
ZARZl\DZENIE Nr2392 NIII/19 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia Q5 pazdziernika 2019 r. 

zmieniaj~ce zarz~dzenie w sprawie rozpatrzenia uwag zlozonych do wylozonego 
do publicznego wgl~du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla cz~sci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic: Pomorskiej i Wi~czynskiej -

poludniowej cz~sci osiedla Nowosolna. 

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 LXXIII1512113 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 23 paidziemika 2013 r. w sprawie 
przyst'lPienia do sporz'ldzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla cz~sci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic: Pomorskiej i Wi'lczyilskiej -
poludniowej cz~sci osiedla Nowosolna 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. W zarz'ldzeniu Nr 9029NIV18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 27 lipca 2018 r. 
w sprawie rozpatrzenia uwag zlozonych do wylozonego do publicznego wgl'ldu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz~sci obszaru miasta Lodzi 
polozonej w rejonie ulic: Pomorskiej i Wi'lczyilskiej - poludniowej cz~sci 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. 



Zaht-cznik 
do zarz,!dzenia Nr 2,gZ/VIII/19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia Q5 pazdziernika 2019 r. 

Rozstrzygni~cie 0 sposobie rozpatrzenia uwag zlozonych do wylozonego do publicznego 
wgl~du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla cz~sci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie utic: 
Pomorskiej i Wi~czynskiej - poludniowej cz~sci osiedla Nowosolna. 

Projekt mleJscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czysci obszaru 
miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic: Pomorskiej i Wi'!czynskiej - poludniowej czysci 
osiedla Nowosolna, zostal wylozony do publicznego wgl,!du w okresie od 16 sierpnia 
do 3 pazdziernika 2017 r. W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotycz,!cych projektu 
planu, tj. do dnia 24 pazdziernika 2017 r. wplyn~lo 28 uwag. Zlozone uwagi zostaly 
ponumerowane w celu ulatwienia ich identyfikacji. 

Uwaga nr 1 •••••• (data wplywu uwagi 21.08.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialki 0 numerze 160/38 w obrybie W -48. 

Trese uwagi: 
Skladaj,!cy uwagy wnosi 0 odrzucenie planu w calosci i sporz,!dzenie projektu, 
kt6ry wyprowadzi ruch z osiedla, bez zmieniania aktualnego ukladu ulic. Stwierdza, 
ze "Miejska Pracownia Urbanistyczna poprzez projekt przebiegu drogi 1 KDZ 
przez poludniow,! czyse osiedla Nowosolna pr6buje tworzye nowy dojazd do autostrady Al 
o standardzie drogi szybkiego ruchu 0 szerokosci pas a drogowego 22,Sm". 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzgl~dnil uwagi. 

Wyjasnienie: 
Projekt planu jest sporz'!dzany zgodnie z zarz,!dzeniem Nr 1464NIIII19 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu sporz,!dzania 
miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego dla miasta Lodzi na lata 2019-2024+. 
Jednym z cel6w sporz,!dzenia mmeJszego mIeJscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego jest wyznaczenie zasiygu teren6w przeznaczonych pod urbanizacjy 
oraz okreslenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy uklad6w komunikacji. Plan 
miejscowy powinien stanowie faktyczne zabezpieczenie interes6w wlascicieli nieruchomosci 
nim objytych, w tym dostypu do drogi publicznej dla dzialek budowlanych - zgodnie z art. 2 
pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
kt6ry definiuje dzialky budowlan,! jako "nieruchomose gruntow,! lub dzialky gruntu, kt6rej 
wielkose, cechy geometryczne, dostyp do drogi publicznej oraz wyposazenie w urz,!dzenia 
infrastruktury technicznej spelniaj,! wymogi realizacji obiekt6w budowlanych wynikaj,!ce 
z odrybnych przepis6w i akt6w prawa miejscowego". Maj,!c na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 



ktory stanowi 0 potrzebie ksztaltowania struktur przestrzennych z now'! zabudow,! 
"przy uwzglydnieniu d,!zenia do minimalizowania transportochlonnosci ukladu 
przestrzennego " , plan okresla tereny inwestycyjne wraz z systemem komunikacji opartym 
na sieci drog publicznych, z wykorzystaniem drog juz funkcjonuj,!cych. Nowa siee drog 
obsruguje nowe tereny budowlane i jednoczesnie odci,!za istniej,!cy uklad drogowy. 
Projektowany przebieg drog jest konsekwencj,! istniej,!cego zagospodarowania 
nieruchomosci. 
Nalezy podkreslie, ze planowana w wylozonym do publicznego wgl,!du projekcie planu droga 
1 KDZ nie jest drog,! szybkiego ruchu, a drog,! zbiorcz,! 0 przekroju 1/2, to jest 
jednojezdniow,! z jednym pasem ruchu w kazd,! strony. Jej charakter bydzie ksztaltowala 
szeroka przestrzen dla mieszkancow - zielen, chodniki, sciezki rowerowe. Na skutek 
rozpatrzenia uwag jej klasa zostanie obnizona do drogi lokalnej. Roly dojazdu do autostrady 
bydzie pelnHa tylko droga 1 KDGP - obwodnica osiedla Nowosolna . 

Uwaga nr 2 •••••••• (data wplywu uwagi 31.08.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialki 0 numerze 160/48 w obrybie W -48. 

Trese uwagi: 
Skladaj,!ca uwagy wnosi 0 odrzucenie planu w calosci i sporz,!dzenie projektu, 
ktory wyprowadzi ruch z osiedla, bez zmieniania aktualnego ukladu ulic. 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzgl~dnil uwagi. 

Wyjasnienie: 
Projekt planu jest sporz'!dzany zgodnie z zarz,!dzeniem Nr 1464/VIII/19 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu sporz,!dzania 
miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego dla miasta Lodzi na lata 2019-2024+. 
Jednym z celow sporz,!dzenia mmeJszego mteJscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego jest wyznaczenie zasiygu terenow przeznaczonych pod urbanizacjy 
oraz okreslenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy ukladow komunikacji. Plan 
miejscowy powinien stanowie faktyczne zabezpieczenie interesow wlascicieli nieruchomosci 
nim objytych, w tym dostypu do drogi publicznej dla dzialek budowlanych - zgodnie z art. 2 
pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
ktory definiuje dzialky budowlan,! jako "nieruchomose gruntow,! lub dzialky gruntu, ktorej 
wielkose, cechy geometryczne, dostyp do drogi publicznej oraz wyposazenie w urz,!dzenia 
infrastruktury technicznej spelniaj,! wymogi realizacji obiektow budowlanych wynikaj,!ce 
z odrybnych przepisow i aktow prawa miejscowego". Maj,!c na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
ktory stanowi 0 potrzebie ksztaltowania struktur przestrzennych z now'! zabudow,! 
"przy uwzglydnieniu d,!zenia do minimalizowania transportochlonnosci ukladu 
przestrzennego", plan okresla tereny inwestycyjne wraz z systemem komunikacji opartym 
na sieci drog publicznych, z wykorzystaniem drog juz funkcjonuj,!cych. Nowa siee drog 
obsluguje nowe tereny budowlane i jednoczesnie odci,!za istniej,!cy uklad drogowy. 
Projektowany przebieg drog jest konsekwencj,! istniej,!cego zagospodarowania 
nieruchomosci. 
Nalezy podkreslie, ze planowana w wylozonym do publicznego wgl,!du projekcie planu droga 
1 KDZ nie jest drog,! szybkiego ruchu, a drog,! zbiorcz,! 0 przekroju 112, to jest 
jednojezdniow,! z jednym pasem ruchu w kazd,! strony. Jej charakter bydzie ksztaltowala 



szeroka przestrzen dla mieszkancow - zielen, chodniki, sciezki rowerowe. Na skutek 
rozpatrzenia uwag jej klasa zostanie obnizona do drogi lokalnej. Roly dojazdu do autostrady 
bydzie pelnila tylko droga 1 KDGP - obwodnica osiedla Nowosolna . 

Uwaga nr3 •••••• (data wplywu uwagi 14.09.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialki 0 numerze 160/38 w obrybie W -48. 

Trese uwagi: 
Skladaj,!cy uwagy ponownie wnosi 0 odrzucenie planu w calosci i sporz,!dzenie projektu, 
ktory wyprowadzi ruch z osiedla, bez zmieniania aktualnego ukladu ulic. Stwierdza, 
ze "Miejska Pracownia Urbanistyczna poprzez projekt przebiegu drogi I KDZ 
przez poludniow,! czt(se osiedla Nowosolna probuje tworzye nowy dojazd do autostrady Al 
o standardzie drogi szybkiego ruchu 0 szerokosci pas a drogowego 22,5m". Wyraza swoje 
oburzenie wobec przyjt(tych rozwi,!zan planistycznych, podkreslaj,!c ze mieszkancy 
Nowosolnej nie dopuszcz'! "do zniszczenia osiedla". 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzglftdnil uwagi. 

Wyjasnienie: 
Projekt planu jest sporz'!dzany zgodnie z zarz,!dzeniem Nr I464/VIIII19 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu sporz,!dzania 
miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego dla miasta Lodzi na lata 2019-2024+. 
Jednym z celow sporz,!dzenia ntnteJszego mleJscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego jest wyznaczenie zasiygu terenow przeznaczonych pod urbanizacjy 
oraz okreslenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy ukladow komunikacji. Plan 
miejscowy powinien stanowie faktyczne zabezpieczenie interesow wlascicieli nieruchomosci 
nim objytych, w tym dostypu do drogi publicznej dla dzialek budowlanych - zgodnie z art. 2 
pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
ktory definiuje dzialkt( budowlan,! jako "nieruchomose gruntow,! lub dzialky gruntu, ktorej 
wielkose, cechy geometryczne, dostyp do drogi publicznej oraz wyposazenie w urz,!dzenia 
infrastruktury technicznej spelniaj,! wymogi realizacji obiektow budowlanych wynikaj,!ce 
z odrybnych przepisow i aktow prawa miejscowego". Maj,!c na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ktory 
stanowi 0 potrzebie ksztahowania struktur przestrzennych z now'! zabudow,! 
"przy uwzglydnieniu d,!zenia do minimalizowania transportochlonnosci ukladu 
przestrzennego", plan okresla tereny inwestycyjne wraz z system em komunikacji opartym 
na sieci drog publicznych, z wykorzystaniem drog juz funkcjonuj,!cych. Nowa siee drog 
obsluguje nowe tereny budowlane i jednoczesnie odci,!za istniej,!cy uklad drogowy. 
Projektowany przebieg drog jest konsekwencj,! istniej,!cego zagospodarowania 
nieruchomosci. 
Nalezy podkreslie, ze planowana w wylozonym do publicznego wgl,!du projekcie planu droga 
1 KDZ nie jest drog,! szybkiego ruchu, a drog,! zbiorcz,! 0 przekroju 1/2, to jest 
jednojezdniow,! z jednym pasem ruchu w kazd,! strony. Jej charakter bydzie ksztaltowala 
szeroka przestrzen dla mieszkancow - zielen, chodniki, sciezki rowerowe. Na skutek 
rozpatrzenia uwag jej klasa zostanie obnizona do drogi lokalnej. Roly dojazdu do autostrady 
bydzie pelnila tylko droga 1 KDGP - obwodnica osiedla Nowosolna. 



Uwaga nr 4 ••••••••••• (data wplywu uwagi 15.09.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Ozialki 0 numerze 160/15; trese uwagi odnosi siy do ustalen calego planu. 

Trese uwagi: 
Skladaj~ca uwagy wnosi 0: 

budowy obwodnicy osiedla Nowosolna, 
zachowanie dotychczasowego ukladu ulic w okolicach Rynku Nowosolna, 
wprowadzenie strefy zamieszkania na wszystkich ulicach wewn~trz osiedla Nowosolna 
i wyprowadzenie z nich ruchu tranzytowego. 

Stwierdza, ze: 
"Miejska Pracownia Urbanistyczna poprzez projekt przebiegu drogi 1 KOZ przez 
poludniow~ czyse osiedla Nowosolna probuje tworzye nowy dojazd do autostrady Al 
o standardzie drogi szybkiego ruchu 0 szerokosci pasa drogowego 22,5m", 
funkcja ekologiczna Ooliny rzeki Miazgi powinna gorowae nad innymi funkcjami 
i skutkowae ograniczeniem inwestycji na terenie Nowosolnej czego nie da siy zachowae 
poprzez wybetonowanie doliny, ktore spowoduje podniesienie wod gruntowych 
na terenach s~siednich i podtopienia budynkow. 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzgl~dnil uwagi. 

Wyjasnienie: 
Jednym z celow sporz~dzenia ntnteJszego mteJscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego jest wyznaczenie zasiygu terenow inwestycyjnych przeznaczonych 
pod urbanizacjy, w tym terenow zabudowy mieszkaniowej oraz okreslenie zasad 
modernizacji, rozbudowy i budowy ukladu komunikacji. Zasiyg urbanizacji osiedla okreslony 
w projekcie planu jest zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowan i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi zatwierdzonym uchwal~ Nr LXIX/1753/18 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienionym uchwal~ Nr VII215/19 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., Plan miejscowy powinien stanowie faktyczne 
zabezpieczenie interesow wlascicieli nieruchomosci nim objytych, w tym dostypu do drogi 
publicznej dla dzialek budowlanych. Maj~c na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ktory stanowi 0 potrzebie 
ksztaltowania struktur przestrzennych z now~ zabudow~ "przy uwzglydnieniu d~zenia 
do minimalizowania transportochlonnosci ukladu przestrzennego" , plan okresla system 
komunikacji oparty na sieci drog publicznych. Nowa siee drog obsluguje nowe tereny 
budowlane i jednoczesnie - wraz z projektowan~ w planie obwodnic~ - odci~za istniej~cy 

uklad drogowy, przy czym zaklada siy, ze obwodnica wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum 
osiedla, a pozostale drogi spowoduj~ rozproszenie ruchu lokalnego. Rynek Nowosolna nie 
jest wl~czony w obszar objyty opracowaniem niniejszego planu. Regulacje zasad ruchu, takie 
jak wprowadzenie stref zamieszkania, nie lez~ w gestii planu, zalez~ od zarz~dcy drogi. 
Projektowany przebieg drog jest zgodny z rozporz~dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny 
odpowiadae drogi publiczne i ich usytuowanie oraz uwzglydnia obecne zagospodarowanie 
nieruchomosci (Oz. U. z 2016 r. poz. 124). 
Nalezy podkresIie, ze planowana w wylozonym do publicznego wgI~du projekcie planu droga 
1 KOZ nie jest drog~ szybkiego ruchu, a drog~ zbiorcz,! 0 przekroju 1/2, to jest 
jednojezdniow~ z jednym pasem ruchu w kazd,! strony. Jej charakter bydzie ksztaltowala 
szeroka przestrzen dla mieszkancow - zielen, chodniki, sciezki rowerowe. Na skutek 



rozpatrzenia uwag jej klasa zostanie obnizona do drogi lokalnej. Roly dojazdu do autostrady 
bydzie pelnila tylko droga 1 KDGP - obwodnica osiedla Nowosolna. 
Realizacja drogi 1 KDZ przewiduje budowy kanalizacji deszczowej, droga nie bydzie 
wplywala na zwiykszenia wystypuj,!cego juz zagrozenia podtopieniem powstalej w dolinie 
zabudowy. Zadaniem projektowanej kanalizacji jest ochrona przed zalewaniem wodami 
pochodz,!cymi z opad6w i roztop6w. Droga, jako obiekt niekubaturowy, nie zaburzy 
jednoczesnie funkcji przewietrzaj,!cej doliny rzeki Miazgi . 

Uwaga nr 5 ••••••• (data wplywu uwagi 15.09.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialki 0 numerze 160/15. 

Trese uwagi: 
Skladaj,!cy uwagy wnosi 0 zmiany do planu, przedstawiaj,!c 3 warianty: 
- wariant 1: rezygnacja z przebiegu ulicy 1 KDZ wzdluz dzialek 0 numerach: 160/13, 

160114, 160115, 160/16, 160/17, 160118, 160119, przeniesienie jej roli na istniej,!c,! drogy 
z wylotem w okolicach ul. Pomorskiej 15, 
wariant 2: odsuniycie planowanej drogi 1 KDZ 0 co najmniej 30 m od granic ww. dzialek, 
wariant 3: minimalizacja uci,!zliwosci drogi 1 KDZ poprzez pas zieleni izolacyjnej 
i odsuniycie jezdni w ramach pasa drogowego jak najdalej od osiedla Sloneczne 
Wzg6rza. 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzgl~dnil uwagi. 

Wyjasnienie: 
Rozwi,!zania proponowane w uwadze dotycz'! obszaru polozonego poza gramcaml 
opracowania projektu planu. 
Jednym z cel6w sporz,!dzenia mmeJszego mleJscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego jest wyznaczenie zasiygu teren6w inwestycyjnych przeznaczonych 
pod urbanizacjy, w tym terenow zabudowy mieszkaniowej oraz okreslenie zasad 
modernizacji, rozbudowy i budowy ukladu komunikacji. Maj,!c na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kt6ry 
stanowi 0 potrzebie ksztahowania struktur przestrzennych z now'! zabudow,! 
"przy uwzglydnieniu dqzenia do minimalizowania transportochlonnosci ukladu 
przestrzennego", plan okresla system komunikacji oparty na sieci drog publicznych. 
Dla publicznego ukladu komunikacyjnego istotnym jest, aby byl rozwijany ekonomicznie, 
to jest aby nie powielae drog pelniqcych ty sam,! funkcjy i nie wydluzae ich tras 
oraz zachowae droznose tego ukladu i tworz'!cych go ulic. Ze wzglydu na powyzsze droga 
1 KDZ jest koniecznym elementem ukladu komunikacyjnego, zarowno obslugujqcym tereny 
budowlane, jak i przeprowadzaj'!cym ruch. W projekcie planu zostala poprowadzona 
w terenie wolnym od zabudowy. Nalezy podkreslie, ze planowana w wylozonym 
do publicznego wglqdu projekcie planu droga 1 KDZ zostala zaprojektowana jako droga 
z jednym pasem ruchu w kazd,! strony, z szerok,! przestrzeni,! dla mieszkanc6w (zielen, 
chodniki, sciezki rowerowe). Tak zaprojektowany przekr6j drogi minimalizuje jej uciqzliwose 
dla mieszkancow s,!siednich terenow. Na skutek rozpatrzenia uwag jej klasa zostanie 
obnizona do drogi lokalnej. 



Uwaga nr 6 •••••• (data wplywu uwagi 19.09.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialki 0 numerze 192/2 w obrybie W -48. 

Trese uwagi: 
Skladaj~ca uwagy wnosi 0 wyl~czenie dzialki 0 numerze 192/2 z terenu przeznaczonego 
na teren zieleni naturalnej Zn, informuj~c, ze w dniu 30.09.2015 r. wydana zostala decyzja 
DAR-UA-I.2087.2015 0 zatwierdzeniu projektu budowlanego z pozwoleniem na budowy 
zespolu 22 budynk6w jednorodzinnych. 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzgl-rdnil uwagi. 

Wyjasnienie: 
Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, 
zatwierdzone uchwal~ Nr LXIX/1753118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., 
zmienione uchwal~ Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., okresla 
kierunek zmian w przeznaczeniu czysci dzialki, kt6rej dotyczy uwaga, na tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz czysci na tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
uzytkowane rolniczo, na kt6rych to terenach Studium nie dopuszcza zabudowy 
mieszkaniowej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym "ustalenia studium s~ wi~z~ce dla organ6w gminy 
przy sporz~dzaniu plan6w miejscowych". CZyse dzialki polozona od strony ul. Pomorskiej 
jest przeznaczona, zgodnie z ustaleniami Studium, pod zabudowy mieszkaniow~ 

jednorodzinn~, pozostala czyse pod zielen naturaln~. 
Odnosnie wydanego pozwolenia na budowy, wskazuje siy, iz uchwalenie planu 
miejscowego nie ma wpl)'wu na wydan~ wczesniej ostateczn~ decyzjy 0 pozwoleniu 
na budowy (nie odbiera mozliwosci real izacj i tego pozwolenia). Sprzecznose ustalen planu 
z pozwoleniem na budowy jest podyktowana przepisami prawa . 

Uwaga nr 7 ••••••• (data wplywu uwagi 29.09.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialek 0 numerach 361113 - 362/20 w obrybie W-47. 

Trese uwagi: 
Skladaj~cy uwagy nie wyraza zgody na przeznaczenie dzialek rolnych pod teren zieleni, 
wnosz~c 0 przeznaczenie terenu pod budownictwo mieszkalne i inwestycje. 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzgl-rdnil uwagi. 

Wyjasnienie: 
Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, 
zatwierdzone uchwal~ Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., 
zmienione uchwal~ Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., okresla 
kierunek zmian w przeznaczeniu dzialki 0 numerze ewidencyjnym 361113 czysciowo 
na funkcjy teren6w zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na duzych dzialkach, czysciowo 
na tereny aktywne przyrodniczo, w tym uzytkowane rolniczo oraz czysciowo pod przebieg 
ulicy klasy g16wnej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym "ustalenia studium s~ wi~z~ce dla organ6w gminy 



przy sporz'ldzaniu planow miejscowych". W zwi'lzku z powyzszym, w projekcie planu cz~se 
dzialki polozona przy ul. Pomorskiej zostala przeznaczona pod zabudow~ mieszkaniow'l 
jednorodzinn'l, cz~se dzialki przeznaczono pod pas drogowy, a pozostal'l cz~se - na tereny 
zieleni naturalnej, na ktorych Studium nie dopuszcza zabudowy mieszkaniowej. 
Dzialka 0 numerze 362/20 nie istnieje w ewidencji gruntow i budynkow . 

Uwaga nr 8 ••••••• (data wplywu uwagi 5.10.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialki 0 numerze 362/16 w obr~bie W-47. 

Trese uwagi: 
Skladaj'lcy uwagy wnosi 0 zwiykszenie wskaznika powierzchni zabudowy terenu dla 6MN 
z 15% do maksimum 25%. 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzgl~dnil uwagi. 

Wyjasnienie: 
Z uwagi na koniecznose uwzglydnienia w planie wymagan ladu przestrzennego, czyli 
uksztaltowania przestrzeni w sposob tworz'lcy harmonijn'l calose, uwzgl~dniaj'lcy m.in. 
uwarunkowania kompozycyjno-estetyczne, ustalenia planu zakladaj'l takie wskazniki 
zabudowy i zagospodarowania terenu, aby nowa zabudowa nawi'lzywala swoimi gabarytami 
do zabudowy istniej'lcej. Nalezy podkreslie, ze w wyniku ponownej analizy stanu istniej'lcego 
dokonana zostanie korekta ustalen planu w zakresie wskaznikow zabudowy 
i zagospodarowania terenu. Wartose wskaznikow zostanie zroznicowana ze wzgl~du 

na powierzchni~ dzialki i lokalizacj~ terenu, tak aby docelowe gabaryty zabudowy na roznych 
terenach pozostaly podobne i harmonijne. Dla terenu, w ktorym znajduje siy dzialka obj~ta 
uwag'l, wskaznik ten b~dzie wynosie: dla dzialek 0 powierzchni do 1000 m2 - maksimum 
30%, dla dzialek 0 powierzchni powyzej 1000 m2 do 1600 m2 

- maksimum 25%, dla dzialek 
o powierzchni powyzej 1600 m2 do 2200 m2 

- maksimum 20%, zas dla dzialek 0 powierzchni 
powyzej 2200 m2 

- maksimum 15% . 

Uwaga nr 9 •••••••• (data wplywu uwagi 6.10.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialek 0 numerach: 17016, 172/1 w obrybie W -48. 

Trese uwagi: 
Skladaj'lca uwagy nie wyraza zgody na przeznaczenie terenu na zielen. 
Z tresci uwagi wynika, ze skladaj'lca uwag~ wnosi 0 przeznaczenie terenu pod zabudow~. 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzgl~dnil uwagi. 

Wyjasnienie: 
Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, 
zatwierdzone uchwal'l Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., 
zmienione uchwal'l Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., okresla 
kierunek zmian w przeznaczeniu dzialek, ktorych dotyczy uwaga, czysciowo na funkcjy 
terenow 0 przewadze zabudowy mieszkaniowej w ukladach ulicowych oraz na tereny 
aktywne przyrodniczo, w tym uzytkowane rolniczo, na ktorych Studium nie dopuszcza 



zabudowy. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym "ustalenia studium s~ wiqZ~ce dla organow gminy 
przy sporz~dzaniu planow miejscowych". W zwi~zku z powyzszym, w projekcie planu czyse 
dzialki 0 numerze 170/6 polozona przy ul. Wi~czynskiej zostala przeznaczona pod zabudowy 
mieszkaniow~ jednorodzinn~, pozostala czyse oraz dzialka 17211 (w calosci) na tereny zieleni 
naturalnej. 

Uwaga nr 10 - _____ ••••••••••••••••••••••• 
(data wplywu uwagi 6.10.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialek 0 numerach: 194/11, 194112, 194/13. 

Trese uwagi: 
Skladaj~cy uwagy nie wyrazaj~ zgody na ustalenie stanowisk archeologicznych na odcinku 
Pomorska 539, nr dzialek: 194111, 194112, 194113. Wnosz~ 0 przeznaczenie dzialek 
o numerach: 194/11, 194/12, 194/13 jako tereny przemyslowe, przemyslowo-uslugowe 
oraz centra logistyczne. 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzgl-rdnil uwagi. 

Wyjasnienie: 
Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym w planie miejscowym okresla siy obowi~zkowo zasady 
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow. Na przedmiotowych dzialkach projekt planu 
nie wskazuje stanowisk archeologicznych. Dzialka 0 numerze 194112 jest czysciowo objyta 
stref~ ochrony archeologicznej. Stanowisko archeologiczne zlokalizowane jest na dzialce 
o numerze 194/3. Strefa ochrony archeologicznej i stanowisko zostaly wskazane i uzgodnione 
przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Lodzi. 
Odnosnie przeznaczenia ww. dzialek jako tereny przemyslowe, przemyslowo-uslugowe 
oraz centra logistyczne, Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi, zatwierdzone uchwal~ Nr LXIX/1753118 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwal~ Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 6 marca 2019 r., okresla kierunek zmian w przeznaczeniu dzialek, ktorych dotyczy 
uwaga, czysciowo na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, czysciowo na tereny 
aktywne przyrodniczo, w tym uzytkowane rolniczo oraz czysciowo pod ulicy klasy glownej. 
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym "ustalenia studium s~ wi~z~ce dla organow gminy przy sporz~dzaniu planow 
miejscowych". W zwi~zku z powyzszym w projekcie planu na czysciach dzialek 0 numerach 
194111 i 194/13 wytyczono pas drogowy, czysci z dzialek polozonych przy ul. Pomorskiej 
przeznaczone zostaly pod zabudowy mieszkaniow~ jednorodzinn~. Dla pozostalej czysci 
Studium okresla kierunek zmian w przeznaczeniu na tereny zieleni naturalnej. Na zadnym 
z tych terenow Studium nie dopuszcza funkcji przemyslowej, uslugowej ani centrow 
logistycznych. 

Uwaga nr 11-__ •• __ ••• ____________ •••••••• " 
(data wplywu uwagi 6.10.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialki 0 numerze 194/3. 



Trese uwagi: 
Skladaj,!cy uwagy nie wyrazaj'! zgody na: 
- ustalenie stanowisk archeologicznych na odcinku Pomorska 541, nr dzialki 194/3, 
- sciycie rogu dzialki 0 numerze 194/3 od strony nowo projektowanej drogi. 
Proponuj,! usytuowanie drogi w taki spos6b, aby zjazd na ni,! nie kolidowal z dzialk,!. Wnosz'! 
o przeznaczenie dzialki 0 numerze 194/3 jako tereny przemyslowe, przemyslowo-uslugowe 
oraz centra logistyczne. 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzglfrdnil uwagi. 

Wyjasnienie: 
Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym w planie miejscowym okresla siy obowi'lzkowo zasady 
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w. Stanowisko archeologiczne na dzialce 
o numerze 194/3 wraz ze stref,! ochrony archeologicznej zostaly wskazane i uzgodnione 
przez Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w w Lodzi. 
W zakresie przeznaczenia dzialki na tereny przemyslowe, przemyslowo-uslugowe i centra 
logistyczne, Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lodzi, zatwierdzone uchwal,! Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 
2018 r., zmienione uchwal,! Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., 
okresla kierunki zmian w przeznaczeniu dzialki, kt6rej dotyczy uwaga, czysciowo na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i czysciowo na tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
uzytkowane rolniczo. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym "ustalenia studium S,! wi,!z,!ce dla organ6w gminy 
przy sporz,!dzaniu plan6w miejscowych". W zwi,!zku z powyzszym w projekcie planu czyse 
dzialki polozona przy ul. Pomorskiej zostala przeznaczona pod zabudowy mieszkaniow,! 
jednorodzinn,!, pozostala czyse na tereny zieleni naturalnej. Na zadnym z tych teren6w 
Studium nie dopuszcza funkcji przemyslowej, uslugowej ani centr6w logistycznych. 
W zakresie braku zgody na sciycie rogu dzialki od strony nowo projektowanej drogi uwaga 
jest bezzasadna, gdyz przez teren dzialki nie jest wyznaczana zadna droga. 

Ponizsze uwagi 0 numerach: 12 i 15 posiadaj~ tak~ sam~ tresc i zostaly rozpatrzone 
wspolnie. 
Uwaga nr 12 
Uwaga nr 15 

Uwagi dotycza: 

,====== (data wplywu uwagi 9.10.2017 r.) 
• (data wplywu uwagi 12.10.2017 r.) 

Dzialki 0 numerze 187/19 w obrybie W-48. 

Trese uwag: 
Skladaj,!cy uwagi wnosi 0: 

- przeznaczenie calej dzialki 0 numerze 187/19 pod budownictwo mieszkaniowe 
i zakwalifikowanie jej do obszaru 9MN, a nie 10MN z mozliwosci'l wydzielania dzialek 
budowlanych 0 pow. min. 1000 m2 a nie 1500 m2

, 

- wyznaczenie nieprzekraczaj,!cych linii zabudowy od drogi 7KDD. 

Prezydent Miasta Lodzi cz~sciowo uwzgl~dnil uwagi. 



Wyjasnienie: 
Nie uwzglydnia siy uwagi w zakresie przeznaczenia calej dzialki 0 numerze 187/19 
pod budownictwo mieszkaniowe. Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi, zatwierdzone uchwal'l Nr LXIXI1753118 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwal'l Nr VII215119 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 6 marca 2019 r., okresla kierunek zmian w przeznaczeniu dzialki, ktorej dotyczy 
uwaga, czysciowo na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i czysciowo na tereny 
aktywne przyrodniczo, w tym uzytkowane rolniczo, na kt6rych Studium nie dopuszcza 
zabudowy. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym "ustalenia studium S'l wi'lz'lce dla organow gminy 
przy sporz'ldzaniu planow miejscowych". W zwi'lzku z powyzszym, w projekcie planu czyse 
dzialki polozona przy ul. Pomorskiej zostala przeznaczona pod zabudowy mieszkaniow'l 
jednorodzinn'l, pozostala czyse na tereny zieleni naturalnej. 
Uwzglydnia siy uwagy w zakresie dopuszczenia mozliwosci wydzielania dzialek 
o powierzchni minimalnej 1000 m2. Minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzialek 
budowlanych zostanie skorygowana. 
Uwzglydnia siy uwagy w zakresie wyznaczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy od strony 
drogi 7KDD. Przedmiotowy fragment rysunku planu zostanie skorygowany, w tym m.in. linia 
zabudowy obowi'lzuj'lca na opisanym fragmencie zostanie zmieniona na liniy zabudowy 
nieprzekraczaln'l. 

Ponizsze uwagi 0 numerach: 13 i 14 posiadaj~ tak~ sam~ tresc i zostaty rozpatrzone 
wspolnie. 
Uwaga nr 13 
Uwaga nr 14 

Uwagi dotycz'l: 

-======= (data wplywu uwagi 9.10.2017 r.) 
• (datawplywuuwagi 12.10.2017r.) 

Dzialki 0 numerze 187/9 w obrybie W -48. 

Trese uwag: 
Skladaj'lcy uwagi wnosi 0 przeznaczenie calej dzialki 0 numerze 187/9 pod budownictwo 
mieszkaniowe i zakwalifikowanie jej do obszaru 9MN. 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzgl~dnil uwag. 

Wyjasnienie: 
Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, 
zatwierdzone uchwal'l Nr LXIXI1753118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., 
zmienione uchwal'l Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., okresla 
kierunki zmian w przeznaczeniu dzialki, ktorej dotyczy uwaga, czysciowo na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i czysciowo na tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
uzytkowane rolniczo, na kt6rych Studium nie dopuszcza zabudowy. Zgodnie z art. 9 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym "ustalenia 
studium S'l wi'lz'lce dla organ6w gminy przy sporz'ldzaniu planow miejscowych". W zwi'lzku 
z powyzszym, w projekcie planu czyse dzialki polozona przy ul. Pomorskiej zostala 
przeznaczona pod zabudowy mieszkaniow'l jednorodzinn'l, pozostala czyse na tereny zieleni 
naturalnej. 



Uwaga nr 16 
(data wplywu uwagi 16.10.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Calego obszaru objt(tego projektem planu. 
Trese uwagi: 
Skladaj~cy uwagt( wnosz~ 0 umieszczenie w tekscie planu warunku: "dopoki nie zostanie 
uruchomiona obwodnica Nowosolnej, zadne "NIBY -USPRA WNIENIA" ruchu kolowego 
ul. Brzezinskiej nie powinny bye wdrazane jako z gory skazane na nieskutecznose". Z tresci 
uwagi mozna wywnioskowae, ze wnosi 0 zmiant( przeznaczenia z terenow zieleni urz~dzonej 
na teren zabudowy mieszkaniowej. 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzgl~dnil uwagi. 

Wyjasnienie: 
Plan jest calosciowym dokumentem, ustalaj~cym docelowy sposob zagospodarowania 
nieruchomosci. Nie wprowadza warunkow, na jakich moglaby sit( odbywae jego realizacja. 
W zakresie dopuszczenia mozliwosci lokalizacji zabudowy mieszkaniowej na terenach 
prywatnych, Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lodzi, zatwierdzone uchwal~ Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 
2018 r., zmienione uchwal~ Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., 
okresla kierunek zmian w przeznaczeniu czt(sci dzialek na tereny aktywne przyrodniczo, 
w tym uzytkowane rolniczo, na ktorych Studium nie dopuszcza nowej zabudowy 
mieszkaniowej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym "ustalenia studium s~ wi~z~ce dla organow gminy 
przy sporz~dzaniu planow miejscowych" . 

Uwaga nr 17 ••••••• (data wplywu uwagi 17.10.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialek 0 numerach: 168/12,13,14 w obrt(bie W -48. 

Trese uwagi: 
Skladaj~cy uwagt( wnosi 0 likwidacjt( drogi 1 KDZ lub przeprowadzenie jej w sladzie drogi 
istniej~cego podzialu (168/15). 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzgl~dnil uwagi. 

Wyjasnienie: 
Jednym z celow sporz~dzenia ntnteJszego mleJscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego jest wyznaczenie zasit(gu terenow inwestycyjnych przeznaczonych 
pod urbanizacjt(, w tym terenow zabudowy mieszkaniowej oraz okreslenie zasad 
modernizacji, rozbudowy i budowy ukladu komunikacji. Maj~c na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ktory 
stanowi 0 potrzebie ksztahowania struktur przestrzennych z now~ zabudow~ 

"przy uwzglt(dnieniu d~zenia do minimalizowania transportochlonnosci ukladu 
przestrzennego" , plan okresla system komunikacji oparty na sieci drog publicznych. 
Dla publicznego ukladu komunikacyjnego istotnym jest, aby byl rozwijany ekonomicznie, 
to jest aby nie powielae drog pelni~cych tt( sam~ funkcjt( i nie wydluzae ich tras 
oraz zachowae droznose tego ukladu i tworz~cych go ulic. Ze wzglt(du na powyzsze droga 



1 KDZ jest koniecznym elementem ukladu komunikacyjnego, zarowno obsluguj~cym tereny 
budowlane, jak i przeprowadzaj~cym ruch. Z uwagi na istniej~ce zagospodarowanie - to jest 
powstal~ zabudowt(, nie ma rowniez juz mozliwosci przeprowadzenia jej po dzialce 
o numerze ewidencyjnym 168/15. W tym przypadku konczylaby sit( slepo 
na ul. Wi~czynskiej, czyli nie spelnialaby swojej roli lub wymuszalaby wyburzenie cZt(sci 
istniej~cej zabudowy. W projekcie planu zostala poprowadzona w terenie wolnym 
od zabudowy. Nalezy podkreslie, ze na skutek rozpatrzenia uwag jej klasa zostanie obnizona 
do drogi lokalnej. 

Uwaga nr 18 
(data wplywu uwagi 23.10.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialki 0 numerze 193/6 w obrt(bie W -48. 

Trese uwagi: 
Skladaj~cy uwagt( wnosz~ 0 przeznaczenie terenu pod zabudowt( mieszkaniow~ 

jednorodzinn~ wraz z niezbt(dn~ do jej obslugi drog~. Nie wyrazaj~ zgody na przeznaczenie 
cZt(sci terenu (przylegaj~cego do ulicy Pomorskiej) na drogt( dojazdow~ do wlasnosci 
polozonych powyzej. 

Prezydent Miasta Lodzi cZftsciowo uwzglftdnil uwagft. 

Wyjasnienie: 
Nie uwzglt(dnia sit( uwagi w zakresie przeznaczenia dzialki pod zabudowt( mieszkaniow~ 
jednorodzinn~. Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lodzi, zatwierdzone uchwal~ Nr LXIXI1753118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 
2018 r., zmienione uchwal~ Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., 
okresla kierunek zmian w przeznaczeniu dzialki, ktorej dotyczy uwaga, cZt(sciowo na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i cZt(sciowo na tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
uzytkowane rolniczo, na ktorych Studium nie dopuszcza nowej zabudowy. Zgodnie z art. 9 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
"ustalenia studium s~ wi~z~ce dla organow gminy przy sporz~dzaniu planow miejscowych". 
W zwi~zku z powyzszym, w projekcie planu cZt(se dzialki polozona przy ul. Pomorskiej 
zostala przeznaczona pod zabudowt( mieszkaniow~ jednorodzinn~, pozostala cZt(se na tereny 
zieleni naturalnej. 
Uwzglt(dnia sit( uwagt( w zakresie braku zgody na przeznaczenie terenu pod drogt( dojazdow~. 
Do projektu planu zostan~ wprowadzone zmiany wynikaj~ce z rezygnacji z drog 6KDD 
i 7KDD. 

Ponizsze uwagi 0 numerach: 19 i 20 posiadajq takq samq tresc i zostaly rozpatrzone 
wspolnie. 
Uwaga nr 19 
Uwaga nr20 

Uwagi dotycza: 

:======~(~da:t~a~w~p~IYWU uwagi 24.10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 24.10.2017 r.) 

Dzialki 0 numerze 160/38 w obrt(bie W -48 



Trese uwag: 
Skladaj,!cy uwagi wnosz'! 0 odrzucenie planu w calosci i sporz,!dzenie projektu, 
ktory wyprowadzi ruch z osiedla, bez zmieniania aktualnego ukladu ulic. 

PrezydeDt Miasta Lodzi Die uwzgl~dDii uwag. 

WyjasDieDie: 
Projekt planu jest sporz'!dzany zgodnie z zarz,!dzeniem Nr 1464/VIIII19 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu sporz,!dzania 
miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego dla miasta Lodzi na lata 2019-2024+. 
Jednym z celow sporz,!dzenia mmeJszego mleJscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego jest wyznaczenie zasiygu terenow przeznaczonych pod urbanizacjy 
oraz okreslenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy ukladow komunikacji. Plan 
miejscowy powinien stanowie faktyczne zabezpieczenie interesow wlascicieli nieruchomosci 
nim objytych, w tym dostypu do drogi publicznej dla dzialek budowlanych - zgodnie z art. 2 
pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
ktory definiuje dzialky budowlan,! jako "nieruchomose gruntow,! lub dzialky gruntu, ktorej 
wielkose, cechy geometryczne, dostyp do drogi publicznej oraz wyposazenie w urz,!dzenia 
infrastruktury technicznej spelniaj,! wymogi realizacji obiektow budowlanych wynikaj,!ce 
z odrybnych przepisow i aktow prawa miejscowego". Maj,!c na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ktory 
stanowi 0 potrzebie ksztahowania struktur przestrzennych z now'! zabudow,! 
"przy uwzglydnieniu d,!zenia do minimalizowania transportochlonnosci ukladu 
przestrzennego", plan okresla tereny inwestycyjne wraz z system em komunikacji opartym 
na sieci drog publicznych, z wykorzystaniem drog juz funkcjonuj,!cych. Nowa siee drog 
obsruguje nowe tereny budowlane i jednoczesnie odci,!za istniej,!cy uklad drogowy. 
Projektowany przebieg drog jest konsekwencj,! istniej,!cego zagospodarowania 
nieruchomosci. 
Nalezy podkreslie, ze planowana w wylozonym do publicznego wgl,!du projekcie planu droga 
1 KDZ nie jest drog,! szybkiego ruchu, a drog,! zbiorcz,! 0 przekroju 1/2, to jest 
jednojezdniow,! z jednym pasem ruchu w kazd,! strony. Jej charakter bydzie ksztahowala 
szeroka przestrzen dla mieszkancow - zielen, chodniki, sciezki rowerowe. Na skutek 
rozpatrzenia uwag jej klasa zostanie obnizona do drogi lokalnej. Roly dojazdu do autostrady 
bydzie pelnHa tylko droga 1 KDGP - obwodnica osiedla Nowosolna. 

PODizsze uwagi 0 Dumerach: 21 i 22 posiadaj~ tak~ sam~ tresc i zostaly rozpatrzoDe 
WspolDie. 
Uwaga Dr 21 
Uwaga Dr 22 

Uwagi dotycza: 

-:======~! (data wplywu uwagi 24.10.2017 r.) 
• (data wplywu uwagi 24.10.2017 r.) 

Terenu objytego calosci,! planu nr 129. 

Trese uwag: 
Z uwagi na wielow,!tkowose uwag, zostaly one zacytowane: "Projektu planu nr 129 nie 
mozna rozpatrywae bez uwzglydnienia pozostalych projektow planow nr 113, 115 
oraz projektu Studium kierunkow rozwoju i planowania przestrzennego Miasta, a takZe 
potrzeb mieszkancow osiedla. 
Rozwoj osiedla Nowosolna zwi,!zany jest z rozwojem budownictwa mieszkaniowego. Jak 
ocenia MPU w ci,!gu 25 lat osiedle nasze odnotowalo najwiykszy wzrost inwestycji 



mieszkaniowych w skali Miasta. Nowi mieszkancy, wybieraj,!c ty cZysc Lodzi 
do zamieszkania kierowali siy podmiejskim, peryferyjnym charakterem osiedla, brakiem 
teren6w inwestycyjnych, cisz,!, spokojem, terenami zielonymi, przestrzeni'!. 
Przedstawiony projekt planu calkowicie zaburza te walory osiedla. Wprowadza chaos 
przestrzenny, ingeruj,!c w dotychczasow,! klarown'! i przejrzyst,! kompozycjy przestrzenn'! 
determinowan,! przez ksztah zabytkowego skrzyzowania ulic w Rynku Nowosolna. Projekt 
ten nie liczy siy z dziedzictwem kulturowym i wprowadza zupelnie niepotrzebn,! gyst,! siatky 
ulic, kt6ra rna wprowadzic wielkomiejski ruch drogowy wprost w obszary mieszkaniowe 
osiedla Nowosolna. Dotyczy to w szczeg6lnosci przeniesienia ruchu w ulice-ringi: 
Margaretek, Peoniow,! oraz nowoprojektowan,! drogy 1 KDZ maj,!c,! przebiegac wzdluz 
osiedla dom6w jednorodzinnych Sloneczne Wzg6rza (27 dom6w jednorodzinnych 
i 4 apartamentowce), kt6re juz teraz odbiera halas dobiegaj,!cy z autostrady Ali ulicy 
Brzezinskiej, stanowi,!cej bezposredni dojazd do autostrady, ul. Nenckiego. 
W projekcie Studium Miejska Pracownia Urbanistyczna poprzez projekt przebiegu drogi 
1 KDZ przez poludniow,! cZysc osiedla Nowosolna pr6buje tworzyc nowy dojazd 
do autostrady Al 0 standardzie drogi szybkiego ruchu 0 szerokosci pasa drogowego 22,5 m. 
To stanowi raz'!ce zaprzeczenie dotychczasowych ustalen odnosnie przyjytego przebiegu 
obwodnicy Nowosolna wedlug wariantu poludniowego EI z montazem na calym jej przebiegu 
ekran6w akustycznych oraz montazem takich ekran6w na pasie autostrady pomiydzy wyzlami 
autostrady Al nr 21 (Brzezinska) i nr 22 (Rokicinska), przy zachowaniu dotychczasowego 
ukladu ulic w okolicach Rynku Nowosolna. 
W planie tym przebiegac rna r6wniez droga IKDGP zwana obwodnic,! Nowosolnej, l'!cz'!ca 
siy poprzez skrzyzowania plaskie z ulicami Pomorsk,!, Wi'!czynsk'!. 
W opisie planu "w zakresie warunk6w i parametr6w funkcjonalno-technicznych ustala siy: 
I) dla ulicy oznaczonej symbolem I KDGP- fragment projektowanej obwodnicy osiedla 
Nowosolna: a) klasy GP- ulica gl6wna ruchu przyspieszonego, b) przekr6j ulicy 2/2 - dwie 
jezdnie po dwa pasy ruchu, c) drogi serwisowe w liniach rozgraniczaj,!cych pasa drogowego 
ulicy, d) szerokosc w liniach rozgraniczaj,!cych zmienna od 62,0 m do 163,0 m, zgodnie 
z rysunkiem planu." Tymczasem Miasto juz w opisie specyfikacji istotnych warunk6w 
zastanowienia tej inwestycji ustalilo jej parametry na 1I2-jedna jezdnia 2 pasy ruchu, 
ograniczaj,!c jej funkcjonalnosc, tj. wyprowadzenie ruchu tranzytowego z osiedla Nowosolna. 
I tak ta inwestycja jest zaprojektowana. Wobec powyzszego i przy wyl,!czeniu ruchu 
samochodowego z Rynku Nowosolna (plan 113) uzasadnion,! obawy mieszkanc6w budzi 
wprowadzenie tego ruchu w nowoprojektowan'! 1 KDZ. Na niewielkim fragmencie osiedla 
z planu 129 mieszkancy Pomorskiej i Wi,!czynskiej objyci byd,! i przedzieleni byd,! dwiema 
drogami lKDZ oraz lKDGP, generuj,!cymi w mieszkaniowej czysci osiedla znaczny ruch 
samochodowy i pogarszaj'!cymi w stopniu znacznym ich jakosc zycia. 
Generuj,!c liczne nowe drogi, plan bardzo ingeruje w dotychczasowe stosunki wlasnosciowe 
istniej,!cych nieruchomosci. w bezposrednim s,!siedztwie teren6w mieszkaniowych objytych 
projektem planu nr 129 juz teraz, wbrew projektowi nowego Studium, lokowane s'! 
inwestycje logistyczne. Wzrasta obawa mieszkanc6w, ze ruch samochodowy generowany 
przez te inwestycje bydzie kierowal siy na ulice Wi'!czynsk'!, Pomorsk,! i ulice-ringi osiedla, 
w tym lKDZ." 

Prezydent Miasta Lodzi cz~sciowo uwzgl~dnil uwagi. 

Wyjasnienie: 
Uwaga nieuwzglydniona w zakresie rezygnacji z wprowadzania projektowanej siatki ulic. 
Jednym z cel6w sporz,!dzenia nmleJszego mleJscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego jest wyznaczenie zasiygu teren6w inwestycyjnych przeznaczonych 



pod urbanizacjtr, w tym terenew zabudowy mieszkaniowej oraz okreslenie zasad 
modernizacji, rozbudowy i budowy ukladu komunikacji. Plan miejscowy powinien stanowie 
faktyczne zabezpieczenie interesew wlascicieli nieruchomosci nim objtrtych, w tym dosttrpu 
do drogi publicznej dla dzialek budowlanych. Maj,!c na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ktery stanowi 
o potrzebie ksztahowania struktur przestrzennych z now'! zabudow,! "przy uwzgltrdnieniu 
d,!zenia do minimalizowania transportochlonnosci ukladu przestrzennego " , plan okresla 
system komunikacji oparty na sieci dreg publicznych. Nowa siee dreg obsluguje no we tereny 
budowlane, poprawia standard obslugi terenew juz podlegaj,!cych inwestycjom, 
a jednoczesnie - wraz z projektowan,! w planie obwodnic,!, btrd'!c'! faktycznym dojazdem 
do autostrady - odci,!za istniej,!cy uklad drogowy, przy czym zaklada sitr, ze obwodnica 
przejmie ruch tranzytowy, a pozostale drogi spowoduj,! rozproszenie ruchu lokalnego. 
Projektowany przebieg dreg jest zgodny z rozporz,!dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkew technicznych, jakim powinny 
odpowiadae drogi publiczne i ich usytuowanie oraz uwzgltrdnia obecne zagospodarowanie 
nieruchomosci (Oz. U. z 2016 r. poz. 124). 
Nalezy podkreslie, ze planowana w wylozonym do publicznego wgl,!du projekcie planu droga 
1 KOZ nie jest drog,! szybkiego ruchu, a drog,! zbiorcz'! 0 przekroju 112, to jest 
jednojezdniow,! z jednym pasem ruchu w kazd,! strontr. Jej charakter btrdzie ksztahowala 
szeroka przestrzen dla mieszkancew - zielen, chodniki, sciezki rowerowe. Na skutek 
rozpatrzenia uwag jej klasa zostanie obnizona do drogi lokalnej. Roltr dojazdu do autostrady 
btrdzie pelnila tylko droga 1 KOGP - obwodnica osiedla Nowosolna. 
Uwzgltrdnia sitr uwagtr w zakresie korekty projektowanej obwodnicy. Parametry obwodnicy 
przyjtrte w projekcie planu zostan,! dostosowane do projektu budowlanego. 

Uwaga nr 23 
(data wplywu uwagi 24.10.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Ozialek 0 numerach: 364/8, 364/9, 364/10, 364/25, 364/27 w obrtrbie W-47. 

Trese uwagi: 
Skladaj,!cy uwagtr wnosz'! 0 zmiantr funkcji w projekcie planu na zabudowtr jednorodzinn,! 
lub: 
- wyl,!czenie terenu z zakresu obowi,!zywania projektu zagospodarowania przestrzennego, 
- dopuszczenie w projekcie planu rozbudowy (do 10%) oraz remontu budynkew istniej,!cych 

i realizowanych w oparciu 0 ostateczne decyzje 0 pozwoleniu na budowtr, wydane 
przed uchwaleniem planu dla przedmiotowego terenu. 

Prezydent Miasta Lodzi cz~sciowo uwzgl~dnil uwag~. 

Wyjasnienie: 
Nie uwzgltrdnia sitr uwagi w zakresie zmiany funkcji w projekcie planu na zabudowtr 
mieszkaniow,! jednorodzinn,!. Studium uwarunkowan i kierunkew zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi, zatwierdzone uchwal,! Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwal,! Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 6 marca 2019 r., okresla kierunek zmian w przeznaczeniu dzialek, kterych dotyczy 
uwaga na tereny aktywne przyrodniczo, w tym uzytkowane rolniczo, na kterych Studium nie 
dopuszcza zabudowy. Ponadto dzialki polozone S,! we wskazanym w Studium obszarze 
o wysokich walorach przyrodniczych, wymagaj,!cych ochrony. Oodatkowo przez dzialki 



o numerach ewidencyjnych 364/25 i 364/27 przebiega korytarz ekologiczny zwi~zany 

z do1in~ cieku wodnego. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym "ustalenia studium s~ wi~z~ce dla organ6w gminy 
przy sporz~dzaniu plan6w miejscowych". W zwi~zku z powyzszym w projekcie planu dzialki 
zostaly przeznaczone na tereny zieleni naturalnej. 
Nie uwzglydnia siy uwagi w zakresie dopuszczenia rozbudowy (do 10%) budynk6w 
istniej~cych i realizowanych w oparciu 0 ostateczne decyzje 0 pozwoleniu na budowy, 
wydane przed uchwaleniem planu dla przedmiotowego terenu. Okreslenie dopuszczenia 
rozbudowy do 100/0 jest nieprecyzyjne. Projekt planu okresla wskazniki i parametry 
zabudowy w spos6b zgodny z Ustaw~ z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Uwzglydnia siy uwagy w zakresie dopuszczenia remontu budynk6w istniej~cych 

i realizowanych w oparciu oostateczne decyzje 0 pozwoleniu na budowy, wydane 
przed uchwaleniem planu dla przedmiotowego terenu. Dopuszczenie remontu zabudowy 
istniej~cej 0 funkcji niezgodnej z przeznaczeniem terenu zostanie wprowadzone do projektu 
planu. 
Nie uwzglydnia siy uwagi w zakresie wyl~czenia terenu z zakresu obowi~zywania planu, 
zgodnie z art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym granice obszaru objytego projektem planu ustalone s~ w uchwale 
o przyst~pieniu do sporz~dzenia planu miejscowego. Zmiana tych granic wymagalaby zmiany 
przyst~pienia do sporz~dzenia projektu planu, nie ma mozliwosci zmiany granic projektu 
w trakcie prac nad projektem planu. Jednym z ce16w planu jest okreslenie zasad ochrony 
srodowiska oraz ochrony walor6w krajobrazu. Wyl~czenie dzialek z obszaru opracowania 
pozbawi je mozliwosci objycia ochron~ . 

Uwaga nr 24 ••••••••••• (data wplywu uwagi 24.10.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialek 0 numerach: 364/12, 364/13, 364/16, 364/17, 364/20, 364/26, 364/28 w obrybie 
W-47. 

Trese uwagi: 
Skladaj~cy uwagy wnosz~ 0 zmiany funkcji w projekcie planu na zabudowy jednorodzinn~ 
lub: 
- wyl~czenie terenu z zakresu obowi~zywania projektu zagospodarowania przestrzennego, 
- dopuszczenie w projekcie planu rozbudowy (do 100/0) oraz remontu budynk6w istniej~cych 

i realizowanych w oparciu 0 ostateczne decyzje 0 pozwoleniu na budowy, wydane 
przed uchwaleniem planu dla przedmiotowego terenu. 

Prezydent Miasta Lodzi czftsciowo uwzglftdnil uwagft. 

Wyjasnienie: 
Nie uwzglydnia siy uwagi w zakresie zmiany funkcji w projekcie planu na zabudowy 
mieszkaniow~ jednorodzinn~. Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi, zatwierdzone uchwal~ Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwal~ Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 6 marca 2019 r., okresla kierunek zmian w przeznaczeniu dzialek, kt6rych dotyczy 
uwaga na tereny aktywne przyrodniczo, w tym uzytkowane rolniczo, na kt6rych Studium nie 
dopuszcza zabudowy. Ponadto dzialki polozone s~ we wskazanym w Studium obszarze 
o wysokich walorach przyrodniczych, wymagaj~cych ochrony. Dodatkowo przez dzialki 



o numerach ewidencyjnych 364/25 i 364/27 przebiega korytarz ekologiczny zwi~zany 
z dolin~ cieku wodnego. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym "ustalenia studium s~ wi~z~ce dla organ6w gminy 
przy sporz~dzaniu plan6w miejscowych". W zwi~zku z powyzszym w projekcie planu dzialki 
zostaly przeznaczone na tereny zieleni naturalnej. 
Nie uwzglydnia siy uwagi w zakresie dopuszczenia rozbudowy (do 10%) budynk6w 
istniej~cych i realizowanych w oparciu 0 ostateczne decyzje 0 pozwoleniu na budowy, 
wydane przed uchwaleniem planu dla przedmiotowego terenu. Okreslenie dopuszczenia 
rozbudowy do 100/0 jest nieprecyzyjne. Projekt planu okresla wskazniki i parametry 
zabudowy w spos6b zgodny z Ustaw~ z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Uwzglydnia siy uwagy w zakresie dopuszczenia remontu budynk6w istniej~cych 
i realizowanych w oparciu oostateczne decyzje 0 pozwoleniu na budowy, wydane 
przed uchwaleniem planu dla przedmiotowego terenu. Dopuszczenie remontu zabudowy 
istniej~cej 0 funkcji niezgodnej z przeznaczeniem terenu zostanie wprowadzone do projektu 
planu. 
Nie uwzglydnia siy uwagi w zakresie wyl~czenia terenu z zakresu obowi~zywania planu, 
zgodnie z art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, granice obszaru objytego projektem planu ustalone s~ w uchwale 
o przyst~pieniu do sporz~dzenia planu miejscowego. Zmiana tych granic wymagalaby zmiany 
przyst~pienia do sporz~dzenia projektu planu, nie ma mozliwosci zmiany granic projektu 
w trakcie prac nad projektem planu. Jednym z cel6w planu jest okreslenie zasad ochrony 
srodowiska oraz ochrony walor6w krajobrazu. Wyl~czenie dzialek z obszaru opracowania 
pozbawi je mozliwosci objycia ochron~. 

Uwaga nr 25 - •••••••••••• (data wplywu uwagi 24.10.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialki 0 numerze 360/6 w obrybie W-47. 

Trese uwagi: 
Skladaj~cy uwagi wnosz~ 0: 

- zmiany przeznaczenia zagospodarowania terenu na zabudowy jednorodzinn~, 
- ujycie w planie czysci ul. Sr6dziemnomorskiej, kt6ra zostala pominiyta Uako dojazd 

do dzialki 0 numerze 360/6). 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzgl~dnil uwagi. 

Wyjasnienie: 
Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, 
zatwierdzone uchwal~ Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., 
zmienione uchwal~ Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., okresla 
kierunek zmian w przeznaczeniu cZysci dzialki na tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
uzytkowane rolniczo, na kt6rych Studium nie dopuszcza zabudowy, czysciowo ustalaj~c 
przebieg ulicy klasy gl6wnej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym "ustalenia studium s~ wi~z~ce dla organ6w 
gminy przy sporz~dzaniu plan6w miejscowych". W zwi~zku z powyzszym w projekcie planu 
dzialka zostala przeznaczona na teren zieleni naturalnej oraz pod pas drogowy. 
Dzialka 0 numerze 360/6 ma zapewniony dojazd od ul. Pomorskiej poprzez pozostale 
nieruchomosci wlasciciela (dzialka 0 numerze 360/5) oraz dzialky drogow~ 0 numerze 



36211 0, ktora pozostaje wlasnosci,! gminn,!. Dzialka drogowa (ul. Srodziemnomorska) 
w projekcie planu nie traci swojej funkcji, moze pozostae drog,! wewn((trzn,!. Nalezy 
dodatkowo wskazae, ze dzialka 360/6 nie jest dzialk,! budowlan,!, jest cz((sciowo dzialk,! lesn,! 
i w cz((sci roln,!, wobec czego nie wymaga zapewnienia dost((pu do drogi publicznej. 

Ponizsze uwagi 0 numerach: 26 i 27 posiadaj~ tak~ sam~ tresc i zostaly rozpatrzone 
wspolnie. 
Uwaga nr 26 
Uwaga nr 27 

Uwagi dotycz'l: 

,======~~ (data wplywu uwagi 24.10.2017 r.) 
• (data wplywu uwagi 24.10.2017 r.) 

Dzialki 0 numerze 160/29 w obr((bie W -48. 

Trese uwag: 
Skladaj,!cy uwagi wnosz'! 0 odrzucenie planu w calosci i sporz,!dzenie projektu, 
ktory wyprowadzi ruch z osiedla, bez zmieniania aktualnego ukladu ulic. Stwierdzaj,!, 
ze "Miejska Pracownia Urbanistyczna poprzez projekt przebiegu drogi 1 KDZ 
przez poludniow,! cz((se osiedla Nowosolna probuje tworzye nowy dojazd do autostrady Al 
o standardzie drogi szybkiego ruchu 0 szerokosci pas a drogowego 22,5m". 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzgl~dnil uwag. 

Wyjasnienie: 
Projekt planu jest sporz'!dzany zgodnie z zarz,!dzeniem Nr 1464/VIII119 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu sporz,!dzania 
miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego dla miasta Lodzi na lata 2019-2024+. 
Jednym z celow sporz,!dzenia mmeJszego mleJscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego jest wyznaczenie zasi((gu terenow przeznaczonych pod urbanizacj(( 
oraz okreslenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy ukladow komunikacji. Plan 
miejscowy powinien stanowie faktyczne zabezpieczenie interesow wlascicieli nieruchomosci 
nim obj((tych, w tym dost((pu do drogi publicznej dla dzialek budowlanych - zgodnie z art. 2 
pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
ktory definiuje dzialk(( budowlan,! jako "nieruchomose gruntow,! lub dzialk(( gruntu, ktorej 
wielkose, cechy geometryczne, dost((p do drogi publicznej oraz wyposazenie w urz,!dzenia 
infrastruktury technicznej spelniaj,! wymogi realizacji obiektow budowlanych wynikaj,!ce 
z odr((bnych przepisow i aktow prawa miejscowego". Maj,!c na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ktory 
stanowi 0 potrzebie ksztahowania struktur przestrzennych z now'! zabudow,! 
"przy uwzgl((dnieniu d,!zenia do minimalizowania transportochlonnosci ukladu 
przestrzennego", plan okresla tereny inwestycyjne wraz z systemem komunikacji opartym 
na sieci drog publicznych, z wykorzystaniem drog juz funkcjonuj,!cych. Nowa siee drog 
obsluguje nowe tereny budowlane i jednoczesnie odci,!za istniej,!cy uklad drogowy. 
Projektowany przebieg drog jest konsekwencj,! istniej,!cego zagospodarowania 
nieruchomosci. 
Nalezy podkreslie, ze planowana w wylozonym do publicznego wgl,!du projekcie planu droga 
1 KDZ nie jest drog,! szybkiego ruchu, a drog,! zbiorcz,! 0 przekroju 1/2, to jest 
jednojezdniow,! z jednym pasem ruchu w kazd,! stron((. Jej charakter b((dzie ksztahowala 
szeroka przestrzen dla mieszkancow - zielen, chodniki, sciezki rowerowe. Na skutek 
rozpatrzenia uwag jej klasa zostanie obnizona do drogi lokalnej. Roly dojazdu do autostrady 
bydzie pelnila tylko droga 1 KDGP - obwodnica osiedla Nowosolna. 



Uwaga nr 28 ••••••• (data wplywu uwagi 24.10.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialki 0 numerach 160/17 w obrybie W -48. 

Trese uwagi: 
Skladaj~cy uwagy wnosi 0 odrzucenie planu w calosci i sporz~dzenie projektu, 
ktary wyprowadzi ruch z osiedla, bez zmieniania aktualnego ukladu ulic. 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzgl-rdnil uwagi. 

Wyjasnienie: 
Projekt planu jest sporz~dzany zgodnie z zarz~dzeniem Nr 1464/VIIII19 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu sporz~dzania 
miejscowych planaw zagospodarowania przestrzennego dla miasta Lodzi na lata 2019-2024+. 
Jednym z celaw sporz~dzenia nmteJszego mteJscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego jest wyznaczenie zasiygu terenaw przeznaczonych pod urbanizacjy 
oraz okreslenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy ukladaw komunikacji. Plan 
miejscowy powinien stanowie faktyczne zabezpieczenie interesaw wlascicieli nieruchomosci 
nim objytych, w tym dostypu do drogi publicznej dla dzialek budowlanych - zgodnie z art. 2 
pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
ktary definiuje dzialky budowlan~ jako "nieruchomose gruntow~ lub dzialky gruntu, ktarej 
wielkose, cechy geometryczne, dostyp do drogi publicznej oraz wyposazenie w urz~dzenia 
infrastruktury technicznej spelniaj~ wymogi realizacji obiektaw budowlanych wynikaj~ce 
z odrybnych przepisaw i aktaw prawa miejscowego". Maj~c na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ktary 
stanowi 0 potrzebie ksztaltowania struktur przestrzennych z now~ zabudow~ 

"przy uwzglydnieniu d~zenia do minimalizowania transportochlonnosci ukladu 
przestrzennego " , plan okresla tereny inwestycyjne wraz z system em komunikacji opartym 
na sieci drag publicznych, z wykorzystaniem drag juz funkcjonuj~cych. Nowa siee drag 
obsluguje nowe tereny budowlane i jednoczesnie odci~za istniej~cy uklad drogowy. 
Projektowany przebieg drag jest konsekwencj~ istniej~cego zagospodarowania 
nieruchomosci. 
Nalezy podkreslie, ze planowana w wylozonym do publicznego wgl~du projekcie planu droga 
1 KDZ nie jest drog~ szybkiego ruchu, a drog~ zbiorcz~ 0 przekroju 112, to jest 
jednojezdniow~ z jednym pasem ruchu w kazd~ strony. Jej charakter bydzie ksztaltowala 
szeroka przestrzen dla mieszkancaw - zielen, chodniki, sciezki rowerowe. Na skutek 
rozpatrzenia uwag jej klasa zostanie obnizona do drogi lokalnej. Roly dojazdu do autostrady 
bydzie pelnHa tylko droga 1KDGP - obwodnica osiedla Nowosolna. 

PREZYDENT MIAST A 
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