ZARZJ\DZENIE Nr gBONIII/19
PREZYDENTA MIAST A LODZI
z dnia J(0 kwietnia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosk6w zlozonych w zwiqzku z ogloszeniem 0 przystqpieniu
do sporzqdzcnia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz~sci
obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie alei Marszalka J6zefa Pilsudskiego oraz utic:
Targowej, Fabrycznej, Edwarda Abramowskiego i Henryka Sienkiewicza.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i
zagospodarowani u przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60 i 235),
w wykonaniu uchwaly Nr LXXIII1911118 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 14 czerwca 2018 r.
w sprawie przyst,!pienia do sporz,!dzenia mleJscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla czysci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie alei Marszalka 16zefa
Pilsudskiego oraz ulic: Targowej, Fabrycznej, Edwarda Abramowskiego i Henryka
Sienkiewicza
zarzqdzam, co

nast~puje:

§ 1. Rozpatrujy wnioski zlozone w zwi'}.Zku z ogloszeniem 0 przyst,!pieniu
do sporz,!dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czysci obszaru
miasta Lodzi polozonej w rejonie alei Marszalka 16zefa Pilsudskiego oraz ulic: Targowej,
Fabrycznej,
Edwarda
Abramowskiego
i
Henryka
Sienkiewicza,
zgodnie
z rozstrzygniyciem, stanowi,!cym zal,!cznik do zarz,!dzenia.
§ 2. Wykonanie
Urbanistycznej w Lodzi.

zarz,!dzenia

powierzam

Dyrektorowi

Miejskiej

Pracowni

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

PREZYDENT~

Hanna ZDANOWSKA

Zalqcznik
do zarzqdzenia Nr gjONIII/19
Prezydenta Miasta Lodzi
z dniaL,kwietnia 2019 r.

Rozstrzygnitrcie 0 sposobie rozpatrzenia wnioskow zlozonych w zwi~zku z ogloszeniem
o przyst~pieniu do sporz~dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla cztrsci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie alei Marszalka Jozefa Pilsudskiego
oraz ulic: Targowej, Fabrycznej, Edwarda Abramowskiego i Henryka Sienkiewicza.
W terminie okreslonym na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. od 27 czerwca 2018 r. do 27 lipca
2018 r. wplynelo 36 wnioskow. Zlozone wnioski zostaly ponumerowane w celu ulatwienia
ich identyfikacji.

Wnioseknr 1
- wplynql16lipca 2018 r.,
- zlozony przez Duda Development sp. z 0.0. sp.k.,
- dotyczy dzialek nr: 16, 18/3, 14/3 obr((b W-25, 132111 obr((b S-7.
Wnioskodawca wnosi 0 nast((pujqce zapisy:
1. Funkcja: tereny zabudowy mieszkaniowo-uslugowej (lokalizacja uslug w parterze),
2. Powierzchnia zabudowy istniejqcej oraz nowej zabudowy: 75%,
3. Intensywnosc zabudowy kondygnacji: 5,
4. Motliwosc lokalizacji zabudowy bezposrednio w granicy dzialki budowlanej,
5. Motliwosc lokalizacji zabudowy bezposrednio przy budynkach sqsiednich jako
kontynuacja zabudowy,
6. Powierzchnia biologicznie czynna: 10%
7. Wysokosc zabudowy: do 25 m (8 kondygnacji nadziemnych),
8. Motliwosc nadbudowy istniejqcych budynk6w: minimum 2 kondygnacje,
9. Dachy plaskie 0 kqcie nachylenia 0-10 stopni,
10. Linia zabudowy zgodna z liniq rozgraniczajqcq terenu drogi,
11. Nakaz zapewnienia na dzialce budowlanej stanowisk postojowych dla samochod6w
osobowych, w lqcznej liczbie nie mniejszej nit: - na katde mieszkanie w budynku
wielorodzinnym: do 0,5 stanowiska postojowego,
12. Lokalizacj(f garaty podziemnych.
Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwzgltrdnic wniosek w pkt: 1,4,5,6,9,10,12.
Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzgltrdnic wniosku w pkt: 2,3,7,8.
Wyjasnienie: Jednym z celow sporzqdzania projektu planu jest umozliwienie realizacji
zabudowy, ktora stanowic b((dzie polnocnq pierzej(( projektowanego przedlliZenia ul. Orlej.
Zadaniem planu miejscowego b((dzie rowniez przyj((cie takich ustalen dla nowej zabudowy
dotyczqcych parametrow zabudowy, ktore uwzgl((dniac b((dq zasady ksztahowania ladu
przestrzennego oraz kontekst istniejqcej w najblizszym sqsiedztwie zabudowy historycznej.
Obszar obj((ty przystqpieniem do sporzqdzenia planu miejscowego znajduje si(( na jednym
z cenniejszych pod wzgl((dem wartosci kulturowych obszarow Lodzi. W jego granicach
zlokalizowane sq liczne zabytki wpisane do gminnej ewidencji zabytkow oraz obiekty

wpisane do rejestru zabytk6w. Dodatkowo w jego najblizszym s~siedztwie znajduje si~
historyczny obszar Posiadel wodno-fabrycznych. Jednym z element6w ochrony krajobrazu
kulturowego i zabytkowego ukladu urbanistycznego jest przeciwdzialanie mozliwosci
realizacji nowej zabudowy w parametrach mog~cych zdominowae tkank~ historyczn~.
W zwi~zku z powyzszym przyj~te w planie wysokosci b~d~ nawi~zywaly do wysokosci
zabudowy historycznej zlokalizowanej w granicach planu oraz jego najblizszym s~siedztwie.
Ewentualne przewyzszenia mog~ wynikae jedynie ze wzgl~d6w uzasadnionych
kompozycyjnie. Ustalenia dotycz~ce wysokosci zabudowy b~d~ uzgadniane przez
Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w, kt6ry zgodnie z art. 17 pkt 6 lit. b tiret 6sme
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzgadnia
projekt planu w zakresie ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu.
W odniesieniu do proponowanych we wniosku powierzchni zabudowy, jej intensywnosci oraz
wysokosci, w tym nadbudowy istniej~cych budynk6w, ustalenia planu powinny bye zgodne
z kierunkami wyznaczonymi w Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego miasta Lodzi, przyj~tym 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. Dlajednostki, w kt6rej znajduj~ si~ nieruchomosci obj~te wnioskiem Studium
ustala maksymaln~ intensywnose zabudowy 2,5 (licz~c do calosci terenu) oraz maksymaln~
wysokose zabudowy wynosz~c~ 21 m.
Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzgl~dnic wniosku w pkt. 11.
Wyjasnienie: Dla jednostki funkcjonalno-przestrzennej, w obszarze kt6rej znajduje si~
wnioskowana dzialka, Studium okresla ilose miejsc parkingowych od 0,5 do 1,5 miejsca
parkingowego na 1 mieszkanie. Proponowana przez wnioskodawc~ ilose 0,5 miejsca
parkingowego na 1 mieszkanie, choe miesci si~ w zakresie dopuszczonych ustalen Studium,
zarezerwowanajest dla szczeg6lnych przypadk6w, w kt6rych realizacja wi~kszej ilosci miejsc
parkingowych nie bylaby mozliwa b~dz bylaby utrudniona ze wzgl~du na warunki terenowe.
W granicach obszaru obj~tego projektem planu struktura zabudowy oraz inne uwarunkowania
terenowe pozwalaj~ na ksztaltowanie wi~kszej ilosci miejsc parkingowych. Jest to konieczne,
aby nie powodowae nadmiemego obci~zenia przestrzeni publicznych potrzebami
parkingowymi zwi¥anymi z nowoprojektowan~ zabudow~.

Wnioseknr 2
- wplyn~125 lipca 2018 r.,
- zlozony przez Polski Zwi¥ek Dzialkowc6w Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie,
Okr~g L6dzki w Lodzi,
- dotyczy dzialki nr 94 obr~b S-8, Rodzinny Ogr6d Dzialkowy "Sielanka"
Wnioskodawca wnosi 0 wprowadzenie dla calosci nieruchomosci oznaczenia D - tereny
ogrod6w dzialkowych. Uzasadnia: Na opisanej wytej dzialce geodezyjnej polotony jest
Rodzinny Ogr6d Dzialkowy "Sielanka". W chwili obecnej ogr6d ten znajduje sifi na
nieruchomosci oznaczonej jako dzialka geodezyjna nr 94 w obrfibie S-8.
Rodzinny Ogr6d Dzialkowy "Sielanka" w Lodzi istnieje na wskazanym gruncie od lat 50-tych
ubieglego wieku. Od poczqtku swojego istnienia na trwale wpisal sifi w krajobraz miasta.
Przez wiele lat ogr6d oznaczany byl w poprzednich opracowaniach planistycznych,
a zwlaszcza w studium uwarunkowan i zagospodarowania przestrzennego symbolem ZDzielen dzialkowa.

Ogrod ten pelni wainq funkcj~ alboHiem korzystajq z niego mieszkmicy pobliskich osiedli
w celach rekreacyjno-wypoczynkowych. Ogrod ten pelni wainq funkch albowiem stanowi
swoistq "oaz~ zieleni" w tak bardzo ruchliwym komunikacyjnie fragmencie miasta, tym
bardziej ii wladze Miasta Lodzi deklarujq swoje poparcie dla inicjatywy tworzellia bqdi tei
powi~kszania obszarow zielonych, zwlaszcza w ,~cislym centnlm miasta.
Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie

uwzgl~dnic

wniosku.

Wyjasnienie po wniosku nr 35.

Wnioski nr od 3 do 35 (posiadajq
- wplynyly 27 lipca 2018 r.,
- zlozone przez osoby
_ ( n r 4), Pani'l
Sielanka (nr 6), Pani'l
(nr 9),
11

t~

samq tresc i zostaly rozpatrzone wspolnie)

- dotycz'l dzialki nr 94 obryb S-8, Rodzinny Ogr6d Dzialkowy "Sielanka"

Wnioskodawcy wnosz'l 0 zapisanie przedmiotowej nieruchomosci jako teren6w
wy1'lczonych spod zabudowy oraz jako terenu ogrod6w dzialkowych. W tresci wniosk6w
pisz'!: ROD Sielanka zostal zaloiony w pierwszej polm,vie lat 50-tych. Jest to jedyny ogr6d
dzialkowy poloiony w centrum Lodzi i chocby z tego powodu zasluguje ochronf i wsparcia
magistratu lodzkiego. Zalqczam szczegolowq opinif naukowq dotyczqcq funkcjonowania
i lokalizacji ROD Sielanka w centrum Lodzi i korzysci plynqcych z tego faktu dla miasta
i mieszkancow. Aby nie powielac tei zawartych w przedmiotowej opinii nadmienif, ie ROD
Sielanka spelnia wiele pozytywnych rol dla mieszkm1cow Srodmie,~cia i Lodzi, ktore
wanmkujq Jimkcjonowanie Lodzi jako miasta przyjaznego mieszkancom, miasta
zrownowaionego rozwoju. Funkcje owe realizowane sq przez ROD w sposob, w jaki nie mogq
zostac spelnione przez miejskie parki i zielellce (vide ww. opinia). W zwiqzku z tym istnienie
i Jimkcjonowanie ROD Sielanka w centrum oraz wzajemna koegzystencja ROD Sielanka
z miejskimi parkami/zielencami jest uzasadniona i celowa. Uprzejmie informujf, it jako
uiytkownicy dzialek w ROD Sielanka podjfliSmy szerokie dzialania majqce na celu uzyskanie
przez nas wsparcia w dzialaniach dotyczqcych zachowania ROD Sielanka w aktualnej
lokalizacji. Wsp61dzialamy i zwrocilismy sif 0 wsparcie do nast~pujqcych instytucji: wszystkie
rodzinne ogrady dzialkowe na terenie miasta Lodzi jak i wojew6dztwa lodzkiego, PZD
Okrfgowy Zarzqd Lodzki, PZD Rada Krajowa, Mi~dzynarodowe Biuro Ogrodow
Dzialkowych i Rodzinnych (posiada status doradcy przy Radzie Europ}~. Przygotmrywane sq

pisma/prosby 0 wsparcie do Zgromadzenia Og6lnego A/PH, ktore przyznalo Lodzi prawo
organizacji "Zielonego Expo 2024". Jestesmy przekonani, ie L6di jako przyszly gospodarz
Expo Hortucultural w 2024 r. ze szczegolnq pieczolowito.kiq bfdzie odnosila sif do
wspolpracy z ogrodami dzialkowymi w Lodzi. Ponadto zbieramy podpisy poparcia pod
wnioskiem 0 zachowanie ROD Siefanka w aktualnej lokalizacji.
Do wnioskow zostala dol'!czona opinia naukowa dotycz'!ca funkcjonowania i lokalizacji ROD
Sielanka w centrum Lodzi oraz korzYSci z tego plyn,!cych.

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie

uwzgl~dnic

wnioskow.

Wyjasnienie wspolne dla wnioskow od nr 2 do nr 35:
Utrzymanie istniej,!cego przeznaczenia terenu w postaci ogrodow dzialkowych pozwala na
korzystanie z tej przestrzeni jedynie ograniczonej grupie spoleczenstwa tj. uzytkownikom
ogrodow dzialkowych. Celem sporz'!dzonego projektu planu jest zwiykszenie dostypnosci
terenow zielonych, by mogli z nich korzystae rowniei inni mieszka6cy Lodzi, co rna
bezposredni wplyw na podniesienie jakosci ich zycia. Ponadto, na polnoc od ogrodow
dzialkowych znajduj,! siy tereny niezainwestowane i zdegradowane, kt6re wymagaj,!
rewitalizacji. Kolejnym celem projektu planu, scisle powi,!zanym z poprzednim, jest
podniesienie potencjalu inwestycyjnego obszaru, zwlaszcza terenow zdegradowanych oraz
zwiykszenie ich atrakcyjnosci, a w skutek tego ich aktywizacja. Spelnieniem zalozonych
ce16w sluzye maj,! rozwi,!zania przyjyte w projekcie planu ustalaj,!ce przestrzen publiczn'! we
wnytrzach kwarta16w, np. na terenie ogrod6w dzialkowych.
Ustalenia planu powinny bye zgodne z kierunkami wyznaczonymi w Studium uwarunkowa6
i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, przyjytym uchwal,! Nr
LXIXI1753/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 marca 2018 r. zmienion,! uchwal,! Nr
VII21S/19 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 marca 2019 r. Obszar ogrodow dzialkowych
w Studium nie zostal wyznaczony jako odrybna jednostka terenow zieleni ze wzglydu na zbyt
mal,! powierzchniy (ponizej 3 ha), jednakze Studium ustala "dla terenow zieleni urzqdzonej
oraz gruntow lesnych w ramach wszystkich pozostalych jednostek Junkcjonalnoprzestrzennych" zakaz urbanizacji. Rozwi,!zania mozliwe do przyjycia w projekcie planu
utrzymuj,! przeznaczenie ogrod6w dzialkowych jako teren6w zielonych, wyl'!czonych spod
zabudowy. Ponadto ogrody dzialkowe ,,sielanka" zlokalizowane s,! w granicach obszaru
zdegradowanego i zostaly wskazane w Studium jako obszar wymagaj,!cy przeksztalcen,
rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji. Studium ustala dla nich moiliwosc przeksztalcenia

na tereny 0 charakterze publicznie dostifpnym z duiym udzialem zieleni.

Wniosek nr 36
- wplyn,!l 3 sierpnia 2018 r.,
- zlozony przez
- dotycz'! dzialki nr

- Central Fund OfImmovables sp.

ZOo 0.,

Wnioskodawca sklada nast~puj,!ce wnioski:
1. Wnosimy 0 ustalenie podstawowego przeznaczenia terenu na teren zabudowy
biurowej, uslugowej, handlowej, zamieszkiwania zbiorowego i mieszkaniowej
wielorodzinnej orazJunkcja uzupelniajqca parkingi podziemne i nadziemne;
2. wnosimy 0 zmianif wskainikow zagospodarowania terenow:
a. W.<;kainik powierzchni zabudowy: 80%,

b. Intensywnosc zabudowy: maksimum 10,
c. Przeznaczenie: tereny zabudowy biurowej,
uslugowej, handlowej,
zamieszkiwania zbiorowego i mieszkaniowej wielorodzinnej oraz funkcja
uzupelniajqca parkingi podziemne i nadziemne
3. wnosimy 0 zmian~ parametrow ksztaltowania zabudowy:
Wysokosc zabudowy: 55 m
Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwzgl~dnic wniosek w pkt 1, 2eo

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie

uwzgl~dnic

wniosku w pkto 2a, 2b i 30

Wyjasnienie: Zadaniem planu miejscowego jest przyjycie takich ustalen dla nowej zabudowy
dotycz,!cych parametrow zabudowy, ktore uwzglydniae byd,! zasady ksztahowania ladu
przestrzennego oraz kontekst istniej,!cej w najblizszym s,!siedztwie zabudowy historycznej.
Obszar objyty przyst,!pieniem do sporz,!dzenia planu miejscowego znajduje siy na jednym
z cenniejszych pod wzglydem wartosci kulturowych obszarow Lodzi. W jego granicach
zlokalizowane S,! liczne zabytki wpisane do gminnej ewidencji zabytkow oraz obiekty
wpisane do rejestru zabytkow. Dodatkowo w jego najblizszym s,!siedztwie znajduje siy
historyczny obszar Posiadel wodno-fabrycznych. Jednym z elementow ochrony krajobrazu
kulturowego i zabytkowego ukladu urbanistycznego jest przeciwdzialanie mozliwosci
realizacji nowej zabudowy w parametrach mog'!cych zdominowae tkanky historyczn'!.
W zwi¥ku z powyzszym przyjyte w planie wysokosci byd,! nawi¥ywaly do wysokosci
zabudowy historycznej zlokalizowanej w granicach planu oraz jego najblizszym s,!siedztwie.
Ewentualne przewyzszenia mog,! wynikae jedynie ze wzglydow uzasadnionych
kompozycyjnie. Ustalenia dotycz'!ce wysokosci zabudowy byd,! uzgadniane przez
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, ktory zgodnie z art. 17 pkt 6 lit. b tiret osme
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzgadnia
projekt planu w zakresie ksztahowania zabudowy i zagospodarowania terenu.
W odniesieniu do proponowanych we wniosku powierzchni zabudowy, jej intensywnosci oraz
wysokosci, ustalenia planu powinny bye zgodne z kierunkami wyznaczonymi w Studium
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, przyjytym
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. Dla jednostki,
w ktorej znajduj,! siy nieruchomosci objyte wnioskiem, Studium ustala maksymaln,!
intensywnose zabudowy 2,5 (licz'!c do calosci terenu) oraz maksymaln,! wysokose zabudowy
wynosz'!c'! 21 m.
Niniejsze rozstrzygniycie zostalo oparte 0 aktualne zalozenia sporz,!dzonego projektu
planu. Nie wyklucza wprowadzenia zmian przyjytych zalozen na kolejnych etapach procedury
planistycznej.

PREZYDENT MIASTA

Hanna ZDANOWSKA

