ZARZ1\DZENIE Nr '1164 NII/18
PREZYDENTA MIASTA LODZI
z dnia 114
lutego 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosk6w zlo:ionyeh w zwi~zku z ogloszeniem 0 przyst~pieniu
do sporz~dzenia miejseowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ez~sei
obszaru miasta Lodzi polo:ionej w rejonie ulie: Taborowej, Antoniego Sionimskiego
i Tadeusza Gajeego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 17 pkt 4 ustawy zdnia
27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1073 i 1566), w wykonaniu uchwaly Nr XXVII658/16 Rady Miejskiej w Lodzi
z dnia 9 marc a 2016 r. w sprawie przyst~pienia do sporz~dzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla czysci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic:
Taborowej, Antoniego Slonimskiego i Tadeusza Gajcego
zarz~dzam,

co

nast~puje:

§ 1. Rozpatrujy wnioski zlozone w zwi¥ku z ogloszeniem 0 przyst~pieniu do
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czysci obszaru miasta
Lodzi polozonej w rejonie ulic: Taborowej, Antoniego Slonimskiego i Tadeusza Gajcego,
zgodnie z rozstrzygniyciem, stanowi~cym zal~cznik do zarz~dzenia.
sporz~dzenia

§ 2. Wykonanie
Urbanistycznej w Lodzi.
§ 3.

Zarz~dzenie

zarz~dzenia

pOWlerzam

Dyrektorowi

wchodzi w zycie z dniem wydania.
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Miejskiej

Pracowni

Zal~cznik

do zarz~dzenia Nr ':{164 NIII18
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia A4
lutego 2018 r.

Rozstrzygni'tcie 0 sposobie rozpatrzenia wnioskow zlozonych w zwi~zku z ogloszeniem
o przyst~pieniu do sporz~dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla cz~sci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic: Taborowej, Antoniego
Sionimskiego i Tadeusza Gajcego.
W okresie przewidzianym w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, tj. w dniach od 22 marca 2016 r. do 22 kwietnia 2016 r. wplyn~1y 3 wnioski,
kt6rym zostaly nadane numery w celu ich identyfikacji.

Wniosek nr 1
wplyn~125 kwietnia 2016 r., data nadania - 22 kwietnia 2016 r. (stempel pocztowy),
zlozony przez Pani~ Henryky Krawczyk,
dotyczy obszaru na przedluZeniu ul. Skaut6w L6dzkich (do ul. Rataja) oraz teren6w
zadrzewionych pomiydzy ul. A. Slonimskiego a ul. Bartnicz~.

Wnioskodawca wnosi 0:
1)ujycie w planie zagospodarowania przestrzennego przedluZenia ul. Skaut6w L6dzkich
w kierunku ul. Rataja;
2)przeznaczenie terenu tzw. przestrzeni publicznej pomiydzy ul. A. Slonimskiego,
a ul. Bartnicz~ tj. obecnie powierzchni dzialki porosniytej lasem. Dzialky przeznaczye na
teren zielony, park i plac zabaw.
Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosku nie uwzgl~dnic.
Wyjasnienia:
Ad. 1. Obszar potencjalnego przedluzenia ul. Skaut6w L6dzkich w kierunku ul. Rataja
polozony jest poza granicami obszaru objytego przyst~pieniem do sporz~dzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla czysci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie
ulic: Taborowej, Antoniego Slonimskiego i Tadeusza Gajcego - wniosek w tym zakresie nie
moze bye formalnie uwzglydniony.
Ad. 2. Zgodnie z art. 9 ust. 4 oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym projekt planu miejscowego sporz~dza siy zgodnie
z zapisami studium uwarunkowail i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta oraz
przepisami odrybnymi, odnosz~cymi siy do obszaru objytego planem. Obowi~uj~ce Studium
uwarunkowail i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, zatwierdzone
uchwal~ Nr XCIXl1826110 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 paidziemika 2010 r., nie
wskazuje w obszarze pomiydzy ul. A. Slonimskiego, a ul. Bartnicz~ teren6w zieleni publicznej.
Przedmiotowe tereny przeznaczone s~ pod tereny 0 przewadze zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej. Pozyskanie na cele publiczne niezagospodarowanych dzialek stanowiloby
znacz'!c'! ingerencjy we wlasnosc prywatn,!.

Wnioseknr2
wplyn,!125 kwietnia 2016 r., data nadania - 22 kwietnia 2016 r. (stempel pocztowy),
zlozony przez Pana Grzegorza Rodaka,
dotyczy ul. Taborowej i ul. Skaut6w L6dzkich.
Wnioskodawca wnosi 0 wykonanie chodnika wzdluZ ulicy Taborowej i Skaut6w L6dzkich.
Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosku nie uwzgl~dnic.
Wyjasnienia:
Wniosek wykracza poza zakres mozliwych ustalen planu miejscowego. Plan miejscowy nie
przes'!dza 0 realizacji zamierzen budowlanych, a jedynie ustala og6lne warunki przestrzenne.
Niemniej ustalenia planu uwzglydniaj,! mozliwosc realizacji chodnik6w we wskazanych
ulicach.

Wnioseknr3
wplyn,!125 kwietnia 2016 r., data nadania - 22 kwietnia 2016 r. (stempel pocztowy),
zlozony przez Pani,! Mariy Lapot oraz Pana Stanislawa Lapot,
dotyczy dzialki nr: 176/1, w obrybie W-42, polozonych przy ul. Rataja 59.
Wnioskodawca wnosi 0 przedluzenie drogi Szelburg-Zarybiny od ulicy Skaut6w L6dzkich
w kierunku zachodnim. Wnioskodawcy wskazuj,!, ze: "PoniewaZ dzialkajest bardzo dluga lecz
w'!ska nie mamy mozliwosci dojazdu do tej cZysci, kt6ra znajduje siy za budynkami stoj,!cymi
przy ul. Rataja 59. Udostypnienie ulicy Szelburg-Zarybiny umozliwiloby nam korzystanie
w calosci z naszej dzialki a true w przyszlosci podzielenie terenu dla wnuk6w. Zatwierdzona
droga dalaby r6wniez mozliwosc wykorzystania nieUZytk6w, kt6re znajduj,! siy naprzeciwko
naszej dzialki, na tereny rekreacyjne dla mieszkailc6w osiedla. Dostyp do teren6w zielonych
w naszej dzielnicy mamy bardzo zawyzony.".
Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosku nie uwzgl~dnic.
Wyjasnienia:
Dzialka nr: 17611, w obrybie W -42 polozona jest poza granicami obszaru objytego
przyst<lpieniem do sporz,!dzenia miej scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
czysci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic: Taborowej, Antoniego Slonimskiego
i Tadeusza Gajcego. Nie rna formalnej mozliwosci przes,!dzenia mozliwosci dojazdu do
dzialki.
W zakresie potencjalnego przedluzenia ul. Szelburg-Zarybiny od ul. Skaut6w L6dzkich
w kierunku zachodnim wniosku nie uwzglydnia siy. Wnioskowane przedluzenie ul. SzelburgZarybiny jest kolizyjne z istniej,!c,! zabudow,!, a ponadto tworzy nowy korytarz drogowy przez
tereny niezurbanizowane, wystypuj,!ce w zachodniej czysci obszaru i wskazane w Studium
uwarunkowail i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta jako tereny upraw
rolnych. Zgodnie z art. 9 ust. 4 oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym projekt planu miejscowego sporz'!dza siy zgodnie
z zapisami studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta oraz

przepisami odrybnymi, odnosz"!cymi siy do obszaru objytego planem. Na terenach upraw
rolnych Studium dopuszcza wyl,,!cznie rozbudowy istniej,,!cej zabudowy zagrodowej
i tworzenie nowych siedlisk w przypadku wydzielenia nowego gospodarstwa rolnego
o wielkosci przekraczaj"!cej sredni,,! wielkosc gospodarstwa w gminie. Ograniczone prawo do
zabudowy ustalone w Studium wskazuje na niezasadnosc prowadzenia nowych drog przez te
tereny.

PREZYDENT MIASTA

Hanna ZDANOWSKA

