
ZARZl\DZENIE Nr £j~3 IVIII/19 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia ~5 pazdziernika 2019 r. 

zmieniaj~ce zarz~dzenie w sprawie rozpatrzenia uwag zloionych do wyloionego 
do publicznego wgl~du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla cz~sci obszaru miasta Lodzi poloionej w rejonie ulic: Brzezinskiej i Jugoslowianskiej 
- zachodniej cz~sci 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 XLVIIII979/12 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 12 wrzesnia 2012 r. w sprawie 
przyst'lPienia do sporz'ldzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla czysci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic: Brzezinskiej i Jugoslowianskiej -
zachodniej cZysci osiedla Nowosolna 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. W zarz'ldzeniu Nr 9030NIII18 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 czysci obszaru miasta Lodzi 
polozonej w rejonie ulic: Brzezinskiej i Jugoslowianskiej - zachodniej czysci osiedla 
Nowosolna, za1'lcznik do zarz'ldzenia otrzymuje brzmienie jak w za1'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. 



Zal,!cznik 
do zarz,!dzenia Nr2393 IVIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 25 pazdziemika 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 ulic: 
Brzezinskiej i Jugoslowianskiej - zachodniej cz~sci osiedla Nowosolna. 

Projekt mteJscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz~sci obszaru miasta 
Lodzi polozonej w rejonie ulic: Brzezitlskiej i lugoslowianskiej - zachodniej cz~sci osiedla 
Nowosolna zostal wylozony do publicznego wgl,!du w okresie od 16 sierpnia 
do 3 pazdziemika 2017 r. W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotycz,!cych projektu 
planu, tj. do dnia 17 pazdziemika 2017 r. wplyn~lo 186 uwag. Zlozone uwagi zostaly 
ponumerowane w celu ulatwienia ich identyfikacji. 

Ponizsze uwagi 0 numerach: 1 i 2 posiadaj~ tak~ sam~ tresc i zostaly rozpatrzone 
wspolnie. 
Uwaga nr 1 
Uwaga nr2 

,======r~ (data wplywu uwagi 16.08.2017 r.) 
• (data wplywu uwagi 16.08.2017 r.) 

Uwagi dotycza: 
Dzialek 0 numerach: 287/21, 287/20, 287/2 w obr~bie W-4S. 

Trese uwag: 
Skladaj,!ce uwagi wnosz'l 0 przeznaczenie p61nocnych cz~sci dzialek (w momencie wylozenia 
wyl,!czonych spod zabudowy) pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzgl~dnil uwag. 

Wyjasnienie: 
Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, 
zatwierdzone uchwal,! Nr LXIX/17S3/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., 
zmienione uchwal,! Nr VII21S/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., okresla 
kierunek zmian w przeznaczeniu tych cz~sci dzialek, kt6rych dotycz,! uwagi, na tereny 
aktywne przyrodniczo, w tym uzytkowane rolniczo. Na terenach tych nie jest dopuszczalna 
nowa zabudowa mieszkaniowa. 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" . 

Uwaga nr3 •••••••• (data wplywu uwagi 13.09.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialki 0 numerze 963 w obr~bie W -4 7. 



Tresc uwagi: 
Skladajqcy uwagy wnosi 0 zmiany przeznaczenia dzialki z terenow zieionych na dzialki 
budowiane. Kwestionuje rozwiqzania komunikacyjne w postaci obwodnicy NowosoInej. 

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

Wyjasnienie: 
UwzgIydnia siy uwagy w zakresie dopuszczenia mozliwosci Iokalizacji zabudowy. Studium 
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, zatwierdzone 
uchwalq Nr LXIXI1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione 
uchwalq Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., okresia kierunek 
zmian w przeznaczeniu dzialki, ktorej dotyczy uwaga, na teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej niskiej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym "ustalenia studium sq wiqzqce dia organow gminy przy 
sporzqdzaniu planow miejscowych". 
W zakresie rozwiqzania komunikacyjnego w postaci obwodnicy NowosoInej uwagi nie 
uwzglydnia siy. Jednym z celow sporzqdzenia mmeJszego mleJscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego jest okreslenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
ukladow komunikacji z uwzgIydnieniem ustalen dotyczqcych inwestycji celu publicznego 
o znaczeniu ponadiokainym. Podstawowa struktura drog zbiorczych i klas wyzszych zostala 
okreslona w Studium, ktorego ustalenia, jak podano wyzej, sq wiqzqce dia rozstrzygniyc 
w planach miejscowych . 

Uwaga nr4 •••••••• (data wplywu uwagi 13.09.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialek 0 numerach 972 i 973 w obrybie W -4 7. 

Tresc uwagi: 
Skladajqcy uwagy wnosi 0 zmiany przeznaczenia dzialek z terenow zieionych na dzialki 
budowiane. Kwestionuje rozwiqzania komunikacyjne w postaci obwodnicy NowosoInej. 

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

Wyjasnienie: 
UwzgIydnia siy uwagy w zakresie dopuszczenia mozliwosci Iokalizacji zabudowy. Studium 
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, zatwierdzone 
uchwalq Nr LXIXI1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione 
uchwalq Nr VII215119 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., okresia kierunek 
zmian w przeznaczeniu dzialek, ktorych dotyczy uwaga, na teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej niskiej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym "ustalenia studium sq wiqzqce dia organow gminy 
przy sporzqdzaniu planow miejscowych". 
W zakresie rozwiqzania komunikacyjnego w postaci obwodnicy NowosoInej uwagi nie 
uwzgIydnia siy. Jednym z celow sporzqdzenia mmeJszego mleJscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego jest okreslenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
ukladow komunikacji z uwzgIydnieniem ustalen dotyczqcych inwestycji celu publicznego 
o znaczeniu ponadiokainym. Podstawowa struktura drog zbiorczych i klas wyzszych zostala 
okresiona w Studium, ktorego ustalenia sq wiqzqce dia rozstrzygniyc w planach miejscowych. 



Uwaga nr 5 •••••••••• (data wplywu uwagi 13.09.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialek 0 numerach: 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959,960,961,964,965,966, 
967,968, 969, 970, 971, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982 w obrybie W-47. 

Tresc uwagi: 
Z tresci uwagi mozna wywnioskowac, ze wnioskodawca wnosi 0 przeznaczenie terenu na cele 
budowlane jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

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

Wyjasnienie: 
Uwzglydnia siy uwagy w zakresie dopuszczenia mozliwosci lokalizacji zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej na dzialkach 0 numerach ewidencyjnych: 961, 964, 965, 966, 
967,968,969,970,971,974,975,976,977,978,979,980, 981, 982. 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 
VII215119 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., okresla kierunek zmian 
w przeznaczeniu powyzszych dzialek na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
niskiej. 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". 
Nie uwzglydnia siy uwagi w zakresie dopuszczenia mozliwosci lokalizacji zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej na dzialkach 0 numerach ewidencyjnych: 951, 952, 953, 954, 
955, 956, 957, 958, 959, 960. Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi, zatwierdzone uchwal~ Nr LXIX/1753118 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., okresla kierunek zmian w przeznaczeniu tych dzialek 
na tereny aktywne przyrodniczo, w tym uzytkowane rolniczo. Na terenach tych nie jest 
dopuszczalna nowa zabudowa mieszkaniowa. Ustalenia Studium, jak podano wyzej, 
s~ wi~z~ce dla rozstrzygniyc w planach miejscowych. 

Uwaga nr 6 - ••••••• (data wplywu uwagi 13.09.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialek 0 numerach: 284/41, 284112, 284/23 w obrybie W-45. 

Tresc uwagi: 
Skladaj~ca uwagy wnosi 0: 

- zmiany zapisow projektu planu, dotycz~cych budowy drog 1 KDD, 3KDD i 4KDD, 
- wykreslenie zapisow dotycz~cych projektowanej drogi 3KDD. 

Prezydent Miasta Lodzi uwzgl~dnil uwag~. 

Wyjasnienie: 
Zmianie ulegn~ zapisy dotycz~ce projektowanej drogi 3KDD, ktora pozostanie drog~ 
wewnytrzn~. Uklad drog zostanie przeprojektowany tak, aby nadal zabezpieczac interesy 
wlascicieli nieruchomosci, w tym zapewnic dostyp do drogi publicznej. 



Uwaga nr 7 ••••••• (data wplywu uwagi 13.09.2017 r.). 

Uwaga dotyczy: 
Dzialek 0 numerach: 296/6, 296/5, 273/3, 431/1. 

Trese uwagi: 
Skladajttcy uwagt( wnosi 0 przeznaczenie dzialek (przewidzianych w projekcie planu jako 
tereny zieleni urzttdzonej) na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzgl-rdnil uwagi. 

Wyjasnienie: 
Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, 
zatwierdzone uchwaltt Nr LXIX11753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., 
zmienione uchwaltt Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., okresla 
kierunek zmian w przeznaczeniu dzialek 0 numerach ewidencyjnych 296/5 i 296/6 na tereny 
aktywne przyrodniczo, w tym uzytkowane rolniczo. Na terenach tych nie jest dopuszczalna 
nowa zabudowa mieszkaniowa. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym "ustalenia studium Stt wittzttce dla organ6w 
gminy przy sporzttdzaniu plan6w miejscowych". 
Dzialki 0 numerach ewidencyjnych 273/3 i 431/1 polozone Stt poza granicami obszaru 
objt(tego ustaleniami projektu planu . 

Uwaga nr 8 ••••••• (data wplywu uwagi 15.09.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Obszaru polozonego w rejonie ul. Nad Niemnem do ulicy Hanuszkiewicza (Beskidzka 214, 
Brzezinska 162). 

Trese uwagi: 
Skladajttcy uwagt( wnosi 0: 

- przeznaczenie terenu pod zabudowt( mieszkaniowtt wielorodzinntt, 
- zmiant( przeznaczenia w projekcie planu z teren6w ZP na tereny MW, MNIMW. 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzgl-rdnil uwagi. 

Wyjasnienie: 
Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, 
zatwierdzone uchwaltt Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., 
zmienione uchwaltt Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., nie 
przewiduje funkcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na obszarze osiedla Nowosolna. 
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym "ustalenia studium Stt wittzttce dla organ6w gminy przy sporzttdzaniu plan6w 
miejscowych". 
Nieruchomosci polozone przy ul. Nad Niemnem oraz ul. Beskidzkiej 214 znajdujtt sit( 
poza granicami obszaru objt(tego ustaleniami planu. 



Uwaga Dr 9- (data wplywu uwagi 18.09.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialek 0 Ilwueracb: 315/35, 315/19, 315/32 w obr~bie W -47. 

Trese uwagi: 
Skladajt}cy uwag~ wllosi 0: 
- wlt}czenie dzialek 0 Ilwnerach: 315/19, 315/32 do przebiegu ulic 5KDD i 6KDD, 
- przej~cie dzialek 0 nUIuerach: 315/19, 315/32 w celu zaprojel10wania kompleksowej 

obshlgi komwlikacyjllej. 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzgl~dnil uwagi. 

Wyjasnienie: 
Przedmiotowe dzialki znajdujll si~ zbyt blisko projelctowanycb SkrzyZOWall 
na ul. Brzezmskiej, aby moma bylo je w1llczye w l.1klad dr6g publicznych. Rozporz(}dzenie 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 luarca 1999 r. w sprawie warU11k6w 
teclmicznych, jakim powinny odpowiadae drogi publiczne i ich usytuowanie (Oz. U. z 2016 r. 
poz. 124) w § 9 ust. 1 plct 4 okreslolle zostaly minimalne odIeglosci mi~dzy skrzyZowaniami 
na drodze klasy zbiorczej. Ponadto przeznaczenie przedmiotowych dzialek pod drog~ 
publiczn~ skutkowaloby takim przeprojektowanienl ukladu drogowego, w wyniku kt6rego 
nalezaloby ograniczye mozliwose zabudowy. W stosunku do wskazan Studium, 
uI. Granatowa sluzy obsludze killeu nieruchomosci i nie ma l.1dziahl w ukladzie 
komunikacyjnym. Ustalenie jej (w projekcie planu) jako drogi dojazdowej wymuszaloby 
niezb~dnose poszerzenia tej drogi kosztem przyleglych nieruchomosci. Wobec powyZszego, 
projekt planu dopuszcza ftmkcjonowanie u1. Granatowej nadal wyl(}czuie jako drogi 
wewn~trznej . 

Ponizsze uwagi 0 numerach: 10, 12-19, 21-25, 39 i 41 posiadajit takit samit tresc i zostaly 
rozpatrzone wsp61nie. 
Uwaga nr 10 - ••••••• (data wply\vu uwagi 19.09.2017 r.) 
Uwaga nr 12 - (data wplywu uwagi 19.09.20171'.) 
Uwaga nr 13 - ••••••• (data wplywu uwagi 19.09.2017 L) 
Uwaga nr 14 - (data wplywu uwagi 19.09.20171'.) 
Uwaga nr 15 - (data wplywu uwagi 19.09.2017 r.) 
Uwaga nr 16 - (data wplywu uwagi 19.09.2017 r.) 
Uwaga Dr 17 - (data wpIywu uwagi 19.09.2017 r.) 
Uwaga Dr 18 - (data wplywu uwagi 19.09.2017 r.) 
Uwaga nr 19 - (data wplYWll uwagi 19.09.2017 r.) 
Uwaga nr 21- (data wplywu uwagi 19.09.2017 r.) 
Uwaga nr 22 - (data wplywu uwagi 19.09.20171'.) 
Uwaga nr 23 - (data wpIywu uwagi 19.09.2017 r.) 
Uwaga Dr 24 - wplywu uwagi 19.09.2017 r.) 
Uwaga nr 25 - (data wplywu uwagi 19.09.20171'.) 
Uwaga nr 39 - (data wplywu uwagi 19.09.2017 r.) 
Uwaga Dr 41- (data wplywu uwagi 19.09.20171'.) 

Uwagi dOtyCZf;F 
Dzialek zlokalizowanych przy ill. Brzezmskiej 230 wzdluz drogi oznaczonej jako 3KDD. 



Trese uwag: 
Skladaj,!cy uwagi wnosz'! 0 wykreslenie zapisaw dotycz'!cych projektowanej drogi 3KDD 
oraz pol,!czenia drogi 3KDD z innymi drogami. 

Prezydent Miasta Lodzi uwzglfrdnil uwagi. 
Wyjasnienie: 
Droga 3KDD pozostanie drog,! wewnytrzn,!. Uklad drag zostanie przeprojektowany tak, 
aby nadal zabezpieczae interesy wlascicieli nieruchomosci, w tym zapewnie dostyp do drogi 
publicznej. 

Ponizsze uwagi 0 numerach: 
rozpatrzone wspolnie. 
Uwaga nr 11 
Uwaga nr 26 
Uwaga nr 30 
Uwaga nr 31 
Uwaga nr32 
Uwaga nr47 
Uwaga nr 49 

Uwagi dotycza: 

11, 26, 30-32, 47 i 49 posiadaj~ tak~ sam~ tresc i zostaly 

(data wplywu uwagi 19.09.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 19.09.2017 r.) 

(data wplywu uwagi 19.09.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 19.09.2017 r.) 

(data wplywu uwagi 19.09.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 19.09.2017 r.) 

(data wplywu uwagi 19.09.2017 r.) 

Dzialek zlokalizowanych przy ul. Brzezinskiej 230 wzdluz drogi oznaczonej jako 3KDD. 

Trese uwag: 
Skladaj,!cy uwagi wnosz'! 0 wykreslenie zapisaw dotycz,!cych projektowanej drogi 3KDD 
oraz pol,!czenia drogi 3KDD z innymi drogami. 

Prezydent Miasta Lodzi uwzgl-rdnil uwagi. 

Wyjasnienie: 
Droga 3KDD pozostanie drog,! wewnytrzn,!. Uklad drag zostanie przeprojektowany tak, 
aby nadal zabezpieczae interesy wlascicieli nieruchomosci, w tym zapewnie dostyp do drogi 
pUblicznej. 

Uwaga nr 20 • •••• (data wplywu uwagi 19.09.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialki 0 numerze 284/37 w obrybie W-4S. 

Trese uwagi: 
Skladaj,!cy uwagy wnosi 0 zaniechanie realizacji planu ze wzglydu na konflikt miydzy now'! 
zabudow,! a projektowanymi drogami 3KDD i lKDZ. 

Prezydent Miasta Lodzi cz-rsciowo uwzgl-rdnil uwag-r. 

Wyjasnienie: 
Nie uwzglydnia siy uwagi w zakresie zaniechania realizacji planu. 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 plan6w 
zagospodarowania przestrzennego dla miasta Lodzi na lata 2019-2024+. Podjycie uchwaly 



o przyst'lpieniu do sporz'ldzenia mleJscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obliguje Prezydenta do jej wykonania. 
Uwzglydnia siy uwagy w zakresie wykreslenia zapisaw dotycz'lcych projektowanej drogi 
3KDD. Droga 3KDD pozostanie w projekcie planu drog'l wewnytrzn'l 0 parametrach 
zblizonych do aktualnie istniej'lcych. Uklad drag zostanie przeprojektowany tak, aby nadal 
zabezpieczae interesy wlascicieli nieruchomosci, w tym zapewnie dostyp do drogi publicznej . 

Uwaga nr 27 •••••••••••• (data wplywu uwagi 19.09.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialki 0 numerze 284/39. 

Trese uwagi: 
Skladaj'lca uwagy nie wyraza zgody na drogi 1 KDD, 3KDD, 4KDD. 

Prezydent Miasta Lodzi uwzglcrdnil uwagcr. 

Wyjasnienie: 
Droga 3KDD pozostanie drog'l wewnytrzn'l, drogi 1 KDD i 4KDD zostan'l usuniyte z projektu 
planu. Uklad drag zostanie przeprojektowany tak, aby nadal zabezpieczae interesy wlascicieli 
nieruchomosci, w tym zapewnie dostyp do drogi publicznej . 

Uwaga nr 28 •••••••• (data wplywu uwagi 19.09.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialki 0 numerze 284/39. 

Trese uwagi: 
Skladaj'lcy uwagy nie wyraza zgody na drogi: 1 KDD, 3KDD, 4KDD. 

Prezydent Miasta Lodzi uwzglcrdnil uwagcr. 

Wyjasnienie: 
Droga 3KDD pozostanie drog'l wewnytrzn'l, drogi 1 KDD i 4KDD zostan'l usuniyte z projektu 
planu. Uklad drag zostanie przeprojektowany tak, aby nadal zabezpieczae interesy wlascicieli 
nieruchomosci, w tym zapewnie dostyp do drogi publicznej . 

Uwaga nr29 ••••••• (data wplywu uwagi 19.09.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialki 0 numerze 284/31 w obrybie W-4S. 

Trese uwagi: 
Z tresci uwagi mozna wywnioskowae, ze wnioskodawca nie wyraza zgody na drogi: lKDD, 
3KDD,4KDD. 

Prezydent Miasta Lodzi uwzglcrdnil uwag~. 



Wyjasnienie: 
Droga 3KDD pozostanie drog~ wewnytrzn~, drogi 1 KDD i 4KDD zostan~ usuniyte z projektu 
planu. Uklad drag zostanie przeprojektowany tak, aby nadal zabezpieczae interesy wlascicieli 
nieruchomosci, w tym zapewnie dostyp do drogi publicznej. 

Uwaga nr 33 - •••••••••••••••••••• (data wplywu uwagi 
19.09.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialki 0 numerze 284/12 w obrybie W-45. 

Trese uwagi: 
Z tresci uwagi mozna wywnioskowae, ze wnioskodawcy nie wyrazaj~ zgody na drogi: 1 KDD, 
3KDD,4KDD. 

Prezydent Miasta Lodzi uwzgl~dnil uwag~. 

Wyjasnienie: 
Droga 3KDD pozostanie drog~ wewnytrzn~, drogi 1 KDD i 4KDD zostan~ usuniyte z projektu 
planu. Uklad drag zostanie przeprojektowany tak, aby nadal zabezpieczae interesy wlascicieli 
nieruchomosci, w tym zapewnie dostyp do drogi publicznej . 

Uwaga nr34 ........ (data wplywu uwagi 19.09.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialki 0 numerze 284112 w obrybie W-45. 

Trese uwagi: 
Z tresci uwagi mozna wywnioskowae, ze wnioskodawca nie wyraza zgody na drogi: lKDD, 
3KDD,4KDD. 

Prezydent Miasta Lodzi uwzgl~dnil uwag~. 

Wyjasnienie: 
Droga 3KDD pozostanie drog~ wewnytrzn~, drogi lKDD i 4KDD zostan~ usuniyte z projektu 
planu. Uklad drag zostanie przeprojektowany tak, aby nadal zabezpieczae interesy wlascicieli 
nieruchomosci, w tym zapewnie dostyp do drogi publicznej . 

Uwaga nr35 ••••••• (data wplywu uwagi 19.09.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialki 0 numerze 284/35. 

Trese uwagi: 
Z tresci uwagi mozna wywnioskowae, ze wnioskodawca sprzeciwia siy naniesieniu 
w projekcie planu drag: lKDD, 3KDD, 4KDD. 

Prezydent Miasta Lodzi uwzgl~dnil uwag~. 



Wyjasnienie: 
Droga 3KDD pozostanie drog,! wewnytrzn,!, drogi 1 KDD i 4KDD zostan,! usuniyte z projektu 
planu. Uklad dreg zostanie przeprojektowany tak, aby nadal zabezpieczae interesy wlascicieli 
nieruchomosci, w tym zapewnie dostyp do drogi publicznej. 

Uwaga nr36 •••••••• (data wplywu uwagi 19.09.2017 r.) 
Uwaga dotyczy: 
Dzialki 0 numerze 284/35. 

Trese uwagi: 
Z tresci uwagi mozna wywnioskowae, ze wnioskodawca sprzeciwia siy naniesieniu 
w projekcie planu dreg: 1 KDD, 3KDD, 4KDD. 

Prezydent Miasta Lodzi uwzgl~dnil uwag~. 

Wyjasnienie: 
Droga 3KDD pozostanie drog,! wewnytrzn,!, drogi 1 KDD i 4KDD zostan,! usuniyte z projektu 
planu. Uklad dreg zostanie przeprojektowany tak, aby nadal zabezpieczae interesy wlascicieli 
nieruchomosci, w tym zapewnie dostyp do drogi publicznej . 

Uwaga nr37 •••••••• (data wplywu uwagi 19.09.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialek 0 numerach: 284/56, 284112, 284/23, 284/57 w obrybie W-45. 

Trese uwagi: 
Skladaj,!ca uwagy nie wyraza zgody na naniesienie w projekcie planu i realizacjy dreg: 
lKDD, 3KDD, 4KDD. 

Prezydent Miasta Lodzi uwzgl~dnil uwag~. 

Wyjasnienie: 
Droga 3KDD pozostanie drog,! wewnytrzn,!, drogi 1 KDD i 4KDD zostan,! usuniyte z projektu 
planu. Uklad dreg zostanie przeprojektowany tak, aby nadal zabezpieczae interesy wlascicieli 
nieruchomosci, w tym zapewnie dostyp do drogi publicznej . 

Uwaga nr38 ••••• (data wplywu uwagi 19.09.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialek 0 numerach: 284/56, 284112, 284/23, 284/57 w obrybie W-45. 

Trese uwagi: 
Skladaj,!cy uwagy nie wyraza zgody na naniesienie w projekcie planu i realizacjy dreg: 
lKDD, 3KDD, 4KDD. 

Prezydent Miasta Lodzi uwzgl~dnil uwag~. 



Wyjasnienie: 
Droga 3KDD pozostanie drog~ wewnytrzn~, drogi 1 KDD i 4KDD zostan~ usuniyte z projektu 
planu. Uklad dreg zostanie przeprojektowany tak, aby nadal zabezpieczae interesy wlascicieli 
nieruchomosci, w tym zapewnie dostyp do drogi publicznej. 

Ponizsze uwagi 0 numerach: 40 i 42 posiadaj~ tak~ sam~ tresc i zostaly rozpatrzone 
wspolnie. 
Uwaga nr40 
Uwaga nr 42 

Uwagi dotycza: 

'=====~(~d:at:a~wPIYWu uwagi 19.09.2017 r.) 
• (data wplywu uwagi 19.09.2017 r.) 

Dzialki 0 numerze 284/12. 

Trese uwag: 
Skladaj~cy uwagi nie wyrazaj~ zgody na naniesienie w projekcie planu i realizacjy dreg: 
1KDD, 3KDD, 4KDD. 

Prezydent Miasta Lodzi uwzgl-rdnil uwagi. 

Wyjasnienie: 
Droga 3KDD pozostanie drog~ wewnytrzn~, drogi 1 KDD i 4KDD zostan~ usuniyte z projektu 
planu. Uklad dreg zostanie przeprojektowany tak, aby nadal zabezpieczae interesy wlascicieli 
nieruchomosci, w tym zapewnie dostyp do drogi publicznej . 

Uwaga nr43 ••••••••• (data wplywu uwagi 19.09.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialki 0 numerze 284/33 w obrybie W-45. 

Trese uwagi: 
Skladaj~ca uwagy sprzeciwia siy budowie nowych dreg 1 KDD, 3KDD i 4KDD. 

Prezydent Miasta Lodzi uwzgl-rdnil uwag-r. 

Wyjasnienie: 
Droga 3KDD pozostanie drog~ wewnytrzn~, drogi 1 KDD i 4KDD zostan~ usuniyte z projektu 
planu. Uklad dreg zostanie przeprojektowany tak, aby nadal zabezpieczae interesy wlascicieli 
nieruchomosci, w tym zapewnie dostyp do drogi publicznej . 

Uwaga nr 44 ••••••• (data wplywu uwagi 09.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialki 0 numerze 284/33 w obrybie W-45. 

Trese uwagi: 
Skladaj~cy uwagy sprzeciwia siy budowie nowych dreg: 1 KDD, 3KDD i 4KDD. 

Prezydent Miasta Lodzi uwzgl-rdnil uwag-r. 



Wyjasnienie: 
Droga 3KDD pozostanie drog~ wewnytrzn~, drogi 1 KDD i 4KDD zostan~ usuniyte z projektu 
planu. Uklad drog zostanie przeprojektowany tak, aby nadal zabezpieczae interesy wlascicieli 
nieruchomosci, w tym zapewnie dostyp do drogi publicznej . 

Uwaga nr 45 ••••••••• (data wplywu uwagi 09.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialek 0 numerach: 284/45,284/12,284/23 w obrybie W-45. 

Trese uwagi: 
Skladaj~ca uwagy sprzeciwia siy naniesieniu w projekcie planu drog: 1 KDD, 3KDD i 4KDD. 

Prezydent Miasta Lodzi uwzgl-rdnil uwag-r. 

Wyjasnienie: 
Droga 3KDD pozostanie drog~ wewnytrzn~, drogi 1 KDD i 4KDD zostan~ usuniyte z projektu 
planu. Uklad drog zostanie przeprojektowany tak, aby nadal zabezpieczae interesy wlascicieli 
nieruchomosci, w tym zapewnie dostyp do drogi pUblicznej. 

Uwaga nr 46 - ••••••• (data wplywu uwagi 09.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialek 0 numerach: 284/45, 284/12, 284/23 w obrybie W-45. 

Trese uwagi: 
Skladaj~cy uwagy sprzeciwia siy planowaniu drog publicznych: 1 KDD, 3KDD i 4KDD. 

Prezydent Miasta Lodzi uwzgl-rdnil uwag-r. 

Wyjasnienie: 
Droga 3KDD pozostanie drog~ wewnytrzn~, drogi 1 KDD i 4KDD zostan~ usuniyte z projektu 
planu. Uklad drog zostanie przeprojektowany tak, aby nadal zabezpieczae interesy wlascicieli 
nieruchomosci, w tym zapewnie dostyp do drogi publicznej . 

Uwaga Dr 48 •••••• (data wplywu uwagi 09.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialki 0 numerze 284/43 w obrybie W-45. 

Trese uwagi: 
Skladaj~cy uwagy sprzeciwia siy naniesieniu w projekcie planu drog: IKDD, 3KDD i 4KDD. 

Prezydent Miasta Lodzi uwzgl-rdnil uwag-r. 

Wyjasnienie: 
Droga 3KDD pozostanie drog~ wewnytrzn~, drogi 1 KDD i 4KDD zostan~ usuniyte z projektu 
planu. Uklad drog zostanie przeprojektowany tak, aby nadal zabezpieczae interesy wlascicieli 
nieruchomosci, w tym zapewnie dostyp do drogi publicznej. 



Uwaga nr 50 •••••• (data wplywu uwagi 19.09.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Nieruchomosci zlokalizowanej przy ulicy Brzezinskiej 230 w obrybie W-45. 

Trese uwagi: 
Skladaj~ca uwagy sprzeciwia siy naniesieniu w projekcie planu drog: 1KDD, 3KDD i 4KDD. 

Prezydent Miasta Lodzi uwzgl~dnil uwag~. 

Wyjasnienie: 
Droga 3KDD pozostanie drog~ wewnytrzn~, drogi 1 KDD i 4KDD zostan~ usuniyte z projektu 
planu. Uklad drog zostanie przeprojektowany tak, aby nadal zabezpieczae interesy wlascicieli 
nieruchomosci, w tym zapewnie dostyp do drogi publicznej . 

Uwaga nr 51 ••••••••••• (data wplywu uwagi 19.09.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialek 0 numerach: 284/43, 284/12, 284/23 w obrybie W-45. 

Trese uwagi: 
Skladaj~ca uwagy wnosi 0 zmiany przebiegu drog 1 KDD, 3KDD i 4KDD tak, aby nie 
ingerowaly w osiedle. 

Prezydent Miasta Lodzi uwzgl~dnil uwag~. 

Wyjasnienie: 
Droga 3KDD pozostanie drog~ wewnytrzn~, drogi 1 KDD i 4KDD zostan~ usuniyte z projektu 
planu. Uklad drog zostanie przeprojektowany tak, aby nadal zabezpieczae interesy wlascicieli 
nieruchomosci, w tym zapewnie dostyp do drogi publicznej . 

Uwaga nr 52 ••••••• (data wplywu uwagi 20.09.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialek 0 numerach: 338/26, 338/18, 338/19 w obrybie W-47. 

Trese uwagi: 
Skladaj~cy uwagy wnosi 0 zmiany przeznaczenia z terenu zieleni na tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzgl~dnil uwagi. 

Wyjasnienie: 
Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, 
zatwierdzone uchwal~ NrLXIX/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, ktorych dotyczy uwaga, na tereny aktywne 
przyrodniczo, w tym uzytkowane rolniczo. Na terenach tych nie jest dopuszczalna nowa 
zabudowa mieszkaniowa 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". 
Nalezy zaznaczye, ze lasy i zadrzewienia s,! ujyte w projekcie planu jako tereny zieleni 
naturalnej. 

Uwaga nr 53 • •••••• (data wplywu uwagi 22.09.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialek 0 numerach: 315/19, 315/32, 315/37 w obrybie W-47. 

Trese uwagi: 
Skladaj,!cy uwagy wnosi 0: 

wl,!czenie dzialek drogowych 0 numerach: 315/19, 315/32 do przebiegu ulic 5KDD 
oraz 6KDD, 
przejycie dzialek 0 numerach: 315/19, 315/32 przez miasto w celu zaprojektowania 
kompleksowej obslugi komunikacyjnej przyleglych posesji. 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzgl~dnil uwagi. 

Wyjasnienie: 
Przedmiotowe dzialki znajduj,! sit( zbyt blisko projektowanych skrzyzowan 
na ul. Brzezinskiej, aby mozna bylo je wl,!czye w uklad drog publicznych. Rozporz,!dzenie 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow 
technicznych, jakim powinny odpowiadae drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 124) w § 9 ust. 1 pkt 4 okreslone zostaly minimalne odleglosci miydzy skrzyzowaniami 
na drodze klasy zbiorczej. Ponadto przeznaczenie przedmiotowych dzialek pod drogt( 
publiczn,! skutkowaloby takim przeprojektowaniem ukladu drogowego, w wyniku ktorego 
nalezaloby ograniczye mozliwose zabudowy. W stosunku do wskazan Studium, 
ul. Granatowa sluzy obsludze kilku nieruchomosci i nie ma udziaru w ukladzie 
komunikacyjnym. Ustalenie jej (w projekcie planu) jako drogi dojazdowej wymuszaloby 
niezbt(dnose poszerzenia tej drogi kosztem przyleglych nieruchomosci. Wobec powyzszego, 
projekt planu dopuszcza funkcjonowanie ul. Granatowej nadal wyl,!cznie jako drogi 
wewnytrznej. 

Uwaga nr 54 • •••••• (data wplywu uwagi 09.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialek 0 numerach: 338/26, 338/18, 338/19, 338/22 w obrybie W-47. 

Trese uwagi: 
Skladaj,!cy uwagt( wnosi 0 przeznaczenie dzialek pod budownictwo jednorodzinne. 

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

Wyjasnienie: 
Nie uwzglt(dnia sit( uwagi w zakresie dopuszczenia mozliwosci lokalizacji zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie wszystkich dzialek. 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 dzialek (0 numerach: 338/26, 338/18, 338/19, 338/22 - w cZysci), na tereny 
aktywne przyrodniczo, w tym uzytkowane rolniczo. Na terenach tych nie jest dopuszczalna 
nowa zabudowa mieszkaniowa. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym "ustalenia studium sq wiqzqce dla organow 
gminy przy sporzqdzaniu planow miejscowych". 
Uwzglydnia siy uwagy dla cZysci dzialki 0 numerze ewidencyjnym 338/22 polozonej 
od strony ul. Jugoslowiaitskiej, ktora zgodnie z ustaleniami Studium, jest przeznaczona 
pod zabudowy mieszkaniowq jednorodzinnq. 

Uw~anr55-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~aw~~ 
uwagi 6.10.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialki 0 numerze 315/36 w obrybie W -4 7. 

Trese uwagi: 
Z tresci uwagi mozna wywnioskowae, ze wnioskodawcy wnoszq 0 uwzglydnienie w projekcie 
planu wybudowanej ulicy Granatowej. Nie zgadzajq siy na zaproponowanq w projekcie planu 
drogy poprzecznq. 

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

Wyjasnienie: 
Uwzglydnia siy uwagy w zakresie uwzglydnienia w projekcie ulicy Granatowej. Projekt planu 
dopuszczajej funkcjonowanie jako drogi wewnytrznej. 
Nie uwzglydnia siy uwagi w zakresie niewytyczania drog poprzecznych. Jednym z celow 
sporzqdzenia niniejszego miejscowego 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 budowlanq 
jako "nieruchomose gruntowq lub dzialky gruntu, ktorej wielkose, cechy geometryczne, 
dostyp do drogi publicznej oraz wyposazenie w urzqdzenia infrastruktury technicznej 
spelniajq wymogi realizacji obiektow budowlanych wynikajqce z odrybnych przepisow 
i aktow prawa miejscowego". Majqc 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 nowq zabudowq "przy uwzglydnieniu dqzenia 
do minimalizowania transportochlonnosci ukladu przestrzennego", plan okresla tereny 
inwestycyjne wraz z systemem komunikacji opartym na sieci drog publicznych. Nowa siee 
drog obsluguje nowe tereny budowlane i jednoczesnie odci,!za istniejqcy uklad drogowy. 
Nalezy zaznaczye, ze w projekcie planu przez dzialky 0 numerze ewidencyjnym 315/36 nie 
wytyczono zadnej drogi. 

Uwaga nr 56 
(data wplywu uwagi 6.10.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialki 0 numerze 315/38 w obrybie W -4 7. 



Trese uwagi: 
Z tresci uwagi mozna wywnioskowae, ze wnioskodawcy wnosz~ 0 uwzglydnienie w projekcie 
planu wybudowanej ulicy Granatowej. Nie zgadzaj~ siy na zaproponowan~ w projekcie planu 
drogy poprzeczn~. 

PrezydeDt Miasta Lodzi cz-rsciowo uwzgl-rdDii uwag-r. 

WyjasDieDie: 
Uwzglydnia siy uwagy w zakresie uwzglydnienia w projekcie ulicy Granatowej. Projekt planu 
dopuszcza jej funkcjonowanie jako drogi wewnytrznej. 
Nie uwzglydnia siy uwagi w zakresie niewytyczania drog poprzecznych. Jednym z celow 
sporz~dzenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 
wyznaczenie zasiygu terenow przeznaczonych pod urbanizacjy oraz okreslenie zasad 
modemizacji, 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 systemem komunikacji opartym na sieci drog publicznych. Nowa siee 
drog obsluguje nowe tereny budowlane i jednoczesnie odci~za istniej~cy uklad drogowy. 

PODizsze uwagi oDumerach: 57,58, 97-101, 105, 118, 120, 124-126, 128, 129, 131, 132, 
135-141, 143-145, 147, 148, 150, 152-183 posiadaj~ tak~ sam~ tresc i zostaly rozpatrzoDe 
WspolDie. 
Uwaga Dr 57 
Uwaga Dr 58 
Uwaga Dr 97 
Uwaga Dr98 
Uwaga Dr 99 
Uwaga Dr 100 
Uwaga Dr 101 
Uwaga Dr 105 
Uwaga Dr 118 
Uwaga Dr 120 
Uwaga Dr 124 
Uwaga Dr 125 
Uwaga Dr 126 
Uwaga Dr 128 
Uwaga Dr 129 
Uwaga Dr 131 
Uwaga Dr 132 
Uwaga Dr 135 
Uwaga Dr 136 
Uwaga Dr 137 

(data wplywu uwagi 6.10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 6.l0.2017 r.) 

(data wplywu uwagi 17.10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 17.l0.2017 r.). 

(data wplywu uwagi 17.10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 17.10.2017 r.) 

(data wplywu uwagi 17.10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 17.10.2017 r.) 

(data wplywu uwagi 17.10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 17.10.2017 r.) 

(data wplywu uwagi 17.10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 17.10.2017 r.) 

(data wplywu uwagi 17.10.2017 r.) 
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(data wplywu uwagi 17.10.2017 r.) 
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Obszaru oznaczonego w opinii projektu sporz'ldzonej przez firm't ARCHINAUCI Sp. z 0.0. 

jako ABCD. 

Trese uwag: 
Skladaj'lcy uwagi nie wyrazaJ'l zgody na propozycj't ukladu komunikacyjnego 
przedstawionego w projekcie planu. Stwierdzaj'l, ze przedluzenie ul. Topolowej jako drogi 



5KDD w kierunku zachodnim skieruje ruch samochodowy w osiedle i zagrozi 
bezpieczenstwu mieszkancow. 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzgl~dnil uwag. 

Wyjasnienie: 
Jednym z celow sporz~dzenia ntnteJszego mleJscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego jest wyznaczenie zasiygu terenow przeznaczonych pod urbanizacjy 
oraz okreslenie zasad modemizacji, 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 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. Nie znaleziono podstaw dla stwierdzenia, ze przy takim ukladzie ruch 
samochodowy zostanie przekierowany na ul. Topolow~ w stopniu zagrazaj~cym 
bezpieczenstwu mieszkancow bardziej niz ma to miejsce w obecnym stanie realizacji drog . 

Uwaga nr 59 •••••••• (data wplywu uwagi 6.10.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialek 0 numerach: 287/2, 287/20, 287/21 w obrybie W-45. 

Trese uwagi: 
Skladaj~cy uwagy wnosi 0 przeznaczenie polnocnych czysci dzialek pod teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzgl~dnil uwagi. 

Wyjasnienie: 
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 tych czysci dzialek, ktorych dotyczy uwaga, na tereny 
aktywne przyrodniczo, w tym uzytkowane rolniczo. Na terenach tych zgodnie z ustaleniami 
Studium nie jest dopuszczalna nowa zabudowa mieszkaniowa. 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 60 ••••••••• (data wplywu uwagi 6.10.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialki 0 numerze 315/49 w obrybie W -4 7. 

Trese uwagi: 
Skladaj,!cy uwagy nie wyraza zgody na planowany przebieg drogi 6KDD. 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzgl~dnil uwagi. 

Wyjasnienie: 
Jednym z celow sporz,!dzenia mmeJszego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego jest wyznaczenie zasiygu terenow przeznaczonych pod urbanizacjy 
oraz okreslenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy ukladow 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 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. Projektowany 
przebieg drog jest konsekwencj,! przepisow Rozporz,!dzenia Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., dotycz,!cych warunkow technicznych, jakim 
powinny odpowiadae drogi publiczne i ich usytuowanie oraz istniej,!cego zagospodarowania 
nieruchomosci objytych granicami opracowania planu. 

Uwaga nr61-•••••••••••• (data wplywu uwagi 9.10.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialek 0 numerach 315115 i 315118. 

Trese uwagi: 
Skladaj,!ca uwagy nie wyraza zgody na przebieg projektowanych drog 5KDD i 6KDD. 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzgl~dnil uwagi. 

Wyjasnienie: 
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 dia 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 drag publicznych. Nowa siee drag obsluguje nowe tereny budowlane i jednoczesnie 
odci,!za istniej,!cy uklad drogowy. Projektowany przebieg drag jest konsekwencj,! przepisaw 
rozporz,!dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie 
warunkaw technicznych, jakim powinny odpowiadae drogi publiczne i ich usytuowanie 
oraz istniej,!cego zagospodarowania nieruchomosci. 
Nalezy zaznaczye, ze zadna z drag, byd,!cych przedmiotem uwagi, nie ingeruje w dzialky 
o numerze ewidencyjnym 315118. 

Uwaga nr 62 - .1111 ••• ~" __ ~_ •••••••••••••••••• 
iiiiiiIT«dfu.ata wplywu uwagi 9.10.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Nieruchomosci polozonych przy ul. Brzezinskiej w obrybie W-47. 

Trese uwagi: 
Skladaj,!cy uwagy wnosz'! 0: 

1. Wprowadzenie zapisu w planie obwodnicy Nowosolnej oznaczonej w projekcie planu 
jako KDGP 2/2 zgodnie z wynikami oceny aktualnosci wylozonego do publicznego 
wgl,!du studium uwarunkowan i kierunkaw zagospodarowania przestrzennego. 

2. Sprostowanie nieprawdziwego stwierdzenia na str. 26 Prognozy oddzialywania 
na srodowisko ustalen projektu planu, cyt. "Aktualnie (maj 2017) dla drogi tej nie zostala 
jeszcze sporz'!dzona dokumentacja projektowa i studium wykonalnosci. Nie mozna 
okreslie zasiygu i natyzenia oddzialywania zwi,!zanych z ich eksploatacj,!". 

3. Przeznaczenie terenaw zielonych (ZN) w obrybie W-47 pod zabudowy rezydencjonaln,! 
o niskim stopniu intensywnosci oraz zaprzestanie prac studialnych w zakresie 
przeznaczenia tego terenu pod zabudowy przemyslow'!. 

4. Przesuniycie l,!cznika obwodnicy Nowosolnej w rejon ul. Olkuskiej zgodnie ze Studium 
Transportowym Miasta Lodzi. 

5. Wypracowanie rozwi,!zania problemaw uci,!zliwosci komunikacyjnej w rejonie osiedla 
Nowosolna w taki sposab, aby wypracowae rozwi,!zanie zdejmuj,!ce obci,!zenie ruchem 
z wszystkich ulic osiedla. 

6. Ustalenie ringu zewnytrznego w postaci ulicy zbiorczej r6wniez po stronie p6lnocnej. 

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

Wyjasnienie: 
ad 1. Uwzglydnia siy uwagy w zakresie wpisania ustalen dla obwodnicy wynikaj,!cych 

z wylozonego do publicznego wgl,!du projektu Studium uwarunkowan i kierunkaw 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi. 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 organaw gminy przy sporz,!dzaniu planaw miejscowych". Przebieg 
obwodnicy bydzie przeprojektowany zgodnie z ustaleniami aktualnie obowi,!zuj,!cego 
Studium z 28 marca 2018 r., zmienionego uchwal,! Nr VII215/19 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., 

ad 2. Uwzglydnia siy uwagy w zakresie korekty prognozy oddzialywania na srodowisko. 
Prognoza zostanie zaktualizowana. 

ad 3. Nie uwzglydnia siy uwagi w zakresie dopuszczenia mozliwosci lokalizacji zabudowy 
rezydencjonalnej na dzialkach przeznaczonych w obowi,!zuj,!cym dokumencie Studium 
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 organow gminy przy sporz~dzaniu planow 
miejscowych". 
CZyse uwagi dotycz~ca prac studialnych nie dotyczy wylozonego do publicznego 
wgl~du projektu planu. 

ad 4. Nie uwzglydnia siy uwagi w zakresie przesuniycia l~cznika obwodnicy Nowosolnej. 
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, w tym przebieg najistotniejszych 
dla ukladu komunikacyjnego drog. 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". Wydluzenie trasy 
obwodnicy nie wplynie na poprawy warunkow obecnych mieszkancow, jedynie 
zwiykszy koszty rea Iizacj i drogi. 

ad 5. Uwzglydnia siy uwagy w zakresie rozwi~zania problemow uci~zliwosci komunikacyjnej 
zdejmuj~cych obci~zenie ruchem z wszystkich ulic osiedla. Uklad komunikacyjny 
osiedla Nowosolna jest calosciowo rozwi~zany poprzez system ulic roznych klas 
(w tym obwodnicy) okreslony w kilku opracowywanych miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego. 

ad 6. Nie uwzglydnia siy uwagi w zakresie realizacji ulicy zbiorczej po polnocnej stronie 
ul. Brzezinskiej. Nieruchomosci, ktorych dotyczy uwaga, polozone s~ poza granicami 
obszaru objytego opracowaniem planu . 

Uwaga nr 63 •••••••• (data wplywu uwagi 9.10.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialek 0 numerach: 626/2, 625/3, 31911 w obrybie W-47. 

Trese uwagi: 
Skladaj~ca uwagy wnosi 0: 

przeznaczenie dzialek pod tereny mieszkaniowe, 
przesuniycie l~cznika obwodnicy Nowosolnej w sladzie ul. Iglastej. 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzgl-rdnil uwagi. 

Wyjasnienie: 
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 dzialek, ktorych dotyczy uwaga, czysciowo na tereny 
zabudowy mieszkaniowej w ukladach ulicowych. W pozostalej, wiykszej cZysci na tereny 
aktywne przyrodniczo, w tym uzytkowane rolniczo, na ktorych zgodnie z ustaleniami 
Studium nie jest dopuszczalna nowa zabudowa mieszkaniowa. 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 czyse dzialek polozona przy ul. Brzezinskiej zostala 
przeznaczona pod zabudowy mieszkaniow~ jednorodzinn~, pozostala czyse na tereny zieleni 
naturalnej. 
Nie uwzglydnia siy uwagi w zakresie przesuniycia l~cznika obwodnicy Nowosolnej w sladzie 
ul. Iglastej. Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta 



Lodzi, zatwierdzone uchwalq. Nr LXIXI1753118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 
2018 r., zmienione uchwalq. Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., 
okresla kierunek zmian w przeznaczeniu dzialek, w tym przebieg najistotniejszych dla ukladu 
komunikacyjnego dr6g. Wydluzenie trasy obwodnicy nie wplynie na poprawy warunk6w 
obecnych mieszkanc6w, jedynie zwiykszy koszty realizacji drogi. 

Uwaga Dr 64 
(data wplywu uwagi 9.10.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialek 0 numerach: 315/66, 320/6, 626/2, 625/3 w obrybie W -4 7. 

Trese uwagi: 
Skladajq.cy uwagy wnoszq. 0: 

przeznaczenie dzialki 0 numerze 315/66 w calosci pod zabudowy mieszkaln,!, 
przeznaczenie dzialek 0 numerach: 320/6, 626/2, 625/3 w calosci pod zabudowy 
mieszkalnq., 
przesuniycie lq.cznika obwodnicy Nowosolnej w slad istniejq.cej ul. Iglastej. 

PrezydeDt Miasta Lodzi Die uwzg"tdDii uwagi. 

WyjasDieDie: 
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym "ustalenia studium sq. wiq.z,!ce dla organ6w gminy przy sporzq.dzaniu plan6w 
miejscowych". W zwiq.zku z powyzszym, w projekcie planu czyse dzialek polozona 
przy ul. Brzezinskiej zostala przeznaczona pod zabudowy mieszkaniowq. jednorodzinnq., 
pozostala czyse na tereny zieleni naturalnej. 
Nie uwzglydnia siy uwagi w zakresie przesuniycia lq.cznika obwodnicy Nowosolnej w sladzie 
ul. Iglastej. Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lodzi, zatwierdzone uchwal,! Nr LXIXI1753118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 
2018 r., zmienione uchwalq. Nr VII215119 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., 
okresla kierunek zmian w przeznaczeniu dzialek, w tym przebieg najistotniejszych dla ukladu 
komunikacyjnego dr6g. Wydluzenie trasy obwodnicy nie wplynie na poprawy warunk6w 
obecnych mieszkanc6w, jedynie zwiykszy koszty realizacji drogi. 

Uwaga Dr 65 
(data wplywu uwagi 9.10.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialki 0 numerze 327 w obrybie W-47. 

Trese uwagi: 
Skladajq.cy uwagy wnoszq. 0: 

przeksztalcenie nieruchomosci na tereny mieszkaniowe, 
przesuniycie obwodnicy -lq.cznika w slad ulicy Iglastej. 

PrezydeDt Miasta Lodzi Die uwzgl~dDii uwagi. 



Wyjasnienie: 
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 dzialki, ktorej dotyczy uwaga na tereny aktywne 
przyrodniczo, w tym uzytkowane rolniczo. Na terenach tych zgodnie z ustaleniami Studium 
nie jest dopuszczalna nowa zabudowa mieszkaniowa. 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". 
Nie uwzglt(dnia sit( uwagi w zakresie przesunit(cia l,!cznika obwodnicy Nowosolnej w slad 
ul. Iglastej. Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lodzi, zatwierdzone uchwal,! Nr LXIX/1753118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 
2018 r., okresla kierunek zmian w przeznaczeniu dzialek, w tym przebieg najistotniejszych 
dla ukladu komunikacyjnego drog. Wydluzenie trasy obwodnicy nie wplynie na poprawt( 
warunkow obecnych mieszkancow, jedynie zwit(kszy koszty realizacji drogi. 

Uwaga nr 66 -

(data wplywu uwagi 9.10.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialek 0 numerach: 320119, 626/2, 625/3 w obrt(bie W -4 7 oraz 320/18, 320/16 w obrt(bie 
W-47. 

Trese uwagi: 
Skladaj,!cy uwagt( wnosz'! 0: 

- przeksztalcenie dzialek na tereny mieszkaniowe, 
- przesunit(cie obwodnicy -l,!cznika w slad istniej,!cej ul. Iglastej. 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzgl~dnil uwagi. 

Wyjasnienie: 
Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, 
zatwierdzone uchwal,! Nr LXIXI1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 L, 

zmienione uchwal,! Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., okresla 
kierunek zmian w przeznaczeniu dzialek, ktorych dotyczy uwaga, czt(sciowo na tereny 
zabudowy mieszkaniowej w ukladach ulicowych oraz czt(sciowo na tereny aktywne 
przyrodniczo, w tym uzytkowane rolniczo, na ktorych zgodnie z ustaleniami Studium nie jest 
dopuszczalna nowa zabudowa mieszkaniowa. 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 dzialek polozona przy ul. Brzezinskiej zostala przeznaczona 
pod zabudowt( mieszkaniow,!jednorodzinn,!, pozostala czt(se na tereny zieleni naturalnej. 
Nie uwzglt(dnia sit( uwagi w zakresie przesunit(cia l,!cznika obwodnicy Nowosolnej w slad 
ul. Iglastej. Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lodzi, zatwierdzone uchwal,! Nr LXIX/1753118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 
2018 r., okresla kierunek zmian w przeznaczeniu dzialek, w tym przebieg najistotniejszych 
dla ukladu komunikacyjnego drog. Wydluzenie trasy obwodnicy nie wplynie na poprawt( 
warunkow obecnych mieszkancow, jedynie zwit(kszy koszty realizacji drogi. 



PODizsze uwagi 0 Dumerach: 67, 71-82, 151 posiadaj~ tak~ sam~ tresc i zostaly 
rozpatrzoDe WspolDie. 

UwagaDr67 11I1I1I1I1I1I1I~(idait~a~w~p~ryw~u~uw~ag~i~9~.1~0~.2~Oll~7~r.~)~ Uwaga Dr 71 (data wplywu uwagi 10.10.2017 r.) 
Uwaga Dr 72 (data wplywu uwagi 10.10.2017 r.) 
Uwaga Dr 73 

(data wplywu uwagi 10.10.2017 r.) 
Uwaga Dr 74 
Uwaga Dr 75 
Uwaga Dr 76 
Uwaga Dr77 
Uwaga Dr 78 
Uwaga Dr 79 
Uwaga Dr 80 
Uwaga Dr 81 
Uwaga Dr 82 
Uwaga Dr 151 

Uwagi dotycza: 

(data wprywu uwagi 10.10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 10.10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 10.10.2017 r.) 

(data wplywu uwagi 10.10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 10.10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 10.10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 10.10.2017 r.) 

(data wplywu uwagi 10.10.2017 r.) 
(data wplywu uwagi 17.10.2017 r.) 

Calego obszaru objytego projektem planu. 

Trese uwag: 
Skladaj~cy uwagi wnosz~ 0: 

1. Wprowadzenie zapisu w planie obwodnicy Nowosolnej oznaczonej w projekcie planu 
jako KDGP 2/2 zgodnego z wynikami oceny aktualnosci wylozonego do publicznego 
wgl~du studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego. 

2. Sprostowanie nieprawdziwego stwierdzenia na str. 26 Prognozy oddzialywania 
na srodowisko ustalen projektu planu, cyt. "Aktualnie (maj 2017) dla drogi tej nie zostala 
jeszcze sporz~dzona dokumentacja projektowa i studium wykonalnosci. Nie mozna 
okreslic zasiygu i natyzenia oddzialywania zwi~zanych z ich eksploatacj~". 

3. Przeznaczenie teren6w zielonych (ZN) w obrybie W-47 pod zabudowy rezydencjonaln~ 
o niskim stopniu intensywnosci oraz zaprzestanie prac studialnych w zakresie 
przeznaczenia tego terenu pod zabudowy przemyslow~. 

4. Przesuniycie l~cznika obwodnicy Nowosolnej w rejon ul. Olkuskiej zgodnie ze Studium 
Transportowym Miasta Lodzi. 

5. Wypracowanie rozwi~zania problem6w uci~zliwosci komunikacyjnej w rejonie osiedla 
Nowosolna w taki spos6b, aby wypracowac rozwi~zanie zdejmuj~ce obci~zenie ruchem 
z wszystkich ulic osiedla. 

6. Ustalenie ringu zewnytrznego w postaci ulicy zbiorczej r6wniez po stronie p61nocnej. 
7. Usuniycie z planu: 

- sprzecznosci jak~ jest rozwazanie ukladu komunikacyjnego w postaci ring6w (ulice: 
Margaretek, Peon iowa) i obci~zenia ruchem ulicy lugoslowianskiej, 

- zapisu dotycz~cego czteropasmowej obwodnicy przechodz~cej przez ulicy Pomorsk~ 
i ulicy lugoslowiansk~ wiaduktem. 

PrezydeDt Miasta Lodzi cz~sciowo uwzgl~dDii uwagi. 

WyjasDieDie: 
ad 1. Uwzglydnia siy uwagi w zakresie wpisania ustalen dla obwodnicy wynikaj~cych 

z wylozonego do publicznego wgl~du projektu Studium uwarunkowan i kierunk6w 



zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi. 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". Przebieg 
obwodnicy bydzie przeprojektowany zgodnie z ustaleniami aktualnie obowi,!zuj,!cego 
Studium z 28 marca 2018 r., zmienionego uchwal,! Nr VII215/19 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r. 

ad 2. Uwzglydnia siy uwagi w zakresie korekty prognozy oddzialywania na srodowisko. 
Prognoza zostanie zaktualizowana. 

ad 3. Nie uwzglydnia siy uwag w zakresie dopuszczenia mozliwosci lokalizacji zabudowy 
rezydencjonalnej na dzialkach, ktorych kierunek zmian w zagospodarowaniu zostal 
okreslony w obowi,!zuj,!cym dokumencie Studium na tereny aktywne przyrodniczo, 
w tym uzytkowane rolniczo. 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 organow gminy przy sporz,!dzaniu planow miejscowych". 
CZysc uwagi dotycz'!ca prac studialnych nie dotyczy wylozonego do publicznego 
wgl,!du projektu planu. 

ad 4. Nie uwzglydnia siy uwagi w zakresie przesuniycia l,!cznika obwodnicy Nowosolnej. 
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 dzialek, w tym przebieg najistotniejszych 
dla ukladu komunikacyjnego drog. 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". Wydluzenie trasy 
obwodnicy nie wplynie na poprawy warunkow obecnych mieszkancow, jedynie 
zwiykszy koszty realizacj i drogi. 

ad 5. Uwzglydnia siy uwagi w zakresie rozwi,!zania problemow uci,!zliwosci komunikacyjnej 
zdejmuj,!cych obci,!zenie ruchem z wszystkich ulic osiedla. Uklad komunikacyjny 
osiedla Nowosolna jest calosciowo rozwi'!zany poprzez system ulic roznych klas 
(w tym obwodnicy) okreslony w kilku opracowywanych miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego. 

ad 6. Nie uwzglydnia siy uwag w zakresie realizacji ulicy zbiorczej po polnocnej stronie 
ul. Brzezinskiej. Nieruchomosci, ktorych dotycz'! uwagi, polozone S,! poza granicami 
obszaru objytego opracowaniem planu. 

ad 7. Nie uwzglydnia siy uwag w zakresie zarzucanej sprzecznosci wynikaj,!cej z ustalenia 
ukladu komunikacyjnego w postaci ringow i jednoczesnie zapisu obwodnicy 
przecinaj,!cej wiaduktem ul. Pomorsk,! i lugoslowiansk,! ze wzglydu 
na bezprzedmiotowosc zarzutow. Uklad drog zbiorczych nazywany w uwadze 
"ringami" znajduje siy poza obszarem objytym opracowaniem niniejszego planu. 
Niemniej jednak nalezy zaznaczyc, ze zaprojektowany uklad drogowy zapewnia relacje 
drog zbiorczych okreslone w Studium. Ponadto projekt planu nie ustala rozwi,!zan 
technicznych dla drog. Kwestie rozwi,!zan skrzyzowan, w tym lokalizacji wiaduktow, 
byd,! rozwi,!zane w projekcie budowlanym drogi. Klasa drogi i wynikaj,!ce z niej 
parametry S'l zgodne z ustaleniami Studium uwarunkowan i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi. 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 68-••••••••• (data wplywu uwagi 9.10.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialki 0 numerze 972 w obrybie W -4 7. 

Trese uwagi: 
Skladaj'lca uwagy nie wyraza zgody na przeznaczenie dzialki pod teren zieleni naturalnej. 
Z tresci uwagi mozna wywnioskowae, ze wnioskodawca wnosi 0 przeznaczenie dzialki 
na cele budowlane (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej). 

Prezydent Miasta Lodzi uwzgl~dnil uwag~. 

Wyjasnienie: 
Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, 
zatwierdzone uchwal'l Nr LXIXI1753/18 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 dzialek, kt6rych dotyczy uwaga, na teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym "ustalenia studium S'l wi'lz'lce dla organ6w 
gminy przy sporz'ldzaniu plan6w miejscowych" . 

Uwaga nr 69 •••••••• (data wplywu uwagi 9.10.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialki 0 numerze 962 w obrybie W -4 7. 

Trese uwagi: 
Skladaj'lca uwagy nie wyraza zgody na przeznaczenie dzialki pod teren zieleni naturalnej. 
Z tresci uwagi mozna wywnioskowae, ze wnioskodawca wnosi 0 przeznaczenie dzialki 
na cele budowlane (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej). 

Prezydent Miasta Lodzi 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 
kierunek zmian w przeznaczeniu dzialek, kt6rych dotyczy uwaga, na teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym "ustalenia studium S'l wi'lz'lce dla organ6w 
gminy przy sporz'ldzaniu plan6w miejscowych" . 

Uwaga nr 70 •••••••• (data wplywu uwagi 9.10.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Planowanej drogi oznaczonej lKDGP w obrybie W-47. 

Trese uwagi: 
Skladaj'lca uwagy nie wyraza zgody na planowan'l lokalizacjy dzialki drogowej oznaczonej 
lKDGP. 



Prezydent Miasta Lodzi nie uwzgl-rdnil uwagi. 

Wyjasnienie: 
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 VII215119 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., okresla 
kierunek zmian w przeznaczeniu dzialek, w tym przebieg najistotniejszych dla ukladu 
komunikacyjnego drog. 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 83 ••••••••• (data wplywu uwagi 12.10.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialek 0 numerach 315/19 i 315/32 w obrybie W -4 7. 

Trese uwagi: 
Skladaj,!ca uwagy wnosi 0 uwzglydnienie istniej,!cej ulicy Granatowej jako drogi dojazdowej. 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzgl-rdnil uwagi. 

Wyjasnienie: 
Przedmiotowe dzialki drogowe znajduj,! siy zbyt blisko projektowanych skrzyzowan 
na ul. Brzezinskiej, aby mozna bylo je wl'!czye w uklad drog publicznych. Rozporz,!dzenie 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow 
technicznych jakim powinny odpowiadae drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 124) w § 9 ust. 1 pkt 4, okresla minimalne odleglosci miydzy skrzyzowaniami na drodze 
klasy zbiorczej. W stosunku do wskazan Studium, ul. Granatowa sluzy obsludze kilku 
nieruchomosci i nie ma udzialu w ukladzie komunikacyjnym. Ustalenie jej (w projekcie 
planu) jako drogi dojazdowej wymuszaloby niezbydnose poszerzenia tej drogi kosztem 
przyleglych nieruchomosci. Wobec powyzszego, projekt planu dopuszcza funkcjonowanie 
ul. Granatowej nadal wyl,!cznie jako drogi wewnytrznej . 

Uwaga nr 84 ••••••••• (data wplywu uwagi 12.10.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialki 0 numerze 315/34 w obrybie W -4 7. 

Trese uwagi: 
Skladaj,!ca uwagy nie wyraza zgody na przechodzenie drogi 5KDD przez dzialky. 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzgl-rdnil uwagi. 

Wyjasnienie: 
Jednym z celow sporz,!dzenia mmeJszego mleJscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego jest wyznaczenie zasiygu terenow przeznaczonych pod urbanizacjy 
oraz okreslenie zasad modemizacji, rozbudowy i budowy ukladow 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 uwzglydnieniu d'}zenia do minimalizowania 
transportochlonnosci ukladu przestrzennego", plan okresla tereny pod inwestycje 
wraz z system em komunikacji opartym na sieci drog publicznych, z wykorzystaniem drog 
juz funkcjonuj'}cych. Nowa siee drog obsluguje no we tereny budowlane. Projektowany 
przebieg drog jest konsekwencj'} przepisow Rozporz'}dzenia Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim 
powinny odpowiadae drogi publiczne i ich usytuowanie oraz istniej'}cego zagospodarowania 
nieruchomosci. Rozmiar pozostalej czysci dzialki daje mozliwose jej zagospodarowania 
zabudow'} mieszkaniow'} jednorodzinn'} . 

Uwaga Dr 85 ••••••••• (data wplywu uwagi 12.10.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialek 0 numerach: 315/25, 315/27, 315/29, 315/43, 315/44, 315/45, 315/46 w obrybie 
W-47. 

Trese uwagi: 
Skladaj'}ca uwagy wnosi 0: 

uwzglydnienie dzialki 0 numerze 315/25 w terenie zabudowy jednorodzinnej, 
umozliwienie wydania warunkow zabudowy i pozwolenia na budowy na dzialce 
o numerze 315/25, 
wykup dzialek 0 numerach: 315/27,315/29, 15/43,315/44,315/45,315/46 przez Urz'}d 
Miasta po cenach rynkowych. 

PrezydeDt Miasta Lodzi Die uwzgl~dDii uwagi. 

WyjasDieDie: 
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 tej dzialki na tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
uzytkowane rolniczo, na ktorych zgodnie z ustaleniami Studium nie jest dopuszczalna nowa 
zabudowa mieszkaniowa. 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". 
Odnosnie wykupu dzialek, plan nie rozstrzyga tej kwestii. Dzialki przeznaczone pod cele 
publiczne byd'} wykupywane przez Miasto po zaistnieniu przeslanek przewidzianych 
w przepisach odrybnych i na zasadach w nich okreslonych . 

Uwaga Dr 86 •••••• (data wplywu uwagi 12.10.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialki 0 numerze 359/7 w obrybie W-47. 

Trese uwagi: 
Skladaj'}cy uwagy wnosi 0 zmiany przeznaczenia terenu dzialki na zabudowy rezydencjonaln'} 
o powierzchni dzialki minimum 1500-2000 m2

• 

PrezydeDt Miasta Lodzi cz~sciowo uwzgl~dDii uwag~. 



Wyjasnienie: 
Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, 
zatwierdzone uchwal,! Nr LXIXIl 7S31l 8 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., 
zmienione uchwal,! Nr VII21S/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., okresla 
kierunek zmian w przeznaczeniu dzialki, ktorej dotyczy uwaga, czysciowo na tereny 
zabudowy mieszkaniowej w ukladach ulicowych oraz czysciowo na tereny aktywne 
przyrodniczo, w tym uzytkowane rolniczo, na ktorych zgodnie z ustaleniami Studium nie jest 
dopuszczalna nowa zabudowa mieszkaniowa. 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 czyse dzialki polozona przy ul. Jugoslowianskiej zostala przeznaczona 
pod zabudowy mieszkaniow,!jednorodzinn,!, pozostala na tereny zieleni naturalnej. 

Ponizsze uwagi 0 numerach: 87, 93-95, 102, 104 i 106 posiadaj~ tak~ sam~ tresc i zostaly 
rozpatrzone wspolnie. 
Uwaganr87 .............................. .. 

(data wplywu uwagi 16.10.2017 r.) 
Uwaga nr93 

(data wplywu uwagi 16.10.2017 r.) 
Uwaga nr94 

(data wplywu uwagi 16.10.2017 r.) 

Uwaga nr 95 ~llllllllnE (data wplywu uwagi 16.10.2017 r.) Uwaga nr 102 (data wplywu uwagi 17.10.2017 r.) 
Uwaga nr 104 (data wplywu uwagi 17.10.2017 r.) 
Uwaga nr 106 (data wplywu uwagi 17.10.2017 r.) 

Uwagi dotycza: 
Obszaru oznaczonego w opinii projektu sporz'!dzonej przez firmy ARCHINAUCI Sp. z 0.0. 

jako ABCD. 

Trese uwag: 
Skladaj,!cy uwagi nie wyrazaJ,! zgody na propozycjy ukladu komunikacyjnego 
przedstawionego w projekcie planu. Podnosz,!, ze przedluzenie ul. Topolowej jako drogi 
SKDD w kierunku zachodnim skieruje ruch samochodowy w osiedle, obnizy jakose zycia 
mieszkancow i zwiykszy zagrozenie bezpieczenstwa w ruchu drogowym. . 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzgl~dnil uwag. 

Wyjasnienie: 
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 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 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. Nie znaleziono podstaw dla stwierdzenia, ze przy takim ukladzie ruch 
samochodowy zostanie przekierowany na ul. Topolow,! w stopniu zagrazaj'!cym 
bezpieczenstwu mieszkancow bardziej niz rna to miejsce w obecnym stanie realizacji dreg. 
Ulice osiedlowe byd,! sluzyly komunikacji lokalnej, generowanej przez mieszkancow osiedla. 
Komunikacja tranzytowa bydzie siy odbywala obwodnic,! . 

Uwaga nr 88 •••••• (data wplywu uwagi 16.10.2017 r.) 

U waga dotyczy: 
Dzialki 0 numerze 359/8 w obrybie W-47. 

Trese uwagi: 
Skladaj,!ca uwagy wnosi 0: 

zmiany przeznaczenia terenu dzialki na zabudowy rezydencjonaln,!, 0 powierzchni dzialki 
minimum 1500-2000 m2, 

nieprzeznaczenie terenow pod zabudowy przemyslow,!, 
pozostawienie ulicy lugoslowianskiej drog,!lokaln,!, a nie zbiorcz'!. 

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

Wyjasnienie: 
Nie uwzglydnia siy uwagi w zakresie dopuszczenia mozliwosci lokalizacji zabudowy 
rezydencjonalnej. Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lodzi, zatwierdzone uchwal,! Nr LXIX11753/18 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, ktorej dotyczy uwaga, czysciowo 
na tereny zabudowy mieszkaniowej w ukladach ulicowych oraz czysciowo na tereny aktywne 
przyrodniczo, w tym uzytkowane rolniczo, na ktorych zgodnie z ustaleniami Studium nie jest 
dopuszczalna nowa zabudowa mieszkaniowa. 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'1zku z powyzszym, 
czyse dzialki polozona przy ul. lugoslowianskiej zostala przeznaczona pod zabudowy 
mieszkaniow,! jednorodzinn,!, pozostala czyse - na tereny zieleni naturalnej. 
Uwzglydnia siy uwagy w zakresie pozostawienia ul. lugoslowianskiej jako drogi lokalnej 
oraz nieprzeznaczania teren6w pod zabudowy przemyslow'!. Ulica lugoslowianska jest 
w projekcie planu drog,! lokaln,!. Ustalenia projektu planu nie dopuszczaj'! zabudowy 
przemyslowej. 

Uwaga nr 89 
(data wplywu uwagi 16.10.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Calego obszaru objytego projektem planu. 



Trese uwagi: 
Skladaj~cy uwagy 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 wnioskodawcy wnosz~ 0 przeznaczenie terenow zieleni 
urz~dzonej na teren zabudowy mieszkaniowej. 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzglftdnil uwagi. 

Wyjasnienie: 
U stalenia planu nie podlegaj~ etapowaniu. Plan jest calosciowym dokumentem, ustalaj~cym 
docelowy sposob zagospodarowania nieruchomosci. 
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 czysci dzialek na tereny aktywne przyrodniczo, w tym 
uzytkowane rolniczo, na ktorych zgodnie z ustaleniami Studium nie jest dopuszczalna nowa 
zabudowa mieszkaniowa. 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 90 •••••••••••• (data wplywu uwagi 16.10.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialki 0 numerze 285 w obrybie W -45. 

Trese uwagi: 
Z tresci uwagi mozna wywnioskowae, ze celem wnioskodawcow jest zmiana przeznaczenia 
obszaru na tereny zabudowy mieszkaniowej. 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzglftdnil uwagi. 

Wyjasnienie: 
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 VII215119 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., okresla 
kierunek zmian w przeznaczeniu cZysci dzialek, ktorych dotyczy uwaga, na tereny aktywne 
przyrodniczo, w tym uzytkowane rolniczo. Na terenach tych zgodnie z ustaleniami Studium 
nie jest dopuszczalna nowa zabudowa mieszkaniowa. 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". Pozostale dzialki, 
polozone przy ul. Brzezinskiej, zgodnie z ustaleniami Studium s~ przeznaczone 
pod zabudowy mieszkaniow~ jednorodzinn~ . 

Uwaga nr 91 ••••••••• (data wplywu uwagi 16.10.2017 r.). 

Uwaga dotyczy: 
Dzialek 0 numerach: 315/30, 315/31, 315/52, 316/48. 



Trese uwagi: 
Skladaj,!ca uwagy wnosi 0: 

zmniejszenie pasa zieleni w taki sposob, aby teren dzialki 0 numerze 315/52 obj,!e 
obszarem zabudowy jednorodzinnej, 
zmiany przeznaczenia gruntow s,!siaduj,!cych z planowan,! obwodnic,! (m.in. dzialki 
o numerach 315/30, 315/31, 316/48) na uslugi i handel, w tym dopuszczaj'!ce budowy np. 
stacji paliw. 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzgl~dnil uwagi. 

Wyjasnienie: 
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 VI/215/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., okresla 
kierunek zmian w przeznaczeniu dzialek, ktorych dotyczy uwaga na tereny aktywne 
przyrodniczo, w tym uzytkowane rolniczo, na ktorych nie jest dopuszczalna nowa zabudowa. 
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 92 - ••••••••• (data wplywu uwagi 16.10.201"7 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Obszaru oznaczonego w opinii projektu sporz,!dzonej przez firmy ARCHINAUCI Sp. z 0.0. 

jako ABCD. 

Trese uwagi: 
Skladaj,!ca uwagy nie wyraza zgody na propozycjy ukladu komunikacyjnego przedstawionego 
w projekcie planu. Podnosi, ze przedluzenie ul. Topolowej jako drogi 5KDD w kierunku 
zachodnim skieruje ruch samochodowy w osiedle, obnizy jakose zycia mieszkancow 
i zwiykszy zagrozenie bezpieczenstwa w ruchu drogowym. 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzgl~dnil uwagi. 

Wyjasnienie: 
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 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. Nie znaleziono podstaw dla stwierdzenia, ze przy takim ukladzie ruch 
samochodowy zostanie przekierowany na ul. Topolow~ w stopniu zagrazaj~cym 

bezpieczenstwu mieszkancow bardziej niz rna to miejsce w obecnym stanie realizacji drog. 
Ulice osiedlowe byd~ sluzyly komunikacji lokalnej, generowanej przez mieszkancow osiedla . 

Uwaga nr 96 ......... (data wplywu uwagi 17.10.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialki 0 numerze 284/39 w obrybie W -45. 

Trese uwagi: 
Skladaj~cy uwagy informuje, ze dzialka gruntu 0 numerze 284/12 pelni~ca funkcjy drogi 
dojazdowej (3KDD) do nieruchomosci, na ktorej posadowiony jest dom 0 szerokosci 8 m -
po poszerzeniu ustalonym w projekcie planu rna szerokose 12 m. Wyraza niepokoj, 
ze zrealizowany dom (w odleglosci 6 m od granicy dzialki, zgodnie z wytycznymi 
dotycz~cymi linii zabudowy) nie bydzie spelnial wymogow dotycz~cych linii zabudowy 
ustalonych w planie, gdyz otwor drzwiowy i okna od frontu budynku byd~ siy znajdowae 4 m 
od ogrodzenia. 
Nadmienia, ze "plan miejscowy dla terenu opisanego jako 11 MN przewiduje dach 
dwuspadowy, a wszystkie domy znajduj~ce siy na osiedlu posiadaj~ dachy czterospadowe". 

Prezydent Miasta Lodzi uwzgl~dnil uwag~. 

Wyjasnienie: 
Droga 3KDD zostanie przeksztalcona w drogy wewnytrzn~ 0 parametrach zblizonych 
do aktualnie istniej~cych. Linie zabudowy zostan~ przeksztalcone w taki sposob, 
aby uwzglydniae istniej~c~ zabudowy. Dla terenow 0 symbolach MN dopuszczone zostan~ 
dachy wielospadowe . 

Uwaga nr 103 •••••••• (data wplywu uwagi 17.10.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Obszaru oznaczonego w opinii projektu sporz~dzonej przez firmy ARCHINAUCI Sp. z 0.0. 

jako ABCD. 

Trese uwagi: 
Skladaj~cy uwagy nie wyrazaJ~ zgody na propozycjy ukladu komunikacyjnego 
przedstawionego w projekcie planu. Podnosz~, ze przedluzenie ul. Topolowej jako drogi 
5KDD w kierunku zachodnim skieruje ruch samochodowy w osiedle, obnizy jakose zycia 
mieszkancow i zwiykszy zagrozenie bezpieczenstwa w ruchu drogowym. 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzgl~dnil uwagi. 

Wyjasnienie: 
Jednym z celow sporz~dzenia nmteJszego 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 ksztahowania 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. Nie znaleziono podstaw dla stwierdzenia, ze przy takim ukladzie ruch 
samochodowy zostanie przekierowany na ul. Topolow'} w stopniu zagrazaj'}cym 
bezpieczenstwu mieszkancow bardziej niz ma to miejsce w obecnym stanie realizacji drog. 
Ulice osiedlowe byd'} sluzyly komunikacji lokalnej, generowanej przez mieszkancow osiedla. 
Komunikacja tranzytowa bydzie siy odbywala obwodnic'} (droga 1 KDGP). 

Ponizsze uwagi 0 numerach: 107 i 185 posiadaj~ tak~ sam~ tresc i zostaly rozpatrzone 
wspolnie. 
Uwaga nr 107 
Uwaga nr 185 
17.10.2017 r.) 

U wagi dotycza: 

'=======~(data wplywu uwagi 17.10.2017 r.) -I (data wplywu uwagi 20.10.2017 r., data nadania 

Dzialek 0 numerach: 297/3, 298/5, 298/6, 293/5, 293/8, 434/5, 43411 0, 434/9, 434/8, 434/7, 
292119,292/24,291/5,291/13,290/59,290/63,290115, 290/62,433111,289/7 w obrybie 
W-45. 

Trese uwag: 
Skladaj'}cy uwagi wnosz'} 0: 

poszerzenie strefy oznaczonej w projekcie planu symbolem 1 MN oraz 2MN - teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustalonej dla dzialek zlokalizowanych wzdluz 
ulicy Brzezinskiej, na polnoc od planowanej drogi oznaczonej w projekcie symbolem 
1 KDD, miydzy ulicami Hanuszkiewicza i terenem oznaczonym symbolem 10MN - teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w tym umieszczenie w strefie mieszkaniowej 
(1 MN, 2MN) w calosci lub w cZysci dzialek 0 numerach ewidencyjnych: 293/5, 293/8, 
434/5, 43411 0, 434/9, 434/8, 434/7, 292119, 292/24, 291/5, 291/13, 290/59, 290/63, 
290/15, 290/62, 433111, 289/7 z obrybu W -45, 
poszerzenie zabudowy mieszkaniowej oznaczonej w projekcie symbolem MN wobszarze 
opisanym powyzej do gornej krawydzi nieprzekraczalnej linii zabudowy dla obszaru 
oznaczonego symbolem lZP, 
stworzenie strefy zabudowy mieszkaniowej, oznaczonej symbolem MN, wzdluz ulicy 
Hanuszkiewicza, i objycie ni'} dzialek 0 numerach ewidencyjnych: 297/3, 298/5, 298/6 
z obrybu W-45. 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzglcrdnil uwag. 



Wyjasnienie: 
Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, 
zatwierdzone uchwal~ Nr LXIXI1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018r., 
zmienione uchwal~ Nr VII215119 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., okresla 
kierunek zmian w przeznaczeniu czysci dzialek, kt6rych dotycz~ uwagi, na tereny aktywne 
przyrodniczo, w tym uzytkowane rolniczo. Na terenach tych nie jest dopuszczalna nowa 
zabudowa. 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". Pozostale CZySCl dzialek, polozone 
przy ul. Brzezinskiej, zgodnie z ustaleniami Studium s~ przeznaczone pod zabudowy 
mieszkaniow~ jednorodzinn~ . 

Uwaga nr 108 •••••••• (data wplywu uwagi 17.10.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialek 0 numerach 284/41 i 284112. 

Trese uwagi: 
Skladaj~cy uwagy nie wyraza zgody na budowy trzech drog: 4KDD, 3KDD i 1KDD. 
Stwierdza, ze niezrozumialym dla niego jest wydawanie przez urz~d decyzji 
dla nieruchomosci zlokalizowanej przy ul. Brzezinskiej 230, dla ktorej brak jest planu 
zagospodarowania przestrzennego, a nastypnie zatwierdzanie projektow i wydawanie 
zezwolen na tych dzialkach przez ten sam urz~d w latach 2016 i 2017. 

Prezydent Miasta Lodzi uwzglf(dnil uwagf(. 

Wyjasnienie: 
Droga 3KDD pozostanie drog~ wewnytrzn~, drogi 1 KDD i 4KDD zostan~ usuniyte z projektu 
planu. Uklad drog zostanie przeprojektowany tak, aby nadal zabezpieczae interesy wlascicieli 
nieruchomosci, w tym zapewnienie dostyp do drogi publicznej. 
Nalezy zaznaczye, ze zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku braku planu miejscowego dopuszczalna jest 
zmiana zagospodarowania terenu po uzyskaniu decyzji 0 warunkach zabudowy. Dla dzialek 
o numerach 284/12 i 284/41 nie obowi~zuje w chwili obecnej mleJscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, mozliwe jest wiyc podejmowanie indywidualnych 
inicjatyw inwestycyjnych poprzez ustalenia warunkow zabudowy. lednoczesnie sposob 
ustalania wymagan dotycz~cych nowej zabudowy w drodze decyzj i 0 warunkach zabudowy 
jest odmienny i opiera siy 0 inne uwarunkowania i wymagania niz w przypadku planu 
miejscowego, byd~cego wyrazem polityki przestrzennej miasta. W zwi~zku z powyzszym 
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wart. 65 
reguluje relacje pomiydzy powyzszymi dokumentami i daje prawo do uchwalenia planu 
miejscowego, ktorego ustalenia s~ inne niz w wydanej decyzji 0 warunkach zabudowy. 

Uwaga nr 109 
(data wplywu uwagi 17.10.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialek 0 numerach 312115 i 312113 w obrybie W -4 7. 



Trese uwagi: 
Skladaj,!cy uwagy wnosz'! 0: 

- przesuniycie granic obszaru objytego planem zagospodarowania przestrzennego dla czysci 
obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic: Brzezinskiej, Pomorskiej, 
lugoslowianskiej, Wi,!czynskiej, 1. Kasprowicza, Grabinskiej i Byszewskiej - obszaru 
centrum osiedla Nowosolna w taki spos6b by plan ten obejmowal dzialki 0 numerach 
312/12,312113,312114,312115,312/16,312/17 (zgodnie zrysunkiem przedstawiaj,!cym 
proponowan,! granicy obszary objytego tym planem stanowi,!cym zal'!cznik nr 1), 
przeznaczenie dzialek 0 numerach: 312112,312/13,312114,312115,312116,312117 
pod zabudowy mieszkaniow,! jednorodzinn,! (zgodnie z rysunkiem przedstawiaj,!cym 
proponowany teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej stanowi,!cym zal'!cznik nr 2). 

Prezydent Miasta Lodzi czftsciowo uwzglftdnil uwagft. 

Wyjasnienie: 
Nie uwzglydnia siy uwagi w zakresie przesuniycia granic obszaru objytego planem. 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. Okreslanie granic opracowania jest wiyc 
mozliwe jedynie w przypadku przystypowania do nowych procedur planistycznych. 
Dla ustalen planu nie rna znaczenia, czy dzialki budowlane i droga je obsluguj,!ca znajduj,! siy 
w granicach jednego opracowania, ustalenia pozostaj,! takie same, gdyz analizy urbanistyczne 
przeprowadzane S,! w szerszym kontekscie niz obszar objyty granicami planu. 
Uwzglydnia siy uwagy w zakresie dopuszczenia mozliwosci lokalizacji zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej na dzialkach 0 numerach ewidencyjnych: 312112, 312113, 
312/14,312/15. 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 VII215119 Rady Miejskiej wLodzi zdnia 6marca 2019r., 
okresla kierunek zmian w przeznaczeniu tych dzialek na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej niskiej na duzych dzialkach. 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 projekcie planu dzialki te 
byd,! przeznaczone pod zabudowy mieszkaniow,! jednorodzinn,!. 
Nie uwzglydnia siy uwagi w zakresie dopuszczenia mozliwosci lokalizacji zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej na dzialkach 0 numerach ewidencyjnych: 312/16 i 312/17. 
Studium okresla kierunek zmian w przeznaczeniu tych dzialek na tereny aktywne 
przyrodniczo, w tym uzytkowane rolniczo. Na terenach tych zgodnie z ustaleniami Studium 
nie jest dopuszczalna nowa zabudowa mieszkaniowa. 

Ponizsze uwagi 0 numerach: 110 i 184 posiadaj~ tak~ sam~ tresc i zostaly rozpatrzone 
wspolnie. 

Uwaga nr 110 ~:========~( d=a:ta~w~p~lyw;u~u~W~a~g~i~17.1 0.20 17 r.) Uwaga nr 184 - (data wplywu uwagi 
17.10.2017 r.) 

Uwagi dotycza: 
Dzialek 0 numerach: 284112, 284/5, 284117 w obrybie W-45. 



Trese uwag: 
Skladaj,!cy uwagi wnosz'! 0: 

- zaniechanie wprowadzenia do planu drog: 1 KDD, 3KDD i 4KDD, 
- zostawienie na tym terenie systemu drog wewn~trznych wynikaj,!cych z dotychczasowego 

zagospodarowania dzialek przez wlascicieli poszczegolnych nieruchomosci znajduj,!cych 
si~ w obr~bie oddzialywania drogi. 

Prezydent Miasta Lodzi uwzgl-rdnil uwagi. 

Wyjasnienie: 
Droga 3KDD pozostanie drog,! wewn~trzn,!, drogi 1 KDD i 4KDD zostan,! usuni~te z projektu 
planu. Uklad drog zostanie przeprojektowany tak, aby nadal zabezpieczae interesy wlascicieli 
nieruchomosci, w tym zapewnie dost~p do drogi publicznej . 

Uwaga nr 111 ••••••• (data wplywu uwagi 17.10.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialki 0 numerze 284/26 w obr~bie W-4S. 

Trese uwagi: 
Skladaj,!cy uwag~ informuje, ze dzialka gruntu 0 numerze 284/12 pelni,!ca funkcj~ drogi 
dojazdowej (3KDD) do nieruchomosci, na ktorej posadowiony jest dom - po poszerzeniu 
ustalonym w projekcie planu rna szerokose 12 m. Wyraza niepokoj, ze zrealizowany dom 
o szerokosci 8 m (w odleglosci 6 m od granicy dzialki, zgodnie z wytycznymi dotycz,!cymi 
linii zabudowy) nie b~dzie spelnial wymogow dotycz'!cych linii zabudowy ustalonych 
w planie, gdyz otwor drzwiowy i okna od frontu budynku b~d,! si~ znajdowae 4 m 
od ogrodzenia. 
Nadmienia, ze "plan miejscowy dla terenu opisanego jako lIMN przewiduje dach 
dwuspadowy, a wszystkie domy znajduj,!ce si~ na osiedlu posiadaj,! dachy czterospadowe". 

Prezydent Miasta Lodzi uwzgl-rdnil uwag-r. 

Wyjasnienie: 
Droga 3KDD zostanie przeksztalcona w drog~ wewn~trzn~ 0 parametrach zblizonych 
do aktualnie istniej,!cych. Linie zabudowy zostan,! przeksztalcone w taki sposob, 
aby uwzgl~dniae istniej,!c,! zabudow~. Dla terenow 0 symbolach MN dopuszczone zostan,! 
dachy wielospadowe . 

Uwaga nr 112 ••••••• (data wplywu uwagi 17.10.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialki 0 numerze 284/26 w obr~bie W-4S. 

Trese uwagi: 
Skladaj,!cy uwag~ informuje, ze "posadowiony na jego dzialce dom, w ktorej linii ogrodzenia 
przechodzi napowietrzna siee elektroenergetyczna 0 napi~ciu ISkV znajduje si~ w mniejszej 
odleglosci od osi skrajnego przewodu fazowego anizeli jest wymagana w planie 
zagospodarowania przestrzennego - 6 m". 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzgl-rdnil uwagi. 



Wyjasnienie: 
Z uwagi nie wynika zakres kwestionowanych ustalen projektu planu. JednakZe mozna 
zaznaczye, ze zgodnie z art. IS ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym w planie miejscowym okresla siy obowi,!zkowo 
"szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy". Odleglosci lokalizowania obiekt6w budowlanych od linii 
elektroenergetycznych okreslone S,! w Normie PN-E-OSI 00-1: 1998 (Elektroenergetyczne liJ1ie 
napowietrzne, Projektowanie i budowa, Linie prqdu przemiennego z przewodami roboczymi 
golymi). Plan nie rna wplywu na juz istniej,!c,! zabudowy, okresla warunki zabudowy 
dla inwestycji, kt6re byd,! uzyskiwaly pozwolenie na budowy po jego wejsciu w zycie . 

Uwaga nr 113 ••••••• (data wplywu uwagi 17.10.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialki 0 numerze 284/48 w obrybie W-4S. 

Trese uwagi: 
Z tresci uwagi mozna wywnioskowae, ze celem wnioskodawcy jest przeznaczenie dzialki 
na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - ze wzglydu na realizacjy domu 
na przedmiotowej dzialce. 

Prezydent Miasta Lodzi uwzgl~dnil uwag~. 

Wyjasnienie: 
Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, 
zatwierdzone uchwal,! Nr LXIX/17S3/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 L, 

zmienione uchwal,! Nr VII21S/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., okresla 
kierunek zmian w przeznaczeniu dzialki, kt6rej dotyczy uwaga, na tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej. 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" . 

Uwaga nr 114 ••••••• (data wplywu uwagi 17.10.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialki 0 numerze 284/48 w obrybie W-4S. 

Trese uwagi: 
Skladaj,!ca uwagy informuje, ze "posadowiony na jej dzialce dom, w kt6rej linii ogrodzenia 
przechodzi napowietrzna siee elektroenergetyczna 0 napiyciu ISkV znajduje siy w mniejszej 
odleglosci od osi skrajnego przewodu fazowego anizeli jest wymagana w planie 
zagospodarowania przestrzennego - 6 m". 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzgl~dnil uwagi. 

Wyjasnienie: 
Z uwagi nie wynika zakres kwestionowanych ustalen projektu planu. JednakZe mozna 
zaznaczye, ze zgodnie z art. IS ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym w planie miejscowym okresla siy obowi,!zkowo 



"szczegolne warunki zagospodarowania terenow oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy". Odleglosci lokalizowania obiektow budowlanych od linii 
elektroenergetycznych okreslone s~ w Normie PN-E-051 00-1: 1998 (Elektroenergetyczne linie 
napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prqdu przemiennego z przewodami roboczymi 
golymi). Plan nie rna wplywu na juz istniej~c~ zabudowy, okresla warunki zabudowy 
dla inwestycji, ktore byd~ uzyskiwaly pozwolenie na budowy po jego wejsciu w zycie . 

Uwaga nr 115 ••••••••• (data wplywu uwagi 17.10.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialki 0 numerze 284/63 w obrybie W-45. 

Trese uwagi: 
Skladaj~ca uwagy informuje, ze dzialka gruntu 0 numerze 284/12 pelni~ca funkcjy drogi 
dojazdowej (3KDD) do nieruchomosci, na ktorej posadowiony jest dom - po poszerzeniu 
ustalonym w projekcie planu rna szerokose 12 m. Wyrazaj~ niepokoj, ze zrealizowany dom 
o szerokosci 8 m (w odleglosci 6 m od granicy dzialki, zgodnie z wytycznymi dotycz~cymi 
linii zabudowy) nie bydzie spelnial wymogow dotycz~cych linii zabudowy ustalonych 
w planie, gdyz otwor drzwiowy i okna od frontu budynku byd~ siy znajdowae 4 m 
od ogrodzenia. 
Nadmienia, ze "plan miejscowy dla terenu opisanego jako 11 MN przewiduje dach 
dwuspadowy, a wszystkie domy znajduj~ce siy na osiedlu posiadaj~ dachy czterospadowe". 

Prezydent Miasta Lodzi uwzglfrdnil uwag~. 

Wyjasnienie: 
Droga 3KDD zostanie przeksztalcona w drogy wewnytrzn~ 0 parametrach zblizonych 
do aktualnie istniej~cych. Linie zabudowy zostan~ przeksztalcone w taki sposob, 
aby uwzglydniae istniej~c~ zabudowy. Dla terenow 0 symbolach MN dopuszczone zostan~ 
dachy wielospadowe . 

Uwaga nr 116 ••••••• (data wplywu uwagi 17.10.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialki 0 numerze 284/65 w obrybie W-45. 

Trese uwagi: 
Skladaj~cy uwagy informuje, ze dzialka gruntu 0 numerze 284/12 pelni~ca funkcjy drogi 
dojazdowej (3KDD) do nieruchomosci, na ktorej posadowiony jest dom - po poszerzeniu 
ustalonym w projekcie planu rna szerokose 12 m. Wyrazaj~ niepokoj, ze zrealizowany dom 
o szerokosci 8 m (w odleglosci 6 m od granicy dzialki, zgodnie z wytycznymi dotycz~cymi 
linii zabudowy) nie bydzie spelnial wymogow dotycz~cych linii zabudowy ustalonych 
w planie, gdyz otwor drzwiowy i okna od frontu budynku byd~ siy znajdowae 4 m 
od ogrodzenia. 
Nadmienia, ze "plan miejscowy dla terenu opisanego jako 11 MN przewiduje dach 
dwuspadowy, a wszystkie domy znajduj~ce siy na osiedlu posiadaj~ dachy czterospadowe". 

Prezydent Miasta Lodzi uwzgl~dnil uwag~. 



Wyjasnienie: 
Droga 3KDD zostanie przeksztalcona w drogy wewnytrzn,! 0 parametrach zblizonych 
do aktualnie istniej,!cych. Linie zabudowy zostan,! przeksztalcone w taki sposob, 
aby uwzglydniae istniej,!c,! zabudowy. Dla terenow 0 symbolach MN dopuszczone zostan,! 
dachy wielospadowe . 

Uwaga nr 117 ••••••• (data wplywu uwagi 17.10.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialki 0 numerze 284/71 w obrybie W-45. 

Trese uwagi: 
Skladaj,!cy uwagy informuje, ze w polnocnej czysci dzialki 0 numerze ewidencyjnym 284/71 
(0 powierzchni 740 m2), ktora jest jego wlasnosci,! i znajduje siy wobszarze opisanym 
w planie jako 10MN - znajduje siy droga dojazdowa opisana w projekcie planu jako 4KDD 
(0 szerokosci 10m). Wyraza niepokoj, ze przy ustaleniu w projekcie planu linii zabudowy 
wynosz'!cej 6 m od granicy dzialki, wskazniku powierzchni zabudowy wynosz,!cym 30%, 
wymogu min. 40% powierzchni biologicznie czynnej - nie rna mozliwosci zabudowy dzialki 
wolnostoj,!cym budynkiem jednorodzinnym." 

Prezydent Miasta Lodzi uwzgltrdnil uwagtr. 

Wyjasnienie: 
Uklad drog zostanie przeprojektowany tak, aby nadal zabezpieczae interesy wlascicieli 
nieruchomosci, w tym zapewnie dostyp do drogi publicznej. Plan zapewni mozliwose 
zabudowy dzialki . 

Uwaga nr 119 ••••••• (data wplywu uwagi 17.10.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialki 0 numerze 284/70 w obrybie W -45. 

Trese uwagi: 
Skladaj,!cy uwagy informuje, ze w polnocnej czysci dzialki 0 numerze ewidencyjnym 284/70 
(0 powierzchni 716 m2), ktora jest jego wlasnosci,! i znajduje siy wobszarze opisanym 
w planie jako 10MN - znajduje siy droga dojazdowa opisana w projekcie planu jako 4KDD 
(0 szerokosci 10m). Wyraza niepokoj, ze przy ustaleniu w projekcie planu linii zabudowy 
wynosz'!cej 6 m od granicy dzialki, wskazniku powierzchni zabudowy wynosz,!cym 30%, 
wymogu min. 400/0 powierzchni biologicznie czynnej - nie rna mozliwosci zabudowy dzialki 
wolnostoj'!cym budynkiem jednorodzinnym." 

Prezydent Miasta Lodzi uwzgltrdnil uwagtr. 

Wyjasnienie: 
Uklad drog zostanie przeprojektowany tak, aby nadal zabezpieczae interesy wlascicieli 
nieruchomosci, w tym zapewnie dostyp do drogi publicznej. Plan zapewni mozliwose 
zabudowy dzialki. 



Uwaga nr 121 
17.10.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialki 0 numerze 284/34 w obrybie W -45. 

Trese uwagi: 

(data wplywu uwagi 

Skladaj~cy uwagy informuj~, ze dzialka gruntu 0 numerze 284/12 pelni~ca funkcjy drogi 
dojazdowej (3KDD) do nieruchomosci, na kt6rej posadowiony jest dom - po poszerzeniu 
ustalonym w projekcie planu rna szerokose 12 m. Wyrazaj~ niepok6j, ze zrealizowany dom 
o szerokosci 8 m (w odleglosci 6 m od granicy dzialki, zgodnie z wytycznymi dotycz~cymi 
linii zabudowy) nie bydzie spelnial wymog6w dotycz~cych linii zabudowy ustalonych 
w planie, gdyz otw6r drzwiowy i okna od frontu budynku byd~ siy znajdowae 4 m 
od ogrodzenia. Nadmieniaj~, ze "plan miejscowy dla terenu opisanego jako lIMN przewiduje 
dach dwuspadowy, a wszystkie domy znajduj~ce siy na osiedlu posiadaj~ dachy 
czterospadowe" . 

Prezydent Miasta Lodzi uwzgl~dnil uwag~. 

Wyjasnienie: 
Droga 3KDD zostanie przeksztalcona w drogy wewnytrzn~ 0 parametrach zblizonych 
do aktualnie istniej~cych. Budynek istniej~cy, 0 kt6rym mowa w uwadze, zostanie objyty 
w calosci liniami zabudowy. Dla teren6w 0 symbolach MN dopuszczone zostan~ dachy 
wielospadowe. 

Uwaga nr 122 - ••••••• (data wplywu uwagi 17.10.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialki 0 numerze 284/31 w obrybie W -45. 

Trese uwagi: 
Skladaj~cy uwagy informuje, ze dzialka gruntu 0 numerze 284/12 pelni~ca funkcjy drogi 
dojazdowej (3KDD) do nieruchomosci, na kt6rej posadowiony jest dom - po poszerzeniu 
ustalonym w projekcie planu rna szerokose 12 m. Wyraza niepok6j, ze zrealizowany dom 
o szerokosci 8 m (w odleglosci 6 m od granicy dzialki, zgodnie z wytycznymi dotycz~cymi 
linii zabudowy) nie bydzie spelnial wymog6w dotycz~cych linii zabudowy ustalonych 
w planie, gdyz otw6r drzwiowy i okna od frontu budynku byd~ siy znajdowae 4 m 
od ogrodzenia. Nadmienia, ze "plan miejscowy dla terenu opisanego, jako 11 MN przewiduje 
dach dwuspadowy, a wszystkie domy znajduj~ce siy na osiedlu posiadaj~ dachy 
czterospadowe" . 

Prezydent Miasta Lodzi uwzgl~dnil uwag~. 

Wyjasnienie: 
Droga 3KDD zostanie przeksztalcona w drogy wewnytrzn~ 0 parametrach zblizonych 
do aktualnie istniej~cych. Budynek istniej~cy, 0 kt6rym mowa w uwadze, zostanie objyty 
w calosci liniami zabudowy. Dla teren6w 0 symbolach MN dopuszczone zostan~ dachy 
wielospadowe. 



Uwaga nr 123 - ••••••• (data wplywu uwagi 17.10.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialki 0 numerze 284/58 w obrybie W-45. 

Trese uwagi: 
Skladaj~cy uwagy informuje, ze dzialka gruntu 0 numerze 284112 pelni~ca funkcjy drogi 
dojazdowej (3KDD) do nieruchomosci, na kt6rej posadowiony jest dom - po poszerzeniu 
ustalonym w projekcie planu rna szerokose 12 m. Wyraza niepok6j, ze zrealizowany dom 
o szerokosci 8 m (w odleglosci 6 m od granicy dzialki, zgodnie z wytycznymi dotycz~cymi 
linii zabudowy) nie bydzie spelnial wymog6w dotycz~cych linii zabudowy ustalonych 
w planie, gdyz otw6r drzwiowy i okna od frontu budynku byd~ siy znajdowae 4 m 
od ogrodzenia. Nadmienia, ze "plan miejscowy dla terenu opisanego, jako lIMN przewiduje 
dach dwuspadowy, a wszystkie domy znajduj~ce siy na osiedlu posiadaj~ dachy 
czterospadowe" . 

Prezydent Miasta Lodzi uwzglt;dnil uwag~. 

Wyjasnienie: 
Droga 3KDD zostanie przeksztalcona w drogy wewnytrzn~ 0 parametrach zblizonych 
do aktualnie istniej~cych. Budynek istniej~cy, 0 kt6rym mowa w uwadze, zostanie objyty 
w calosci liniami zabudowy. Dla teren6w 0 symbolach MN dopuszczone zostan~ dachy 
wielospadowe . 

Uwaga nr 127 ••••••• (data wplywu uwagi 17.10.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialki 0 numerze 284/60 w obrybie W-45. 

Trese uwagi: 
Skladaj~cy uwagy informuje, ze dzialka gruntu 0 numerze 284112 pelni~ca funkcjy drogi 
dojazdowej (3KDD) do nieruchomosci, na kt6rej posadowiony jest dom - po poszerzeniu 
ustalonym w projekcie planu rna szerokose 12 m. Wyraza niepok6j, ze zrealizowany dom 
o szerokosci 8 m (w odleglosci 6 m od granicy dzialki, zgodnie z wytycznymi dotycz~cymi 
linii zabudowy) nie bydzie spelnial wymog6w dotycz~cych linii zabudowy ustalonych 
w planie, gdyz otw6r drzwiowy i okna od frontu budynku byd~ siy znajdowae 4 m 
od ogrodzenia. Nadmienia, ze "plan miejscowy dla terenu opisanego, jako 11 MN przewiduje 
dach dwuspadowy, a wszystkie domy znajduj~ce siy na osiedlu posiadaj~ dachy 
czterospadowe". 

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

Wyjasnienie: 
Nie uwzglydnia siy uwagi w zakresie niezgodnosci ze stanem istniej~cym ustalonej w planie 
linii zabudowy. Plan nie rna wplywu na juz istniej~c~ zabudowy, okresla liniy zabudowy 
dla inwestycji, kt6re byd~ uzyskiwaly pozwolenie na budowy po jego wejsciu w zycie. Nalezy 
nadmienie, ze dla budynk6w mieszkaniowych w terenach MN zostan~ wprowadzone 
dodatkowe zasady dotycz~ce mozliwych dzialan budowlanych przy zabudowie istniej~cej, 
niespelniaj~cej wymog6w w zakresie linii zabudowy. 



Uwzgl<tdnia si<t uwag<t w zakresie szerokosci drogi 3KDD oraz geometrii dach6w. Droga 
3KDD zostanie przeksztalcona w drog<t wewn<ttrzn~ 0 parametrach zblizonych do aktualnie 
istniej~cych. Dla teren6w 0 symbolach MN dopuszczone zostan~ dachy wielospadowe . 

Uwaga Dr 130 •••••• (data wplywu uwagi 17.10.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialki 0 numerze 284/29 w obr<tbie W -45. 

Trese uwagi: 
Skladaj~ca uwag<t informuje, ze dzialka gruntu 0 numerze 284112 pelni~ca funkcj<t drogi 
dojazdowej (3KDD) do nieruchomosci, na kt6rej posadowiony jest dom - po poszerzeniu 
ustalonym w projekcie planu rna szerokose 12 m. Wyraza niepok6j, ze zrealizowany dom 
o szerokosci 8 m (w odleglosci 6 m od granicy dzialki, zgodnie z wytycznymi dotycz~cymi 
linii zabudowy) nie b<tdzie spelnial wymog6w dotycz~cych linii zabudowy ustalonych 
w planie, gdyz otw6r drzwiowy i okna od frontu budynku b<td~ si<t znajdowae 4 m 
od ogrodzenia. Nadmienia, ze "plan miejscowy dla terenu opisanego, jako 11 MN przewiduje 
dach dwuspadowy, a wszystkie domy znajduj~ce si<t na osiedlu posiadaj~ dachy 
czterospadowe" . 

PrezydeDt Miasta Lodzi uwzgl~dDii uwag~. 

WyjasDieDie: 
Droga 3KDD zostanie przeksztalcona w drog<t wewn<ttrzn~ 0 parametrach zblizonych 
do aktualnie istniej~cych. Linie zabudowy zostan~ przeksztalcone w taki spos6b, 
aby uwzgl<tdniae istniej~c~ zabudow<t. Dla teren6w 0 symbolach MN dopuszczone zostan~ 
dachy wielospadowe . 

Uwaga Dr 133 •••••• (data wplywu uwagi 17.10.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialki 0 numerze 284/25 w obr<tbie W -45. 

Trese uwagi: 
Skladaj~cy uwag<t informuje, ze "posadowiony na jego dzialce dom, w kt6rej linii ogrodzenia 
przechodzi napowietrzna siee elektroenergetyczna 0 napi<tciu 15kV znajduje si<t w mniejszej 
odleglosci od osi skrajnego przewodu fazowego anizeli jest wymagana w planie 
zagospodarowania przestrzennego - 6 m". 

PrezydeDt Miasta Lodzi Die uwzgl~dDii uwagi. 

WyjasDieDie: 
Z uwagi nie wynika zakres kwestionowanych ustalen projektu planu. lednakZe mozna 
zaznaczye, ze zgodnie z art. 15 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym w planie miejscowym okresla si<t obowi~zkowo 
"szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy". Odleglosci lokalizowania obiekt6w budowlanych od linii 
elektroenergetycznych okreslone s~ w Normie PN-E-051 00-1: 1998 (Elektroenergetyczne linie 
napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prqdu przemiennego z przewodami roboczymi 



golymi). Plan nie rna wplywu na juz istniej,!c,! zabudowy, okresla warunki zabudowy 
dla inwestycji, ktore byd,! uzyskiwaly pozwolenie na budowy po jego wejsciu w zycie. 

Uwaga nr 134 
(data wplywu uwagi 17.10.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialki 0 numerze 284/68 w obrybie W-45. 

Trese uwagi: 
Skladaj,!cy uwagy informuj,!, ze dzialka gruntu 0 numerze 284/12 pelni,!ca funkcjy drogi 
dojazdowej (3KDD) do nieruchomosci, na ktorej posadowiony jest dom - po poszerzeniu 
ustalonym w projekcie planu rna szerokose 12 m. Wyrazaj'! niepokoj, ze zrealizowany dom 
o szerokosci 8 m (w odleglosci 6 m od granicy dzialki, zgodnie z wytycznymi dotycz'!cymi 
linii zabudowy) nie bydzie spelnial wymogow dotycz'!cych linii zabudowy ustalonych 
w planie, gdyz otwor drzwiowy i okna od frontu budynku byd,! siy znajdowae 4 .m 
od ogrodzenia. Nadmieniaj,!, ze "plan miejscowy dla terenu opisanego, jako 11 MN 
przewiduje dach dwuspadowy, a wszystkie domy znajduj,!ce siy na osiedlu posiadaj,! dachy 
czterospadowe" . 

Prezydent Miasta Lodzi uwzgl~dnil uwag~. 

Wyjasnienie: 
Droga 3KDD zostanie przeksztalcona w drogy wewnytrzn,! 0 parametrach zblizonych 
do aktualnie istniej,!cych. Linie zabudowy zostan,! przeksztalcone w taki sposob, 
aby uwzglydniae istniej,!c,! zabudowy. Dla terenow 0 symbolach MN dopuszczone zostan'1 
dachy wielospadowe. 

Uwaga nr 142 - •••••••• (data wplywu uwagi 17.10.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialki 0 numerze 284/49 w obrybie W -45. 

Trese uwagi: 
Skladaj'1cy uwagy informuje, ze "posadowiony na jego dzialce dom, w ktorej linii ogrodzenia 
przechodzi napowietrzna siee elektroenergetyczna 0 napiyciu 15kV znajduje siy w mniejszej 
odleglosci od osi skrajnego przewodu fazowego anizeli jest wymagana w planie 
zagospodarowania przestrzennego - 6 m". 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzgl~dnil uwagi. 

Wyjasnienie: 
Z uwagi nie wynika zakres kwestionowanych ustalen projektu planu. lednakZe mozna 
zaznaczye, ze zgodnie z art. 15 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym w planie miejscowym okresla siy obowi,!zkowo 
"szczegolne warunki zagospodarowania terenow oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy". Odleglosci lokalizowania obiektow budowlanych od linii 
elektroenergetycznych okreslone S,! w Normie PN-E-051 00-1: 1998 (Elektroenergetyczne linie 
napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prqdu przemiennego z przewodami roboczymi 



golymi). Plan nie ma wplywu na juz istniej~c~ zabudow~, okresla warunki zabudowy 
dla inwestycji, kt6re b~d~ uzyskiwaly pozwolenie na budow~ po jego wejsciu w zycie . 

Uwaga nr 146 •••••••• (data wplywu uwagi 17.10.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialki 0 numerze 284/49 w obr~bie W-45. 

Trese uwagi: 
Z tresci uwagi mozna wywnioskowae, ze wnioskodawca wnosi 0 przeznaczenie dzialki 
na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - ze wzgl~du na realizacj~ domu 
na przedmiotowej dzialce. 

Prezydent Miasta Lodzi uwzgl~dnil uwag~. 

Wyjasnienie: 
Studium uwarunkowan i kierunk6w 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, kt6rej dotyczy uwaga, na tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej. 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" . 

Uwaga nr 149 ••••••••••••• (data wplywu uwagi 17.10.2017 r.) 

Uwaga dotyczy: 
Dzialki 0 numerze 284/36 w obr~bie W -45. 

Trese uwagi: 
Skladaj~cy uwag~ informuj~, ze dzialka gruntu 0 numerze 284112 pelni~ca funkcj~ drogi 
dojazdowej (3KDD) do nieruchomosci, na kt6rej posadowiony jest dom - po poszerzeriiu 
ustalonym w projekcie planu ma szerokose 12 m. Wyrazaj~ niepok6j, ze zrealizowany dom 
o szerokosci 8 m (w odleglosci 6 m od gran icy dzialki, zgodnie z wytycznymi dotycz~cymi 
linii zabudowy) nie b~dzie spelnial wymog6w dotycz~cych linii zabudowy ustalonych 
w planie, gdyz otw6r drzwiowy i okna od frontu budynku b~d~ si~ znajdowae 4 m 
od ogrodzenia. Nadmieniaj~, ze "plan miejscowy dla terenu opisanego, jako 11 MN 
przewiduje dach dwuspadowy, a wszystkie domy znajduj~ce si~ na osiedlu posiadaj~ dachy 
czterospadowe" . 

Prezydent Miasta Lodzi uwzgl~dnil uwag~. 

Wyjasnienie: 
Droga 3KDD zostanie przeksztalcona w drog~ wewn~trzn~ 0 parametrach zblizonych 
do aktualnie istniej~cych. Linie zabudowy zostan~ przeksztalcone w taki spos6b, 
aby uwzgl~dniae istniej~c~ zabudow~. Dla teren6w 0 symbolach MN dopuszczone zostan~ 
dachy wielospadowe. 



Uwaga nr 186 •••••• (data wplywu uwagi 9.10.2017 r.) 

U waga dotyczy: 
Teren6w rolnych polozonych po obu stronach ulicy lugoslowianskiej w obrybie nr W -4 7. 

Trese uwagi: 
Skladaj(!cy uwagy wnosi 0 przeznaczenie teren6w na cele budowlane. W skazuje 
na w(!tpliwosci dotycz(!ce teren6w lesnych. 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzgltrdnil 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., nie 
dopuszcza nowej zabudowy na terenach, kt6rych kierunek zmian w zagospodarowaniu 
okresla 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". 
Lasy i zadrzewienia s(! ujyte w funkcji okreslonej w projekcie planu, jako tereny zieleni 
naturalnej oraz tereny las6w (zgodnie z aktualn(! klasyfikacj(! grunt6w). 

PREZYDENT MIAST A 

Hanna ZDANOWSKA 


