
ZARZl\DZENIE Nrf335 NIII17 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia I ~(Ujrl1u' 2017 r. 

w sprawie rozpatrzenia uwag zlozonych do ponownie wylozonego do publicznego 
wglqdu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz~sci 
obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic: Ogrodowej, Zachodniej, Legionow 

i Cmentarnej. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'}.dzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566), w wykonaniu 
uchwaly Nr XLI/805112 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie 
przyst'}.pienia do sporz'}.dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
cz~sci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic: Ogrodowej, Zachodniej, Legionow 
i Cmentamej 

zarzqdzam, co nast~puje: 

§ 1. Rozpatruj~ uwagl zlozone do ponownie wylozonego do publicznego wgl'}.du 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz~sci obszaru miasta 
Lodzi polozonej w rejonie ulic: Ogrodowej, Zachodniej, Legionow i Cmentamej, zgodnie 
z rozstrzygni~ciem, stanowi'}.cym zal'}.cznik do niniejszego zarz'}.dzenia. 

§ 2. Wykonanie zarz'}.dzenia powlerzam Dyrektorowi Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej w Lodzi. 

§ 3. Zarz'}.dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Za1'lcznik 
do zarz'ldzenia Nr !(335 NII/17 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia ,f 91'M()i>.. 2017 r. 

Rozstrzygni~cie 0 sposobie rozpatrzenia uwag zlozonych do ponownie wylozonego do 
publicznego wgl~du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla cz~sci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie utic: Ogrodowej, Zachodniej, 

Legion6w i Cmentarnej. 

Projekt mleJscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czysci obszaru 
miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic: Ogrodowej, Zachodniej, Legionow i Cmentamej zostal 
wylozony do publicznego wgl'ldu w okresie od 4 paidziemika 2017 r. do 2 listopada 2017 r. 
W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotycz'lcych projektu planu, tj. do dnia 
16 listopada 2017 r. wplyn~1y 2 uwagi. 

Uwaga nr 1 
wplynyla 6 listopada 201 7 r.; 
dotyczy dzialek nr 7911,84/2,8711,88,89,90,94/2,95,98/26,314117, 314/21, 314/22, 
315115,315/33,315/34,315/35,315/36,315/37, 315/43, 315/44, 315/47, 315/48, 315/49, 
315/50, obryb 8-46; 
w ponownie wylozonym do publicznego wgl'ldu projekcie planu dzialki nr 315/33, 
315/34, 315/35 znajduj'l siy w jednostkach oznaczonych symbolami: 5.l.KS/ZP - teren 
parkingu i zieleni urz'ldzonej, 2KDZ - ulica zbiorcza, natomiast dzialka nr 315/36 
w jednostce oznaczonej symbolem 2KDZ - ulica zbiorcza; pozostale dzialki wskazane 
w uwadze zlokalizowane S'l poza granicami projektu planu. 

Union Investment Real Estate GmbH z siedzib~ w Hamburgu w swojej uwadze wnosi 
o uwzglydnienie potrzeb wynikaj'lcych z planowanej lokalizacji podziemnego przystanku 
PKP na trasie tunelu srednicowego oraz projektu stworzenia polnocnej pierzei ulicy 
Ogrodowej. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzgl~dnic uwagi. 

Wyjasnienia: 
Ustalenia szczegolowe projektu planu dla terenu 2KDZ dopuszczaj'llokalizacjy podziemnej 
infrastruktury kolejowej oraz urz'ldzen technicznych zwiClZanych z t'l infrastruktur'l. Zasiyg 
terenow, na ktorych dopuszczono realizacjy inwestycji zwiClZanych z podziemn'l 
infrastruktur'l kolejow'l, uwzglydnia postulowany przebieg tunelu wynikaj'lcy z opracowail 
zewnytrznych. W zwi'lzku z powyzszym stwierdza siy, ze ustalenia projektu planu 
uwzglydniaj'l potrzeby wynikaj'lce z planowanej lokalizacji podziemnego przystanku PKP na 
trasie tunelu srednicowego. 
W zakresie dotycz'lcym projektu stworzenia polnocnej pierzei ulicy Ogrodowej nalezy 
podkreslic, ze dzialki wskazane w uwadze, zlokalizowane w granicach projektu planu, 
stanowi'l czysc planowanego pasa drogowego ul. Ogrodowej lub tereny istniej'lcego parkingu 
powierzchniowego. Teren 5.1.KS/ZP zostal przeznaczony na parkingi powierzchniowe, zielen 
urz'ldzon'l oraz infrastruktury techniczn'l zgodnie z istniej'lcym zagospodarowaniem. 
Parametry dzialek w granicach terenu 5.1.KS/ZP nie S'l wystarczaj'lce dla realizacji 
zabudowy. 



Dzialki nr 7911,84/2,8711,88,89,90,9412,95,98126,314117,314/21, 314122, 315115, 
315/37,315143,315/44,315/47,315/48,315/49,315/50, obr<rb B-46 zlokalizowane S,! poza 
granicami obszaru obj<rtego przyst,!pieniem do sporz,!dzenia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla cz<rsci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic: 
Ogrodowej, Zachodniej, Legionow i Cmentarnej. Zakres przestrzenny uchwaly 
Nr XLI/805112 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie przyst,!pienia do 
sporz,!dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz<rsci obszaru miasta 
Lodzi polozonej w rejonie ulic: Ogrodowej, Zachodniej, Legionow i Cmentamej okresla 
zal,!cznik graficzny przedstawiaj,!cy granice obszaru obj<rtego planem. Wniesiona uwaga 
w zakresie wykraczaj,!cym poza granice okreslone w ww. uchwale jest bezpodstawna i nie 
moze zostac uwzgl<rdniona. 

Uwaga nr2 
wplyn<rla 7 listopada 2017 r.; 
dotyczy dzialki nr 315/49 obr<rb B-46; 
przedmiotowa dzialka zlokalizowana jest poza granicami projektu planu. 

Leroy Merlin Inwestycje Sp. Z 0.0. w swojej uwadze wnosi 0 uwzgl<rdnienie potrzeb 
wynikaj,!cych z planowanej lokalizacji podziemnego przystanku PKP oraz mozliwosci 
wydzielenia dzialek mniejszych niz 10 000 m2

, co rna umozliwic wlasciwe zagospodarowanie 
budynku tzw. Magazynu Bawelny polo zone go przy ul. Karskiego 5a. Wazna dla 
Skladaj,!cego uwag<r bylaby tez mozliwosc budowy centrum ogrodniczego na fragmencie 
istniej,!cego parkingu polozonego na dzialce 0 nr ew. 315/49. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzgl~dnic uwagi. 

Wyjasnienia: 
Dzialka nr 315/49 obr<rb B-46 zlokalizowana jest poza granicami obszaru obj<rtego 
przyst,!pieniem do sporz,!dzenia projektu mleJscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla cz<rsci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic: Ogrodowej, 
Zachodniej, Legionow i Cmentarnej. Zakres przestrzenny uchwaly Nr XLI/805112 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie przyst,!pienia do sporz,!dzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz<rsci obszaru miasta Lodzi 
polozonej w rejonie ulic: Ogrodowej, Zachodniej, Legionow i Cmentarnej okresla zal,!cznik 
graficzny przedstawiaj,!cy granice obszaru obj<rtego planem. Wniesiona uwaga jest 
bezpodstawna i nie moze zostac uwzgl<rdniona. 

Hanna ZDANOWSKA 


