
ZARZl\DZENIE Nr Q,':I13 NIII/19 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia6 grudnia 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosk6w zlozonyeh w zwi~zku z ogloszeniem 0 przyst~pieniu 

do sporz~dzenia miejseowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ez~sei 
obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie ulie: Kinga C. Gillette, Maratoiiskiej 

i Nowy J6zef6w oraz graniey miasta Lodzi. 

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 4 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 XIV/490/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 18 wrzesnia 2019 r. w sprawie przys1'!pienia 
do sporz,!dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz((sci obszaru 
miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic: Kinga C. Gillette, Maratonskiej i Nowy 16zef6w oraz 
granicy miasta Lodzi 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Rozpatruj(( wnioski zlozone w zwi'!Zku z ogloszeniem 0 przyst'!plenlu 
do sporz,!dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz((sci obszaru 
miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic: Kinga C. Gillette, Maratonskiej i Nowy 16zef6w oraz 
granicy miasta Lodzi, zgodnie z rozstrzygni((ciem, stanowi,!cym zal,!cznik do zarz,!dzenia. 

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

§ 3. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania . 
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Zal,!cznik 
do zarz,!dzenia Nr£tf3 IVIII/19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 6 grudnia 2019 r. 

Rozstrzygni~eie 0 sposobie rozpatrzenia wnioskow zlozonyeh w zwi~zku z ogloszeniem 
o przyst~pieniu do sporz~dzenia miejseowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla ez~sci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie ulie: Kinga C. Gillette, 
Maratonskiej i Nowy Jozefow oraz graniey miasta Lodzi. 

W okresie przewidzianym w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. w dniach od 26 wrzesnia 2019 r. do 25 pazdziemika 
2019 r. wplynelo 45 wnioskow. 

Wniosek nr 1 

wplyn,!117 pazdziemika 2019 r., 
zlozony przez _l1li111111 ___ .. 1 
dotyczy dzialki nr 24/5, w obrybie P-38, polozonej przy ul. Nowy lozefow 46. 

Wnioskodawea wnosi 0 zwiykszenie powierzchni zabudowy do maksymalnie dopuszczalnej 
i zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej do minimalnie dopuszczalnej. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosek uwzgl~dnic. 

Wyjasnienie: 
W projekcie planu zostan,! zaproponowane czysciowo inne wartosci wskaznikow 
zagospodarowania terenu oraz parametry ksztahowania zabudowy niz okreslone 
w obowi,!zuj,!cym obecnie planie miejscowym przyjytym uchwal,! Nr XXXIX/782/08 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 10 wrzesnia 2008 r. Uwzglydni,! one wytyczne w tym zakresie 
zawarte w obowi,!zuj,!cym Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi zatwierdzonym uchwal,! Nr LXIXI1753118 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienionym uchwal,! Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 6 marca 2019 r. 
Szczegolowe ustalenia projektu planu mteJscowego dotycz'!ce wskaznikow 
zagospodarowania terenu oraz parametrow ksztahowania zabudowy zostan,! doprecyzowane 
w trakcie dalszych prac projektowych wynikaj,!cych z kolejnych etapow procedury 
planistycznej. 
Nalezy ponadto dodac, ze w projekcie planu miejscowego zostanie zaproponowany 
czysciowo inny przebieg drog, niz okreslony w obowi,!zuj,!cych planach miejscowych, co 
wi,!ze siy z prawdopodobienstwem zajycia na ten cel fragmentu przedmiotowej 
nieruchomosci. Przebieg drog uwzglydnia wytyczne dotycz'!ce ksztahowania ukladu 
komunikacyjnego zawarte w obowi,!zuj,!cym Studium. 
Ich ostateczny przebieg zostanie doprecyzowany w trakcie dalszych prac projektowych 
wynikaj,!cych z kolejnych etapow procedury planistycznej. 
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Wniosek nr 2 

wplyn(!117 pazdziernika 2019 r., 
zlozony przez ........ . 
dotyczy dzialki nr 24/4, w obrybie P-38, polozonej przy ul. Nowy 16zef6w 46. 

Wnioskodawca wnosi 0 zwiykszenie powierzchni zabudowy do maksymalnie dopuszczalnej 
i zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej do minimalnie dopuszczalnej. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosek uwzglftdnic. 

Wyjasnienie: 
W projekcie planu zostan(! zaproponowane czysciowo inne wartosci wskaznik6w 
zagospodarowania terenu oraz parametry ksztaltowania zabudowy niz okreslone 
w obowi,!zuj(!cym obecnie planie miejscowym przyjytym uchwal(! Nr XXXIX/782/08 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 10 wrzesnia 2008 r. Uwzglydni(! one wytyczne w tym zakresie 
zawarte w obowi(!zuj(!cym Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi zatwierdzonym uchwal(! Nr LXIXIl7531l8 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienionym uchwal(! Nr VII215119 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 6 marca 2019 r. 
Szczeg610we ustalenia projektu planu mleJscowego dotycz(!ce wskaznik6w 
zagospodarowania terenu oraz parametr6w ksztaltowania zabudowy zostan,! doprecyzowane 
w trakcie dalszych prac projektowych wynikaj(!cych z kolejnych etap6w procedury 
planistycznej. 

Wniosek nr 3 

wplyn(!117 pazdziernika 2019 r., 
zlozony przez ••••••••• 
dotyczy dzialki nr 24/3, w obrybie P-38, polozonej przy ul. Nowy 16zef6w 46. 

Wnioskodawca wnosi 0: 
1) zwiykszenie powierzchni zabudowy do maksymalnie dopuszczalnej i zmniejszenie 

powierzchni biologicznie czynnej do minimalnie dopuszczalnej; 
2) mozliwosc podzielenia i pozostawienia dzialki mieszkaniowej 0 powierzchni 1250 in2 

wraz z domem. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosek uwzglftdnic czftsciowo. 

Wyjasnienie: 
Ad. 1) Wniosek uwzgledniony. W projekcie planu zostan(! zaproponowane czysciowo inne 
wartosci wskaznik6w zagospodarowania terenu oraz parametry ksztaltowania zabudowy niz 
okreslone w obowi(!zuj(!cym obecnie planie mleJscowym przyjytym uchwal(! 
Nr XXXIX/782/08 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 10 wrzesnia 2008 r. Uwzglydni(! one 
wytyczne w tym zakresie zawarte w obowi(!zuj(!cym Studium uwarunkowan i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi zatwierdzonym uchwal(! Nr LXIXI1753118 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienionym uchwal(! Nr VII215/19 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r. 
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Szczeg610we ustalenia projektu planu mleJSCowego dotycz'!ce wskainik6w 
zagospodarowania terenu oraz parametr6w ksztaltowania zabudowy zostan,! doprecyzowane 
w trakcie dalszych prac projektowych wynikaj,!cych z kolejnych etap6w procedury 
planistycznej. 
Ad. 2) Wniosek uwzgledniony czesciowo w zakresie podzialu nieruchomosci. Projekt planu 
nie bt(dzie wprowadzal ograniczen w zakresie powierzchni nowo wydzielanej dzialki 
budowlanej, za wyj'!tkiem sytuacji, gdy zostanie ona wydzielona w wyniku procedury 
scalania i podzialu nieruchomosci. 
Szczeg610we ustalenia projektu planu miejscowego dotycz'!ce zasad i warunk6w scalania 
i podzialu nieruchomosci oraz powierzchni nowo wydzielonych dzialek budowlanych zostan,! 
doprecyzowane w trakcie dalszych prac projektowych wynikaj,!cych z kolejnych etap6w 
procedury planistycznej. 
Wniosek nieuwzgledniony w zakresie przeznaczenia czt(sci wnioskowej dzialki na zabudowt( 
mieszkaniow,! jednorodzinn,!. Zgodnie z obowi,!zuj,!cym Studium, obszar zlokalizowany na 
p61noc od ul. Maratonskiej znajduje sit( w terenach aktywnosci gospodarczej 0 znacznej 
uci,!zliwosci (AG2). Zapisy Studium przewiduj,! mozliwosc wyznaczenia w tym miejscu 
teren6w przeznaczonych pod zabudowt( przemyslow,!, uslugow,!, sklady, magazyny, centra 
logistyczne lub tereny komunikacji 0 znaczeniu ponadlokalnym i wykluczaj,! mozliwosc 
wyznaczania teren6w mieszkaniowych. W obec powyzszego przeznaczenie wnioskowanej 
dzialki w projekcie planu pod funkcjt( mieszkaniow,! jednorodzinn,! bt(dzie sprzeczne 
z ustaleniami Studium. 

Wniosek nr 4 

wplyn,!117 paidziemika 2019 r., 
zlozony przez •••••• 
dotyczy dzialki nr 24/2, w obrt(bie P-38, polozonej przy ul. Nowy 16zef6w 46. 

Wnioskodawca wnosi 0: 
1) zwit(kszenie powierzchni zabudowy do maksymalnie dopuszczalnej i zmniejszenie 

powierzchni biologicznie czynnej do minimalnie dopuszczalnej; 
2) mozliwosc podzielenia i pozostawienia dzialki mieszkaniowej 0 powierzchni 1000 m2 

wraz z domem. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosek uwzgl((dnic cz((sciowo. 

Wyjasnienie: 
Ad. 1) Wniosek uwzgledniony. W projekcie planu zostan,! zaproponowane cZt(sciowo inne 
wartosci wskainik6w zagospodarowania terenu oraz parametry ksztaltowania zabudowy niz 
okreslone w obowi,!zuj,!cym obecnie planie mleJscowym przyjt(tym uchwal(! 
Nr XXXIX/782/08 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 10 wrzesnia 2008 r. Uwzglt(dni,! one 
wytyczne w tym zakresie zawarte w obowi,!zuj,!cym Studium uwarunkowan i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi zatwierdzonym uchwal(! Nr LXIX/1753118 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienionym uchwal,! Nr VII215/19 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r. 
Szczeg610we ustalenia projektu planu mleJscowego dotycz'!ce wskainik6w 
zagospodarowania terenu oraz parametr6w ksztahowania zabudowy zostan,! doprecyzowane 
w trakcie dalszych prac projektowych wynikaj,!cych z kolejnych etap6w procedury 
p lanistycznej. 
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Ad. 2) Wniosek uwzgledniony czesciowo w zakresie podzialu nieruchomosci. Projekt planu 
nie bydzie wprowadzal ograniczen w zakresie powierzchni nowo wydzielanej dzialki 
budowlanej, za wyj~tkiem sytuacji, gdy zostanie ona wydzielona w wyniku procedury 
scalania i podzialu nieruchomosci. 
Szczegolowe ustalenia projektu planu miejscowego dotycz~ce zasad i warunkow scalania 
i podzialu nieruchomosci oraz powierzchni nowo wydzielonych dzialek budowlanych zostan~ 
doprecyzowane w trakcie dalszych prac projektowych wynikaj~cych z kolejnych etapow 
procedury planistycznej. 
Wniosek nieuwzgledniony w zakresie przeznaczenia czysci wnioskowej dzialki na zabudowy 
mieszkaniow~ jednorodzinn~. Zgodnie z obowi~zuj~cym Studium, obszar zlokalizowany na 
polnoc od ul. Marat0l1skiej znajduje siy w terenach aktywnosci gospodarczej 0 znacznej 
uci~zliwosci (AG2). Zapisy Studium przewiduj~ mozliwosc wyznaczenia w tym miejscu 
terenow przeznaczonych pod zabudowy przemyslow~, uslugow~, sklady, magazyny, centra 
logistyczne lub tereny komunikacji 0 znaczeniu ponadlokalnym i wykluczaj~ mozliwosc 
wyznaczania terenow mieszkaniowych. W obec powyzszego przeznaczenie wnioskowanej 
dzialki w projekcie planu pod funkcjy mieszkaniow~ jednorodzinn~ bydzie sprzeczne 
z ustaleniami Studium. 

Wniosek nr 5 

wplyn~123 pazdziernika 2019 r., 
zlozony przez i • ____ _ 
dotyczy dzialek nr: 42/3, 43 i 44/2 (we wniosku blydnie przywolany nr dzialki 42/2), 
w obrybie P-38, polozonych przy ul. Nowy lozefow i ul. Golfowej. 

Wnioskodawcy wnosz~ 0 mozliwosc pol~czenia ww. dzialek i utworzenia nowych granic 
zgodnie z nowym podzialem geodezyjnym, ktory podzieli je w poprzek i utworzy dwie 
dzialki 0 szerokosci 46,0 m mozliwe do zabudowy. 
Wnioskodawcy informuj~ m.in., ze: ,,z dzialki nr 42/3 zostanie wyodrfbniony obszar, ktary 
bfdzie magi bye polqczony z dzialkq nr 44/2, co umoiliwi utworzenie dzialki korzystnej do 
zabudowy z wjazdem na ul. Golfowq. Waktualnym stanie dzialka ta nie posiada wjazdu na 
iadnq z ulic". Wnioskodawcy dodaj~, ze: "z Zarzqdem Drag i Transportu w Lodzi zostalo 
uzgodnione, ie wszystkie trzy nowo powstale dzialki bfdq mia!y moiliwose wjazdu na 
ul. Golfowq". Wyjasniaj~, ze "nowy podzial umoiliwi mniejszym przedsifbiorstwom 
wybudowanie budynkaw i otworzenie dzialalnosci gospodarczej w tym terenie. W chwili 
obecnej uklad dzialek (wqskie i bardzo dlugie) nie sprzyja inwestycjom budowlanym". 

Do wniosku dol~czono: 
- plan aktualnego podzialu dzialek, 
- plan z propozycj~ nowego podzialu dzialek, 
- pismo z Zarz~du Drog i Transportu w Lodzi, 
- plan dojazdow do nowych dzialek. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosek uwzgl~dnic cz~sciowo. 

Wyjasnienie: 
Projekt planu nie bydzie wprowadzal ograniczen w zakresie powierzchni nowo wydzielanej 
dzialki budowlanej, z wyj~tkiem sytuacji, gdy zostanie ona wydzielona w wyniku procedury 
scalania i podzialu nieruchomosci. 
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Szczeg6lowe ustalenia projektu planu miejscowego dotyczl:!ce zasad i warunk6w scalania 
i podzialu nieruchomosci oraz powierzchni nowo wydzielonych dzialek budowlanych zostanl:! 
doprecyzowane w trakcie dalszych prac projektowych wynikajl:!cych z kolejnych etap6w 
procedury planistycznej. 
Ustalenie szczeg6lowej lokalizacji poll:!czenia drogi publicznej z nieruchomoscil:! polozonl:! 
przy drodze, stanowil:!cego bezposrednie miejsce dost~pu do drogi publicznej w rozumieniu 
przepis6w 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowi przedmiot uzgodnienia 
wlasciciela nieruchomosci z wlasciwym zarzl:!dcl:! drogi w oparciu 0 przepisy ustawy 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698, 730,1495,1716, 
1815 i 2020) i nie jest przedmiotem rozstrzygni~c planu miejscowego. 

Wniosek nr 6 

wplynl:!l23 pazdziemika 2019 r., 
zlozony przez 1 •••••••• 

dotyczy dzialki nr 42/3, w obr~bie P-38, polozonej przy uI. Nowy 16zef6w 
i ul. Golfowej. 

Wnioskodawcy wnoszl:! 0: 
1) zmian~ linii zabudowy z 10,0 m do 4,0 m od strony uI. Golfowej i ul. Nowy 16zef6w, 

kt6ra zostala ustanowiona w obowil:!zujl:!cym miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego przyj~tym uchwall:! Nr XXXIX/782/08 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
10 wrzesnia 2008 r. 
Wnioskodawcy dodajl:! m.in., ze: "zakaz budowy [ustanowiony ww. planem 
miejscowym] obejmuje obszar 10,0 m od granicy dzialki nr 42/3. Dzialka ta ma 
szerokosc okolo 23,0 m, co po odj?ciu 10,0 m zakazu zabudowy z jeden strony i 4,0 m 
od strony sqsiada (dzialka nr 43) daje szerokosc 9,0 m. Na tej szerokosci 9,0 m nie 
motna zrealizowac prawidlowej hali magazynowej"; 

2) mozliwosc budowy hali magazynowej 0 powierzchni okolo 300 m2 wraz 
z pomieszczeniami biurowo-socjalnymi dla pracownik6w 0 powierzchni okolo 
100 m2, a takZe dojsc, dojazd6w i miejsc parkingowych niezb~dnych dla obslugi 
obiekt6w. 
Wnioskodawcy dodajl:! m.in., ze: "w 2004 r. otrzymali pozytywnq decyzj? 
o warunkach zabudowy dla hali magazynowej i pomieszczen biurowo-socjalnych, 
jednak ww. plan miejscowy zmienillini? zabudowy i ograniczyl motliwosc budowania 
obiekt6w na dzialce 42/3". 

Do wniosku doll:!czono: 
- plan z zaznaczonl:! obecnie obowil:!zujl:!cl:! linil:! zabudowy, 
- plan z zaznaczonl:! wnioskowanl:! nowl:! linil:! zabudowy, 
- decyzj~ 0 warunkach zabudowy nr UA.II/313/2004 z dnia 7 pazdziemika 2004 r. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosek uwzgl~dnic cz~sciowo. 

Wyjasnienia: 
Ad. 1) Wniosek nieuwzgledniony. Wnioskowana zmiana linii zabudowy (ustanowionej 
w obowil:!zujl:!cym planie miejscowym) dotyczy dzialki polozonej w projekcie planu 
miejscowego przy drodze publicznej klasy zbiorczej (uI. Nowy 16zef6w i ul. Go lfowej) , 
w bezposrednim sl:!siedztwie teren6w L6dzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zgodnie 
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z zalozeniami projektowanego ukladu komunikacyjnego, ul. Golfowa bydzie zbierala caly 
ruch kolowy (glownie samochodow ciyzarowych) z obszarow inwestycyjnych polozonych na 
polnoc od ul. Maratonskiej. Ponadto projekt planu miejscowego zaklada na tym obszarze 
wyksztalcenie terenow inwestycyjnych 0 duzych powierzchniach. Dodatkowo istniej,!ce 
obiekty budowlane znajduj,!ce siy po wschodniej stronie ul. Golfowej usytuowane s,! 
w odleglosci 10,0 m od granicy dzialki. Projekt planu miejscowego bydzie przyjmowal 
ustalenia wynikaj,!ce z potrzeby zachowania zasad ladu przestrzennego poprzez jednolite 
ksztaltowanie zabudowy i tym samym nawi,!zania do charakteru innych terenow 
przemyslowych w analizowanym obszarze. W zwi,!zku z powyzszym lokalizowanie nowej 
zabudowy we wnioskowanej odleglosci bydzie zaburzalo lad przestrzenny. 
Szczegolowe ustalenia projektu planu miejscowego dotycz'!ce polozenia linii zabudowy 
zostan,! doprecyzowane w trakcie dalszych prac projektowych wynikaj,!cych z kolejnych 
etapow procedury planistycznej. 
Ad. 2) Wniosek uwzglS;dniony w zakresie przeznaczenia terenu. Zgodnie z obowi,!zuj,!cym 
Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi 
zatwierdzonym uchwal,! Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 ,r., 
zmienionym uchwal,! Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., obszar 
zlokalizowany na zachod od ul. Golfowej znajduje siy na terenach aktywnosci gospodarczej 
o znacznej uci,!zliwosci (AG2). Zapisy Studium przewiduj,! utworzenie w tym miejscu 
terenow przeznaczonych pod zabudowy przemyslow,!, uslugow,!, sklady, magazyny, centra 
logistyczne lub tereny komunikacji 0 znaczeniu ponadlokalnym. Wobec powyzszego 
wyznaczenie wnioskowanych terenow w projekcie planu pod ww. funkcje nie bydzie 
sprzeczne z ustaleniami Studium. 
Wniosek uwzglS;dniony czs;sciowo w zakresie wskaznikow zagospodarowania terenu i miejsc 
parkingowych, a takZe drog wewnytrznych. 
Szczegolowe ustalenia projektu planu miejscowego w tym zakresie zostan,! doprecyzowane 
w trakcie dalszych prac projektowych wynikaj,!cych z kolejnych etapow procedury 
planistycznej. 

Wniosek nr 7 

wplyn,!l 24 pazdziemika 2019 r., 
zlozony przez •••••• _ ••• 
dotyczy terenow oznaczonych na rysunku obowi,!zuj,!cego mleJscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego przyjytego uchwal,! Nr XXIX/44/04 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 28 kwietnia 2004 r. symbolami 5KDW i 3KDL. 

Wnioskodawca wnosi 0 przekwalifikowanie drogi oznaczonej na rysunku obowi,!zuj,!cego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjytego uchwal,! Nr XXIX/44/04 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 kwietnia 2004 r. symbolem 5KDW na sciezky pieszo
rowerow'!, natomiast odcinek ul. Nowy lozefow oznaczony symbolem 3KDL (na odcinku od 
ul. Kinga C. Gillette do ogrodow dzialkowych i parku) obnizyc z drogi klasy lokalnej do 
drogi wewnytrznej (dojazd do ogrodow dzialkowych) oraz "umoiliwic jej dwustronne 
zalesienie szpalerem drzew". 
Wnioskodawca dodaje m.in., ze: "z tej drogi nie ma dojazdu do obiektu przemyslowego 
[oznaczonego na rysunku obowi,!zuj,!cego planu miejscowego symbolem] 4P. Ma to zapobiec 
przenikaniu halasu od fabryk w strefie ekonomicznej w strom; osiedla mieszkaniowego, kt6ry 
[wedlug Wnioskodawcy] w chwili obecnej przekracza ustalone normy w porze nocnej". 
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Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosek uwzgl-rdnic cz-rsciowo. 

Wyjasnienie: 
W projekcie planu zostan(! zaproponowane czysciowo inne rozwi(!zania w zakresie ukladu 
komunikacyjnego niz okreslone w obowi¥uj(!cym obecnie planie miejscowym przyjytym 
uchwal(! Nr XXIX/44/04 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 kwietnia 2004 r. Projekt planu 
bydzie uwzglydnic zgloszon(! przez Wnioskodawcy potrzeby ograniczenia ruchu 
komunikacyjnego na wskazanym we wniosku odcinku ul. Nowy Jozefow, uwzglydniaj(!c 
potrzeby zapewnienia dojazdu do Rodzinnych Ogrodow Dzialkowych "LODEX" oraz 
s(!siedztwo Parku na Smulsku. 
Ostateczny przebieg i klasyfikacja drog sruz(!cych do obslugi komunikacyjnej poszczegolnych 
terenow zostanie doprecyzowany w trakcie dalszych prac projektowych wynikaj(!cych 
z kolejnych etapow procedury planistycznej. 
W zakresie przeznaczenia uzupelniaj(!cego zarowno w terenach drog publicznych, jak i drog 
wewnytrznych i rowerowych ustalenia planu miejscowego byd(! dopuszczac lokalizacjy 
zieleni. 

Wniosek nr 8 

wplyn(!124 pazdziemika 2019 r., 
zlozony przez • __ ••••••• 
dotyczy terenow ob};tych przyst(!pieniem do sporz(!dzenia planu miejscowego. 

Wnioskodawca wnosi 0: 
1) zachowanie dotychczasowych zaplsow obowi(!zuj(!cego mleJscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego przyjytego uchwal(! Nr XXIX/44/04 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 28 kwietnia 2004 r. dla obszarow przemyslowych 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: IP, 2P, 3P i 4P oraz obowi(!zuj(!cego 
mleJscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjytego uchwal(! 
Nr XXXIX/782/08 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 10 wrzesnia 2008 r. dla obszar~w 
przemyslowych oznaczonych na rysunku planu symbolami: 4P, 6P, 7P, 9P, 12P, 13P 
i 15P, a takZe wprowadzenie dodatkowych obostrzen: 
a) "ustalic dla ww. obszarow przemyslowych obowiqzek zachowania w ramach 

ustalonej w obowiqzujqcych mpzp powierzchni biologicznie czynnych przewagf 
zieleni wysokiej, 

b) w cZfsci dotyczqcej ochrony srodowiska wpisac bardziej szczegolowe wymagania 
dla ochrony przed halasem, np.,' zabrania sif montowania nieosloniftych 
akustycznie od strony wschodniej urzqdzen przemyslowych, wentylacyjnych 
i technologicznych zawierajqcych ir6dla diwifku (np. silniki, wentylatory, 
centrale wentylacyjne, klimatyzatory, agregaty wody lodowej)". 

Skladaj(!cy wniosek dodaje m.in., ze: "w chwili obecnej obiekty przemyslowe, 
zlokalizowane na zach6d od Osiedla Mieszkalnego Smulsko i Retkinia Zach6d, 
emitujq halas przekraczajqcy ustalone normy w porze nocnej w strefie mieszkalnej". 
Proponuje: "wydzielic kolejne obszary zieleni izolacyjnej, rozbudowujqc zdefiniowany 
obszar las6w [oznaczony na rysunku obowi(!zuj(!cego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego przyjytego uchwal(! Nr XXXIX/782/08 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 10 wrzesnia 2008 r. symbolem] 3ZL, co stanowi niezbfdne 
zabiegi ze wzglfdu na spodziewane pogorszenie warunkow akustycznych w osiedlu 
mieszkaniowym po otwarciu drogi S14"; 
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2) w cZysci dotycz,!cej ochrony srodowiska dla teren6w oznaczonych w obowi,!zuj,!cym 
mleJscowym planie zagospodarowania przestrzennego przyjytym uchwal,! 
Nr XXXIX/782/08 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 10 wrzesnia 2008 r. symbolami: 
4P, 6P, 7P, 9P, 12P, 13P i 15P, wpisanie analogicznie jak dla obowi,!zuj,!cego 
mleJscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjytego uchwal,! 
Nr XXIX/44/04 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 kwietnia 2004 r.: "zaka,zu 
lokalizacji zr6del 0 charakterze odorowym". 
Skladaj,!cy wniosek dodaje m.in., ze: "strefa przemys/owa p%iona jest na kierunku 
przewaiajqcych wiatrow w stosunku do strefy mieszkaniowej, obecnie wystfpujq dni 
z odorem ze spa/onego tworzywa sztucznego w strefie mieszkaniowej. Rozbudowa 
strefy 0 nowe zak/ady nie moie pogarszac warunkow iycia mieszkancow". 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosku nie uwzglttdnic. 

Wyjasnienie: 
Zgodnie z obowi,!zuj,!cym Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi zatwierdzonym uchwal,! Nr LXIX/1753118 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienionym uchwal,! Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 6 marca 2019 r., obszar zlokalizowany na p61noc od ul. Maratonskiej znajduje siy 
w wiykszosci w terenach aktywnosci gospodarczej 0 znacznej uci,!zliwosci (AG2). Zapisy 
Studium przewiduj,! utworzenie w tym miejscu teren6w przeznaczonych pod zabudowy 
przemyslow'!, uslugow,!, sklady, magazyny, centra logistyczne lub tereny komunikacji 
o znaczeniu ponadlokalnym. Wobec powyzszego tereny zieleni nieurz,!dzonej i lasy polozone 
w ww. terenach zostan,! wl'!czone w projekcie planu w granice tren6w przeznaczonych pod 
funkcje przewidziane w jednostce AG2. Ponadto dokument dopuszcza w jednostkach AG2 
koncentracjy obszar6w 0 potencjalnej uci,!zliwosci, w tym 0 charakterze odorowym, 
z zachowaniem poprawnych relacji teren6w (ograniczenie negatywnego wplywu) z obszarami 
s,!siednimi, w szczeg61nosci z zabudow,! mieszkaniow,!. W zwi,!zku z tym zachowanie 
dotychczasowych zapis6w obowi,!zuj,!cych miejscowych plan6w zagospodarowania 
przestrzennego przyjytych uchwalami Nr XXIX/44/04 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
28 kwietnia 2004 r. i Nr XXXIX/782/08 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 10 wrzesnia 2008 r. 
bydzie sprzeczne z ustaleniami obowi,!zuj,!cego Studium. 
Zasiyg wyznaczonych w projekcie planu teren6w przeznaczonych pod zabudowy 
przemyslow,!, uslugow,!, sklad6w, magazyn6w i centr6w logistycznych nie bydzie obejmowal 
wskazanych w Studium teren6w aktywnych przyrodniczo, w tym uzytkowanych rolniczo (0) 
oraz teren6w zieleni urz,!dzonej 0 powierzchni minimum 3 ha i dolin rzecznych w strefie 
zurbanizowanej (Z) - Parku na Smulsku. S'! to obszary kluczowe dla zapewnienia izolacji 
zar6wno wizualnej, jak i akustycznej dla mieszkanc6w pobliskich osiedli. Ponadto 
w projekcie planu miejscowego zostanie wyznaczony na zach6d od parku na Smulsku (na 
terenach aktywnosci gospodarczej) pas terenu wyl'!czony z mozliwosci rozwoju zabudowy, 
do czego obliguje Studium. W obowi,!zuj,!cym dokumencie teren ten, ze wzglydu na 
s,!siedztwo osiedla mieszkaniowego i Parku na Smulsku, zostal wskazany jako strefa 
lokalizacji pas6w ochronnych, w tym zieleni izolacyjnej. 
Szczeg610we ustalenia projektu planu miejscowego dotycz'!ce szerokosci i formy 
zagospodarowania strefy zostan,! doprecyzowane w trakcie dalszych prac projektowych 
wynikaj,!cych z kolejnych etap6w procedury planistycznej. 
Wprowadzenie ustalenia zaproponowanego przez Wnioskodawcy w zakresie obowi,!zku 
zachowania przewagi zieleni wysokiej w ramach powierzchni biologicznie czynnej 
wykraczaloby poza zakres merytoryczny ustalen planu miejscowego. Zgodnie z § 3 pkt 22 
rozporz,!dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6w 
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technicznych, jakim powinny odpowiadae budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1065 i 1696) teren biologicznie czynny nalezy rozumiee jako: teren 0 nawierzchni urzqdzonej 
w sposob zapewniajqcy naturalnq wegetacjf roslin i retencjf wod opadowych, a takte 50% 
powierzchni tarasow i stropodachow z takq nawierzchniq oraz innych nawierzchni 
zapewniajqcych naturalnq wegetacjf roslin, 0 powierzchni nie mniejszej nit 10m2, oraz wodf 
powierzchniowq na tym terenie. 
Studium traktuje ustalone wielkosci wskaznik6w, w tym wskaznik powierzchni biologicznie 
czynnej, jako wielosci modelowe, ktore mogq zostac skorygowane po przeanalizowaniu 
potrzeb motliwosci ich zapewnienia uwzglfdniajqcych docelowy sposob zagospodarowania. 
Realizacja ustalen planu miejscowego w znacznym stopniu wplynie na obnizenie obecnej 
powierzchni biologicznie czynnej. W zwiqzku z powyzszym ustalenia projektu planu 
miejscowego bttdq przewidywae rekompensattt utraty teren6w zieleni w postaci wyzszej 
minimalnej wartosci wskaznika powierzchni biologicznie czynnej, na co pozwalajq ustalenia 
Studium. 
Szczeg6lowe ustalenia projektu planu miejscowego dotyczqce wskaznika powierzchni 
biologicznie czynnej zostanq doprecyzowane w trakcie dalszych prac projektowych 
wynikajqcych z kolejnych etap6w procedury planistycznej. 
Wprowadzenie ustalenia zaproponowanego przez Wnioskodawctt w zakresie ochrony przed 
halasem (zakaz montowania nieoslonitttych akustycznie urzqdzen zawierajqcych zr6dlo 
dzwittku) wykraczaloby poza zakres merytoryczny ustalen planu miejscowego. Zgodnie 
z art. 114 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1396, 1403, 1501, 1579, 1680, 1712, 1815 i 2087) w zakresie ochrony przed halasem 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uwzglttdnia sitt tereny, 0 kt6rych 
mowa wart. 113 ust. 2 pkt 1 przeznaczone: 

" a) pod zabudowf mieszkaniowq, 
b) pod szpitale i do my pomocy spolecznej, 
c) pod budynki zwiqzane ze stalym lub czasowym pobytem dzieci i mlodziety, 
d) na cele uzdrowiskowe, 
e) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
j) pod zabudowf mieszkaniowo-uslugowq". 

Decyzje, w kt6rych mogq bye okreslone wymagania majqce na celu nieprzekraczanie poza 
zakladem dopuszczalnych poziom6w halasu lezq w kompetencji odpowiednich organ6w 
ochrony srodowiska. 

Wnioski nr: 9, 16, 17 i 18 posiadaja taki sam zakres merytorvczny i zostaly rozpatrzone 
wspolnie 

wplyntt1y 25 pazdziemika 2019 r., 
zlozone przez: 

wniosek nr 16, 
wniosek nr 9, 

nr 17 i wniosek nr 18, 
wniosek 

dotyczq dzialek nr: 103/6, 162/3, 324/2 (we wniosku nr 18 blttdnie przywolany 
nr dzialki 342/2) i 326/2, w obrttbie P-39. 

Wnioskodawcy wnoszq 0 przeksztalcenie dzialek 0 nr ewidencyjnych: 162/3, 324/2 i 326/2 
na tereny zieleni oraz dzialktt 0 nr ewidencyjnym 10316 na dzialktt ze statusem pieszo
rowerowym. 
Skladajqca wniosek nr 9 dodaje m.in., ze: "wyznaczenie takiego terenu jest kluczowe ze 
wzglfdu na sqsiedztwo osiedla (. .. ) jest to miejsce spacerow oraz zabawy z dziecmi". 
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Skladajqcy wniosek nr 16 dodaj(} m.in., ze: "wyznaczenie takiego [terenu] jest istotne ze 
wzglfdu na sqsiedztwo osiedla mieszkaniowego Smulsko, ktore utracilo wifkszosc terenow 
zielonych na rzeczfabryk w Lodzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej". 
Skladajqca wniosek nr 17 dodaje m.in., ze: "wyznaczenie takiego terenu jest istotne ze 
wzglfdu na sqsiedztwo osiedla. Ponadto teren stanowi miejsce spacerow, wycieczek 
rowerowych oraz przestrzeni do zabaw z dziecmi oraz czworonogami". 
Skladajqcy wniosek nr 18 dodaje m.in., ze: "wyznaczenie wymienionego terenu jest 
kluczowe ze wzglfdu na sqsiedztwo osiedla ze strefq przemyslowq (LSSE) - jako miejsce 
spacerowo-rekreacyjne oraz bariera halasu od budowanej drogi S14". 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wnioski uwzgl~dnic cz~sciowo. 

Wyjasnienie: 
Zgodnie z obowi(}zuj(}cym Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi zatwierdzonym uchwal(} Nr LXIXI1753118 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienionym uchwal(} Nr VII215119 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 6 marca 2019 r., ww. nieruchomosci znajduj(} siy w wiykszosci w terenach aktywnych 
przyrodniczo, w tym uzytkowanych rolniczo (0). Zapisy Studium przewiduj(} w tym miejscu 
m.in.: tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, lasy, parki. Natomiast p6lnocno-zachodnia oraz 
poludniowo-zachodnia cZysci dzialki 0 nr ewidencyjnym 162/3 znajduje siy w terenach 
aktywnosci gospodarczej 0 znacznej uci(}zliwosci (AG2). Zapisy Studium przewiduj(} 
utworzenie w tym miejscu teren6w przeznaczonych pod zabudowy przemyslow(}, usrugOW(}, 
sklady, magazyny, centra logistyczne lub tereny komunikacji 0 znaczeniu ponadlokalnym. 
W obec powyzszego przeznaczenie calego terenu wskazanego przez W nioskodawc6w 
w projekcie planu pod zaproponowan(} funkcjy bydzie sprzeczne z ustaleniami Studium. 
Zasiyg wyznaczonych w projekcie planu teren6w nieprzewidzianych do rozwoju zabudowy 
bydzie obejmowalo wskazane w Studium tereny aktywne przyrodniczo, w tym uzytkowane 
rolniczo (0) oraz tereny zieleni urz(}dzonej 0 powierzchni minimum 3 ha i dolin rzecznych 
w strefie zurbanizowanej (Z) - Parku na Smulsku. S(} to obszary kluczowe dla zapewnienia 
izolacji zar6wno wizualnej, jak i akustycznej dla mieszkanc6w pobliskich osiedli. 
Ustalenia projektu planu byd(} uwzglydnialy potrzeby zapewnienia pol(}czenia 
komunikacyjnego w sladzie dawnej bocznicy kolejowej na dzialce 0 nr ewidencyjnym 103/6, 
w postaci ci(}gu obsluguj(}cego ruch rowerowy i pieszy. 

Wniosek nr 10 

wplyn(}l 25 pazdziemika 2019 r., 
zlozony przez •••••••••• 
dotyczy teren6w objytych przyst(}pieniem do sporz(}dzenia planu miejscowego. 

Wnioskodawca wnosi 0 zachowanie okolicznych teren6w zieleni w nienaruszonej formie. 
Skladaj(}ca wniosek: "wyrata sprzeciw, aby tereny zielone, tj. Park na Smulsku oraz okoliczne 
tereny [przy ulicach: Kinga C. Gillette, Maratonskiej i Nowy 16zef6w] byly w jakikolwiek 
[spos6b] naruszone lub naratone na straty". Dodaje m.in., ze: ,iako mieszkanka 
ul. Kolarskiej sprzeciw swoj motywuje wystarczajqcq uciqtliwosciq (halas, zapach oraz 
zanieczyszczenie swietlne w nocy) pobliskich fabryk, ktore tworzq okolicf osiedla Smulsko, 
a zwlaszcza ulic Kolarskiej oraz Nowy Jozejow. ( ... ) dalsze uprzemyslowienie terenow 
bezposrednio sqsiadujqcych z osiedlem - budowa kolejnych zakladow przemyslowych bez 
utworzenia bezpiecznej strefy buforowej - mote doprowadzic do znacznego utrudnienia 
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codziennego tycia na Smulsku. Dodatkowo na terenach oznaczonych w uchwale 
Nr XIVI490119 widnieje obszar Parku na Smulsku, z ktorego cZfsto korzystajq dzieci, osoby 
starsze oraz wlasciciele czworonogow. Zagospodarowanie tego terenu w sposob inny nit 
rekreacyjny, stanowiloby wielkq szkodf dla mieszka11COW osiedla, zabierajqc przestrzen na 
wypoczynek". Skladaj,!ca wniosek dodaje: "w trosce 0 wspolne dobro i poznanie (...) jak 
najwifkszej liczby opinii mieszkancow Lodzi, prosi 0 wifkszy zasifg informacji dotyczqcych 
planowanych zmian w przyszlosci". 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosek uwzgl~dnic cz~sciowo. 

Wyjasnienie: 
Zgodnie z obowi,!zuj,!cym Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi zatwierdzonym uchwal,! Nr LXIXI1753118 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienionym uchwal,! Nr VII215119 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 6 marca 2019 r., obszar zlokalizowany na polnoc od ul. Maratonskiej znajduje siy 
w wiykszosci w terenach aktywnosci gospodarczej 0 znacznej uci,!zliwosci (AG2). Zapisy 
Studium przewiduj,! utworzenie w tym miejscu terenow przeznaczonych pod zabudowy 
przemyslow'!, uslugow,!, sklady, magazyny, centra logistyczne lub tereny komunikacji 
o znaczeniu ponadlokalnym. Wobec powyzszego tereny zieleni nieurz,!dzonej i lasy polozone 
w ww. terenach zostan,! wl'!czone w projekcie planu w granice trenow przeznaczonych pod 
funkcje przewidziane w jednostce AG2. 
Natomiast zasiyg wyznaczonych w projekcie planu terenow przeznaczonych pod zabudowy 
przemyslow'!, uslugow,!, skladow, magazynow i centrow logistycznych nie bydzie obejmowal 
wskazanych w Studium terenow aktywnych przyrodniczo, w tym uzytkowanych rolniczo (0) 
oraz terenow zieleni urz,!dzonej 0 powierzchni minimum 3 ha i dolin rzecznych w strefie 
zurbanizowanej (Z) - Parku na Smulsku. S'! to obszary kluczowe dla zapewnienia izolacji 
zarowno wizualnej, jak i akustycznej dla mieszkancow pobliskich osiedli. 
W zakresie wnioskowanego zwiykszenia zasiygu przekazywania informacji na temat zmian 
w zagospodarowaniu przedmiotowego obszaru nalezy wYJasnlc, ze informacje 
o przyst,!pieniu do sporz,!dzenia przedmiotowego planu miejscowego zamieszczone byly 
w ustawowo wymaganych i zwyczajowo przyjytych miejscach w Lodzi. 
Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym prezydent 
miasta po podjfciu przez radf gminy uchwaly 0 przystqpieniu do sporzqdzenia planu 
miejscowego kolejno oglasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a takte w sposob 
zwyczajowo przyjfty w danej miejscowosci, 0 podjfciu uchwaly 0 przystqpieniu do 
sporzqdzania planu, okreslajqc formf, miejsce i termin skladania wnioskow do planu, nie 
krotszy nit 21 dni od dnia ogloszenia. Ogloszenie 0 przyst,!pieniu do sporz,!dzenia 
przedmiotowego planu miejscowego ukazalo siy w prasie lokalnej - Gazecie Wyborczej dnia 
26 wrzesnia 2019 r. Natomiast obwieszczenie zostalo zamieszczone na stronie intemetowej 
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Lodzi (https://mpu.lodz.pl/) dnia 26 wrzesnia 2019 r. 
oraz zawieszone na tablicach ogloszen w dniach 26 wrzesnia 2019 r. - 25 pazdziernika 
2019r.: 

- Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Lodzi (ul. Wilenska 53/55, 94-016 L6dz), 
- Wydziaru Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju 

Urzydu Miasta Lodzi (ul. Piotrkowska 104, 90-926 L6dz), 
- Wydziaru Techniczno-Gospodarczego w Departamencie Obsrugi i Administracji 

Urzydu Miasta Lodzi (ul. Piotrkowska 104, 90-926 Lodz) oraz Centrum Obslugi 
Mieszkanc6w L6dz-Polesie (Krzemieniecka 2b, 90-560 L6dz), ' 

- Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta 
Lodzi Urzydu Miasta Lodzi (ul. Piotrkowska 113, 90-430 L6dz). 
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Wniosek nr 11 

wplyn,!125 pazdziemika 2019 r., 
zlozony przez •••••• 
dotyczy teren6w objytych przyst,!pieniem do sporz,!dzenia planu miejscowego. 

Wnioskodawca wnosi 0: 
1) ograniczenie planowanych na ww. obszarze inwestycji w zakresie budowy nowych 

obiekt6w przemyslowych, w szczeg61nosci 0 charakterze produkcyjnym, a takZe 
mozliwosci tworzenia magazyn6w oraz skladowisk substancji mog'!cych zagrazac 
zdrowiu i zyciu mieszkanc6w osiedla Smulsko (lokalizacja osiedla po stronie 
zawietrznej planowanych inwestycji); 

2) utworzenie dodatkowych teren6w zadrzewionych stanowi,!cych naturaln,! bariery 
przez halasem i zanieczyszczeniami powietrza, wystypuj,!cymi w strefach 
przemyslowo-magazynowych. 

Wnioskodawca uzasadnia: "z uwagi na znacznq uciqtliwosc LSSE oraz terenow 
przemyslowych Konstantynowa [L6dzkiego], m. in. w zakresie emisji szkodliwych substancji 
oraz halasu, a takte znacznego zwirtkszenia tranzytowego ruchu samochodowego na drogach 
osiedlowych Smulska (dojazd do zakladow), wnioskuje 0 przeksztalcenie ww. obszaru na 
teren pozaprzemyslowy". 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosek uwzgl~dnic cz~sciowo. 

Wyjasnienie: 
Ad. 1) Wniosek nieuwzgledniony. Zgodnie z obowi,!zuj,!cym Studium uwarunkowan 
i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi zatwierdzonym uchwal,! 
Nr LXIX/1753118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienionym uchwal,! 
NrVII215119 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., obszar zlokalizowany na 
p61noc od ul. Maratonskiej znajduje siy w wiykszosci w terenach aktywnosci gospodarczej 
o znacznej uci,!zliwosci (AG2). Zapisy Studium przewiduj,! utworzenie w tym miejscu 
teren6w przeznaczonych pod zabudowy przemyslow,!, uslugow,!, sklady, magazyny, centra 
logistyczne lub tereny komunikacji 0 znaczeniu ponadlokalnym. Wobec powyzszego 
ograniczenie inwestycji w zakresie budowy nowych obiekt6w przemyslowych w projekcie 
planu bydzie sprzeczne z ustaleniami obowi,!zuj,!cego Studium. 
Ad. 2) Wniosek uwzgledniony czesciowo. Zasiyg wyznaczonych w projekcie planu teren6w 
przeznaczonych pod zabudowy przemyslow,!, uslugow,!, sklad6w, magazyn6w i centr6w 
logistycznych nie bydzie obejmowal wskazanych w Studium teren6w aktywnych 
przyrodniczo, w tym uzytkowanych rolniczo (0) oraz teren6w zieleni urz,!dzonej 
o powierzchni minimum 3 ha i dolin rzecznych w strefie zurbanizowanej (Z) - Parku na 
Smulsku. S'! to obszary kluczowe dla zapewnienia izolacji zar6wno wizualnej, jak 
i akustycznej dla mieszkanc6w pobliskich osiedli. Ponadto w projekcie planu miejscowego 
zostanie wyznaczony na zach6d od parku na Smulsku (na terenach aktywnosci gospodarczej) 
pas terenu wyl'!czony z mozliwosci rozwoju zabudowy, do czego obliguje Studium. 
W obowi,!zuj,!cym dokumencie teren ten, ze wzglydu na s,!siedztwo osiedla mieszkaniowego 
i Parku na Smulsku zostal wskazany jako strefa lokalizacji pas6w ochronnych, w tym zieleni 
izolacyjnej. 
Szczeg610we ustalenia projektu planu miejscowego dotycz'!ce szerokosci i formy 
zagospodarowania strefy zostan,! doprecyzowane w trakcie dalszych prac projektowych 
wynikaj,!cych z kolejnych etap6w procedury planistycznej. 
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Wnioski nr: 12, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41 i 42 posiadaja taki sam zakres merytoryczny i zostaly rozpatrzone 
wspolnie 

wplynyly 25 pazdziemika 2019 r., 
zlozony przez: ••••••••• 
wniosek nr 13, 
wniosek nr 15, wniosek nr 19, 
Stowarzyszenie Osiedle Smulsko - wniosek nr 21, - wniosek 
nr 22, wniosek nr 23, 
- wniosek nr 24, wniosek nr 25, 
_ wniosek nr 26, wniosek nr 27, 
wniosek nr 28, wniosek nr 29, 
- wniosek nr 30, wniosek nr 31, 
- wniosek nr 32, wniosek nr 33, 

!111115iwinii~OjSe~k nr 34, 
wniosek nr 36, 
wniosek nr 38, 

wniosek nr 40, 
i - wniosek nr 42, 

wniosek nr 35, 
- wniosek nr 37, 
- wniosek nr 39, 
- wniosek nr 41 

dotycz(! teren6w objytych przyst(!pieniem do sporz(!dzenia planu miejscowego. 

Wnioskodawcy wnosz(! 0: 

1) ograniczenie sposobu zagospodarowania przestrzennego teren6w objytych 
przyst(!pieniem do sporz(!dzenia planu miejscowego do zabudowy 0 charakterze 
mieszkaniowym, rekreacyjnym lub uslugowym z wykluczeniem mozliwosci 
lokalizowania zaklad6w przemyslowych, w szczeg6lnosci 0 charakterze 
produkcyjnym powoduj(!cych emisjy zanieczyszczen, generuj(!cych halas, odory 
i szkodliwe substancje. 
Skladaj(!cy wniosek dodaj(! m.in., ze: "w aktualnie obowiqzujqcym studium przyjftym 
Uchwalq Nr LXIXII1753118 Rady Miejskiej w Lodzi z dn. 28 marca 2018 r. 
przedmiotowe tereny przedstawiono jako tereny aktywnosci gospodarczej 
o ograniczonej uciqtliwosci (AG1) i tereny aktywnosci gospodarczej 0 dutej 
uciqtliwosci (AG2). Ze wzglfdu na intensywny rozwoj LSSE oraz terenow 
przemyslowych Konstantynowa [L6dzkiego], a takte bezposrednie sqsiedztwo osiedli 
mieszkaniowych miasta Lodzi (osiedle Smulsko, osiedle Retkinia, osiedle Pienista 
i inne) wnioskuje 0 przeksztalcenie wskazanych terenow jako obszary 
pozaprzemyslowe. Istniejqce jut zaklady produkcyjne, GOS oraz inne obiekty 
przemyslowe sq irodlem bardzo wielu szkodliwych substancji oddzialywujqcych na 
tycie i zdrowie mieszkancow pobliskich osiedli, ktore powstaly na dlugo wczesniej nit 
powstaly pierwsze zaklady na wskazanym terenie"; 

2) zwiykszenie teren6w zieleni izolacyjnej stanowi(!cych strefy buforow(! pomiydzy 
terenami przemyslowymi, a terenami mieszkalnymi osiedla Smulsko i Retkinia. 
Skladaj(!cy wniosek dodaj(! m.in., ze: "zwifkszenie terenow zieleni izolacyjnej, 
zwlaszcza w poblitu osiedla Smulsko, pozwoli utworzyc bezpiecznq i szerokq streff 
buforowq chroniqcq mieszkancow pobliskich osiedli przed oddzialywaniem 
szkodliwych substancji, halasu oraz odorow. Ponadto utworzenie strefy buforowej 
pozwoli zabezpieczyc tycie i zdrowie ludzi w razie jakiejkolwiek awarii w LSSE lub 
na terenach przemyslowych Konstantynowa [L6dzkiego]". 
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Skladajqcy wnioski nr: 12, 13 i 14 dodaj~ m.in., ze ,J'ako mieszkaniec Osiedla Smulsko, 
ktore bezposrednio graniczy z [LSSE] na co dzien odczuwam uciqtliwosci (takie jak halas, 
smrod, oddzialywanie szkodliwych substancji) zwiqzane z istnieniem tak dUZych terenow 
przemyslowych w niedalekim sqsiedztwie domu. Ochrona mieszkancow Lodzi powinna bye 
priorytetem w procesie opracowywania planow zagospodarowania przestrzennego dla 
wskazanych terenow". 
Skladajqcy wnioski nr: 15, 22, 24, 35 i 36 dodaj~ m.in., ze "skladam powytszy wniosek gdyt 
istnienie tak duzych terenow przemyslowych, oraz trasy S14 obok domow mieszkalnych 
znacznie pogarsza warunki zycia na Smulsku. Jedynie stworzenie pasa ochronnego 
oddzielajqcego osiedla mieszkalne moze wyeliminowae niekorzystny wplyw wymienionych 
wytej czynnikow. Takie dzialanie powinno bye priorytetem w procesie opracowywania 
planow zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych terenow". 
Skladajqce wniosek nr 21 dodaje m.in., ze zr6dlem bardzo wielu szkodliwych substancji 
oddzialywuj~cych na zycie i zdrowie mieszkanc6w pobliskich osiedli jest r6wniez sortownia 
smieci. Stowarzyszenie wyjasnia, ze: "sklada powytszy wniosek wychodzqc naprzeciw 
oczekiwaniom i potrzebom mieszkancow, ktorzy od lat borykajq sif z uciqtliwosciami 
zwiqzanymi z istnieniem tak dutych terenow przemyslowych obok ich do mow. Ochrona 
mieszkancow Lodzi powinna bye priorytetem w procesie opracowywania planow 
zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych terenow". 
Skladajqcy wnioski nr: 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41 i 42 
dodaj~ m.in., ze zr6dlem bardzo wielu szkodliwych substancji oddzialywuj~cych na zycie 
i zdrowie mieszkanc6w pobliskich osiedli jest r6wniez sortownia smieci. W zakresie pkt 1) 
uzupelniaj~: ,,zlokalizowanie tak dutej strefy od strony zachodniej miasta Lodzi przy 
dominujqcych w tej cZfsci Polski zachodnich wiatrach powoduje, te wszystkie szkodliwe 
substancje, odory i halas oddzialujq bezposrednio na znajdujqce sif w odleglosci kilkuset 
metrow osiedle mieszkaniowe Smulsko i Retkinia. Ponadto budowa trasy S14 i wfzla Lublinek 
bezposrednio sqsiadujqcych z wskazanym obszarem bfdzie generowae dodatkowy halas
i spaliny, ktore z pewnosciq wplynq na tycie i zdrowie ludzi". Skladaj~cy wnioski wyjasniaj~, 
ze: "ochrona mieszkancow Lodzi, a zwlaszcza osiedla Smulsko i Retkinia powinna bye 
priorytetem w procesie opracowywania planow zagospodarowania przestrzennego dla 
wskazanych terenow. Stanowczo sprzeciwia sif temu, aby rozwoj miasta odbywal sif kosztem 
tycia i zdrowia jego mieszkancow. Strefy przemyslowe powinny bye tak zlokalizowane, aby 
mialy jak najmniejszy wplyw na tycie i zdrowie mieszkancow Lodzi, zwlaszcza, te pierwsze 
do my powstaly na osiedlu Smulsko w polowie lat 90-tych, na dlugo zanim zbudowano w tej 
cZfsci Lodzi pierwsze fabryki". 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wnioski uwzglftdnic cZftsciowo. 

Wyjasnienie: 
Ad. 1) Wniosek nieuwzgledniony. Zgodnie z obowi~zuj~cym Studium uwarunkowan 
i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi zatwierdzonym uchwal~ 
Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienionym uchwal~ 
Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r., obszar zlokalizowany na 
p61noc od ul. Maratonskiej znajduje sit; w wit;kszosci w terenach aktywnosci gospodarczej 
o znacznej uci~zliwosci (AG2). Zapisy Studium przewiduj~ utworzenie w tym miejscu 
teren6w przeznaczonych pod zabudowt; przemyslow~, uslugow~, sklady, magazyny, centra 
logistyczne lub tereny komunikacji 0 znaczeniu ponadlokalnym. Wobec powyzszego 
dopuszczenie lokalizowania zabudowy 0 charakterze mieszkaniowym, rekreacyjnym lub 
uslugowym z wykluczeniem mozliwosci lokalizowania zaklad6w przemyslowych w projekcie 
planu bt;dzie sprzeczne z ustaleniami obowi~zuj~cego Studium. 
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Ad. 2) Wniosek uwzgledniony czesciowo. Zasiyg wyznaczonych w projekcie planu terenow 
przeznaczonych pod zabudowy przemyslowt!, uslugowt!, skladow, magazynow i centrow 
logistycznych nie bydzie obejmowal wskazanych w Studium terenow aktywnych 
przyrodniczo, w tym uzytkowanych rolniczo (0) oraz terenow zieleni urzt!dzonej 
o powierzchni minimum 3 ha i do lin rzecznych w strefie zurbanizowanej (Z) - Parku na 
Smulsku. St! to obszary kluczowe dla zapewnienia izolacji zarowno wizualnej, jak 
i akustycznej dla mieszkancow pobliskich osiedli. Ponadto w projekcie planu miejscowego 
zostanie wyznaczony na zachod od parku na Smulsku (na terenach aktywnosci gospodarczej) 
pas terenu wy1t!czony z mozliwosci rozwoju zabudowy, do czego obliguje Studium. 
W obowit!zujt!cym dokumencie teren ten, ze wzglydu na st!siedztwo osiedla mieszkaniowego 
i Parku na Smulsku zostal wskazany jako strefa lokalizacji pasow ochronnych, w tym zieleni 
izolacyjnej. 
Szczegolowe ustalenia projektu planu miejscowego dotyczt!ce szerokosci i formy 
zagospodarowania strefy zostant! doprecyzowane w trakcie dalszych prac projektowych 
wynikajt!cych z kolejnych etapow procedury planistycznej. 

Wniosek nr 20 

wplynt!125 pazdziemika 2019 r., 
zlozony przez firmy AMCOR FLEXIBLES REFLEX Sp. z 0.0. reprezentowant! przez 

dotyczy obszarow przeznaczonych w projekcie planu miejscowego na tereny 
przemyslowe. 

Wnioskodawca wnosi 0 ustalenie parametrow ksztaltowania zabudowy i wskaznika 
powierzchni biologicznie czynnej zgodnie z obowit!zujt!cym Studium uwarunkowan 
i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi z 2018 r., tj.: 

1) w zakresie parametrow ksztaltowania zabudowy - dopuszczenie przewyzszen dla 
elementow technicznych lub cZysci budynkow zwit!zanych z procesem 
technologicznym bez ograniczen; 

2) w zakresie wskaznika powierzchni biologicznie czynnej - minimum 5%. 
Skladajt!ca wniosek dodaje m.in., ze: "ustalenia studium, zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, sq wiqiqce dla organ6w 
gminy przy sporzqdzaniu plan6w miejscowych. Biorqc pod uwag~ charakter zabudowy 
w analizowanym obszarze, uznac naleiy, ie ustalenie powyiszych wartosci uksztaltuje 
korzystniejsze warunki do prowadzenia dzialalnosci inwestycyjnej". 

Do wniosku dolt!czono pelnomocnictwo z dowodem uiszczenia oplaty. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosku nie uwzglftdnic. 

Wyjasnienie: 
Ad. 1) Wniosek nieuwzgledniony. W projekcie planu zostant! doprecyzowane, przyjyte 
w obowit!zujt!cym Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lodzi zatwierdzonym uchwalt! Nr LXIXI1753118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
28 marca 2018 L, zmienionym uchwalt! Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 
2019 r., rozwit!zania w zakresie przewyzszen dla elementow technicznych lub czysci 
budynkow zwit!zanych z procesem technologicznym. Projekt planu bydzie wskazywal udzial 
cZysci budynku, na ktorym mogt! wystypowac ww. przewyzszenia. Przyjycie wskazanych 
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ograniczen wynika z potrzeby zachowania zasad ladu przestrzennego poprzez jednolite 
ksztaltowanie zabudowy i tym samym nawi,!zania do charakteru innych teren6w 
przemyslowych w tym rejonie miasta, jak r6wniez utrzymanie r6wnowagi pomiydzy 
obszarami zabudowy przemyslowej a s,!siednimi terenami zabudowy mieszkaniowej. Nalezy 
wskazac, ze obowi,!zuj,!ce Studium jest dokumentem kierunkowym, kt6rego ustalenia 
i wytyczne S,! uszczeg6lawiane w planie miejscowym. 
Ad. 2) Wniosek nieuwzglttdniony. Studium traktuje ustalone wielkosci wskaznik6w, w tym 
wskaznik powierzchni biologicznie czynnej, jako wielosci modelowe, ktore mogq zostac 
skorygowane po przeanalizowaniu potrzeb motliwosci ich zapewnienia uwzglf(dniajqcych 
docelowy sposob zagospodarowania. Zgodnie z obowi,!zuj,!cym dokumentem, obszar 
zlokalizowany na p6lnoc od ul. Maratonskiej znajduje siy w wiykszosci w terenach 
aktywnosci gospodarczej 0 znacznej uci,!zliwosci (AG2). Zapisy Studium przewiduj,! 
utworzenie w tym miejscu teren6w przeznaczonych pod zabudowy przemyslow'!, uslugow,!, 
sklady, magazyny, centra logistyczne lub tereny komunikacji 0 znaczeniu ponadlokalnym. 
Realizacja ustalen planu miejscowego w znacznym stopniu wplynie na obnizenie obecnej 
powierzchni biologicznie czynnej. W zwi,!zku z powyzszym ustalenia projektu planu 
miejscowego byd,! przewidywac rekompensaty utraty teren6w zieleni w postaci wyzszej 
minimalnej wartosci wskaznika powierzchni biologicznie czynnej, na co pozwalaj,! ustalenia 
Studium. 
Szczeg6lowe ustalenia projektu planu miejscowego dotycz'!ce wskaznika powierzchni 
biologicznie czynnej zostan,! doprecyzowane w trakcie dalszych prac projektowych 
wynikaj,!cych z kolejnych etap6w procedury planistycznej. 

Wniosek nr 43 

wplyn,!125 pazdziemika 2019 r., 

zlozony przez .--... - __ 111_"_ 
dotyczy dzialek nr: 103/6, 162/3, 324/2 i 326/2, w obrybie P-39. 

Wnioskodawca wnosi 0 przeksztalcenie ww. dzialek na tereny zieleni. 
Skladaj,!cy wniosek dodaje m.in., ze: ,Jut aktualna ilosc fabryk i magazynow w strefie 
ekonomicznej jest bardzo uciqtliwa dla mieszkancow osiedla Smulsko. Halas, spaliny, 
budowana S14 oraz zwif(kszony ruch na ul. Maratonskiej znacznie pogorszq warunki tycia na 
Smulsku. Las, ktory jest na tym terenie stanowi streff( buforowq mif(dzy ulicq a osiedlem". 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosek uwzglftdnic czftsciowo. 

Wyjasnienie: 
Zgodnie z obowi,!zuj,!cym Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi zatwierdzonym uchwal,! Nr LXIXIl7531l8 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienionym uchwal,! Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 6 marca 2019 r., ww. nieruchomosci znajduj,! siy w wiykszosci w terenach aktywnych 
przyrodniczo, w tym uzytkowanych rolniczo (0). Zapisy Studium przewiduj,! w tym miejscu 
m.in.: tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, lasy, parki. Natomiast p6lnocno-zachodnia oraz 
poludniowo-zachodnia czysci dzialki 0 nr ewidencyjnym 162/3 znajduje siy w terenach 
aktywnosci gospodarczej 0 znacznej uci,!zliwosci (AG2). Zapisy Studium przewiduj,! 
utworzenie w tym miejscu teren6w przeznaczonych pod zabudowy przemyslow,!, usrugow,!, 
sklady, magazyny, centra logistyczne lub tereny komunikacji 0 znaczeniu ponadlokalnym. 
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Wobec powyzszego przeznaczenie calego terenu wskazanego przez Wnioskodawc~ 
w projekcie planu pod zaproponowan'} funkcj~ b~dzie sprzeczne z ustaleniami Studium. 
Zasi~g wyznaczonych w projekcie planu terenow nieprzewidzianych do rozwoju zabudowy 
b~dzie obejmowal wskazane w Studium tereny aktywne przyrodniczo, w tym uzytkowane 
rolniczo (0) oraz tereny zieleni urz'}dzonej 0 powierzchni minimum 3 ha i dolin rzecznych 
w strefie zurbanizowanej (Z) - Parku na Smulsku. S'} to obszary kluczowe dla zapewnienia 
izolacji zarowno wizualnej, jak i akustycznej dla mieszkancow pobliskich osiedli. 

Wniosek nr 44 

wplyn'}125 pazdziemika 2019 r., 
zlozony przez ••••••••••• 
dotyczy dzialek nr: 103/6, 162/3, 324/2 i 326/2, w obr~bie P-39. 

Wnioskodawca wnosi 0 przeksztalcenie ww. dzialek na tereny zieleni wraz z zachowaniem 
istniej'}cego na ich obszarze lasu. 
Skladaj'}cy wniosek dodaje m.in., ze: "w dobie dyskusji 0 ekologii w dbaniu 0 srodowisko 
naturalne, uwaia, ie proba powi~kszenia strefy ekonomicznej 0 jedne z najbardziej 
zalesionych obszarow w okolicy jest wysoce naganna. Obszar ten stanowi stref~ buforowq, 
ograniczajqc w pewnym stopniu zanieczyszczenia i halas dobiegajqcy z okolicznych fabryk, 
a takie sluiy jako miejsce spacerow. Szybki rzut oka na zdj~cie satelitarne pokazuje, ie na 
tylach fabryki Gillette znajduje si~ bardzo dUiy niewykorzystany obszar, tak wi~c 

powi~kszanie strefy akurat 0 [wskazane] dzialki jest zupelnie niepotrzebne". Skladaj'}cy 
wniosek: "sprzeciwia si~ probie powi~kszenia strefy ekonomicznej 0 wymienione we wniosku 
dzialki. Uwaia, ie likwidowanie jednego z najbardziej zalesionych obszarow odgradzajqcych 
osiedle od halasu i zanieczyszczen z okolicznych fabryk, a takie od ul. Maratofzskiej, zupelnie 
nie wpisuje si~ w swiatowe i europejskie trendy odnosnie dbania 0 srodowisko naturalne. Jut 
na dzien dzisiejszy fabryki i magazyny sq bardzo uciqiliwe z powodu zanieczyszczen 
i nieustajqcego halasu jeidiqcych i cofajqcych, takie w godzinach nocnych samochodow 
ci~iarowych" . 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosek uwzgl~dnic cz~sciowo. 

Wyjasnienie: 
Zgodnie z obowi'}zuj'}cym Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi zatwierdzonym uchwal'} Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienionym uchwal'} Nr VII215/19 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 6 marca 2019 r., ww. nieruchomosci znajduj'} si~ w wi~kszosci w terenach aktywnych 
przyrodniczo, w tym uzytkowanych rolniczo (0). Zapisy Studium przewiduj'} w tym miejscu 
m.in.: tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, lasy, parki. Natomiast polnocno-zachodnia oraz 
poludniowo-zachodnia cz~sci dzialki 0 nr ewidencyjnym 162/3 znajduje si~ w terenach 
aktywnosci gospodarczej 0 znacznej uci,}zliwosci (AG2). Zapisy Studium przewiduj'} 
utworzenie w tym miejscu terenow przeznaczonych pod zabudow~ przemyslow'}, usrugow'}, 
sklady, magazyny, centra logistyczne lub tereny komunikacji 0 znaczeniu ponadlokalnym. 
Wobec powyzszego przeznaczenie calego terenu wskazanego przez Wnioskodawc~ 
w projekcie planu pod zaproponowan'} funkcjy b~dzie sprzeczne z ustaleniami Studium. 
Zasi~g wyznaczonych w projekcie planu terenow nieprzewidzianych do rozwoju zabudowy 
b~dzie obejmowal wskazane w Studium tereny aktywne przyrodniczo, w tym uzytkowane 
rolniczo (0) oraz tereny zieleni urz'}dzonej 0 powierzchni minimum 3 ha i dolin rzecznych 
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w strefie zurbanizowanej (Z) - Parku na Smulsku. S,! to obszary kluczowe dla zapewnienia 
izolacji zarowno wizualnej, jak i akustycznej dla mieszkailcow pobliskich osiedli. 

Wniosek nr 45 

wplyn,!125 paidziemika 2019 r., 
zlozony przez Pani'! •••••••• 
dotyczy dzialek nr: 103/6, 162/3, 324/2 i 326/2, w obrtrbie P-39. 

Wnioskodawca wnosi 0 przeksztalcenie ww. dzialek na tereny zieleni wraz z lasem, ktory 
stano wi materialn,! streftr buforow,!, mitrdzy osiedlem a ul. Maratonsk'!. 
Skladaj,!ca wniosek dodaje m.in., ze: "las tlumi halas i niweluje spaliny. Teren ten jest 
miejscem spacer6w i wycieczek rowerowych, sqsiaduje z dzialkami rekreacyjnymi. Budowa 
S14 oraz zwifkszony ruch na ul. Maratonskiej, aktualna ilose fabryk i magazyn6w w strefie 
ekonomicznej jest bardzo uciqiliwa. Budowanie kolejnych zaklad6w przemyslowych bez 
utworzenia bezpiecznej strefy buforowej sprawi, ie trudno bfdzie tye i mieszkae na osiedlu 
Smulsko". 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosek uwzglfrdnic cz~sciowo. 

Wyjasnienie: 
Zgodnie z obowi,!zuj,!cym Studium uwarunkowarl i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi zatwierdzonym uchwal,! Nr LXIXl1753/18 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienionym uchwal,! Nr VII21S/19 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 6 marc a 2019 r., ww. nieruchomosci znajduj,! sitr w witrkszosci w terenach aktywnych 
przyrodniczo, w tym uzytkowanych rolniczo (0). Zapisy Studiwn przewiduj,! w tym miejscu 
m.in.: tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, lasy, parki. Natomiast polnocno-zachodnia oraz 
poludniowo-zachodnia cztrsci dzialki 0 nr ewidencyjnym 162/3 znajduje sitr w terenach 
aktywnosci gospodarczej 0 znacznej uciC!Zliwosci (AG2). Zapisy Studiwn przewiduj,! 
utworzenie w tym miejscu terenow przeznaczonych pod zabudowtr przemyslow'!, uslugow,!, 
sklady, magazyny, centra logistyczne lub tereny komunikacji 0 znaczeniu ponadlokalnym. 
Wobec powyzszego przeznaczenie calego terenu wskazanego przez Wnioskodawctr 
w projekcie planu pod zaproponowan,! funkcjtr btrdzie sprzeczne z ustaleniami Studium. 
Zasitrg wyznaczonych w projekcie planu terenow nieprzewidzianych do rozwoju zabudowy 
btrdzie obejmowal wskazane w Studium tereny aktywne przyrodniczo, w tym uzytkowane 
rolniczo (0) oraz tereny zieleni urz,!dzonej 0 powierzchni minimum 3 ha i dolin rzecznych 
w strefie zurbanizowanej (Z) - Parku na Smulsku. S'! to obszary kluczowe dla zapewnienia 
izolacji zarowno wizualnej, jak i akustycznej dla mieszkancow pobliskich osiedli. 
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