dla dzialek budowlanych - zgodnie z art . 2 plet 12 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 I". a planowalliu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ictory defmiuje 
dzialk~ budowlailll jako ,,niemchomose gmlltow~ lub dzialk~ gmntu, ktorej wielkose, cechy 
geometryczne, dost~ do drogi publicznej oraz wyposazenie w urz~dzenia infrastmktury 
technicznej spelniaj~ wymogi realizacj i obiektow budowlallych wynikaj~ce z odr~bnych 
przepisow i alctow prawa miejscowego" . Maj~c na uwadze art. lust. 4 plet 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 I". 0 plallowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ktory mowi 0 potrzebie 
ksztaltowallia stmlctur przestrzennych z now~ zabudow~ "przy U\vzgl~dnieniu d<,!:zenia 
do minimalizowania transpol1ochlonnosc i ukladu przestrzennego", plan okresla system 
kOlllullikacji oparty na sieci drog publicznych. Nowa siee dr6g obshlgtlje nowe tereny 
budowlane i jednoczesnie odci~Za istlliej~cy uklad drogowy, ktolY lllusi bye przygotowany na 
zwi~kszaj~c~ si~ liczb~ mieszkancow osiedla. ProjektowallY przebieg drog jest konsekwencj~ 
istniej~cego zagospodarowania. 

Ponizsze uwagi 0 numeracb: 1219, 1221, 1222 posiadaj1J tak:} sam:} tresc i zostaly 
rozpatrzone wSP~~!!:. 

Uwaga Dr 1222 

Uwagi dotycza: 

(data wplywu uwagi 03.11 .201 7 r.) 
(data wplywu uwagi 03.11 .2017 r.) 

wplywu uwagi03.11.201 7 1".) 

dzialek 0 numerach 350/21 , 350/22, obr~b W-47. 
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Treść uwag: 
W uwagach składający wnioskują o następujące zmiany: 
1. W odniesieniu do działek o numerach 350/21 i 350/22, obręb W-47 (teren oznaczony na 

rysunku planu 8.9MN): 
a) rozszerzenie przeznaczenia terenu o tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 

− na terenie oznaczonym na rysunku planu 8.10MN - w bliskim sąsiedztwie ww. 
działek, występuje zabudowa wielorodzinna o wysokości 3 kondygnacji, dachy 
czterospadowe (ul. Lęborska); 

− na terenie oznaczonym na rysunku planu 8.14MN - w bliskim sąsiedztwie ww. 
występuje zabudowa wielorodzinna o wysokości 3 kondygnacji pełnych i poddasze 
użytkowe, dachy wielospadowe (ul. Gryfa Pomorskiego / Marynarzy Polskich); 

b) zmianę zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie 
wysokości budynków do maksimum 12 m (3 kondygnacji naziemnych) lub zmianę 
dopuszczalnej ilości kondygnacji przy zachowaniu wysokości budynków maksimum 
10 m: 
− na terenie oznaczonym na rysunku planu 8.10MN, w bliskim sąsiedztwie ww. działek, 

występuje zabudowa wielorodzinna o wysokości 3 kondygnacji, dachy czterospadowe 
(ul. Lęborska) – wysokość w kalenicy około 12 m; 

− na terenie oznaczonym na rysunku planu 8.14MN, w bliskim sąsiedztwie ww. działek 
występuje zabudowa wielorodzinna o wysokości 3 kondygnacji pełnych i poddasze 
użytkowe, dachy wielospadowe (ul. Gryfa Pomorskiego/Marynarzy Polskich) – 
wysokość w kalenicy około 14 m, wysokość elewacji około 12 m; 

− w przypadku pozostawienia maksymalnej wysokości budynków na poziomie 10 m, 
zmianę dopuszczalnej ilości kondygnacji do 2 m kondygnacji i poddasza użytkowego 
lub do 3 kondygnacji. Zaprojektowanie budynku o 2 kondygnacjach pełnych 
i poddaszu użytkowym o wysokości w kalenicy 10 m, jest technicznie możliwe, 
a uniemożliwiają to jedynie sprzeczne zapisy planu miejscowego; 

c) zmianę zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie 
dopuszczalnego kąta i kształtu dachu. Dopuszczenie dachów czterospadowych oraz kąta 
nachylenia dachu w zakresie 20˚ do 45˚: 
− na terenie oznaczonym na rysunku planu 8.10MN, w bliskim sąsiedztwie ww. działek, 

występuje zabudowa wielorodzinna o wysokości 3 kondygnacji, dachy czterospadowe 
(ul. Lęborska) o kącie mniejszym niż 35˚; 

− na terenie oznaczonym na rysunku planu 8.14MN, w bliskim sąsiedztwie ww. działek, 
występuje zabudowa wielorodzinna o wysokości 3 kondygnacji pełnych i poddasze 
użytkowe, dachy wielospadowe (ul. Gryfa Pomorskiego / Marynarzy Polskich) o kącie 
mniejszym niż 35˚; 

d) zmianę obowiązujących linii zabudowy zlokalizowanych od strony ulic Gryfa 
Pomorskiego i Lęborskiej na nieprzekraczalne linie zabudowy. 

2. W odniesieniu do ustaleń ogólnych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
o zmianę zapisów odnoszących się do ilości miejsc postojowych dla rowerów, ustalonych 
w wartości, dla budynków mieszkalnych lub mieszkań w budynkach mieszkalno-
usługowych ustalających wymóg 1 stanowiska na każde mieszkanie, podnosząc że jest to 
zbyt wysoka wartość. 

 
Prezydent Miasta Łodzi częściowo uwzględnił uwagi. 
 
Wyjaśnienie:  
Uwzględnia się uwagi w zakresie rozszerzenia przeznaczenia działek pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną, dopuszczenie maksymalnej wysokości zabudowy do 12 m, 
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likwidacji obowiązujących linii zabudowy od strony ulic Gryfa Pomorskiego i Lęborskiej 
oraz zmniejszenia wymaganej ilości miejsc postojowych dla rowerów. W projekcie planu 
teren zostanie przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, na którym budynki 
mieszkalne będą mogły osiągać wysokość do 12 m. Linia zabudowy zostanie dostosowana do 
nowego zagospodarowania tak, że obowiązująca linia zabudowy pozostanie wyłącznie od 
strony ulicy Pomorskiej. Zrezygnuje się z określania wymaganej liczby miejsc postojowych 
dla rowerów w zabudowie mieszkaniowej. 
 
Nie uwzględnia się uwag w zakresie zmiany dopuszczalnego kąta nachylenia połaci 
dachowych. Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należy 
zapewnić wymogi ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. Wytyczne Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków do planu wskazują przyjęcie optymalnej geometrii dachów. Projekt 
planu ustala parametry dla budynków mieszkalnych, w tym kształt oraz spadki dachów, 
wynikające również z potrzeby kontynuacji parametrów zabudowy, która przeważa w danym 
obszarze – celem kształtowania ładu przestrzennego oraz w oparciu o wytyczne 
konserwatorskie. Wobec powyższego  projekt planu będzie dopuszczał różne formy dachów 
stromych, ale dopuszczalny kąt połaci dachu zostanie ustalony na 30° - 45°, zakres wartości 
proponowanych w uwagach jest zbyt szeroki, aby zachować harmonię zabudowy.. 
 
Poniższe uwagi o numerach: 1223-1225 posiadają taką samą treść i zostały rozpatrzone 
wspólnie. 
Uwaga nr 1223 –   

       (data wpływu uwagi 07.11.2017 r., data nadania: 03.11.2017 r.) 
Uwaga nr 1224 –   

       (data wpływu uwagi 07.11.2017 r., data nadania: 03.11.2017 r.) 
Uwaga nr 1225 –   

       (data wpływu uwagi 07.11.2017 r., data nadania: 03.11.2017 r.) 
 
Uwagi dotyczą: 
Nieruchomości zlokalizowanych przy ulicy Mandarynkowej 30/7b, 32/8a. 
 
Treść uwag: 
Składający uwagi: 
1. Nie wyrażają zgody na podłączenie wewnętrznej drogi - 1.4KDW do zewnętrznego 

układu drogowego – 21KDD od strony zachodniej ul. Mandarynkowej.  
2. Proponują przekształcenie drogi 21KDD w ciąg komunikacyjny wyłączony z ruchu 

samochodowego. 
3. Nie wyrażają zgody na przeniesienie ruchu kołowego z centralnego skrzyżowania osiedla 

Nowosolna w drogi osiedlowe, które mają tworzyć tzw. ring. Propozycja uwzględnienia 
w planie priorytetowości obwodnicy osiedla Nowosolna. 

4. Sugerują obniżenie klas dróg zbiorczych - 4KDZ i 2KDZ na drogi lokalne – KDL. 
 
Prezydent Miasta Łodzi częściowo uwzględnił uwagi. 
Wyjaśnienie:  
Nie uwzględnia się uwag w zakresie braku zgody na podłączenie drogi 1.4KDW do 
zewnętrznego układu drogowego. Ulica Mandarynkowa, oznaczona w planie 1.4KDW jest 
drogą wewnętrzną, nie jest drogą publiczną. W gestii właściciela tej drogi jest decyzja, komu 
droga będzie udostępniana. Wobec zastosowania w wyłożonym do publicznego wglądu 
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projekcie planu rozwiązania, o które wnoszą wnoszący uwagę, uwagi formalnie nie 
uwzględnia się. 
Uwzględnia się uwagi w zakresie przekształcenia drogi 21KDD w ciąg komunikacyjny 
wyłączony z ruchu samochodowego. Droga zostanie przekształcona na ciąg pieszo-rowerowy. 
Nie uwzględnia się uwagi w zakresie ustalenia priorytetowości powstania obwodnicy osiedla. 
Ustalenia planu nie podlegają etapowaniu. Plan jest całościowym dokumentem, ustalającym 
docelowy sposób zagospodarowania nieruchomości. 
Uwzględnia się uwagi w zakresie obniżenia klas dróg 4KDZ i 2 KDZ do klasy dróg 
lokalnych. Rolę drogi zbiorczej przejmie ul. Brzezińska. 
 
Poniższe uwagi o numerach: 1226-1230 posiadają taką samą treść i zostały rozpatrzone 
wspólnie. 
Uwaga nr 1226 –   

       (data wpływu uwagi 07.11.2017 r., data nadania: 03.11.2017 r.) 
Uwaga nr 1227 –   

       (data wpływu uwagi 07.11.2017 r., data nadania: 03.11.2017 r.) 
Uwaga nr 1228 –   

       (data wpływu uwagi 06.11.2017 r., data nadania: 03.11.2017 r.) 
Uwaga nr 1229 –   

       (data wpływu uwagi 06.11.2017 r., data nadania: 03.11.2017 r.) 
Uwaga nr 1230 –   

       (data wpływu uwagi 06.11.2017 r., data nadania: 03.11.2017 r.) 
 
Uwagi dotyczą: 
Nieruchomości zlokalizowanych przy ulicy Mandarynkowej 13, 15, 35, 37/30a, 39. 
 
Treść uwag: 
Składający uwagi: 
− nie wyrażają zgody na podłączenie wewnętrznej drogi - 1.4KDW do zewnętrznego 

układu drogowego – 21KDD od strony zachodniej ul. Mandarynkowej;  
− proponują przekształcenia drogi 21KDD w ciąg komunikacyjny wyłączony z ruchu 

samochodowego; 
− nie wyrażają zgody na przeniesienie ruchu kołowego z centralnego skrzyżowania osiedla 

Nowosolna w drogi osiedlowe, które mają tworzyć tzw. Ring; 
− proponują uwzględnienie w planie priorytetowości obwodnicy osiedla Nowosolna. 

 
Prezydent Miasta Łodzi częściowo uwzględnił uwagi. 
 
Wyjaśnienie:  
Nie uwzględnia się uwag w zakresie braku zgody na podłączenie drogi 1.4KDW do 
zewnętrznego układu drogowego. Ulica Mandarynkowa, oznaczona w planie 1.4KDW jest 
drogą wewnętrzną, nie jest drogą publiczną. W gestii właściciela tej drogi jest decyzja, komu 
droga będzie udostępniana. Wobec zastosowania w wyłożonym do publicznego wglądu 
projekcie planu rozwiązania, o które wnoszą wnoszący uwagę, uwagi formalnie nie 
uwzględnia się. 
Uwzględnia się uwagi w zakresie przekształcenia drogi 21KDD w ciąg komunikacyjny 
wyłączony z ruchu samochodowego. Droga zostanie przekształcona na ciąg pieszo-rowerowy. 
Nie uwzględnia się uwag w zakresie ustalenia priorytetowości powstania obwodnicy osiedla. 
Ustalenia planu nie podlegają etapowaniu. Plan jest całościowym dokumentem, ustalającym 
docelowy sposób zagospodarowania nieruchomości. 



111 
 

 
Uwaga nr 1231 –   

       (data wpływu uwagi 06.11.2017 r., data nadania: 02.11.2017 r.) 
 
Uwaga dotyczy: 
Działek przy ul. Brzezińskiej 272, o numerach. 279/40, 279/48, obr. W-45. 
 
Treść uwagi: 
Składający uwagę wnosi sprzeciw wobec przeprowadzenia nowych dróg na działkach 
o numerach 279/40 i 279/48. Nie wyraża zgody na przeniesienie ruchu kołowego 
z centralnego skrzyżowania osiedla Nowosolna w drogi osiedlowe, które mają tworzyć tzw. 
ring. 
 
Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
 
Wyjaśnienie:  
Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 
wyznaczenie zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad 
modernizacji, rozbudowy i budowy układów komunikacji. Plan miejscowy musi zapewnić 
faktyczne zabezpieczenie interesów właścicieli nieruchomości nim objętych, w tym dostępu 
do drogi publicznej dla działek budowlanych – zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który definiuje działkę budowlaną 
jako „nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, 
dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej 
spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów 
i aktów prawa miejscowego”. Mając na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który mówi o potrzebie 
kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia do 
minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa system 
komunikacji oparty na sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny 
budowlane i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy, który musi być przygotowany 
na zwiększającą się liczbę mieszkańców osiedla. Wraz ze zwiększającą się liczbą 
mieszkańców osiedla, układ komunikacyjny wymaga rozbudowy i podwyższenia standardów. 
Drogi projektowane na części nieruchomości wnoszącego uwagę są koniecznym 
uzupełnieniem i uporządkowaniem struktury komunikacyjnej ze względu na zwiększenie 
przelotowości ulic oraz możliwości obsługi działek budowlanych. Należy podkreślić, 
że przedmiotowe działki nie utracą możliwości wjazdu samochodów ciężarowych. 
Wspomniane w uwadze decyzje o warunkach zabudowy oraz o pozwoleniu na budowę nie są 
wyrazem polityki przestrzennej miasta, ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, nie wskazuje obowiązku dostosowywania planów do 
tych decyzji. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, przeznaczenie terenu ustalane jest dopiero w planie. 
Aktualne zagospodarowanie działki nr 279/48 nie znajduje odzwierciedlenia w decyzjach 
administracyjnych, brak jest więc podstaw do jego uwzględnienia w projekcie planu. 
 
Poniższe uwagi o numerach: 1234-1236, 1240 posiadają taką samą treść i zostały 
rozpatrzone wspólnie. 
Uwaga nr 1234 –   

       (data wpływu uwagi 07.11.2017 r., data nadania: 03.11.2017 r.) 
Uwaga nr 1235 –   
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       (data wpływu uwagi 06.11.2017 r., data nadania: 03.11.2017 r.) 
Uwaga nr 1236 –   

       (data wpływu uwagi 06.11.2017 r., data nadania: 03.11.2017 r.) 
Uwaga nr 1240 –   

       (data wpływu uwagi 10.11.2017 r., data nadania: 03.11.2017 r.) 
 
Uwagi dotyczą: 
Nieruchomości zlokalizowanych przy ulicy Mandarynkowej 9, 23, 26. 
 
Treść uwag: 
Składający uwagi: 
1. Nie wyrażają zgody na podłączenie wewnętrznej drogi - 1.4KDW do zewnętrznego układu 

drogowego – 21KDD od strony zachodniej ul. Mandarynkowej. 
2. Proponują przekształcenia drogi 21KDD w ciąg komunikacyjny wyłączony z ruchu 

samochodowego. 
3. Proponują uwzględnienie w planie priorytetowości obwodnicy osiedla Nowosolna. 
 
Prezydent Miasta Łodzi częściowo uwzględnił uwagi. 
 
Wyjaśnienie:  
Nie uwzględnia się uwag w zakresie braku zgody na podłączenie drogi 1.4KDW do 
zewnętrznego układu drogowego. Ulica Mandarynkowa, oznaczona w planie 1.4KDW jest 
drogą wewnętrzną, nie jest drogą publiczną. W gestii właściciela tej drogi jest decyzja, komu 
droga będzie udostępniana. Wobec zastosowania w wyłożonym do publicznego wglądu 
projekcie planu rozwiązania, o które wnoszą wnoszący uwagę, uwagi formalnie nie 
uwzględnia się. 
Uwzględnia się uwagi w zakresie przekształcenia drogi 21KDD w ciąg komunikacyjny 
wyłączony z ruchu samochodowego. Droga zostanie przekształcona na ciąg pieszo-rowerowy. 
Nie uwzględnia się uwag w zakresie ustalenia priorytetowości powstania obwodnicy osiedla. 
Ustalenia planu nie podlegają etapowaniu. Plan jest całościowym dokumentem, ustalającym 
docelowy sposób zagospodarowania nieruchomości. 
 
Uwaga nr 1238 –   

      (data wpływu uwagi 06.11.2017 r., data nadania: 02.11.2017 r.) 
 
Uwaga dotyczy: 
Nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy Grabińskiej 7a, działka o numerze53/30. 
 
Treść uwagi: 
Składająca uwagę do projektu planu zgłasza zastrzeżenia, polegające na: 
1. Zaprojektowaniu terenów zieleni o charakterze naturalnym – 5.1Zn, dla których według 

projektu uchwały będą obowiązywały ustalenia: 
− zakaz budowy nowych budynków; 
− zakaz podziału nieruchomości na działki o powierzchni mniejszej niż 3000 m²;  
− szerokość frontu działki w przypadku podziału nie może być mniejsza niż 30 m 

podczas gdy obecnie szerokość działki jest mniejsza od tej wartości. 
2. Wadliwe oznaczenie granic doliny rzeki Miazgi i wadliwe zaznaczenie linii koncentracji 

wód spływowych podczas gdy dolina oraz linia koncentracji powinna przebiegać 
kilkadziesiąt metrów w kierunku północno – wschodnim. 



Wnosz'lca nie wyrai:a zgody na przeznaczenie dzialki 0 numerze 53/30 na tereny zieleni 
o charakterze naturalnym kosztem terenow budowlanych. 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzgl~dnil uwagi. 

Wyjasnienie: 
Nie uwzglc:dnia sic: uwagi w zakresie przeznaczenia calej dzialki 0 numerze 53/30 pod teren 
zabudowy mieszkaniowej. Studium uwarunkowait i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi, przyjc:te uchwal'l Nr LXIXl1753118 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 28 marca 2018 r., zmienion'l uchwal'l Nr VV215/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
6 marca 2019 r., okresla kierunek zmian w przeznaczeniu przewai:aj'lcej czc:sci dzialki na 
tereny zieleni urz'ldzonej 0 powierzchni minimum 3ha i dolin rzecznych w strefie 
zurbanizowanej. Na terenach tych nie jest dopuszczalna zabudowa mieszkaniowa. Na czc:sci 
przylegaj'lcej do ul. Grabinskiej Studium okresla kierunek zmian w przeznaczeniu 
dzialki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym "ustalenia studium 
S'l wiClZ'lCe dla organow gminy przy sporz'ldzaniu planow miejscowych". W zwiC}Zku 
z powyZszym w projekcie planu dzialka w wic:kszosci pozostanie przeznaczona pod zielen 
naturaln'l, w czc:sci polozonej przy ul. Grabinskiej - pod zabudowc: mieszkaniow'l 
j ednorodzinn'l. 
Zasic:g doliny rzeki Miazgi opiera sic: 0 opracowanie specjalistyczne wykonane na potrzeby 
planu i studium. 

d~~;;Z;Y 
Hanna ZDANOWSKA 
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