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Załącznik 
do zarządzenia Nr  2640 
Prezydenta Miasta Łodzi 
z dnia 22 listopada 2019 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
obszaru miasta Lodzi położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: 
Wodnej, Juliana Tuwima i Przędzalnianej. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru 
miasta Łodzi położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Wodnej, 
Juliana Tuwima i Przędzalnianej, został wyłożony do publicznego wglądu w okresie 
od 21 sierpnia 2019 r. do 20 września 2018 r. W terminie wyznaczonym do wnoszenia uwag 
dotyczących projektu planu, tj. do dnia 4 października 2019 r., wpłynęło 11 uwag. 

Uwaga nr 1 

1. wpłynęła dnia 4 października 2019 r.,
2. dotyczy: terenu 2.1.MW (ul. Tuwima 71 - działka nr 164/2, obręb W-24);

wnosi 
następttjącą uwagę: 

„ Zwracam się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie następujących uwag do profektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 
1. W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunków

Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w Rozdziale 3, § 18
zapisano że: Zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej
przeznaczenia i sposobu zabudowy, stanowiska postojowe dla samochodów użytkowników
stałych i przebywających okresowo, w tym również stanowisko postojowe dla
samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Liczbę stanowisk postojowych
i sposób urządzenia parkingów należy dostosować do wymagań ustalonych w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem potrzebnej liczby stanowisk, z których
korzystaf ą osoby niepełnosprawne.
Tymczasem w Projekcie Planu nie określono minimalnej ilości miejsc parkingowych dla
osób niepełnosprawnych oraz osób przebywających okresowo.
W jaki zatem 5posób zgodnie z Warunkami Technicznymi starając się o Pozwolenie na
Budowę definiować te parametry (do czego zobowiązany jest projektant, włączając w to
jego oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z Warunkami Technicznymi
i Planem Zagospodarowania)?
W związku z tym proszę o doprecyzowanie zapisów Planu w tym zakresie.

2. W Rozdziale 2, § 13, ustalono liczbę stanowisk postojowych dla samochodów i rowerów
dotyczącą nowo projektowanych budynków.
Dokładna analiza wymiarów działki przy ul Tuwima 71 - uwzględniająca; minimalną
rezerwę terenu dla zabezpieczenia głębokiego wykopu w granicach działki oraz decyzję
ZDiT pozwalającą na obsługę posesji tylko od strony ulicy Wysokiej - wykazała, iż dla
zaspokof enia potrzeb parkingowych dla budynku o wysokości ok. 20 m należy
zaprojektować 3 kondygnacje podziemne parkingów. Rozwiązanie to ze względu na wysoki










































