
ZARZ1\DZENIE Nr1765 NII/18 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia Alt twt~<) 2018 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: Rokieinskiej, Tadeusza Gajeego 

i Zakladowej. 

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 z dnia 
27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1073 i 1566), w wykonaniu uchwaly Nr XXVV660116 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przyst,!pienia do sporz,!dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla cz~sci obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic: 
Rokicinskiej, Tadeusza Gajcego i Zakladowej 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Rozpatruj~ wnioski zlozone w zwi'!Zku z ogloszeniem 0 przyst,!pieniu 
do sporz,!dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz~sci obszaru 
miasta Lodzi polozonej w rejonie ulic: Rokicinskiej, Tadeusza Gajcego i Zakladowej, zgodnie 
z rozstrzygni~ciem, stanowi,!cym zal'!cznik do zarz,!dzenia. 

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

Hanna ZDANOWSKA 



Zah!cznik 
do zarz~dzenia Nr ,165 NIl/I 8 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia A~ cAM~ 2018 r. 

Rozstrzygni~eie 0 sposobie 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: Rokicinskiej, 

Tadeusza Gajeego i Zakladowej. 

W okresie przewidzianym przez ustaw~ z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. od 22marca 2016 r. do 22 kwietnia 2016 r., wplynely 
4 wnioski. Zlozone wnioski zostaly ponumerowane w celu ulatwienia ich identyfikacji. 

Wniosek nr 1 
- wplyn~115 kwietnia 2016 r., 
- zlozony przez p. Przemyslawa Drozdza i p. Malgorzat~ Drozdz, 
- dotyczy terenu przy ul. Zukowskiego bez numeru, dzialka 0 nr ew. 558/1 i 590, 
obr~b W-40. 

Wnioskodawey wnosz~ 0 mozliwose scalenia dzialki 0 nr ew. 558/1 z dzialk~ nr 590, 
obr~b W-40. Wskazuj~, ze dzialka nr 558/1 jest paskiem ziemi, kt6ry pierwotnie mial 
stanowie drog~, ale na skutek przeksztaken zwi¥anych z zagospodarowaniem przestrzennym 
stal si~ kawalkiem ziemi, kt6ry ze wzgl~du na polozenie nie moze i nie spelnia warunk6w 
drogi (moze bye to dojazd do dzialki 590, ale dojazd do niej jest z ul. Wybickiego). 
Wnioskodawcy nadmieniaj~, ze wyst~powali juz w latach 2007 i 2001 do Urz~du Miasta 
Lodzi z w/w. prosb~, ale otrzymywali informacje, ze wszcz~to post~powanie w celu 
rozpoznania nieruchomosci i ze dzialka jest drog~ i wymaga zmiany w planach. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil wniosek uwzgl~dnic. 

Wyjasnienia: 
Dzialki wymlemone we wniosku zostan~ wl~czone do teren6w przeznaczonych 

pod zabudow~ mieszkaniow~. 

Wnioseknr2 
- wplyn~122 kwietnia 2016 r., 
- zlozony przez p. Danut~ Walczak oraz p. Ew~ (nazwisko nieczytelne), p. Ann~ 
Sosnowsk~, p. Krzysztofa Potulskiego, p. Sebastiana Zawickiego i p. Dariusza 
Gomulaka, 
- dotyczy przejscia na tylach posesji polozonych przy ul. Gliszczyllskiego i S~dziwoja 
(tj. ul. Wemyhory). 

Wnioskodawey wnosz~ 0 zlikwidowanie przeJSCla znajduj~cego si~ na tylach posesji. 
Zaznaczaj~, ze teren ten byl do 2000 roku wlasnosci~ PKP Zaklad Nieruchomosci i w6wczas 
cz~se tego terenu byla przedmiotem dzierzawy. Informuj~, ze 2000 roku PKP przekazalo ten 
teren Urz~dowi Miasta L6dz, a zgoda na dalsz~ dzierzaw~ uzyskana w 2004 roku 
od Prezydenta Miasta Lodzi zostala wycofana przez Naczelnika Delegatury L6dz Widzew, 
przy czym powody, dla kt6rych Naczelnik zmienil decyzj~ nie zostaly wnioskodawcom 
przedstawione. Zdaniem wnioskodawc6w, prowadzona korespondencja pomi~dzy 



zainteresowanymi stronami tj. mieszkaitcami ulic: S<rdziwoja i Gliszczynskiego a Urz<rdem 
Dzielnicowym L6di Widzew, przez te wszystkie lata nie przyniosla korzystnego rezultatu. 
Wnioskodawcy uzasadniajq sw6j wniosek potrzebq zapewnienia mieszkaitcom podstawowego 
komfortu zycia w postaci bezpieczenstwa. Wskazujq, ze przejscie jest wykorzystywane 
przez osoby powracajqce z pobliskiego baru, zachowujqce si<r w spos6b odbiegajqcy 
od przyj<rtych norm. Informujq 0 fakcie kilkakrotnego okradania posesji oraz 0 tym, 
ze policjanci podczas wizji okreslili to miejsce jako "patogennym". Dodajq, ze juz 
dwukrotnie, w wyniku prawdopodobnie rzuconego niedopalka mialy miejsce pozary, kt6re 
raz na skutek szybkiej reakcji jednego z mieszkaitc6w obszaru, a raz interwencji straZY 
pozamej zakonczyly si<r tylko wypaleniem polaci suchej trawy i malych krzew6w. Ponadto 
zauwaZajq, ze osoby wracajqce z dzialek, przechodzqce tq sciezkq wyrzucajq smieci, co nie 
tylko zanieczyszcza okolice ale staje si<r tez powodem nieprzyjemnego zapachu. W opinii 
wnioskodawc6w istniejqcy kiedys r6w przy torach dzis jest pelen smieci, gruzu i innych 
odpad6w, kt6rych dzialkowcy pozbywajq si<r, skracajqc drog<r na przystanek autobusowy. 
Wnioskodawcy prezentujq poglqd, ze polqczenie plotami posesji zapewni im bezpieczenstwo, 
a w zaden negatywny spos6b nie wplynie na komunikacj<r mieszkanc6w, bowiem cale male 
osiedle (S<rdziwoja, Rzepichy, Relaksowa) rna bezposredni dost<rp zar6wno do ulic 
Rokicinskiej oraz Przylesie. WyraZajq nadziej<r, ze przy rozpatrzeniu ich prosby zostanie 
wzi<rta pod uwag<r poprawa jakosci zycia mieszkanc6w ul. S<rdziwoja oraz Gliszczynskiego. 

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

Wyjasnienia: 
Wniosek uwzgl<rdniony w zakresie dotyczqcym wlqczenia cz<rsci terenu, kt6rego 

dotyczy wniosek, w tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Umozliwi to 
ewentualny wykup cz<rsci dzialek, kt6re nie b<rdq pelnic funkcji komunikacyjnej, przez osoby 
dysponujqce prawami do sqsiednich nieruchomosci. Tym samym mozliwe b<rdzie bardziej 
racjonalne zagospodarowanie tych fragment6w. 

Wniosek nieuwzgl<rdniony w zakresie calkowitej likwidacji ciqgu komunikacyjnego 
wymienionego we wniosku. ul. Wemyhory moze zyskac istotne znaczenie dla ukladu 
komunikacyjnego w tej cz<rsci obszaru obj<rtego przystqpieniem do sporzqdzenia planu 
(zar6wno pod wzgl<rdem komunikacji kolowej, jak i pieszo-rowerowej). Obecnie 
przy ul. Wemyhory znajdujq si<r pojedyncze zjazdy prowadzqce do dzialek z zabudowq 
mieszkaniowq, ponadto mozliwe jest wydzielenie kolejnych dzialek budowlanych w dalszej 
cz<rsci obszaru, dla kt6rych ul. Wemyhory wraz z jej ewentualnym przedluZeniem moze 
spelniac funkcj<r dojazdu. W zwiqzku z tym, a takze w swietle faktu, ze uklad komunikacyjny 
w tej cz<rsci obszaru moze wymagac przeksztalcen z uwagi na klas<r technicznq 
ul. Rokicinskiej, niemozliwe jest wykluczenie potrzeby istnienia tej drogi. Nalezy podkreslic, 
ze sygnalizowany przez wnioskodawc6w problem, dotyczqcy zagrozen bezpieczenstwa, moze 
zostac zredukowany poprzez odpowiednie zagospodarowanie ulicy. Na zakonczeniu 
ul. Wemyhory jest mozliwa realizacja terenu zieleni urzqdzonej, co doprowadziloby 
do wzrostu liczby uzytkownik6w ciqgu komunikacyjnego, kt6rego dotyczy wniosek. 
W wyniku zmiany liczby obserwator6w oraz poprawy jakosci zagospodarowania powinno 
wzrosnqc znaczenie dozoru spolecznego w tej przestrzeni, co korzystnie wplyn<rloby 
na bezpieczenstwo w obszarze. Ponadto nalezy zwr6cic uwag<r, ze ul. Wemyhory zostala 
ostatnio zmodemizowana, co mialo na celu m.in. popraw<r jakosci uzytkowania. 



Wniosek nr3 
- wplyn'}122 kwietnia 2016 r., 
- zlozony przez p. Mariusza J aszeckiego, 
- dotyczy terenu przy ul. Rokicinskiej 299/301, dzialki 0 nr. ew. 433/3 i 433/4, obrltb 
W-40. 

Wnioskodawca wnosi 0 wyraZenie zgody na przeznaczenie ww. dzialki nr 433/3 i 433/4 
obrltb W -40, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, na cele zabudowy: 

• mieszkaniowej wie1orodzinnej - do wysokosci 6 kondygnacji, 
• biurowo-uslugowej - do wysokosci 6 kondygnacji, 
• handlowej - pow. sprzedaZy pow. 2000 m2

. 

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

Wyjasnienia: 
Wniosek czltsciowo uwzglltdniony w zakresie przeznaczenia terenu. Dzialki wskazane 

we wniosku bltd'} mialy w projekcie planu przeznaczenie zgodne z ustaleniami studium 
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, ktore dla tej 
czltsci obszaru przewiduje m.in. przeznaczenie uslugowe. Tym samym mozliwa bltdzie 
realizacja na przedmiotowych dzialkach funkcji biurowo-uslugowej. W zakresie pozostalych 
funkcji wskazanych przez wnioskodawclt wniosek nie moze zostae uwzglltdniony z uwagi 
na sprzecznose wymienionych funkcji z obowi<}Zuj'}cym studium uwarunkowan i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi, a takze konflikt z istniej,}cym 
zagospodarowaniem okolicznych dzialek. Dla fragmentu obszaru objlttego planem, w ktorym 
znajduj'} silt przedmiotowe dzialki, studium przewiduje przeznaczenie produkcyjno-uslugowe, 
bez dopuszczenia realizacji obiektow handlowych 0 powierzchni sprzedaZY powyZej 2000 m2

. 

Wniosek nieuwzglltdniony w zakresie wskainikow i parametrow zagospodarowania 
terenu. Wymienione wskainiki i parametry nie mog'} bye spelnione z uwagi na ustalenia 
obowi<}ZUj'}cego studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lodzi, a takZe charakter istniej,}cego zagospodarowania terenow okolicznych. Wartosci 
wskainikow i parametrow zagospodarowania wynikaj'}ce z obowi<}ZUj'}cego studium bylyby 
niemozliwe do spelnienia dla zabudowy szesciokondygnacyjnej. Ponadto, z uwagi na fakt, 
ze tak wysoka zabudowa nie wystltPuje w obszarze objlttym przyst,}pieniem, wprowadzanie 
jej jest niezasadne ze wzglltdu na koniecznose ochrony ladu przestrzennego. Wskainiki 
i parametry zagospodarowania terenu w projekcie planu zostan,} okreslone z uwzglltdnieniem 
wymagan dotycz'}cych ladu przestrzennego, w oparclU 0 analizlt istniej,}cego 
zagospodarowania. 

Wniosek nr 4 
- wplyn'}125 kwietnia 2016 r. (data stempla pocztowego: 22 kwietnia 2016 r.), 
- zlozony przez p. Alicjlt Gomulak, 
- dotyczy terenu przy zbiegu ulic Wemyhory i Sltdziwoja (od strony torow 
kolejowych). 

Wnioskodawca wnosi 0: 
• zagospodarowanie na ce1e rekreacyjne (np.: skwerek wypoczynkowy, plac zabaw 

dla dzieci, mini-silownia); 



• zbudowanie drogi l~cz~cej ulice Wernyhory i S~dziwoja z ul. Gliszczyllskiego 
(wzdluz tor6w kolejowych); 

• budow~ sciezki rowerowej wzdluz ul. Zakladowej (od ul. Gajcego do J6zefiaka). 

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

Wyjasnienia: 
Wniosek uwzgl~dniony w zakresie zagospodarowania na cele rekreacyjne. 

W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostanie wprowadzone 
takie rozwi~anie, aby umozliwic realizacjt( zagospodarowania rekreacyjnego w ramach 
terenu wymienionego we wniosku. 

Wniosek nieuwzglt(dniony w zakresie zbudowania drogi wzdluz tor6w kolejowych. 
Mozliwosc budowy drogi we wskazanej lokalizacji zostala przeanalizowana, 
z uwzglt(dnieniem przepis6w prawa, reguluj~cych sytuowanie dr6g. Zgodnie z art. 53 ustawy 
z dnia 28 marca 2003 r. 0 transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 z p6in. zm.), 
realizacja drogi w bezposrednim s~siedztwie terenu kolejowego jest niemozliwa. 
Po przeanalizowaniu mozliwosci lokalizacji drogi stwierdzono, ze jej realizacja 
we wskazanym przez wnioskodawct( miejscu z zachowaniem odleglosci wymaganych 
przepisami prawa spowodowalaby znacz~ce zmniejszenie powierzchni s~siaduj~cych 

teren6w, a korzysci z takiego rozwi~ania bylyby niewsp61mierne do strat. Zaproponowane 
zostan~ natomiast inne przeksztalcenia ukladu komunikacyjnego, maj~ce na celu 
usprawnienie komunikacji w przedmiotowej cz~sci obszaru objt(tego przyst~pieniem 

do sporz~dzenia planu. 

Wniosek uwzglt(dniony w zakresie mozliwosci realizacji sciezki rowerowej wzdluz 
ul. Zakladowej. W projekcie planu zostanie przewidziana mozliwosc wykonania takiej sciezki 
w pasie drogowym ul. Zakladowej. Nalezy podkreslic, ze faktyczna realizacja inwestycji 
oraz ustalenie jej terminu nie znajduje si~ w zakresie przedmiotowym miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego; projekt planu przewiduje zasady docelowego 
zagospodarowania teren6w. 

d&t;;l 
Hanna ZDANOWSKA 


