
ZARZi\DZENIE Nr 2553 NIIII19 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia 1~ tistopada 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia uwag zlozonych do wylozonego do pubticznego wgl~du projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz~sci obszaru miasta Lodzi 

polozonej w rejonie utic Taborowej i Malowniczej. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506,1309,1571,1696 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), wwykonaniu uchwaly 
Nr XXVI/657/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przyst,!pienia do 
sporz,!dzenia miej scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz~sci obszaru miasta 
Lodzi polozonej w rejonie ulic Taborowej i Malowniczej 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Rozpatruj~ uwagi zlozone do wylozonego do publicznego wgl,!du projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz~sci obszaru miasta Lodzi 
polozonej w rejonie ulic Taborowej i Malowniczej, zgodnie z rozstrzygni~ciem, stanowi,!cym 
zal,!cznik do niniej szego zarz,!dzenia. 

§ 2. Wykonanie zarz,!dzenia pOWlerzam Dyrektorowi Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej w Lodzi. 

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



Zalqcznik _-
do zarzqdzenia Nr 25':)3 IVIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia A2 listopada 2019 r. 

Rozstrzygni~cie 0 sposobie rozpatrzenia uwag zlozonych do wylozonego do pubticznego 
wgllldu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz~sci 

obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie utic Taborowej i Malowniczej. 

Projekt mleJscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz~sci obszaru miasta 
Lodzi polozonej w rejonie ulic Taborowej i Malowniczej zostal wylozony do publicznego 
wglqdu w okresie od 11 wrzesnia 2019 r. do 10 pazdziemika 2019 r. W terminie 
wyznaczonym do wnoszenia uwag dotyczqcych projektu planu, tj. do dnia 24 pazdziemika 
2019 r. wplyn~lo 38 uwag. Zlozone uwagi zostaly ponumerowane w celu ulatwienia ich 
identyfikacj i. 

Uwaga nr 1 

wplyn~la 2 pazdziemika 2019 r., 
dotyczy dzialki nr 1110, w obr~bie W -41. 

_ sklada uwag~ dotyczllcll: 
~ nr ewidencyjnym 1110, w obr~bie W-41 wraz z pasem dzialek sqsiadujqcych 
terenem przeznaczonym do zabudowy oraz 0 nadanie nazwy drodze, przy kt6rej ww. dzialka 
jest polozona. 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzgl~dnil uwagi. 

Wyjasnienie: 
W Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, 
uchwalonym uchwalq Nr LXIXI1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., 
zmienionq uchwalq Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r. zostaly 
okreslone granice zasi~gu urbanizacji, kt6re uwzgl~dniono w projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla cz~sci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic 
Taborowej i Malowniczej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia studium sq wiqiqce dla organ6w 
gminy przy sporzqdzaniu plan6w miejscowych. 
W obowiqzujqcym Studium dzialka 0 nr ewidencyjnym 1110, podobnie jak dzialki znajduj,!ce 
si~ w bezposrednim sqsiedztwie, zlokalizowana jest w strefie teren6w wyl'!czonych spod 
zabudowy. Przedmiotowa nieruchomosc polozona jest w jednostce funkcjonalno
przestrzennej "L", obejmujqcej tereny las6w. Zgodnie z ustaleniami Studium przedmiotowq 
dzialk~ w calosci pozostawiono w strukturze teren6w nieprzewidywanych dla rozwoju 
zabudowy. Z uwagi na jej rolniczy charakter (w rejestrze grunt6w posiada klasouzytek R -
grunty orne) wlqczona zostala w granice terenu oznaczonego na rysunku wylozonego do 
publicznego wglqdu projektu planu symbolem 4R (tereny rolnicze). 
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Podstawowym celem projektu planu jest utrzymanie i kontynuacja istniej,!cej struktury 
przestrzennej w postaci ukladu ulicowego z mozliwosci,! jej uzupelnienia. Dlatego tez projekt 
planu wskazuje tereny inwestycyjne jedynie wzdluz ul. Malowniczej, a nie wyznacza teren6w 
budowlanych w gl,!b prywatnych dzialek rolnych. 
Nalezy wyjasnic, ze punktowo zainicjowane w ostatnich latach w s,!siedztwie przedmiotowej 
dzialki - 1110 procesy budowlane pozostaj,! w sprzecznosci z ustaleniami obowi,!zuj,!cego 
Studium. Nowe struktury zabudowy stanowi,! ingerencjy w otwarty krajobraz, a ich 
ewentualne utrwalenie w planie miejscowym nie jest zgodne z bilansem potrzeb i mozliwosci 
rozwojowych miasta, byd,!cym podstaw,! przyjytych w obowi,!zuj,!cym Studium rozwi'!zan 
przestrzennych. 
Podejmowanie uchwal w sprawie nazw ulic nalezy do wyl,!cznej wlasciwosci rady gminy 
i nie jest przedmiotem ustalen planu miejscowego. 

Uwaga Dr 2 

wplynyla 2 pazdziemika 2019 r., 
dotyczy dzialek nr 1121 i 1/22, w obrybie W -41. 

_ sklada uwag~ dotycz~c~: 
~nr ewidencyjnych 1121 i 1122, w obrybie W-41 wraz z pasem dzialek 
s,!siaduj,!cych terenem przeznaczonym do zabudowy. 
Skladaj,!ca uwagy informuje m.in., ze uzyskala pozytywn,! decyzjy 0 warunkach zabudowy 
oraz ze zlozyla wniosek 0 pozwolenie na budowy. Ponadto dodaje, ze przez rozwi,!zania 
zaproponowane w wylozonym do publicznego wgl,!du projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, wskazane nieruchomosci ,,stracq na wartosci rynkowej, 
a wlasciciele winni uzyskac odszkodowanie". 

PrezydeDt Miasta Lodzi Die uwzgl~dDii uwagi. 

WyjasnieDie: 
W Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, 
uchwalonym uchwal,! Nr LXIXI1753118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., 
zmienion,! uchwal,! Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r. zostaly 
okreslone granice zasiygu urbanizacji, kt6re uwzglydniono w projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla czysci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic 
Taborowej i Malowniczej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia studium sq wiqiqce dla organ6w 
gminy przy sporzqdzaniu plan6w miejscowych. 
W obowi,!zuj,!cym Studium dzialki 0 nr ewidencyjnych 1121 i 1122, podobnie jak dzialki 
znajduj,!ce siy w bezposrednim s,!siedztwie, zlokalizowane s,! w strefie teren6w wyl,!czonych 
spod zabudowy. Przedmiotowe nieruchomosci polozone s,! w jednostce funkcjonalno
przestrzennej "L", obejmuj,!cej tereny las6w. Zgodnie z ustaleniami Studium przedmiotowe 
dzialki w calosci pozostawiono w strukturze teren6w nieprzewidywanych dla rozwoju 
zabudowy. Z uwagi na ich rolniczy charakter (w rejestrze grunt6w posiadaj,! klasouzytek R
grunty orne) wl'!czone zostaly w granice terenu oznaczonego na rysunku wylozonego do 
publicznego wgl,!du projektu planu symbolem 4R (tereny rolnicze). 
Podstawowym celem projektu planu jest utrzymanie i kontynuacja istniej,!cej struktury 
przestrzennej w postaci ukladu ulicowego z mozliwosci,! jej uzupelnienia. Dlatego tez projekt 
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planu wskazuje tereny inwestycyjne jedynie wzdluz ul. Malowniczej, a nie wyznacza teren6w 
budowlanych w gl,!b prywatnych dzialek rolnych. 
Nalezy wyjasnic, ze punktowo zainicjowane w ostatnich latach w obrybie oraz w s,!siedztwie 
przedmiotowych dzialek - 1121 i 1/22 procesy budowlane pozostaj,! w sprzecznosci 
z ustaleniami obowi,!zuj,!cego Studium. Nowe struktury zabudowy stanowi,! ingerencjy 
w otwarty krajobraz, a ich ewentualne utrwalenie w planie miejscowym nie jest zgodne 
z bilansem potrzeb i mozliwosci rozwojowych miasta, byd,!cym podstaw,! przyjytych 
w obowi,!zuj,!cym Studium rozwi,!zan przestrzennych. 
Nalezy r6wniez dodac, ze projekt planu dla zabudowy istniej,!cej polozonej w terenach 
oznaczonych na rysunku planu symbolem R ustala: dopuszcza si~ remont oraz inne dzialania 
budowlane zgodnie z warunkami okreslonymi w ustaleniach szczegolowych tekstu planu. 
Zgodnie z zapisami planu przez zabudowy istniej,!c,! rozumie siy: budynki istniejqce oraz 
budynki w trakcie realizacji w dniu wejscia w iycie planu, a takie budynki posiadajqce w tej 
dacie prawo do realizacji na podstawie ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na budow~ lub 
zgloszenia, 0 ktorym mowa w przepisach odr~bnych z zakresu prawa budowlanego. 

Uwaga nr3 

wplynyla 2 pazdziemika 2019 r., 
dotyczy dzialki nr 1121, w obrybie W -41. 

_ sklada uwag-r dotycz~c~: 
~widencyjnym 1/21, w obrybie W-41 wraz z pasem dzialek s,!siaduj,!cych 
terenem przeznaczonym do zabudowy oraz 0 nadanie nazwy drodze, przy kt6rej ww. dzialka 
jest polozona. 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzgl-rdnil uwagi. 

Wyjasnienie: 
W Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, 
uchwalonym uchwal,! Nr LXIXIl7531l8 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., 
zmienion,! uchwal,! Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r. zostaly 
okreslone granice zasiygu urbanizacji, kt6re uwzglydniono w projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla czysci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic 
Taborowej i Malowniczej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia studium sq wiqiqce dla organow 
gminy przy sporzqdzaniu planow miejscowych. 
W obowi,!zuj,!cym Studium dzialka 0 nr ewidencyjnym 1/21, podobnie jak dzialki znajduj,!ce 
siy w bezposrednim s,!siedztwie, zlokalizowane s,! w strefie teren6w wyl,!czonych spod 
zabudowy. Przedmiotowa nieruchomosc polo zona jest w jednostce funkcjonalno
przestrzennej "L", obejmuj,!cej tereny las6w. Zgodnie z ustaleniami Studium przedmiotow,! 
dzialky w calosci pozostawiono w strukturze teren6w nieprzewidywanych dla rozwoju 
zabudowy. Z uwagi na jej rolniczy charakter (w rejestrze grunt6w posiada klasouzytek R -
grunty orne) wl'!czona zostala w granice terenu oznaczonego na rysunku wylozonego do 
publicznego wgl,!du projektu planu symbolem 4R (tereny rolnicze). 
Podstawowym celem projektu planu jest utrzymanie i kontynuacja istniej,!cej struktury 
przestrzennej w postaci ukladu ulicowego z mozliwosci,! jej uzupelnienia. Dlatego tez projekt 
planu wskazuje tereny inwestycyjne jedynie wzdluz ul. Malowniczej, a nie wyznacza teren6w 
budowlanych w gl,!b prywatnych dzialek rolnych. 
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Nalezy wyjasnic, ze punktowo zainicjowane w ostatnich latach w s,!siedztwie przedmiotowej 
dzialki - 1121 procesy budowlane pozostaj,! w sprzecznosci z ustaleniami obowi,!zuj,!cego 
Studium. Nowe struktury zabudowy stanowi,! ingerencjy w otwarty krajobraz, a ich 
ewentualne utrwalenie w planie miejscowym nie jest zgodne z bilansem potrzeb i mozliwosci 
rozwojowych miasta, byd,!cym podstaw,! przyjytych w obowi,!zuj,!cym Studium rozwi,!zan 
przestrzennych. 
Podejmowanie uchwal w sprawie nazw ulic nalezy do wyl,!cznej wlasciwosci rady gminy 
i nie jest przedmiotem ustalen planu miejscowego. 
Nalezy rowniez dodac, ze projekt planu dla zabudowy istniej,!cej polozonej w terenach 
oznaczonych na rysunku planu symbolem R ustala: dopuszcza si? remont oraz inne dzialania 
budowlane zgodnie z warunkami okreslonymi w ustaleniach szczeg610wych tekstu planu. 
Zgodnie z zapisami planu przez zabudowy istniej,!c,! rozumie siy: budynki istniejqce oraz 
budynki w trakcie realizacji w dniu wejscia w iycie planu, a talde budynki posiadajqce w tej 
dacie prawo do realizacji na podstawie ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na budow? lub 
zgloszenia, 0 kt6rym mowa w przepisach odr?bnych z zakresu prawa budowlanego. 

Uwaga nr 4 

wplynyla 2 pazdziemika 2019 r., 
dotyczy dzialki nr 1118, w obrybie W -41. 

_ i_ skladaj~ uwag~ dotycz~c~: 
~e~ obrybie W-41 terenem lesnym z dopuszczeniem 
zabudowy letniskowej. 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzgl~dnil uwagi. 

Wyj asnienie: 
W Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, 
uchwalonym uchwal,! Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., 
zmienion,! uchwal,! Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r. zostaly 
okreslone granice zasiygu urbanizacji, ktore uwzglydniono w projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla czysci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic 
Taborowej i Malowniczej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia studium sq wiqiqce dla organ6w 
gminy przy sporzqdzaniu plan6w miejscowych. 
W obowi,!zuj,!cym Studium dzialka 0 nr ewidencyjnym 1118 zlokalizowana jest w strefie 
terenow wyl'!czonych spod zabudowy. Przedmiotowa nieruchomosc polozona jest 
w jednostce funkcjonalno-przestrzennej "L", obejmuj,!cej tereny lasow. W rejestrze gruntow 
wskazana dzialka posiada klasouzytek Ls - lasy, i wl'!czona zostala w granice terenu 
oznaczonego na rysunku wylozonego do publicznego wgl,!du projektu planu symbolem 3ZL 
(lasy i zalesienia). Zgodnie z ustaleniami Studium przedmiotow'! dzialky w calosci 
pozostawiono w strukturze terenow nieprzewidywanych dla rozwoju zabudowy, w tym takZe 
letniskowej. Wnioskowane przez Skladaj,!cych uwagy dopuszczenie mozliwosci realizacji 
budynkow rekreacji indywidualnej w terenach lesnych wi,!zaloby siy z koniecznosci,! 
uzyskania zgody odpowiednich organ ow na zmiany przeznaczenia gruntow lesnych na cele 
nie1esne, co byloby sprzeczne z ustaleniami obowi,!zuj,!cego Studium, w ktorym tego typu 
zabudowa nie jest dopuszczalna w terenach jednostki funkcjonalno-przestrzennej "L". 
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Uwaga nr 5 

wplynyla 11 pazdziemika 2019 r., 
dotyczy dzialki nr 1/18, w obrybie W -4l. 

sklada uwag-r dotycz~c~: 
"'L"'L'-""1a w 23 ust. 2 pkt 2 tekstu planu miejscowego, dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 3ZL, lokalizowania budynk6w rekreacji indywidualnej jako 
przeznaczenia uzupelniaj'lcego. 
Skladaj'lcy uwagy dodaje m.in., ze: "obecne przeznaczenie uniemoiliwia wlascicielom dzialek 
lesnych racjonalne wykorzystanie posiadanych nieruchomosci z uwagi na ich stosunkowo 
malq powierzchni(/'. 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzgl-rdnil uwagi. 

Wyjasnienie: 
W Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, 
uchwalonym uchwal'l Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., 
zmienion'l uchwal'l Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r. zostaly 
okreslone granice zasiygu urbanizacji, kt6re uwzglydniono w projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla czysci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic 
Taborowej i Malowniczej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia studium sq wiqiqce dla organow 
gminy przy sporzqdzaniu planow miejscowych. 
W obowi'lzuj'lcym Studium dzialka 0 nr ewidencyjnym 1118 zlokalizowana jest w strefie 
teren6w wy1'lczonych spod zabudowy. Przedmiotowa nieruchomosc polozona jest 
w jednostce funkcjonalno-przestrzennej "L", obejmuj'lcej tereny las6w. W rejestrze grunt6w 
wskazana dzialka posiada klasouzytek Ls - lasy, i w1'lczona zostala w granice terenu 
oznaczonego na rysunku wylozonego do publicznego wgl'ldu projektu planu symbolem 3ZL 
(lasy i zalesienia). Zgodnie z ustaleniami Studium przedmiotow'l dzialky w calosci 
pozostawiono w strukturze teren6w nieprzewidywanych dla rozwoju zabudowy, w tym takZe 
letniskowej. Wnioskowane przez Skladaj'lcego uwagy dopuszczenie mozliwosci realizacji 
budynk6w rekreacji indywidualnej w terenach lesnych wi'lzaloby siy z koniecznosci'l 
uzyskania zgody odpowiednich organ6w na zmiany przeznaczenia grunt6w lesnych na cele 
nielesne, co byloby sprzeczne z ustaleniami obowi'lzuj'lcego Studium, w kt6rym tego typu 
zabudowa nie jest dopuszczalna w terenach jednostki funkcjonalno-przestrzennej "L". 

Uwagi nr: 6 (zlozona w 2 egzemplarzachl, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,20,21, 
23, 25, 26, 27, 28, 31 (zlozona w 3 egzemplarzachl, 32 (zlozona w 3 egzemplarzachl, 33 
(zlozona w 3 egzemplarzachl, 35, 36 i 37 posiadaja taki sam zakres merytoryczny 
i zostaly rozpatrzone wspolnie 

wplynyly w dniach: 14 pazdziemika 2019 r. - uwaga 0 numerze 6; 15 pazdziemika 
2019 r. - uwagi 0 numerach 7 i 8; 16 pazdziemika 2019 r. - uwagi 0 numerach 9 i 10; 
17 pazdziemika 2019 r. - uwaga 0 numerze 11; 21 pazdziemika 2019 r. - uwagi 
o numerach: 12, 13, 14, 15 i 16; 22 pazdziemika 2019 r. - uwagi 0 numerach 17 i 18; 
23 pazdziemika 2019 r. - uwagi 0 numerach: 20, 21 i 23; 24 pazdziemika 2019 r. -
uwagi 0 numerach: 25, 26, 27, 28, 31, 32 i 33; 25 pazdziemika 2019 r. (data stempla 
pocztowego 21 pazdziemika 2019 r.) - uwagi 0 numerach: 35, 36 i 37, 
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dotycz(! dzialek nr: 5/7, 7/6, 9/6 i 1114, w obrybie W -43, na kt6rych znajduj(! siy 
udokumentowane zloza kruszywa naturalnego (piasku) "L6dz-Malownicza" i "L6dz
Taborowa" . 

-uw - uwaga 
- uwaga Dr 

- uwaga Dr 32, 
- uwaga Dr 35, 

- uwaga Dr 31 
- uwaga Dr 33, I 
- uwaga Dr 36 i 

-uwagaDr37 ~uwa 

po a w raZle koniecznosci rozwiniycia zapis6w miejscowego planu w taki spos6b, 
aby uniemozliwic eksploatacjy z16z kruszywa teraz i w przyszlosci. 

Skladaj(!cy uwagy informuj(! m.in., ze: "wydobycie bfidzie mialo liczne, negatywne skutki dla 
calego obszaru zdominowanego przez zabudowfi mieszkaniowq. Zloia znajdujq sifi 
w odleglosci zaledwie kilku metrow od pierwszych zabudowan, a ich eksploatacja wygeneruje 
znaczny halas i zapylenie, pogarszajqc warunki iycia mieszkancow osiedla. Ulica Taborowa, 
przy ktorej znajdujq sifi zloia jest wqskq drogq gruntowq, na ktorej nie mogq minqc sifi 
samochody osobowe, cifiiki ruch samochodowy bfidzie stanowil powaine zagroienie Zycia 
mieszkancow (jest to jedyna droga piesza do komunikacji miejskiej), jak rowniei wplynie na 
nadmierne zuiycie drogi. Podsumowujqc, eksploatacja zloi generuje znaczqce koszty 
spoleczne Jakie poniosq okoliczni mieszkancy (utrata wartosci dziesiqtek nieruchomosci, 
pogorszenie warunkow iycia, pogorszenie bezpieczenstwa, a w skrajnych sytuacjach utrata 
zdrowia lub iycia) oraz miasto (koszty zwiqzane z rozbudowq i utrzymaniem nadmiernie 
eksploatowanych drog, degradacja srodowiska naturalnego), w zwiqzku z tym miejscowy plan 
powinien w sposob jednoznaczny uniemoiliwiac wydobycie teraz i przyszlosci". 

Skladaj~ca uwag~ Dr 9 dodaje m.in., ze na ul. Taborowej ,,jui teraz po kaidym deszczu robiq 
sifi dziury w nawierzchni wymywane przez wodfi opadowq". 

Skladaj~cy uwag~ Dr 12 dodaje m.in., ze "eksploatacja wygeneruje znaczqcy halas 
i zapylenie bardzo negatywnie oddzialywujqc na okolicznq faunfi i florfi". 

Skladaj~cy uwagi Dr: 17,21,25,27 i 37 dodaj(! m.in., ze "opracowujqc projekt [mpzp],jako 
gl6wnq zasadfi ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego w planie przyjfito zachowanie 
i ochronfi terenow przyrodniczych, szczegolnie w dolinie rzeki Ner, wspierajqcych system 
ekologiczny miasta, a takie cech krajobrazu otwartego rozlog6w pol, utrzymanie 
i kontynuacjfi istniejqcej struktury przestrzennej w postaci ukladu ulicowego z moiliwosciq jej 
uzupelniania oraz porzqdkowanie przedpola autostrady Ai. Wydobycie kruszywa ze 
zidentyfikowanych zl6i stoi w calkowitej sprzecznosci z celem jaki przyswiecal autorom 
planu". 
Skladaj~cy uwagi Dr: 18, 20, 26, 28 i 36 dodaj(! m.in., ze "dla ulicy oznaczonej na rysunku 
planu symbolem i KDD (ulica Taborowa) okreslono szerokosc w liniach rozgraniczajqcych 
cZfisci terenu pod pas drogowy ulicy zmiennq od 6,4 m do i 0,0 m. Wynika to z istniejqcej 
zabudowy - obecnie na ulicy nie mogq minqc sifi samochody osobowe, mimo, ie droga 
miejscami rozciqga sifi od ogrodzenia do ogrodzenia i jest pozbawiona chodnika. Tak 
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okreslona szerokosc, nie pozwala na wykonanie nawierzchni dostosowanej do obslugi 
intensywnego ruchu samochod6w ci~iarowych i [wyposazenia] w ciqg pieszo rowerowy dla 
zapewnienia bezpieczenstwa mieszkw1coW". 

SkJadaj~cy uwag~ Dr 23 dodaj,! m.in., ze: "eksploatacja wygeneruje znaczny halas, 
spowodowany zarowno pracq urzqdzen kopalni, jak rowniei transportem urobku ". 
Uzupe1niaj,!, ze "nietrudno sobie wyobrazic domy i ogrody pokryte pylem, uniemoiliwiajqce 
normalne korzystanie, chociaiby wywieszanie prania czy upraw~ roslin. Jednakie najwi~ksze 
zagroienie, Jakie niosloby za sobq utworzenie kopalni na osiedlu domkow jednorodzinnych, to 
wibracje spowodowane wydobyciem, ktore moglyby zaszkodzic konstrukcjom poloionym 
nieopodal budynkow, i transport wydobytego kruszywa". Sk1adaj,!cy uwag'! zaznaczaj'!, ze 
ul. Taborowa to ,Jedyna droga piesza umoiliwiajqca dost~p do komunikacji miejskiej". 

PrezydeDt Miasta Lodzi Die uwzgl~dDii uwag. 

WyjasDieDie: 
Uwagi nie zawieraj,! sformu1owania zarzutu do ustalen projektu planu miejscowego, kt6rego 
uwzglydnienie wi,!zaloby siy z koniecznosci,! wprowadzenia zmian w projekcie. 
Na dzia1kach wskazanych w uwadze ujawnione zosta1y w projekcie planu udokumentowane 
zloza kruszywa naturalnego (piasku): "L6dz-Malownicza", dla kt6rego 14 pazdziemika 
2008 r. Prezydent Miasta Lodzi wyda1 zawiadomienie w sprawie przyjycia dokumentacji 
geologicznej oraz "L6dz-Taborowa", dla kt6rego Decyzj,! Prezydenta Miasta Lodzi Nr GS-
2118 z dnia 6 listopada 2018 r. zosta1a zatwierdzona dokumentacja geologiczna. Na rysunku 
wy1ozonego do publicznego wgl,!du projektu planu zloza te zosta1y w1'!czone w granice 
terenu oznaczonego symbolem lR (tereny rolnicze). W ramach przeznaczenia tego typu 
teren6w nie wskazano mozliwosci eksploatacji kopalin. Oznacza to, ze prowadzenie 
w granicach obszaru objytego planem dzia1alnosci w zakresie wydobywania kopalin ze z16z 
bydzie sprzeczne z jego ustaleniami. 
Nalezy dodac, ze brak mozliwosci eksploatacji kopalin udokumentowanych w zlozach jest 
zapewniony do czasu obowi,!zywania ustalen niniejszego planu miejscowego. 

Uwaga Dr 19 

wplynyla 22 pazdziemika 2019 r., 
dotyczy dzia1ki nr 8/8, w obrybie W-43, po1ozonej przy ul. Malowniczej 16. 

_ sklada uwag~ dotycz~c~: 
~r ewidencyjnym 8/8, w obrybie W-43 terenem przeznaczonym do 
zabudowy. 
Sk1adaj,!ca uwagy dodaje m.in., ze "nie zostala poinformowana, ii dzialka oznaczona jako 
"Lodi-Taborowa Pole B" przylegajqca bezposrednio do [wnioskowanej] dzialki zostanie 
zagospodarowana jako teren iwirowni. Co b~dzie uciqiliwe w codziennym funkcjonowaniu 
przez maszyny pracujqce na tym terenie". 

PrezydeDt Miasta Lodzi Die uwzgl~dnil uwagi. 

WyjasnieDie: 
W Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, 
uchwalonym uchwal,! Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., 
zmienion,! uchwa1,! Nr VV215/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r. zostaly 
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okreslone granice zasiygu urbanizacji, kt6re uwzglydniono w projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla cZysci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic 
Taborowej i Malowniczej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 J. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia studium sq wiqiqce dla organ6w 
gminy przy sporzqdzaniu plan6w miejscowych. 
W obowi~zuj~cym Studium dzialka 0 nr ewidencyjnym 8/8, zlokalizowana jest w strefie 
teren6w wyl~czonych spod zabudowy. Przedmiotowa nieruchomosc polozona jest 
w jednostce funkcjonalno-przestrzennej ,,0", obejmuj~cej tereny aktywne przyrodniczo 
w tym uzytkowane rolniczo. W rejestrze grunt6w wskazana dzialka posiada klasouzytek R -
grunty orne i wl~czona zostala w granice terenu oznaczonego na rysunku wylozonego do 
publicznego wgl~du projektu planu symbolem 1 R (tereny rolnicze). Zgodnie z ustaleniami 
Studium przedmiotow~ dzialky w calosci pozostawiono w strukturze teren6w 
nieprzewidywanych dla rozwoju zabudowy. 
Podstawowym celem projektu planu jest utrzymanie i kontynuacja istnleJ~cej struktury 
przestrzennej w postaci ukladu ulicowego z mozliwosci~ jej uzupelnienia. Dlatego tez projekt 
planu wskazuje tereny inwestycyjne jedynie wzdluz ul. Malowniczej, a nie wyznacza teren6w 
budowlanych w gl~b prywatnych dzialek rolnych. 
Wnioskowane przez Skladaj,!c~ uwagy ewentualne wyznaczenie nowych teren6w 
budowlanych na przedmiotowej dzialce 0 nr ewidencyjnym 8/8 staloby w sprzecznosci 
z ustaleniami obowi~zuj~cego Studium. Nowe struktury zabudowy stanowi~ ingerencjy 
w otwarty krajobraz, a ich ewentualne utrwalenie w planie miejscowym stoi w sprzecznosci 
z bilansem potrzeb i mozliwosci rozwojowych miasta byd~cym podstaw~ przyjytych 
w obowi~zuj~cym Studium rozwi~zan przestrzennych. 
Na dzialce 0 nr ewidencyjnym 9/6, w obrybie W -43 bezposrednio przylegaj~cej do 
przedmiotowej dzialki - 8/8 ujawnione zostalo w projekcie planu udokumentowane zloze 
kruszywa naturalnego (piasku) "L6dz-Taborowa". Zloze to zostalo wl~czone w granice terenu 
oznaczonego na rysunku wylozonego do publicznego wgl~du projektu planu symbolem lR 
(tereny rolnicze). W ramach przeznaczenia tego typu teren6w nie wskazano mozliwosci 
eksploatacji kopalin. 
Nalezy dodac, ze projekt planu dla zabudowy istniej~cej polozonej w terenach oznaczonych 
na rysunku planu symbolem R ustala: dopuszcza si? remont oraz inne dzialania budowlane 
zgodnie z warunkami okreslonymi w ustaleniach szczeg610wych tekstu planu. Zgodnie 
z zapisami planu przez zabudowy istniej~c~ rozumie siy: budynki istniejqce oraz budynki 
w trakcie realizacji w dniu wejscia w iycie planu, a takie budynki posiadajqce w tej dacie 
prawo do realizacji na podstawie ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na budow? lub zgloszenia, 
o kt6rym mowa w przepisach odr?bnych z zakresu prawa budowlanego. 

Uwaga Dr 22 

wplynyla 23 pazdziemika 2019 r., 
dotyczy dzialek nr: 118, 1112, 1113, 1/28, 1/32 i 1/35, w obrybie W -41. 

skladaj~ uwag~ 

otycz~c~: 
objycia dzialek 0 nr ewidencyjnych: 1/8, 1/12, 1113, 1/28, 1/32 i /35 w obrybie W-41 terenem 
przeznaczonym do zabudowy. . 
Skladaj~cy uwagy dodaj~ m.in., ze w chwili dokonywania podzialu nieruchomosci ,,z myslq 
o dzialkach budowlanych nie bylo iadnych przeciwwskazan. Obecnie na sqsiednich dzialkach 
zostaly wydane dwa pozwolenia na budow? oraz dwie decyzje 0 warunkach zabudowy". 
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SkladajC!cy uwag~ infonnujC!, ze posiadajC! "rowniei doprowadzonq lini? energetycznq 
niskiego napi?cia do dzialek". 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzgl~dnil uwagi. 

Wyjasnienie: 
W Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, 
uchwalonym uchwalC! Nr LXIXI1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., 
zmienionC! uchwalC! Nr VII215119 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r. zostaly 
okreslone granice zasi~gu urbanizacji, kt6re uwzgl~dniono w projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla cz~sci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic 
Taborowej i Malowniczej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia studium sq wiqiqce dla organow 
gminy przy sporzqdzaniu planow miejscowych. 
W obowiC!zujC!cym Studium dzialki 0 nr ewidencyjnych: 1/8, 1/12, 1/13, 1/32 i 1/35, 
zlokalizowane sc! w strefie teren6w wylC!czonych spod zabudowy. Przedmiotowe 
nieruchomosci polozone sc! w jednostce funkcjonalno-przestrzennej "L", obejmujC!cej tereny 
las6w. Zgodnie z ustaleniami Studium przedmiotowe dzialki w calosci pozostawiono 
w strukturze teren6w nieprzewidywanych dla rozwoju zabudowy. Dzialki 0 nr 
ewidencyjnych: 1/8, 1112 i 1/13 oraz cz~sciowo dzialki 0 nr ewidencyjnych 1/32 i 1/35 
w zdecydowanej cz~sci sc! obecnie uzytkowane rolniczo. W zwiC!zku z powyzszym wlC!czone 
zostaly w granice terenu oznaczonego na rysunku wylozonego do publicznego wglC!du 
projektu planu symbolem 4R (tereny rolnicze). Pozostale cz~sci dzialek 0 nr ewidencyjnych 
1/32 i 1/35 (w rejestrze grunt6w posiadajC! klasouzytek Ls -Iasy) wlC!czone zostaly w granice 
terenu oznaczonego na rysunku wylozonego do publicznego wglC!du projektu planu 
symbolem 3ZL (lasy i zalesienia). 
Dzialka 0 nr ewidencyjnym 1/28, kt6ra w rejestrze grunt6w posiada klasouzytek dr - drogi, 
zostala wlC!czona w korytarz drogowy ul. Taborowej, oznaczonej na rysunku wylozonego do 
publicznego wglC!du projektu planu symbolem 2KDL. 
Podstawowym celem projektu planu jest utrzymanie i kontynuacja istniejC!cej struktury 
przestrzennej w postaci ukladu ulicowego z moi:liwosciC! jej uzupelnienia. Dlatego tez projekt 
planu wskazuje tereny inwestycyjne jedynie wzdluz ul. Malowniczej, a nie wyznacza teren6w 
budowlanych w glC!b prywatnych dzialek rolnych. Ponadto ograniczenia w zagospodarowaniu 
cz~sci przedmiotowych dzialek wynikajC! z przebiegu istniejC!cej infrastruktury technicznej -
magistrali wodociC!gowych wraz z pasem ochronnym oraz napowietrznej linii 
elektroenergetycznej wraz ze strefC! ochronnC!. Ograniczenia te wynikajC! m.in. z przepis6w 
odr~bnych z zakresu zaopatrzenia w wod~ obowiC!zujC!cych na terenie miasta Lodzi. 
Nalezy wyjasnic, ze punktowo zainicjowane w ostatnich latach w sC!siedztwie 
przedmiotowych dzialek procesy budowlane pozostajC! w sprzecznosci z ustaleniami 
obowiC!zujC!cego Studium. Nowe struktury zabudowy stanowiC! ingerencj~ w otwarty 
krajobraz, a ich ewentualne utrwalenie w planie miejscowym stoi w sprzecznosci z bilansem 
potrzeb i mozliwosci rozwojowych miasta, b~dC!cym podstawC! przyj~tych w obowiC!zujC!cym 
Studium rozwiC!Zan przestrzennych. 

Uwaga nr 24 

wplyn~la 23 pazdziemika 2019 r., 
dotyczy dzialek nr 9/6 i 11/4, w obr~bie W -43, polozonych przy ul. Taborowej. 
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, reprezentowani przez radc~ prawnego 
"n.I"U.~.I~ uwag~ cz~c~: 

zm w projekcie planu miejscowego umozliwiaj,!cych eksploatacjy 
i wydobycie kopaliny z udokumentowanych z16z, w szczeg61nosci zloza "L6dz-Taborowa". 
Skladaj,!cy uwagy dodaj,!, m.in. ze: "naleiy stwierdzic, ie projekt uchwaly Rady Miejskiej 
w Lodzi w przedmiotowej sprawie jest wewn~trznie sprzeczny, w szczeg6lnosci z zakresie 
tresci § 10 i § 22. Z jednej strony § 10 przewiduje ochron~ dla udokumentowanego zloia 
"L6di-Malownicza", jak i leiqcego w obr~bie wskazanych w niniejszym pismie dzialek 
ewidencyjnych 9/6 i 11/4 zloia "L6di-Taborowa ", poprzez stwierdzenie, ie ich spos6b 
zagospodarowania i zasady ochrony okreslajq przepisy odr~bne z zakresu prawa 
geologicznego i gorniczego, a z drugiej strony § 22 ust. 2 projektu uchwaly pomija wskazanie 
na tereny gornicze, w katalogu przeznaczenia terenu w odniesieniu do przedmiotowych 
dzialek, ograniczajqc w ten sposob moiliwosc gospodarowania zloiem. 
W tym kontekScie bl~dne jest r6wniei brzmienie § 3 ust. 1 pkt. 2), ktory pomijajqc istniejqcy 
stan Jaktyczny w postaci udokumentowanego zloia i zwiqzane z tq okolicznosciq konsekwencje 
tj. moiliwosc gospodarczego wykorzystania zloia, nie uwzgl~dnia dyspozycji art. 10 ust. 1 pkt 
11) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
i zaklada w swojej tresci odstqpienie od okreslania granic i sposobow zagospodarowania 
terenow gorniczych, pomimo istnienia obiektywnych przeslanek do uregulowania 
planistycznego w tym zakresie. 
W zwiqzku z powyiszym stwierdzeniem, istotne znaczenie ma Jakt, ie przed Prezydentem 
Miasta Lodzi, za posrednictwem Departamentu Polityki Spolecznej i Zieleni - Wydzialem 
Ochrony Srodowiska i Rolnictwa od dnia 06.12.2018 r. toczy si~ post~powanie 0 wydanie 
Decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi~wzi~cia polegajqcego na 
"eksploatacji kopaliny - kruszywa naturalnego ze zloia " LODZ-TABOROWA ", poloionego 
w granicach miasta Lodzi, dzielnica Widzew, przy ul. Taborowej, wojewodztwo L6dzkie, na 
dzialkach zaewidencjonowanych pod nr: 9/6 i 11/4 - obr~b 106106_9.0043, W-43 L6di 
Widzew w celu umoiliwienia racjonalnego i optymalnego wykorzystania udokumentowanych 
zasobow w/w zloia" - sygn. post~powania: DPS-OSR-l.6220.14.2019. Niniejsze 
post~powanie jest obecnie na zaawansowanym etapie i jest elementem procesu zmierzajqcego 
finalnie do wydania koncesji na eksploatacj~ zloia. (. .. ) 
Zaznaczenia wymaga r6wniei, ii w zwiqzku z opracowanq, na podstawie Decyzji Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 10 lipca 2018 r. Nr GS-l/18 w sprawie zatwierdzenia projektu robot 
geologicznych (sygn. post. DSS-OSR-I.6522/1/2018), Dokumentacjq Geologicznq zloia 
kruszywa naturalnego - piasku "L6di-Taborowa", moiliwe jest oszacowanie wartosci 
ekonomicznej zloia. ( ... ) Wskazac naleiy, ie zapisy projektu uchwaly do ktorych zglaszane sq 
niniejsze uwagi, stojq na przeszkodzie moiliwosci racjonalnego wykorzystania gospodarczego 
zbadanego zloia i doprowadzq do obniienia wartosci obj~tych nim dzialek". 
Skladaj,!cy uwagy podkreslaj,!, ze "okolicznosci, ktore wynikajq bezposrednio z analizy 
dokumentacji gromadzonej w ramach w/w post~powania, tj. post~powania 0 wydanie Decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi~wzi~cia dla zloia " Lodi-Taborowa " 
sygn. DPS-OSR-l.6220.14.2019, wskazujq ii zakres oddzialywania planowanego 
przedsi~wzi~cia b~dzie zaw~iony wylqcznie do obszaru eksploatacji zloia i nie b~dzie mial 
negatywnego wplywu na tereny sqsiadujqce". 

Do uwagi dol,!czono: 
- pelnomocnictwo z dowodem uiszczenia oplaty, 
- wniosek 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach i Karty Informacyjn,! 

Przedsiywziycia, 
- dokumentacjy geologiczn,! zloza "L6dz-Taborowa" oraz kopiy Decyzji nr GS-1I1S. 
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PrezydeDt Miasta Lodzi Die uwzgl-rdnil uwagi. 

WyjasnieDie: 
Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym w planie miejscowym okresla si? obowiqzkowo granice 
i sposoby zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajqcych ochronie, na podstawie 
przepisow odr?bnych, terenow gorniczych ( .. ). 
W projekcie planu miejscowego zostaly ujawnione zloza kruszywa naturalnego: "Lodf
Malownicza", dla ktorego 14 pazdziemika 2008 r. Prezydent Miasta Lodzi wydal 
zawiadomienie w sprawie przyj~cia dokumentacji geologicznej oraz "Lodz-Taborowa", dla 
ktorego Decyzj'1 Prezydenta Miasta Lodzi Nr GS-2/18 z dnia 6 listopada 2018 r. zostala 
zatwierdzona dokumentacja geologiczna. W dniu wylozenia do publicznego wgl'1du projektu 
planu miejscowego nie zostala udzielona koncesja na eksploatacj~ ww. zloz. W zwi'1zku 
z powyZszym nie zosta1 wyznaczony teren ani obszar gomiczy. Wyznaczenie terenu 
gomiczego wykracza poza zakres merytoryczny ustaleil planu miejscowego i lezy 
w kompetencji organu koncesyjnego. Maj'1c na wzgl~dzie istniej'1ce uwarunkowania 
spoleczno-gospodarcze (m.in. s'1siedztwo istniej'1cej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej) oraz przyrodnicze (m.in. korytarze migracji zwierz'!t), zloza te zostaly 
w1'!czone w gran ice terenu oznaczonego na rysunku wy1ozonego do publicznego wgl,!du 
projektu planu symbolem lR (tereny rolnicze). W ramach przeznaczenia tego typu terenow 
nie wskazano mozliwosci eksploatacji kopalin. Projekt planu miejscowego, wskazuj,!c tereny 
rolnicze (nieinwestycyjne), zak1ada ochron~ udokumentowanych zloz kruszywa naturalnego. 
Tym samym spe1niona zosta1a dyspozycja przepisu art. 125 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 1403, 1501, 1579, 1680, 1712 
i 1815), poprzez zabezpieczenie dost~pnosci kopalin udokumentowanych w zlozach. 

Uwaga Dr 29 

wplyn~la 24 pazdziemika 2019 r., 
dotyczy dzialki nr 7/6, w obr~bie W-43, polozonej przy ul. Kosodrzewiny 96. 

_ sklada uwag-r dotycz~c~: 
~ nr ewidencyjnej nr 7/6, w obr~bie W-43 lokalizowania zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 1-2 lokalowej w zabudowie rozproszonej. 
Skladaj,!cy uwag~ dodaje m.in., ze "teren 1 R na ktorym znajduje si? dzialka obj?ta uwagq, 
zgodnie ze Studium ( .. .) przeznaczony jest pod tereny rolnicze z zabudowq mieszkaniowq 
rozproszonq. W bezposredniej okolicy wyst?puje podobna zabudowa zarowno od ulicy 
Malowniczej jak i ulicy Taborowej". Sk1adaj,!cy uwag~ wnosi 0 umozliwienie: 
"wykorzystania dzialki w celach inwestycyjnych (. . .). Lokalizacja zabudowy mialaby miejsce 
na dzialkach nowych, wydzielonych z istniejqcej dzialki 0 powierzchni nie mniejszej nii 2000-
3000 m2, co umoiliwiloby zachowanie charakteru zabudowy rozproszonej. Postulowane 
zmiany sq zgodne ze Studium (. . .), co jest podstawq prawnq do realizacji uchwalenia planu". 
Skladaj,!cy uwag~ uzupelnia, ze na przedmiotowej dzialce: "zaznaczone sq udokumentowane 
zloia kopalne. Jednakie ze wzgl?du na okolicznq zabudow? mieszkaniowq i liczne protesty 
mieszkancow nie jest moiliwe ich eksploatowanie. Rowniei prowadzenie dzialalnosci 
rolniczej na gruntach tak slabej klasy (V, VI, nieuiytki, cz?sciowo zalesione) nie ma 
sensownego uzasadnienia". 

PrezydeDt Miasta Lodzi Die uwzgl-rdnil uwagi. 
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Wyjasoieoie: 
W Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, 
uchwalonym uchwalq Nr LXIX11753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., 
zmienionq uchwalq Nr VII215119 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r. zostaly 
okreslone granice zasiygu urbanizacji, kt6re uwzglydniono w projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla czysci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic 
Taborowej i Malowniczej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia studium sq wiqiqce dla organow 
gminy przy sporzqdzaniu planow miejscowych. 
W obowiqzujqcym Studium dzialka 0 nr ewidencyjnym 7/6, zlokalizowana jest w strefie 
teren6w wylqczonych spod zabudowy. Przedmiotowa nieruchomosc polozona jest 
w jednostce funkcjonalno-przestrzennej ,,0", obejmujqcej tereny aktywne przyrodniczo 
w tym uzytkowane rolniczo. W rejestrze grunt6w wskazana dzialka z zdecydowanej cZysci 
posiada klasouzytek R - grunty orne i wlqczona zostala w granice terenu oznaczonego na 
rysunku wylozonego do publicznego wglqdu projektu planu symbolem lR (tereny rolnicze). 
Fragment przedmiotowej dzialki posiadajqcy w rejestrze gruntow klasouzytek Ls - lasy oraz 
sqsiedni fragment obecnie zadrzewiony, wlqczone zostaly w granice terenu oznaczonego na 
rysunku wylozonego do publicznego wglqdu projektu planu symbolem lZL (lasy 
i zalesienia). Natomiast skrajny, p61nocny fragment dzialki, wlqczony zostal w korytarz 
drogowy ul. Taborowej, oznaczonej na rysunku wylozonego do publicznego wglqdu projektu 
planu symbolem 1 KDL. Zgodnie z ustaleniami Studium przedmiotowq dzialky w calosci 
pozostawiono w strukturze teren6w nieprzewidywanych dla rozwoju zabudowy. 
Podstawowym celem projektu planu jest utrzymanie i kontynuacja istniejqcej struktury 
przestrzennej w postaci ukladu ulicowego z mozliwosciq jej uzupelnienia. Dlatego tez projekt 
planu wskazuje tereny inwestycyjne jedynie wzdluz ul. Malowniczej, a nie wyznacza teren6w 
budowlanych w glqb prywatnych dzialek rolnych. 
Wnioskowane przez Skladajqcego uwagy ewentualne wyznaczenie nowych teren6w 
budowlanych na przedmiotowej dzialce 0 nr ewidencyjnym 7/6 staloby w sprzecznosci 
z ustaleniami obowiqzujqcego Studium. Nowe struktury zabudowy stanowiq ingerencjy 
w otwarty krajobraz, a ich ewentualne utrwalenie w planie miejscowym stoi w sprzecznosci 
z bilansem potrzeb i mozliwosci rozwojowych miasta bydqcym podstawq przyjytych 
w obowiqzujqcym Studium rozwiqzan przestrzennych. 

Uwaga or 30 

wplynyla 24 pazdziemika 2019 r., 
dotyczy dzialki nr 5/7, w obrybie W -43, polozona przy ul. Malowniczej 8. 

_ sklada uwag~ dotycz~c~: 
~zialce 0 nr ewidencyjnej nr 5/7, w obrybie W-43 lokalizowania zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 1-2 lokalowej w zabudowie rozproszonej. 
Skladajqcy uwagy dodaje m.in., ze "teren 1 R na ktorym znajduje sir( dzialka objr(ta uwagq, 
zgodnie ze Studium (. . .) przeznaczony jest pod tereny rolnicze z zabudowq mieszkaniowq 
rozproszonq. W bezposredniej okolicy wystr(puje podobna zabudowa zarowno od ulicy 
Malowniczej jak i ulicy Taborowej ". Skladajqcy uwagy wnosi 0 umozliwienie: 
"wykorzystania dzialki w celach inwestycyjnych (. . .). Lokalizacja zabudowy mialaby miejsce 
na dzialkach nowych, wydzielonych z istniejqcej dzialki 0 powierzchni nie mniejszej nii 2000-
3000 m2, co umoiliwiloby zachowanie charakteru zabudowy rozproszonej. Postulowane 
zmiany sq zgodne ze Studium (. . .), co jest podstawq prawnq do realizacji uchwalenia planu". 
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Skladaj'}cy uwagy uzupelnia, ze na przedmiotowej dzialce: "zaznaczone sq udokumentowane 
zloia kopalne. Jednakie ze wzgh;du na okolicznq zabudow? mieszkaniowq i liczne pro testy 
mieszkancow nie jest moiliwe ich eksploatowanie. Rowniei prowadzenie dzialalnosci 
rolniczej na gruntach tak slabej klasy (V, VI, nieuiytki, cz?sciowo zalesione) nie ma 
sensownego uzasadnienia". 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzgl~dnil uwagi. 

Wyjasnienie: 
W Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, 
uchwalonym uchwal'} Nr LXIXIl7531l8 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., 
zmienion,} uchwal'} Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r. zostaly 
okreslone granice zasiygu urbanizacji, ktore uwzglydniono w projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla czysci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic 
Taborowej i Malowniczej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia studium sq wiqiqce dla organow 
gminy przy sporzqdzaniu planow miejscowych. 
W obowi'}zuj'}cym Studium dzialka 0 nr ewidencyjnym 5/7, zlokalizowana jest w strefie 
terenow wyl'}czonych spod zabudowy. Przedmiotowa nieruchomosc polozona jest 
w jednostce funkcjonalno-przestrzennej ,,0", obejmuj'}cej tereny aktywne przyrodniczo 
w tym uzytkowane rolniczo. Wiykszosc nieruchomosci zgodnie z ustaleniami Studium 
pozostawiono w strukturze terenow nieprzewidywanych dla rozwoju zabudowy (w rejestrze 
gruntow wskazana czysc dzialki z zdecydowanej czysci posiada klasouzytek R - grunty orne) 
i wl'}czono w granice terenu oznaczonego na rysunku wylozonego do publicznego wgl'}du 
projektu planu symbolem 1 R (tereny rolnicze). Fragment przedmiotowej dzialki posiadaj'}cy 
w rejestrze grunt ow klasouzytek Ls -Iasy, wl'}czony zostal w granice terenu oznaczonego na 
rysunku wylozonego do publicznego wgl'}du projektu planu symbolem lZL (lasy 
i zalesienia). Natomiast skrajny, polnocny fragment dzialki, wl'}czony zostal w korytarz 
drogowy ul. Taborowej, oznaczonej na rysunku wylozonego do publicznego wgl'}du projektu 
planu symbolem lKDL. W projekcie planu miejscowego umozliwiono realizacjy zabudowy 
j edynie na fragmencie nieruchomosci wskazanej w uwadze - w czysci poludniowej 
posiadaj'}cej dostyp do drogi publicznej (ul. Malowniczej). 
Podstawowym celem projektu planu jest utrzymanie i kontynuacja istniej'}cej struktury 
przestrzennej w postaci ukladu ulicowego z mozliwosci'} jej uzupelnienia. Dlatego tez projekt 
planu wskazuje tereny inwestycyjne jedynie wzdluz ul. Malowniczej, a nie wyznacza terenow 
budowlanych w gl'}b prywatnych dzialek rolnych. 
Wnioskowane przez Skladaj'}cego uwagy ewentualne wyznaczenie nowych terenow 
budowlanych na pozostalej cZysci przedmiotowej dzialki 0 nr ewidencyjnym 5/7 staloby 
w sprzecznosci z ustaleniami obowi,!-zuj,!-cego Studium. Nowe struktury zabudowy stanowi,!
ingerencjy w otwarty krajobraz, a ich ewentualne utrwalenie w planie miejscowym stoi 
w sprzecznosci z bilansem potrzeb i mozliwosci rozwojowych miasta byd,!-cym podstaw,!
przyjytych w obowi,!-zuj,!-cym Studium rozwi'}zan przestrzennych. 

Uwaga nr34 

wplynyla 24 pazdziemika 2019 r., 
dotyczy terenu oznaczonego na rysunku wylozonego do publicznego wgl,!-du projektu 
planu symbolem 5R, w tym dzialek nr m.in. 16/3 i 18/3 w obrybie W-41. 
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A&A MARKETING, Spolka z Ograniczon 
Komandytowa reprezentowana przez 
dotycztlctl: 

Holding Spolka 
sklada uwag~ 

przeznaczenia obszaru opisanego w projekcie planu jako 5R na tereny zabudowy 
przemyslowo-magazynowej. 
Skladaj'lcy uwagy dodaje m.in., ze "poloienie tego obszaru w stosunku do w?zla drogowego 
autostrady Ai jak r6wniei poloienie w bliskiej odleglosci od w?zla przeladunkowego stacji 
kolejowej L6di Olech6w dajq silne przeslanki do przeznaczenia tego obszaru pod zabudow? 
przemyslowo-magazynowq z zachowaniem odpowiednich stref buforowych dla obszar6w 
przeznaczonych pod funkcje mieszkalne zlokalizowane wzdlui ulic Rataja i Szancera". 
Skladaj'lcy uwagy za1'lczyl "szkic sytuacyjny na podkladzie ortofotomapy wskazujqcy 
sugerowany obszar zabudowy przemyslowo-magazynowej oraz rozleglego obszaru 
buforowego (tereny biologicznie czynnelrolnellesne) zapewniajqcego komfort uiytkownikom 
wyznaczonych stref mieszkalnych. Proponowane rozwiqzanie bierze r6wniei pod uwag? 
przebieg magistrali wodociqgowej oraz tereny nie obj?te niniejszym planem przylegajqce od 
strony wschodniej, kt6re [Skladaj'lcy uwagy uwaza] za istotne do lqcznego rozpatrywania 
niniejszego zagadnienia". Zaznacza, ze: "walory komunikacyjne dzialki jak i perspektywa 
moiliwosci realizacji zabudowy przemyslowo-magazynowej byly podstawowymi argumentami 
na etapie zakupu gruntu. Jednoczesnie naleiy zaznaczyc, ie moiliwosc realizacji takiej 
zabudowy w otoczeniu w?zl6w autostradowych i w?zl6w dr6g szybkiego ruchu wok61 Lodzi 
jest przedmiotem wielu akcji promocyjnych Lodzi i regionu 16dzkiego, kt6rych celem jest 
pozyskanie nowych miejsc pracy i rozw6j gospodarczy miasta. Tym bardziej jest dla 
[Skladaj'lcego uwagy] niezrozumiale ograniczenie zabudowy przemyslowo-magazynowej na 
ww. obszarze". 

Do uwagi dol'lczono: 
- pelnomocnictwo, 
- szkic sytuacyjny postulowanej korekty przeznaczenia terenu, 
- informacja odpowiadaj'lca odpisowi pelnemu z Rejestru Przedsiybiorc6w. 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzgl~dnil uwagi. 

Wyjasnienie: 
W Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, 
uchwalonym uchwal'l Nr LXIXI1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., 
zmienion'l uchwal'l Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r. zostaly 
okreslone granice zasiygu urbanizacji, kt6re uwzglydniono w projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla czysci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic 
Taborowej i Malowniczej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia studium sq wiqiqce dla organ6w 
gminy przy sporzqdzaniu plan6w miejscowych. 
W obowi'lzuj'lcym Studium teren wskazany w uwadze, zlokalizowany jest w strefie teren6w 
wy1'lczonych spod zabudowy. Przedmiotowy obszar polozony jest w jednostce funkcjonalno
przestrzennej ,,0", obejmuj'lcej tereny aktywne przyrodniczo w tym uzytkowane rolniczo. 
Zgodnie z ustaleniami Studium przedmiotowy teren w calosci pozostawiono w strukturze 
teren6w nieprzewidywanych dla rozwoju zabudowy. Z uwagi na jego rolniczy charakter 
(w rejestrze grunt6w posiada w zdecydowanej cZysci klasouzytki R - grunty orne) w1'lczony 
zostal w granice terenu oznaczonego na rysunku wylozonego do publicznego wgl'ldu projektu 
planu symbol em 5R (tereny rolnicze). 
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W sp6lczesnie, nowe tereny dla rozwoju zabudowy przemyslowej i magazynowej realizowane 
s~ w tych fragmentach miasta, gdzie grunty przygotowane s~ odpowiednio do takich funkcji 
pod wzglydem: komunikacyjnym, infrastrukturalnym i przestrzennym oraz w miejscach, 
w kt6rych istnieje mozliwosc minimalizowania oddzialywania nowych funkcji na 
bezposrednie s~siedztwo zabudowy mieszkaniowej. 

Uwaga Dr 38 

wplynyla 29 pazdziemika 2019 r. (data stempla pocztowego 24 pazdziemika 2019 r.), 
dotyczy dzialek nr: 111, 1/3, 1/8, 1110, 1111, 1112, 1113, 1117, 1118, 1/21, 1122, 1/28, 
1/35 i 1138, w obrybie W -41. 

Dr (dzialki Dr 1117, 
Dr repre2~eDto'iValtli przez radc~ prawDego 
uwag~ dotycz~c~: 

dzialka Dr 111),. 
(dzialka 
(dzialki 
skladaj~ 

zmiany zapis6w projektu planu w taki spos6b, aby umozliwic zagospodarowanie wskazanych 
nieruchomosci, poprzez np. wprowadzenie mozliwosci objycia zabudow~ powierzchni do 
0,04 ha, ewentualne procentowe okreslenie powierzchni nowej zabudowy w stosunku do 
powierzchni terenu inwestycji np. w wysokosci 11 %. Skladaj~cy uwagy wyjasniaj~, m.in. ze: 
"w decyzjach 0 warunkach [zabudowy] wydawanych w powyiszym obszarze przyjmowany byl 
wlasnie wskainik 0,11. Taki zapis umoiliwi naleiytq ochron~ terenu zadrzewionego lub 
lesnego, przy jednoczesnym umoiliwieniu wlascicielom prywatnym wykorzystania 
nieruchomosci zgodnie z ich planami pod zabudow~ mieszkaniowq jednorodzinnq, 
ewentualnie rekreacyjnq. Zachowana zostalaby wowczas rownowaga interesow publicznych 
i interesow prywatnych obywateli". Skladaj~cy uwagy postuluj~ dodatkowo 0 wykreslenie 
w § 23 w ust. 3 pkt 2 i pozostawienie jedynie postanowienia 0 mozliwosci zagospodarowania 
terenu zgodnie z przepisami odrybnymi dotycz~cymi las6w. 
Skladaj~cy uwagy uzupelniaj~: 
" W zakresie przeznaczenia ZL: 
Projekt planu przewiduje dla dzialek nr: 1/1, 1/3, 1/17, 1/18 i 1/13 przeznaczenie pod lasy 
i zalesienia jako przeznaczenie podstawowe (3ZL), zas dla dzialek nr 1/28 i 1/38 - 2ZL. 
Postanowienia § 23 ust. 3 przewidujq moiliwosc zagospodarowania terenu zgodnie 
z przepisami odr~bnymi dotyczqcymi las6w oraz zakaz lokalizacji nowych obiekt6w 
budowlanych za wyjqtkiem obiekt6w zwiqzanych z gospodarkq lesnq. Powyisze zapisy 
w rzeczywistosci ozna czajq, ie plan wprowadza calkowity zakaz zabudowy powyiszych 
nieruchomosci. 
Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 roku 0 lasach (t). Dz. U. z 2018 roku poz. 2129 ze zmianami) 
wprowadza poj~cie lasu wart. 3, zgodnie z kt6rym lasem jest grunt: 
1) 0 zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roslinnosciq lesnq (uprawami lesnymi) 

- drzewami i krzewami oraz runem lesnym -lub przejsciowo jej pozbawiony: 
a) przeznaczony do produkcji lesnej lub 
b) stanowiqcy rezerwat przyrody lub wchodzqcy w sklad parku narodowego alba 
c) wpisany do rejestru zabytkow; 

2) zwiqzany z gospodarkq lesnq, zaj~ty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki lesnej: 
budynki i budowle, urzqdzenia melioracji wodnych, linie podzialu przestrzennego lasu, 
drogi lesne, tereny pod liniami energetycznymi, szk6lki lesne, miejsca skladowania 
drewna, a takie wykorzystywany na parkingi lesne i urzqdzenia turystyczne. 
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Nie ulega wqtpliwosci, ie na wskazanych powyiej dzialkach nie znajduje si? las w rozumieniu 
ustawy 0 lasach, poniewai nie sq spelnione powyisze przeslanki, w szczegolnosci 
nieruchomosci nie sq wykorzystywane do produkcji lesnej i nie sq zwiqzane z gospodarkq 
lesnq, nie sq tei obj?te iadnq z form ochrony przyrody. Dodatkowo nieruchomosci stanowiq 
prywatnq wlasnosc, pochodzq z podzialu nieruchomosci rolnej, w wyniku ktorego wydzielone 
zostaly mniejsze dzialki z przeznaczeniem pod przyszle zagospodarowania na cele 
mieszkaniowe. Z tego wzgl?du zapisy planu nie przystajq do stanu rzeczywistego na gruncie 
i bezpodstawnie uniemoiliwiajq zagospodarowanie nieruchomosci. Zgodnie z § 23 ust. 3 
pkt. 2) projektu planu na nieruchomosciach mogq powstawac nowe obiekty budowlane 
jedynie zwiqzane z gospodarkq lesnq, co jest sprzeczne ze strukturq wlasnosciowq powyiszych 
dzialek. Wszystkie dzialki obj?te przeznaczeniem lesnym, wskazane na wst?pie stanowiq 
prywatnq wlasnosc i, jak zaznaczono wczesniej, nie sq i nie b?dq wykorzystywane na potrzeby 
gospodarki lesnej, a zatem w rzeczywistosci postanowienia planu wprowadzajq calkowity 
zakaz zabudowy. Naleiy zaznaczyc, ii powyiszy zakaz jest calkowicie sprzeczny 
z obowiqzujqcymi przepisami, poniewai nawet na obszarach obj?tych najsurowszq formq 
ochrony przyrody (w rezerwatach i parkach narodowych) ustawodawca nie wprowadzil 
zakazu zabudowy, ktora jest dopuszczalna w okreslonych przypadkach. Tym bardziej na 
obszarach, ktore nie zostaly obj?te iadnq formq ochrony przewidzianq w ustawie 0 ochronie 
przyrody, ktore nie stanowiq wlasnosci panstwowej, na ktorych zlokalizowane sq jedynie 
samosiewy drzew, nie powinien zostac wprowadzony bezwzgl?dny zakaz zabudowy, 
wylqczajqcy jakiekolwiek zagospodarowanie nieruchomosci przez prywatnych wlascicieli. 
Ponadto ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku 0 ochronie gruntow rolnych i lesnych (t). Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1161) nie przewiduje zakazu przeznaczenie gruntow lesnych na cele nielesne, 
a wprowadza jedynie ograniczenie przeznaczania ich na cele nielesne oraz ma na celu 
zapobieganie procesom degradacji i dewastacji gruntow lesnych oraz szkodom 
w drzewostanach i produkcji lesnej, powstajqcym wskutek dzialalnosci nielesnej i ruchow 
masowych ziemi. Nie sposob uznac, aby wybudowanie budynku mieszkalnego na 
nieruchomosci zadrzewionej mialoby spowodowac dzialania sprzeczne z celami tej ustawy. 
Wr?cz przeciwnie, dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej moie wspomoc prawidlowq 
ochron? zadrzewien wyst?pujqcych na nieruchomosciach, zwlaszcza pod kqtem ochrony 
przeciwpoiarowym, umoiliwiajqc wlascicielom nieruchomosci niezwloczne reagowanie 
w sytuacji zagroienia poiarowego. 
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy przy budowie, rozbudowie lub modernizacji obiektow 
zwiqzanych z dzialalnosciq przemyslowq, a takie innych obiektow budowlanych naleiy 
stosowac takie rozwiqzania, ktore ograniczajq skutki ujemnego oddzialywania na grunty. 
Z powyiszego przepisu wynika, ii co do zasady posadowienie obiektow budowlanych na 
nieruchomosciach lesnych jest dopuszczalne przy spelnieniu okreslonych warunkow, 
zapobiegajqcych negatywnemu oddzialywaniu na grunty. Moiliwe jest zatem takie opisanie 
w planie zagospodarowania przestrzennego zasad lokowania budynkow mieszkalnych 
jednorodzinnych, aby te cele ochronne zostaly zachowane. 
Naleiy podkreslic, ie ustawa przewiduje moiliwosc wylqczenia gruntow z produkcji lesnej 
w przypadku zabudowy mieszkaniowej bez oplat, jesli dotyczy to terenu 0 powierzchni 
0,05 ha. A zatem umoiliwienie w planie nieuciqiliwej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej pozostawaloby w zgodzie z powyiszq ustawq. 
Postanowienia pkt. 1) i 2) ust. 3 § 23 projektu planu sq zatem ze sobq sprzeczne, poniewai 
z jednej strony nast?puje odeslanie do zagospodarowania zgodnie z odr?bnymi przepisami 
dotyczqcymi lasow, ktore nie wprowadzajq zakazu zabudowy, z drugiej zas strony 
wprowadzajq ograniczenie do zabudowy zwiqzanej jedynie z gospodarkq lesnq, ktora z uwagi 
na prywatny charakter wlasnosci nie powstanie na tych nieruchomosciach. 
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Powyisze ograniczenie stanowi naruszenie konstytucyjnej zasady ochrony wlasnosci 
wyraionej wart. 21 i art. 64 Konstytucji RP. 
Dodatkowo trzeba wskazac, ii na terenie miasta wyst~pujq obszary 0 przeznaczeniu lesnym 
z dopuszczalnq, nieuciqiliwq zabudowq mieszkaniowq, przy jednoczesnym zapewnieniu 
niezb~dnej ochrony i piel~gnacji terenow zadrzewionych. Polqczenie tych dwoch funkcji 
w pozytywny sposob b~dzie wplywa10 na zachowanie zasady ksztaltowania ladu 
przestrzennego oraz zasady zrownowaionego rozwoju - stanowiqcych podstaw~ wszelkich 
dzialan odnoszqcych si~ do gospodarki przestrzennej. Zachowanie tych zasad jest uznawane 
za glowny miernik prawidlowosci i legalnosci wykonywania przepisow ustawy 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

W zakresie przeznaczenia R: 
Projekt planu przewiduje dla dzialek nr: 1/21, 1/22, 1/11, 1/10, 1/8, 1/12 i 1/35 jako 
przeznaczenie podstawowe tereny rolnicze (4R). 
Zgodnie z § 22 dopuszczalny jest remont i przebudowa istniejqcych budynkow mieszkalnych 
jednordzennych, rozbudowa nadbudowa istniejqcych budynkow mieszkalnych 
jednorodzinnych, remont i przebudowa istniejqcych budynkow gospodarczych i garaiy, 
rozbudowa istniejqcych budynkow gospodarczych i garaiy. 
Z powyiszych zapisow wynika, ie nie jest dopuszczalna jakakolwiek nowa zabudowa na 
powyiszym terenie. Jak wskazano powyiej ustawodawca nie wprowadza bezwzgl~dnego 
zakazu zabudowy nieruchomosci, w tym nieruchomosci rolnych. Tym bardziej na omawianym 
obszarze nie zostala wprowadzona iadna forma ochrony przyrody, ktora uzasadnialaby 
wprowadzenie ograniczenia moiliwosci zabudowy do obiektow jui istniejqcych na gruncie. 
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku 0 ochronie gruntow rolnych i lesnych (t). Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1161) nie przewiduje zakazu przeznaczenie gruntow rolnych na cele nierolne, 
a wprowadza jedynie ograniczenie przeznaczania ich na cele nierolne oraz ma na celu 
zapobieganie procesom degradacji i dewastacji gruntow rolnych oraz szkodom w produkcji 
rolniczej, powstajqcym wskutek dzialalnosci nierolniczej i ruchow masowych ziemi. Zgodnie 
z art. 6 ust. 2 ustawy przy budowie, rozbudowie lub modernizacji obiektow zwiqzanych 
z dzialalnosciq przemyslowq, a takie innych obiektow budowlanych naleiy stosowac takie 
rozwiqzania, ktore ograniczajq skutki ujemnego oddzialywania na grunty. Z powyiszego 
przepisu wynika, ii co do zasady sadowienie obiektow budowlanych na nieruchomosciach 
rolnych jest dopuszczalne przy spelnieniu okreslonych warunkow, zapobiegajqcych 
negatywnemu oddzialywaniu na grunty. Moiliwe jest zatem takie opisanie w planie 
zagospodarowania przestrzennego zasad lokowania budynkow mieszkalnych 
jednorodzinnych, aby te cele ochronne zostaly zachowane. Grunty rolne na wnioskowanym 
terenie sq gruntami najwyiszych klas, a zatem przeznaczenie gruntow na cele nierolne nie 
spowoduje powstania strat w wyniku ujemnego oddzialywania inwestycji lokalizowanych na 
gruntach projektowanych do przeznaczenia na cele nierolnicze. 
Naleiy podkreslic, ie ustawa przewiduje moiliwosc wylqczenia gruntow z produkcji lesnej 
w przypadku zabudowy mieszkaniowej bez oplat, jesli dotyczy to terenu 0 powierzchni 
0,05 ha. A zatem umoiliwienie w planie nieuciqiliwej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej pozos tawa 10 by w zgodzie z powyiszq ustawq. 
Nie znajduje uzasadnienia ograniczenie moiliwosci zagospodarowania nieruchomosci 
jedynie do przeznaczenia rolniczego w sytuacji, gdy grunty nie sq w rzeczywistosci w takim 
celu wykorzystywane, poniewai na wi~kszosci obszaru nie jest prowadzona dzialalnosc 
rolnicza. Zapisy dopuszczajqce pewne dzialania na istniejqcych budynkach sq 
w rzeczywistosci jedynie iluzoryczne, z uwagi na nieznacznq ilosc zabudowan na tym 
obszarze. 
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Dodatkowo w zakresie dzialki nr 118 znaczna Cz?SC nieruchomosci przeznaczona zostala pod 
stref? ochronnq wodociqgu, a zatem wprowadzony zakaz zabudowy nieruchomosci ozna cza, 
ii powyisza nieruchomosc w calosci nie moie zostac wykorzystana na iadne cele przez 
prywatnego wlasciciela. 

Odnosnie wszystkich nieruchomosci (3ZL oraz 4R): 
Nieruchomosci znajdujq si? w bezposrednim sqsiedztwie obszarow z zabudowq jednorodzinnq 
mieszkaniowq poloionych przy ul. Malowniczej. W czasie, gdy brak bylo planu 
zagospodarowania przestrzennego w powyiszym obszarze lokowanie zabudowy odbywalo si? 
w oparciu 0 decyzje 0 warunkach zabudowy. Takie decyzje zostaly wydane rowniei w zakresie 
nieruchomosci sqsiadujqcych z nieruchomosciami obj?tymi nmlejszymi Uwagami, 
pochodzqcych z tego samego podzialu nieruchomosci rolnej - na dzialce nr 1119, 1120, 1121, 
1122 - a zatem na obszarze obj?tym dzialaniem projektu planu nr 170. Obszar powyiszy 
w ostatnich latach zostal przygotowany do zabudowy mieszkaniowej - z duiej nieruchomosci 
roIn ej, wydzielone zostaly mniejsze dzialki planowane pod zabudow? jednorodzinnq, 
wydzielono drogi dojazdowe do tych dzialek, rozpoczql si? proces doprowadzania mediow do 
nieruchomosci. Obecnie prqd zostal doprowadzony jui do dzialki nr 1119, 1120, zas wlasciciel 
dzialki nr 1118 zawarl umow? z PGE Dystrybucja S.A. 0 przylqczenie nieruchomosci do sieci 
dystrybucyjnej. Obj?cie dzialek b?dqcych przedmiotem niniejszego wniosku moiliwosc!q 
zabudowy, nawet z wprowadzeniem ograniczenia jej intensywnosci, stanowiloby naturalnq 
kontynuacj? funkcji terenow 0 przeznaczeniu mieszkaniowym poloionych wzdlui ulicy 
Malowniczej. Naleiy przy tym zaznaczyc, ie zabudowa mieszkaniowa nie jest zlokalizowana 
jedynie przy samej ulicy Malowniczej, ale rowniei w bezposrednim sqsiedztwie dzialek 
obj?tych niniejszymi Uwagami - jak np. dzialka nr 109111 w obr?bie W-43. Kontynuowanie 
funkcji mieszkaniowej na powyiszym obszarze uzasadnione byloby rowniei tym, ii w wyniku 
analiz urbanistycznych prowadzonych w ramach post?powan 0 wydanie warunkow zabudowy, 
to wlasnie obszary przy ul. Malowniczej pozwalaly na okreslenie funkcji terenu zgodnie 
z zasadq dobrego sqsiedztwa. Za zmianq przeznaczenia gruntow na cele nierolnicze i nielesne 
przemawia niska klasa bonitacyjna gruntow oraz typy siedliskowe gruntow lesnych 
uwzgl?dnione w inwentaryzacji drzewostanu. Zmiana przeznaczenia nie spowoduje powstania 
strat w rolnictwie i lesnictwie na skutek ujemnego oddzialywania inwestycji lokalizowanych 
na gruntach projektowanych do przeznaczenia na cele nierolnicze i nielesne, poniewai 
obecnie grunty te nie sq w rzeczywistosci wykorzystywane do produkcji rolnej i lesnej i nie 
b?dq w taki sposob wykorzystywane rowniei w przyszlosci". 

Do uwagi dolct-czono pelnomocnictwo z dowodem uiszczenia oplaty. 

Prezydent Miasta Lodzi nie uwzgl~dnil uwagi. 

Wyjasnienie: 
W Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, 
uchwalonym uchwalct- Nr LXIXl1753118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., 
zmienionct- uchwalct- Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r. zostaly 
okreslone granice zasi~gu urbanizacji, kt6re uwzgl~dniono w projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla cz~sci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic 
Taborowej i Malowniczej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia studium sq wiqiqce dla organow 
gminy przy sporzqdzaniu planow miejscowych. 
W obowict-zujct-cym Studium dzialki 0 nr ewidencyjnych: 111, 113, 1/8, 1110, 1111, 1112, 1113, 
1117, 1118, 1121, 1122, 1128, 1/35 i 1/38 zlokalizowane sct- w strefie teren6w wylct-czonych spod 
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zabudowy. Przedmiotowe nieruchomosci polozone s~ w jednostce funkcjonalno-przestrzennej 
"L", obejmuj~cej tereny lasow. Zgodnie z ustaleniami Studium przedmiotowe dzialki 
w calosci pozostawiono w strukturze terenow nieprzewidywanych dla rozwoju zabudowy. 
Dzialka 0 nr ewidencyjnym 1128, ktora w rejestrze gruntow posiada klasouzytek dr - drogi, 
oraz cz~sc dzialki 0 nr ewidencyjnym 1/38 zostaly wl~czone w korytarz drogowy 
ul. Taborowej, oznaczonej na rysunku wylozonego do publicznego wgl~du projektu planu 
symbolem 2KDL. Dzialki 0 nr ewidencyjnych: 1/8,1/10,1111,1112,1113,1121 i 1I22oraz 
cz~sciowo dzialka 0 nr ewidencyjnym 1/35 z uwagi na rolniczy charakter (w zdecydowanej 
cz~sci w rejestrze gruntow posiadaj~ klasouzytek R - grunty orne oraz w zdecydowanej 
cz~sci s~ obecnie uzytkowane rolniczo) wl~czone zostaly w granice terenu oznaczonego na 
rysunku wylozonego do publicznego wgl~du projektu planu symbolem 4R (tereny rolnicze). 
Pozostale cz~sci dzialek 0 nr ewidencyjnych 1135 i 1138, a takZe dzialki 0 nr ewidencyjnych: 
111, 113, 1117 i 1118 (w rejestrze grunt ow posiadaj~ klasouzytek Ls - lasy) wl~czone zostaly 
w granice terenow oznaczonych na rysunku wylozonego do publicznego wgl~du projektu 
planu symbolami 2ZL lub 3ZL (lasy i zalesienia). Nalezy dodac, ze wnioskowane przez 
Skladaj~cych uwag~ dopuszczenie mozliwosci realizacji zabudowy mieszkaniowej lub 
budynkow rekreacji indywidualnej w terenach lesnych wi~zaloby si~ z koniecznosci~ 
uzyskania zgody odpowiednich organow na zmian~ przeznaczenia gruntow lesnych na cele 
nielesne, co byloby sprzeczne z ustaleniami obowi~zuj~cego Studium, w ktorym tego typu 
zabudowa nie jest dopuszczalna w terenach jednostki funkcjonalno-przestrzennej "L". 
Nalezy podkreslic, ze procedura uzyskania zgody na zmian~ przeznaczenia gruntow lesnych 
na cele nielesne jest odr~bna od wspomnianej przez Skladaj~cych uwag~ procedury 
wyl~czenia gruntow z produkcji lesnej. Zgodnie z art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 
o ochronie gruntow rolnych i lesnych (Dz. U z 2017 r. poz. 1161) poprzez przeznaczenie 
gruntow na cele nierolnicze lub nielesne rozumie si~ ustalenie innego nii rolniczy lub lesny 
sposobu uiytkowania gruntow rolnych oraz innego nii lesny sposobu uiytkowania gruntow 
lesnych. Zgoda na zmian~ przeznaczenia gruntow jest uzyskiwana wyl~cznie na etaple 
sporz~dzania planu miejscowego. Natomiast zgodnie z art. 4 pkt 11 ww. ustawy poprzez 
wyll}cznie gruntow z produkcji rozumie si~ rozpoczr;cie innego nii rolnicze lub lesne 
uiytkowanie gruntow ( ... ). Procedura wyl~czenia grunt ow z produkcji odbywa si~ na etapie 
uzyskiwania pozwolenia na budow~. 
Podstawowym celem projektu planu jest utrzymanie i kontynuacja istniej~cej struktury 
przestrzennej w postaci ukladu ulicowego z mozliwosci~ jej uzupelnienia. Dlatego tez projekt 
planu wskazuje tereny inwestycyjne jedynie wzdluz ul. Malowniczej, a nie wyznacza terenow 
budowlanych w gl~b prywatnych dzialek rolnych. Ponadto ograniczenia w zagospodarowaniu 
cz~sci przedmiotowych dzialek wynikaj~ z przebiegu istniej~cej infrastruktury technicznej -
magistrali wodoci~gowych wraz z pasem ochronnym oraz napowietrznej linii 
elektroenergetycznej wraz ze stref~ ochronn~. Ograniczenia te wynikaj~ m.in. z przepisow 
odr~bnych z zakresu zaopatrzenia w wod~ obowi~zuj~cych na terenie miasta Lodzi. 
Nalezy wyjasnic, ze punktowo zainicjowane w ostatnich latach w s~siedztwie 
przedmiotowych dzialek procesy budowlane pozostaj~ w sprzecznosci z ustaleniami 
obowi~zuj~cego Studium. Nowe struktury zabudowy stanowi~ ingerencj~ w otwarty 
krajobraz, a ich ewentualne utrwalenie w planie miejscowym stoi w sprzecznosci z bilansem 
potrzeb i mozliwosci rozwojowych miasta, b~d~cym podstaw~ przyj~tych w obowi~zuj~cym 
Studium rozwi~ail przestrzennych. 
Nalezy rowniez dodac, ze projekt planu dla zabudowy istniej~cej polozonej w terenach 
oznaczonych na rysunku planu symbolem R ustala: dopuszcza sir; remont oraz inne dzialania 
budowlane zgodnie z warunkami okreslonymi w ustaleniach szczegolowych tekstu planu. 
Zgodnie z zapisami planu przez zabudow~ istniej~c~ rozumie si~: budynki istniejqce oraz 
budynki w trakcie realizacji w dniu wejscia w iycie planu, a takie budynki posiadajqce w tej 
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dacie prawo do realizacji na podstawie ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na budoWf lub 
zgloszenia, 0 kt6rym mowa w przepisach odrfbnych z zakresu prawa budowlanego. 
NaleZy nadmienic, ze ustalenia planu miejscowego mieszcz,! siy w ramach wladztwa 
planistycznego przyznanych ustawowo organowi gminy. 


