
ZARZ1\DZENIE Nr r9gs NII/18 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia I/Z marca 2018 r. 

w sprawie rozpatrzenia uwag zlozonych do wylozonego do publicznego wgl~du 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz~sci obszaru 

miasta Lodzi polozonej w rejonie Alei Tadeusza Kosciuszki i uUc: Andrzeja Struga, 
Stefan a Zeromskiego, Marii Sklodowskiej-Curie, L~kowej, 

Generala Lucjana ZeUgowskiego i 6 Sierpnia. 

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 12 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 XXXVII936/16 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 19 paidziemika 2016 r. w sprawie przyst~pienia do sporz~dzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz((sci obszaru miasta Lodzi 
polozonej w rejonie Alei Tadeusza Kosciuszki i ulic: Andrzeja Struga, Stefana Zeromskiego, 
Marii Sklodowskiej-Curie, L¥owej, Generala Lucjana Zeligowskiego i 6 Sierpnia. 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Rozpatruj(( uwagi zlozone do wylozonego do publicznego wgl~du projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz((sci obszaru miasta Lodzi 
polozonej w rejonie Alei Tadeusza Kosciuszki i ulic: Andrzeja Struga, Stefana Zeromskiego, 
Marii Sklodowskiej-Curie, L¥owej, Generala Lucjana Zeligowskiego i 6 Sierpnia, zgodnie 
z rozstrzygni((ciem, stanowi~cym zal~cznik do niniejszego zarz~dzenia. 

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



Zal~cznik 

do zarz~dzenia Nr t:f985 NUll 8 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia tfz marca 2018 r. 

Rozstrzygni~cie 0 sposobie rozpatrzenia uwag zlozonych do wylozonego do publicznego 
wghldu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz~sci 

obszaru miasta Lodzi polozonej w rejonie Alei Tadeusza Kosciuszki i ulic: Andrzeja 
Struga, Stefana Zeromskiego, Marii Sklodowskiej-Curie, L~kowej, 

Generala Lucjana Zeligowskiego i 6 Sierpnia. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cztrsci obszaru 
miasta Lodzi polozonej w rejonie Alei Tadeusza Kosciuszki i ulic: Andrzeja Struga, 
Stefana Zeromskiego, Marii Sklodowskiej-Curie, L~owej, Generala Lucjana Zeligowskiego 
i 6 Sierpnia zostal wylozony do publicznego wgl~du w okresie od 28 grudnia 2017 r. do 26 
stycznia 2018 r. W terminie wyznaczonym do wnoszenia uwag dotycz~cych proj ektu planu, 
tj. do dnia 16 lutego 2018 r., wplyntr10 16 uwag. 

Uwaganr 1 

- wplyntr1a dnia 29 stycznia 2018 r. 
- dotyczy dzialki przy ul. Pogonowskiego 53 - dzialka nr 97/10 obr. P-19 

Pani Ewa Pasieka i Pani Anna Zalewska zloZyly uwagtr dotycz~c~ zmiany przeznaczenia 
dzialki 0 nr. 178 w terenie oznaczonym symbolem 6.5.V. Zgodnie z projektem planu, 
dla tego obszaru (6.5.V) przeznaczeniem podstawowym ustala sitr: tereny zabudowy 
uslugowej, a przeznaczeniem uzupelniaj~cym ustala sitr: zabudowtr mieszkaniow~. 

W projekcie planu naleZy wprowadzic zmiantr aby przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa 
zostalo ustalone jako przeznaczenie podstawowe na r6wni z zabudow~ uslugow~. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwzgl~dnic uwag~. 

Wyjasnienie: 

Zmiana planu polegaj~ca na wprowadzeniu mozliwosci lokalizacji zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej na terenie uslugowym poszerzy mozliwosci inwestycyjne terenu, 
co moze przyczynic sitr do jego szybszego zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu. 

Uwaga nr2 

- wplyntr1a dnia 29 stycznia 2018 r. 
- dotyczy dzialki przy ul. Pogonowskiego 51 - dzialka nr 99 obr. P-19 

Pani Ewa Pasieka i Pan Marek Pasieka zlozyli uwagtr dotycz~c~ zmiany przeznaczenia 
dzialki 0 nr. 178 w terenie oznaczonym symbolem 6.5.V. Zgodnie z projektem planu, dla 
tego obszaru (6.5.V) przeznaczeniem podstawowym ustala sitr: tereny zabudowy uslugowej, 
a przeznaczeniem uzupelniaj~cym ustala sitr: zabudowtr mieszkaniow~. W projekcie planu 
naleZy wprowadzic zmiantr aby przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa zostalo ustalone jako 
przeznaczenie podstawowe na r6wni z zabudow~ uslugow~. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwzgl~dnic uwag~. 
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Wyjasnienie: 

Zmiana planu polegaj,!ca na wprowadzeniu mozliwosci lokalizacji zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej na terenie uslugowym poszerzy mozliwosci inwestycyjne terenu, 
co moze przyczynie siy do jego szybszego zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu. 

Uwaga nr3 

- wplynyla dnia 61utego 2018 r. 
- dotyczy dzialki przy ul. Pogonowskiego 51 - dzialka nr 97110 obr. P-19 

Pani Lidia Lficka-Tomczyk wlasciciel TOP-NAR - Narzfidzia Profesjonalne Sp. J. zlozyla 
uwagy aby przeznaczenie podstawowe dzialki nr 9711 0 zostalo zmienione z przeznaczenia 
"zabudowa uslugowa" na przeznaczenie podstawowe "zabudowa uslugowa i mieszkaniowa". 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwzgl~dnic uwagfi. 

Wyjasnienie: 

Zmiana planu polegaj,!ca na wprowadzeniu mozliwosci lokalizacji zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej na terenie uslugowym poszerzy mozliwosci inwestycyjne terenu, 
co moze przyczynie siy do jego szybszego zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu. 

Uwaganr4 

- wplynyla dnia 12 lute go 2018 r. 
- dotyczy dzialki przy ul. 28. Pulku Strzelc6w Kaniowskich 30 - dzialka nr 97/9 obr. P-19 

Pan Marek Pawlak i Pani Barbara Pawlak zloZyli uwagy aby w projekcie planu 

miejscowego wprowadzono nastypuj,!ce zmiany: 
1. Zmiana przeznaczenia dzialki z uslugowej na mieszkalno-uslugow,!, 
2. Mozliwose zabudowy pierzejowej (takjak na s,!siedniej nieruchomosci). 
Trese uwagi wnioskodawcy uzasadniaj,! planowanymi zamierzeniami inwestycyjnymi. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwzgl~dnic uwag~. 

Wyjasnienie: 

Zmiana planu polegaj,!ca na wprowadzeniu mozliwosci lokalizacji zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej oraz zmiany linii zabudowy na liniy pierzejow,! poszerzy mozliwosci 
inwestycyjne terenu, co moze przyczynie siy do jego szybszego zagospodarowania zgodnie 
z ustaleniami planu. 

Uwaganr5 

- wplynyladnia 131utego 2018 r. 
- dotyczy dzialki przy ul. Lipowej 73 - dzialka nr 41/3 obr. P-20 

Pani Dorota Wroblewska - Zast~pca Dyrektora Krajowego Centrum Ochrony 
Radiologicznej w Ochronie Zdrowia zlozyla uwagy, w kt6rej zwr6cila siy 0 uwzglydnienie 
w projekcie planu miejscowego usytuowania docelowej siedziby KCOR w nieruchomosci 
przy ul. Lipowej 73. Obecnie realizowane S,! procedury ustanawiaj,!ce trwaly zarz'!d na rzecz 
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Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej wobec nieruchomosci przy ulicy Lipowej 73 
celem utworzenia docelowej siedziby Centrum. 

Zadania Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej zostaly okreslone w art. 33 ust. 3 i 4 oraz 
uszczeg61owione w rozporz,!dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie 
organizacji, trybu dzialania i szczeg610wych zadan Krajowego Centrum Ochrony 
Radiologicznej w Ochronie Zdrowia (Dz. U. z 2006 r. Nr 85, poz. 592 oraz z 2011 r., Nr 35, 
poz. 180). Do najwaZniejszych zadan jednostki nalezy monitorowanie stanu ochrony 
radiologicznej wynikaj,!cego ze stosowania promieniowania jonizuj,!cego w celach 
medycznych oraz przeprowadzanie okresowej oceny dawki dla ludnosci, wynikaj,!cej 
z medycznych zastosowan promieniowania jonizuj,!cego. Dodatkowo, jednostka zapewnia 
wsparcie merytoryczne i fachowe doradztwo wlasciwym kom6rkom organizacyjnym 
wojew6dzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych w zakresie medycznych zastosowan 
promieniowania jonizuj,!cego, a ponadto opracowuje metody i procedury badan parametr6w 
technicznych urz'!dzen radiologicznych. Ponadto, do obligatoryjnych zadan KCOR naleZy 
opiniowanie projekt6w przepis6w w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta. WaZllym 
aspektem dzialalnosci jest r6wniez prowadzenie dzialalnosci szkoleniowej z zakresu ochrony 
radiologicznej, a takZe opracowanie, tlumaczenie oraz publikowanie materia16w 
szkoleniowych. W ramach KCOR funkcjonuj,! dwa laboratoria: Dozymetrii i Kontroli Jakosci 
prowadz'!ce wyl,!cznie fizyczne pomiary nie niszcz'!ce. Laboratoria nie prowadz,! zadnej 
dzialalnosci zwi'!Zanej z wytwarzaniem b'!dz emisj,! substancji promieniotw6rczych lub 
chemicznych. W zwi'!Zku z projektowan,! nowelizacj,! ustawy - Prawo atomowe zadania 
KCOR zostan,! istotnie rozszerzone. W swietle nowelizowanych przepis6w, opr6cz 
dotychczasowej dzialalnosci, do zadan jednostki nalezec b~dzie r6wniez obsluga 
administracyjno-techniczna komisji ds. procedur i audyt6w klinicznych zewn~trznych 

w zakresie opracowania wzorcowych procedur radiologicznych, prowadzenia audyt6w 
klinicznych zewn~trznych oraz przeprowadzania okresowej oceny jakosci wykonywania 
badan przesiewowych. Ponadto katalog zadan jednostki zostanie poszerzony 0 prowadzenie 
Centralnego Rejestru Danych 0 Ekspozycjach Medycznych oraz Centralnego Rejestru 
Ekspozycji Niezamierzonych i NaraZen Przypadkowych. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzgl~dnic uwagi. 

Wyjasnienie: 

Nie uwzgl~dnienie uwagi wynika ze wzgl~d6w formalnych. Projekt planu umozliwia 
lokalizacj~ wnioskowanej funkcji w ramach przeznaczenia terenu. Z tego wzgl~du projekt 
planu nie wymaga zmiany ustalen. 

Uwaga nr6 

- wplyn~la dnia 14lutego 2018 r. 
- dotyczy dzialki przy ul. S. Zeromskiego 56 - dzialka nr 242/3 obr. P-19 

Pan Marcin Kosior zlozyl uwag~ 0 wprowadzenie nast~puj,!cej zmiany w projekcie planu 
miejscowego: wprowadzenie w terenie 3.7.ZP/PP jako funkcji uzupelniaj,!cej uslug kultu 
religijnego. Na terenie dzialki jest zlokalizowany obiekt dawnego Kosciola Braci Morawskich 
- wpisany do rejestru zabytk6w. Proponowana zmiana w projekcie planu umozliwi 
utrzymanie historycznej funkcji zabytkowego obiektu kosciola 
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Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwzgl~dnic uwag~. 

Wyjasnienie: 

Zmiana projektu planu polegajqca na rozszerzeniu przeznaczenia uzupelniajqcego terenu 
3.7.ZP/PP 0 uslugi kultu religijnego zabezpieczy mozliwose wykorzystania obiektu dawnego 
kosciola zgodnie zjego pierwotnq funkcjq. 

Uwaga nr7 

- wplynyla dnia 15 lute go 2018 r. 

- dotyczy dzialki przy ul. 28 Pulku Strzelc6w Kaniowskich 41 - dzialka nr 80 obr. P-19 

Pan Radoslaw Kacprzak zlozyl uwagy w kt6rej kwestionuje czyse ustalen przyjytych 
w projekcie planu miejscowego dotyczqce dzialki 0 nr. 80. R6wnoczesnie, w oparciu 
o art. 19 ust. 1 i 2 ustawy wnioskuje 0 stwierdzenie koniecznosci dokonania zmian 
w przedstawionym projekcie planu miejscowego z uwzglydnieniem zlozonych uwag do 
projektu planu we wskazanej jego czysci, gdyz w obecnej postaci projekt planu dotyczqcy 
dzialki nr 80 narusza zasady uchwalania plan6w miejscowych. W szczeg61nosci zasady 
proporcjonalnosci i zasady racjonalnosci postypowania poprzez brak wywai:enia interesu 
publicznego i interesu prywatnego wlasciciela dzialki nr 80 oraz arbitralnego, 
nieuwzglydniajqcego dotychczasowego sposobu zagospodarowania i korzystania z dzialki 
nr 80 przez jego wlasciciela, uniemozliwiajqc gospodarcze i spoleczne wykorzystanie 
budynku zlokalizowanego na tej dzialce oraz kontynuacjy zamierzen budowlanych 
zmierzajqcych do pelnego wykorzystania mozliwosci inwestycyjnych tej dzialki. 

Trese uwagi wnioskodawca uzasadnia w nastypujqcy spos6b - cyt: "Jestem wlascicielem 
nieruchomosci polotonej przy ul. 28 Pulku Strzelcow Kaniowskich 41 stanowiqcej dzialkf 
nr 80. NieruchomoH: ma regularny ksztalt i powierzchnif 4.704 m2 pozwalajqcq na realizacjf 
szeregu inwestycji. Na nieruchomosci znajduje sif obecnie kamienica, zajmujqca prawie calq 
szerokose nieruchomosci i graniczqca bezposrednio z ul. 28 Pulku Strzelcow Kaniowskich. 
Kamienica ze wzglfdu na wewnftrzny uklad komunikacyjny kamienicy nie mote bye 
wyburzona cZfsciowo lecz wylqcznie rozebrana calkowicie. Kamienica jest w stanie 
wymagajqcym powatnego remontu. W dniu 26 paidziernika 2017 r. dokonano do Wydzialu 
Urbanistyki i Architektury Urzfdu Miasta Lodzi, zgloszenia robot budowlanych polegajqcych 
na: 1) naprawie dachu i obrobek, 2) naprawie tynkOw, 3) wymianie stolarki, 4) wymianie 
podl6g. oprocz prac wymienionych w zgloszeniu wykonywane bfdq prace remontowe nie 
wymagajqcych zgloszenia. Bfdq to mifdzy innymi: naprawy instalacji elektrycznej, wymiana 
instalacji wodnej i kanalizacyjnej, rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania, montat 
kaloryferow, prace naprawcze sufitow, klatek schodowych oraz wiele innych prac 
koniecznych przy remoncie. Prace te jut zostaly rozpoczfte oraz zaciqgnifto jut zobowiqzania 
finansowe na poczet remontu. Zawierane sq takie przedwstfpne umowy na najem lokali w 
odremontowanej kam ien icy. Po wyremontowaniu kamienicy planujf dobudowae osiedle 
mieszkaniowe na co pozwala wielkose i ksztalt nieruchomosci. W tym celu zamierzam zmienie 
zlotony jut w ubieglym roku wniosek 0 warunki zabudowy na osiedle mieszkaniowe, ktory 
zakladal wyburzenie kamienicy. Cala nieruchomose do tej pory ma charakter dzialki 
budowlanej i wykorzystywana jest zgodnie z tym przeznaczeniem. 
Projekt planu miejscowego przewiduje podzial nieruchomosci na trzy cZfsci 0 r6tnym 
przeznaczeniu. CZfse, srodkowa rozdzielajqca nieruchomose jest terenem oznaczonym 
symbolem 7. 6.ZP 0 przeznaczeniu podstawowym: teren zieleni urzqdzonej publicznej. 
Przeznaczenie uzupelniajqce obejmuje m.in. tereny rekreacji, dojscia i dojazdy do budynkOw, 
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drogi rowerowe. Ta cZfSC nieruchomosci stanowi przedlutenie terenu oznaczonego symbolem 
7.6 ZP zlokalizowanego na cZfsci dzialki nr 79119, stanowiqc jego przedlutenie 
do ul. 28 Pulku Strzelcow Kaniowskich. Pozostala CZfSC nieruchomosci jest terenem 
oznaczonym symbolem 7.1.MWIU (czfSC, polnocna) i 7.2.MWIU (czfSC poludniowa). 
Przeznaczenie podstawowe terenow oznaczonych tymi symbolami jest zgodne 
z dotychczasowym sposobem zabudowy i zagospodarowania oraz sposobem wykorzystywania 
nieruchomosci. 
Przewidziane w projekcie planu miejscowego podzielenie nieruchomosci na trzy odrfbne 
CZfsci 0 rotnym przeznaczeniu spowoduje niemotnosc, realizacji zamierzen inwestycyjnych 
zakladajqcych wykorzystanie na ich potrzeby calego obszaru nieruchomosci, w tym tej cZfsci 
srodkowej oraz sprawi, ze po podziale pozostanq dwie male dzialki po ok. 1. 700 m , ktorych 
motliwosci i atrakcyjnosc inwestycyjna w porownaniu do stanu wyjsciowego jest wrfcz 
minimalna. Podzial nieruchomosci na trzy tereny 0 zupelnie odmiennych przeznaczeniach 
powoduje, te niemotliwy bfdzie jednolity sposob korzystania z dzialki oparty na jej 
dotychczasowym przeznaczeniu i zabudowie. 
Urzqdzenie na srodkowej cZfsci nieruchomosci inwestycji celu publicznego obslugujqcej ruch 
drogowy pomifdzy ul. Zeligowskiego a ul. 28 Pulku Strzelcow Kaniowskich powoduje 
koniecznosc wyburzenia kamienicy przyleglej do ul. 28 Pulku Strzelcow Kaniowskich. 
Dokonujqc tego wyburzenia i rezygnujqc z rozpoCZftych zamierzen inwestycyjnych poniosf 
jako wlasciciel nieruchomosci niepowetowanq szkodf. W dobrej wierze dokonalem zakupu 
kilka lat temu nieruchomosci od Miasta w celach inwestycyjnych, uzyskujqc stosowne decyzje 
o warunkach zabudowy, dzis zas zostalem zaskoczony rozwiqzaniami unicestwiajqcymi moje 
zamierzenia majqce w pelni racjonalny i gospodarczo uzasadniony sens. 
Z tych wzglfdow nie zamierzam wyburzac kamienicy przyleglej do ul. 28 Pulku Strzelcow 
Kaniowskich i kontynuujf jej remont. Nie zamierzam takie rezygnowac z pozostalych 
zamierzen inwestycyjnych na nieruchomosci wykorzystujqcych jej potencjal inwestycyjny 
nieruchomosci. Realizacja zamierzenia planistycznego na nieruchomosci motliwa bylaby 
wylqcznie po wykupieniu przez miasto Lodi mojej nieruchomosci, a takie dzialek nr 79119 
i nr 79120. 
Pragnf podkrdlic takie, te motliwosci realizacji zamierzenia planistycznego motliwajest na 
terenach gminnych polozonych w bezposrednim sqsiedztwie mojej nieruchomosci lub 
terenach prywatnych, lecz nie majqcych takiej motliwosci zagospodarowania jak moja 
nieruchomosc. 
Wskazane powyzej fakty uzasadniajq moim zdaniem wniosek, it projekt planu miejscowego 
w odniesieniu do nieruchomosci stanowiqcej dzialkf nr 80 narusza zasady uchwalania 
planow miejscowych, w szczegolnosci zasadf proporcjonalnosci i zasadf racjonalnosci 
Postfpowania. Organ planistyczny nie wywatyl w sposob wlasciwy interesu publicznego i 
interesu prywatnego, nie przewidzial negatywnych konsekwencji gospodarczych i spolecznych 
w wyniku uniemotliwienia zagospodarowania nieruchomosci zgodnie z jej dotychczasowym 
przeznaczeniem, nie przeanalizowal w sposob wlasciwy realnosci zamierzenia planistycznego 
w kontekScie braku zgody wlascicieli dzialek nr 79119, 79120 oraz mojej na zmiany 
w dotychczasowym sposobie korzystania z tych dzialek, w szczegolnosci na wyburzenie 
polotonych na nich budynkOw i zaniechanie zamiarow inwestycyjnych. Zamierzenie 
planistyczne dotyczqce mojej nieruchomosci ustalone zostalo w sposob arbitralny, 
nieuwzglfdniajqcy dotychczasowego sposobu zagospodarowania i korzystania z tej 
nieruchomosci oraz dzialek nr 79119 i nr 79120, a takie nieuwzglfdniajqcy motliwosci 
realizacji zamierzenia planistycznego na terenach gminnych polotonych w bezposrednim 
sqsiedztwie mojej nieruchomosci lub terenach prywatnych, lecz nie majqcych takiej 
motliwosci zagospodarowania jak moja nieruchomosc. 
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Wobee powytszyeh raeji uzasadnione jest aby projekt planu miejseowego zostal zmieniony 
w ten spos6b, aby ealosc nieruehomosci stanowiqeej dzialkr; nr 80 zostala zakwalijikowana 
do terenu 0 oznaezeniu MWIU i otrzymala jednolite przeznaezenie, zgodne przeznaezeniem 
dotyehezasowym. " 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzgl~dniac uwagi. 

Wyjasnienie: 

Zwiykszenie zasob6w zieleni w dzielnicy miasta, kt6r~ cechuje wysoka intensywnose 
zabudowy i dramatycznie niska, w przeliczeniu na jednego mieszkanca, powierzchnia 
og61nodostypnych teren6w zielonych, jest jednym z gl6wnych ce16w planu miejscowego, 
a jednoczesnie wyrazem polityki miasta dotycz~cej zaspokajania wa.znych potrzeb interesu 
publicznego. Obecne statystyki wykazuj~, ze w obrybie Starego Polesia na 1 mieszkanca 
przypada ok. 0,5 m2 zieleni og6lnodostypnej, co znacznie odbiega od poz~danych standard6w 
wynosz~cych 5 m2

• Skomplikowana struktura funkcjonalna, wlasnosciowa i budowlana 
obszaru uniemozliwia wprowadzenie oczywistych rozwi~an poprawiaj~cych ten stan rzeczy. 
Z tego powodu zaproponoWane w projekcie planu dzialania przestrzenne wymagaj~ 

podejmowania decyzji wi~~cych siy z konieczn~ ingerencj~ w dzialki prywatne wszydzie 
tam, gdzie wykorzystanie zasob6w gminnych jest niemozliwe lub gdzie zasob6w tych brak. 
Nalezy zaznaczye, ze ka.zdorazowe przeznaczenie pod realizacjy funkcji publicznych czysci 
dzialek poprzedzone bylo analiz~ mozliwosci wykorzystania inwestycyjnego pozostalych 
czysci tych dzialek. Projekt planu zaklada zwielokrotnienie wsp6lczynnika ilosci zieleni 
przypadaj~cej na 1 mieszkanca poprzez wyznaczanie zielonych pasa.zy, park6w 
kieszonkowych, wprowadzanie zieleni w przestrzenie uliczne, tworz~cych system wsp6lnie 
powi~anych ze sob~ ci~g6w og6lnodostypnej, wysokiej jakosci przestrzeni miejskiej. 
Zachowanie ci~glosci systemu teren6w publicznych skladaj~cych siy z teren6w publicznych 
polozonych wewn~trz kwartal6w zabudowy oraz odcink6w ulic 0 zwiykszonym udziale 
zieleni jest warunkiem priorytetowym, co uzasadnia wskazanie realizacji czysci zadan 
publicznych na dzialkach obecnie nie stanowi~cych wlasnosci Miasta. Choe nadal ilose 
zieleni przewidziana do realizacji w tym obszarze nie bydzie odpowiadala poz~danym 
standardom, moze jednak stanowie impuls dla korzystnych przemian calego obszaru, 
w szczeg6lnosci wplyn~e na pobudzenie atrakcyjnosci inwestycyjnej. 

Przeprowadzenie przez nieruchomose wskazan~ w uwadze publicznego zielonego 
pasa.zu pozwoli nie tylko na zwiykszenie jakosci estetycznej przestrzeni, ale tez udromienie 
komunikacyjne otwieraj~ce nowe mozliwosci wprowadzenia zabudowy do wnytrza kwartalu, 
kt6rego obecne zainwestowanie kubaturowe 0 bardzo zlej kondycji, dalece odbiega 
od poz~danych standard6w. Mozliwose wymiany istniej~cej i lokalizacji nowej zabudowy 
uksztahowanej w spos6b wykorzystuj~cy bezposredni dostyp do przestrzeni publicznej 
stanowi wartose przekladaj~c~ siy bezposrednio na wzrost atrakcyjnosci calej nieruchomosci, 
zar6wno dla rozwoju zaproponowanej w projekcie planu funkcji uslugowej jak i mieszkalnej. 
Wyznaczenie terenu publicznego skutkowae bydzie przyjyciem przez Miasto obowi~ku 
zagospodarowania oraz biez~cego utrzymania tego terenu. Rozurniej~c jednak argumenty 
przywolane w uwadze, zostan~ podjyte dalsze prace nad projektem planu, kt6rych celem 
bydzie optymalizacja rozwi~an projektowych pod k~tem zagwarantowania mozliwosci 
inwestycyjnych nieruchomosci zgodnie z obowi~uj~cymi standardami. 
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Uwaga nrS 

- wplynyla dnia 15 lute go 2018 r. 
- dotyczy dzialki przy ul. Zeligowskiego 44A - dzialka nr 79/19 obr. P-19 oraz dzialki przy 

ul. Zeligowskiego 46 - dzialka nr 79/20 obr. P-19 

Pan Marek Kacprzak, Pani Ewa Kacprzak, Pani Agata Jaworska-Kacprzak, Pan 
Radoslaw Kacprzak w zlozyli uwagy w kt6rej kwestionuj~ czyse ustalen przyjytych 
w projekcie planu miejscowego dotycz~ce dzialki przy ul. Zeligowskiego 44A 0 nr. 79119 
i dzialki przy ul. Zeligowskiego 46 0 nr. 79/20. R6wnoczesnie, w oparciu 
o art. 19 ust. 1 i 2 ustawy wnioskuj~ 0 stwierdzenie koniecznosci dokonania zmian 
w przedstawionym projekcie planu miejscowego z uwzglydnieniem zlozonych uwag 
do projektu planu we wskazanej jego cZysci, gdyz w obecnej postaci projekt planu dotycz~cy 
dzialki nr 79/19 i dzialki nr 79/20 narusza zasady uchwalania plan6w miejscowych. 
W szczeg6lnosci zasady proporcjonalnosci i zasady racjonalnosci postypowania poprzez brak 
WYWaZenia interesu publicznego i interesu prywatnego wlascicieli dzialki nr 79/19 i nr 79/20 
oraz arbitralnego, nieuwzglydniaj~cego dotychczasowego sposobu zagospodarowania 
i korzystania z obu dzialek przez ich wsp6wlascicieli, uniemozliwiaj~c gospodarcze 
i spoleczne wykorzystanie zabudowan obu dzialek oraz kontynuacjy zamierzen budowlanych 
zmierzaj~cych do stworzenia nowych i poprawienia istniej~cych warunk6w korzystania 
z budynk6w zlokalizowanych na obu dzialkach. 

Trese uwagi wnioskodawcy uzasadnili w nastypuj~cy spos6b - cyt: " Ewa i Marek Kacprzak 
oraz Agata Jaworska-Kacprzak sq wspolwlascicielami dzialki polotonej przy 
ul. Zeligowskiego 44A 0 nr 79119 natomiast Ewa i Marek Kacprzak oraz Radoslaw Kacprzak 
sq wspolwlascicielami dzialki polotonej przy ul. Zeligowskiego 46 0 nr 79120. Obie dzialki 
nr 79119 i nr 79120 pomimo podzialu geodezyjnego i prawnego, stanowiq z gospodarczego 
i funkcjonalnego punktu wid zenia jednq nieruchomosc. Dzialki polqczone sq wspolnymi 
instalacjami: wodnymi, kanalizacyjnymi, elektrycznymi i sieciq centralnego ogrzewania, 
instalacjami teleinJormatycznymi oraz ciqgami komunikacyjnymi. Do niedawna jeszcze 
stanowi/y jednq dzialk? nr 7915, ktora ze wzglfdow prawnych zostala podzielona na dwie. 

Na terenie obu dzialek znajduje sif budynek g16wny 0 powierzchni ok 2.500 m2 oraz kilka 
mniejszych budynkOw 0 lqcznej powierzchni ok. 3.500 m2

. W budynkach znajdujq sif sklepy, 
przychodnie NFZ, gabinety lekarskie, biura oraz powierzchnie towarzyszqce np. magazyny. 
Znajdujq sif tabe nieliczne miejsca parkingowe dla najemcow oraz niewielki parking dla 
klientow. 

Dzialka nr 79120 0 powierzchni 1.920 m2 jest prawie w 100% zabudowana i nie mote 
funkcjonowac samodzielnie, gdyt brak na niej miejsc parkingowych, placu do manewrowania 
samochodow, itp. Dzialka nr 79119 0 powierzchni 2.868 m2 jest zabudowana w ok. 40%. 
Na dzialce znajdujq sif tabe budynki, ktorych obsluga wymaga dostfpu oraz miejsc 
parkingowych. Powierzchnia niezabudowana, dostfpna do utywania, przeznaczona na drogi, 
dojscia, miejsca parkingowe, smietnik i inne urzqdzenia infrastrukturalne niezbfdne 
do funkcjonowania budynkOw zarowno na tej dzialce, jak i na dzialce 79120, wynosi 
ok. 1.300 m2

. 

Projekt planu miejscowego przewiduje przecifcie dzialki nr 79119 na dwie bez mala rowne 
cZfsci. CZfSC przylegajqca do dzialki 79120 jest terenem oznaczonym symbolem 7.6.ZP 
o przeznaczeniu podstawowym: teren zieleni urzqdzonej publicznej. Przeznaczenie 
uzupelniajqce obejmuje m. in. tereny rekreacji, dojscia i dojazdy do budynkOw, drogi 
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rowerowe. Pozostala cZfjSC dzialki nr 79119 jest terenem oznaczonym symbolem 7.1.MWIU 
Przeznaczenie podstawowe terenu oznaczonego tym symbolem jest zgodne z dotychczasowym 
sposobem zabudowy i zagospodarowania oraz sposobem wykorzystania dzialki nr 79119. 
Podzial dzialki nr 79119 na dwa tereny 0 zupelnie odmiennych przeznaczeniach powoduje, 
te niemotliwy bfjdzie jednolity sposob korzystania z dzialki oparty na jej dotychczasowym 
przeznaczeniu i zabudowie. Urzqdzenie na polowie powierzchni dzialki inwestycji celu 
publicznego obslugujqcej ruch drogowy pomifjdzy ul. Zeligowskiego a ul. 28 Pulku Strzelcow 
Kaniowskich spowoduje zredukowanie dostfjpnego, niezabudowanego terenu niemal do zera. 
Niemotliwe bfjdzie ulokowanie na terenie nieruchomosci nadziemnych miejsc parkingowych 
dla najemcow lokali utytkowych i ich klientow, utrudniony lub uniemotliwiony zostanie 
dostfjp do cZfjsci budynkOw na dzialce nr 79119 i nr 79120, nie bfjdzie miejsca na ustawienie 
smietnikOw na segregowane odpady, ktore ze wzglfjdu liczbfj i powierzchnifj lokali wymagajq 
takie stosunkowo duto miejsca. Niemotliwe bfjdzie zabezpieczenie placu do zawracania 
samochodu straty potarnej. Podsumowujqc, nalety jednoznacznie stwierdzic, te niemotliwe 
bfjdzie normalne, zgodne z przepisami oraz wymaganiami i przyjfjtymi standardami 
funkcjonowanie lokali utytkowych zlokalizowanych na dzialce nr 79119 i nr 79120 w zakresie 
uslug i handlu. Nalety w tej sytuacji liczyc, sifj z tym, te ponad 40 firm (w tym blisko polowa 
to lekarze), czyli blisko 250 osob swiadczqcych uslugi albo calkowicie zrezygnuje 
z prowadzenia dzialalnosci w tym miejscu albo poniosq oni dotkliwe straty w skutek 
niezadawalajqcej obslugi ich klientow. Nie trzeba udowadniac, te straty te przelotq sifj takie 
na istotnq szkodfj dla wlascicieli dzialki nr 79119 i nr 79120 oraz w sposob znaczqcy odbijq sifj 
na wartosci tych nieruchomosci. Realizacja zamierzefz planistycznych w odniesieniu 
do dzialki nr 79119 jest rownoznaczna z wyrzqdzeniem bezposredniej szkody wlascicielom 
dzialki nr 79119 i nr 79120. 
Podkreslenia wymaga, te ze wzglfjdu na wskazane okolicznosci wlasciciele dzialki nr 79119 
nie zamierzajq zrezygnowac z dotychczasowej zabudowy tej dzialki, ktora koliduje 
z przeznaczeniem polowy dzialki na teren komunikacyjny i urzqdzonej zieleni. Dodatkowo 
jeszcze wlasciciele, w oparciu 0 decyzif! 0 warunkach zabudowy, kofzczq przygotowania 
projektu budowlanego na budynek zlokalizowany w tej cZfjsci dzialki, ktora przewidziana jest 
na teren zieleni urzqdzonej. W najblitszym czasie wystqpiq 0 pozwolenie na budowfj na ten 
budynek. Wskazac ponadto nalety, te realizacja zamierzenia w postaci terenu 
komunikacyjnego na dzialce nr 79119 wymaga wyburzenia budynku mieszkalnego, 
polotonego na dzialce nr 80, zajmujqcego calq szerokosc terenu 7.6.ZP, przylegajqcego 
do ul. 28 Pulku Strzelcow Kaniowskich. Poniewat wlasciciel dzialki nr 80 p. Radoslaw 
Kacprzak nie zamierza wyburzac tego budynku, a dodatkowo jeszcze planuje inwestycje na 
terenie 7.6.ZP w tej cZfjsci, w ktorej zajmuje on cZfjSC dzialki nr 80, oczym szerzej w uwagach 
dotyczqcych tej dzialki, jest malo realne aby zamierzenia planistyczne zostaly zrealizowane, 
chyba te po wykupieniu przez miasto Lodi dzialek nr 79119, nr 79120 i nr 80. 
W sprawie istotna jest takie okolicznosc motliwosci realizacji zamierzenia planistycznego 
w postaci takiej jak przewidziany na dzialce nr 79119 na terenach gminnych polotonych w 
bezposrednim sqsiedztwie dzialki nr 79119 lub terenach prywatnych, lecz nie 
zagospodarowanych z takim stopniem intensywnosci i zabudowanych funkcjonujqcymi 
budynkami jak w przypadku dzialki nr 79119 i nr 79120. Poza wszelkimi innymi wzglfjdami 
realizacja na terenach gminnych zamierzenia planistycznego wymagalaby zdecydowanie 
nitszych nakladow finansowych i nie wywolalaby tak negatywnych konsekwencji 
gospodarczych i spolecznych jak w przypadku dzialek nr 79/19 i nr 79120. 

Wskazane powytej fakty, w naszej ocenie, uzasadniajq wniosek, it projekt planu miejscowego 
w odniesieniu do dzialki nr 79119 i nr 79120 narusza zasady uchwalania planow miejscowych. 
W szczegolnosci zasadfj proporcjonalnosci i zasadfj racjonalnosci postfjpowania. Organ 
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planistyczny nie wywatyl w sposob wlasciwy interesu publicznego i interesu prywatnego, 
nie przewidzial negatywnych konsekwencji gospodarczych i spolecznych w wyniku 
uniemotliwienia wlasciwej obslugi lokali utytkowych polotonych na dzialce 79119 i 79120, nie 
przeanalizowal w sposob wlasciwy realnosci zamierzenia planistycznego w kontekScie braku 
zgody wlascicieli dzialek nr 79119, nr 79120 i nr 80 na zmiany w dotychczasowym sposobie 
korzystania z tych dzialek, w szczegolnosci na wyburzenie polotonych na nich budynkOw 
i zaniechanie zamiarow inwestycyjnych. Zamierzenie planistyczne dotyczqce dzialki nr 79119 
ustalone zostalo w sposob arbitralny, nieuwzglfdniajqcy dotychczasowego sposobu 
zagospodarowania i korzystania z tej dzialki oraz dzialek nr 79120 i nr 80, a talae 
nieuwzglfdniajqcy motliwosci realizacji zamierzenia planistycznego na terenach gminnych 
polotonych w bezposrednim sqsiedztwie dzialki nr 79119 lub terenach prywatnych, lecz nie 
zagospodarowanych z takim stopniem intensywnosci i zabudowy jak w przypadku dzialki 
nr 79119 i nr 79120. 
Niezaletnie od powytszych zastrzeten wnosimy talae aby dzialki nr 79119 i nr 79120 zostaly 
zaliczone do terenow oznaczonych symbolem MWIU, tak jak wszystkie dzialki, ktore stanowiq 
ich otoczenie. Nie ma tadnych merytorycznych powodow do r6tnicowania przeznaczenia 
dzialek przylegajqcych do ul. Zeligowskiego na odcinku od ul. 3 Sierpnia do ul. A. Struga. 
Skoro wszystkie te dzialki sq zaliczone do terenow oznaczonych symbolem MWIU, to rowniet 
dzialki nr 79119 i nr 79120 powinny bye zakwalijikowane do tej samej kategorii 
przeznaczenia. 
Ponadto ze wzglfdu na wydanq decyzjf 0 warunkach zabudowy, ktora dopuszcza wysokose 
zabudowy w g/fbi dzialek do 36 m i wynikajqcq z tego warunku intensywnose zabudowy ok 6, 
wnosimy aby uwzglfdnie w planie miejscowym te ustalenia decyzji i rowniet dopuscie 
intensywnose zabudowy na dzialce nr 79119 i 79120 - maksimum 6 oraz wysokose zabudowy w 
g/fbi dzialki do 36 m. 
Wobec powytszych racji uzasadnione jest aby projekt przedmiotowego planu miejscowego 
zostal zmieniony w ten sposob, aby calosci dzialki nr 79119 zostala zakwalijikowana 
do terenu 7.1.MWIU tak jak jej cZfse polnocna i otrzymala jednolite przeznaczenie, zgodne 
z przeznaczeniem dotychczasowym, a ponadto aby dzialka 79120 rowniet zostala 
zakwalijikowana do terenu MWIU i aby na obu tych dzialkach obowiqzywala intensywnose 
zabudowy maksimum 5 oraz wysokose zabudowy w g/fbi dzialek do 36m." 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzgl~dniac uwagi. 

Wyjasnienie: 

Zwicrkszenie zasob6w zieleni w dzielnicy miasta, kt6r'! cechuje wysoka intensywnosc 
zabudowy i dramatycznie niska, w przeliczeniu na jednego mieszkaiica, powierzchnia 
og6lnodostcrpnych teren6w zielonych, jest jednym z gl6wnych cel6w planu miejscowego, 
a jednoczesnie wyrazem polityki miasta dotycz,!cej zaspokajania waZnych potrzeb interesu 
publicznego. Obecne statystyki wykazuj,!, ze w obrcrbie Stare go Polesia na 1 mieszkaiica 
przypada ok. 0,5 m2 zieleni og6lnodostcrpnej, co znacznie odbiega od poz,!danych standard6w 
wynosz'!cych 5 m2

• Skomplikowana struktura funkcjonalna, wlasnosciowa i budowlana 
obszaru uniemozliwia wprowadzenie oczywistych rozwi'!Zaii poprawiaj,!cych ten stan rzeczy. 
Z tego powodu zaproponowane w projekcie planu dzialania przestrzenne wymagaj,! 
podejmowania decyzji wiClZ,!cych sicr z konieczn,! ingerencj,! w dzialki prywatne wszcrdzie 
tam, gdzie wykorzystanie zasob6w gminnych jest niemozliwe lub gdzie zasob6w tych brak. 
Nalezy zaznaczyc, ze kaZdorazowe przeznaczenie pod realizacjcr funkcji publicznych czcrsci 
dzialek poprzedzone bylo analiz,! mozliwosci wykorzystania inwestycyjnego pozostalych 
czcrsci tych dzialek. Projekt planu zaklada zwielokrotnienie wsp6lczynnika ilosci zieleni 
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przypadaj,!cej na 1 mieszkanca poprzez wyznaczanie zielonych pasaZY, park6w 
kieszonkowych, wprowadzanie zieleni w przestrzenie uliczne, tworz'!cych system wsp6lnie 
powiC!Zanych ze sob,! ci,!g6w og6Inodost~pnej, wysokiej jakosci przestrzeni miejskiej. 
Zachowanie ci,!glosci systemu teren6w publicznych skladaj,!cych si~ z teren6w publicznych 
polozonych wewn'!trz kwartal6w zabudowy oraz odcink6w ulic 0 zwi~kszonym udziale 
zieleni jest warunkiem priorytetowym, co uzasadnia wskazanie realizacji cz~sci zadan 
publicznych na dzialkach obecnie nie stanowi,!cych wlasnosci Miasta. Choe nadal ilose 
zieleni przewidziana do realizacji w tym obszarze nie b~dzie odpowiadala poz,!danym 
standardom, moze jednak stanowie impuls dla korzystnych przemian calego obszaru, 
w szczeg6lnosci wplyn,!e na pobudzenie atrakcyjnosci inwestycyjnej. 

Przeprowadzenie przez nieruchomose wskazan,! w uwadze publicznego zielonego 
pasaZu pozwoli nie tylko na zwi~kszenie jakosci estetycznej przestrzeni, ale tez udromienie 
komunikacyjne otwieraj,!ce nowe mozliwosci wprowadzenia zabudowy do wn~trza kwartalu, 
kt6rego obecne zainwestowanie kubaturowe 0 bardzo zlej kondycji, dalece odbiega 
od poz,!danych standard6w. Mozliwose wymiany istniej,!cej i lokalizacji nowej zabudowy 
uksztahowanej w spos6b wykorzystuj,!cy bezposredni dost~p do przestrzeni publicznej 
stanowi wartose przekladaj,!C'! si~ bezposrednio na wzrost atrakcyjnosci calej nieruchomosci, 
zar6wno dla rozwoju zaproponowanej w projekcie planu funkcji uslugowej jak i mieszkalnej. 
Wyznaczenie terenu publicznego skutkowae b~dzie przyj~ciem przez Miasto obowictzku 
zagospodarowania oraz biez'!cego utrzymania tego terenu. Rozumiej,!c jednak argumenty 
przywolane w uwadze, zostan'! podj~te dalsze prace nad projektem planu, kt6rych celem 
b~dzie optymalizacja rozwiC!Zan projektowych pod k,!tem zagwarantowania mozliwosci 
inwestycyjnych nieruchomosci zgodnie z obowiC!Zuj,!cymi standardami. 

Wskazane w projekcie planu wska.zniki wysokosci i intensywnosci stanowi,! 
zabezpieczenie przed nadmiem,! intensyfikacj,! zabudowy, kt6rych zmiana przyczynilaby si~ 
do pogorszenia warunk6w zamieszkania i obnizenia jakosci przestrzeni. Wskazane 
w projekcie planu wskainiki umozliwiaj,! zagospodarowanie nieruchomosci zgodnie 
z przyj~tymi standardami i warunkami technicznymi wymaganymi dla zabudowy 
mieszkaniowej. 

Uwaga nr9 

- wplyn~la dnia 15 lute go 2018 r. 
- dotyczy dzialki przy ul. Kapitana Stefana Pogonowskiego 57 - dzialka nr 10111 obr. P-19, 

teren 6.9.ZP 

Pan Witold Korulski zlozyl nast~puj,!c,! uwag~ do projektu planu, w kt6rej zawarl ze 
oczekuje jej rzetelnego rozpatrzenia i uwzglydnienia w dalszym procedowaniu nad planem 
dla omawianego obszaru: 
1. Przyjr;cie planu w ksztalcie proponowanym w projekcie uchwaly wraz z zalqcznikami 

przede wszystkim uniemotliwia calkowicie wykonywanie moich praw do dysponowania 
i korzystania z nieruchomosci, ograniczajqc moje prawo wlasnosci. 

2. Nalety podkreSlie, te dzialka obecnie jest zabudowana w 70%, a na jej zabudowr; sklada 
sir; kamienica z 4 niezaletnymi mieszkaniami 0 powierzchni mieszkalnej 270 m.kw. oraz 
zabudowa poJabryczna, w ktorej jest prowadzona dzialalnose gospodarcza. Powierzchnia 
budynkOw gospodarczych to blisko 980 m.kw. W zwiqzku z tym nieruchomose nie br;dzie 
mogla bye utytkowana zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem tj. na cele mieszkalne 
i prowadzenia dzialalnosci i gospodarczej. 
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3. Na dzialce znajduje si~ rowniei komin, ktory w planie nie jest uwzgl~dniony a ktory moim 
zdaniem wymaga ochrony podobnej do innych kominow znajdujqcych si~ w omawianym 
obszarze. Trzeba podkreSlic, ie komin do niedawna byl utytkowany przez jednq z sieci 
komorkowych, a obecnie prowadz~ dzialania zmierzajqce do jego dalszego 
wykorzystywania w celach komercyjnych. 

4. Wprowadzenie planu zagospodarowania przestrzennego w proponowanym ksztalcie 
calkowicie zmienia charakter i przeznaczenie mojej dzialki. Dzialanie takie nie tylko czyni 
niemotliwym korzystanie z mojej nieruchomosci w dotychczasowym zakresie, ale takte 
pozbawia mnie irodla dochodu. 

5. Wprowadzajqc plan zagospodarowania nalety miec na uwadze, te urzqdzenie terenow 
zielonych wymaga wyburzenia istniejqcej zabudowy, budynkOw gospodarczych 
i kamienicy, co niesie za sobq skutki w postaci rozwiqzania umow z podmiotami aktualnie 
prowadzqcymi dzialalnosc gospodarczq z wykorzystaniem mojej dzialki, a przede 
wszystkim powstaje koniecznosc zapewnienia mieszkan obecnym lokatorom. 

6. Obecnie nieruchomosc jest wystawiona na sprzedat, a jej zbyciem zajmuje si~ Agencja 
Freedom Nieruchomosci. Od chwili upublicznienia planu docierajq do mnie niepokojqce 
informacje od posrednika w obrocie nieruchomosciami, te zmiana przeznaczenia mojej 
dzialki powoduje znaczny spadek zainteresowania jej zakupem. Musz~ dodac, te w dwoch 
przypadkach rozmowy te byly mocno zaawansowane. Jednak przeznaczenie mojej dzialki 
do zagospodarowania jako tereny zielone spowodowalo impas negocjacyjny 
z potencjalnymi kupcami. 

7. W przypadku uchwalenia planu, ktory uniemotliwi korzystanie z nieruchomosci 
w dotychczasowym charakterze domagam si~ wykupu przez miasto calej nieruchomosci. 
JednoczeSnie prosz~ 0 naprawienie strat mogqcych powstac w zwiqzku z tym, it 
projektowana znaczqca zmiana przeznaczenia nieruchomosci mote wplynqc niekorzystnie 
na komercyjne wykorzystanie dzialki w okresie procedowania planu zagospodarowania. 
Niepewnosc motliwosci dalszego wykorzystania nieruchomosci mote niekorzystnie 
wplynqc na dziertawcow dzialki, lub spowodowac koniecznosc zaplaty kar umownych czy 
odszkodowan z tytulu koniecznosci rozwiqzania umow. Prosz~ 0 uwzgl~dnienie tych 
wydatkow w prognozie skutkOw finansowych uchwalenia mpzp. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwzgl~dnic uwag~ w zakresie zachowania istniej~cej 
zabudowy poprzemyslowej i budynku mieszkalnego poprzez wyznaczenie terenu 
zabudowy mieszkaniowej z uslugami. 

Zabudowana cz~sc nieruchomosci zostanie przeznaczona pod funkcj~ mieszkaniowCl 
wielorodzinnCl z uslugami. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzgl~dnic uwagi w zakresie przeznaczenia calej 
nieruchomosci pod zabudow~ mieszkaniow~ z uslugami. 

Wyjasnienie: 

Zwi~kszenie zasob6w zieleni w dzielnicy miasta, kt6rCl cechuje wysoka intensywnosc 
zabudowy i dramatycznie niska, w przeliczeniu na jednego mieszkanca, powierzchnia 
og61nodost~pnych teren6w zielonych, jest jednym z g16wnych cel6w planu miejscowego, 
a jednoczesnie wyrazem polityki miasta dotyczClcej zaspokajania wa.znych potrzeb interesu 
publicznego. Obecne statystyki wykazujCl, ze w obr~bie Starego Polesia na 1 mieszkanca 
przypada ok. 0,5 m2 zieleni og61nodost~pnej, co znacznie odbiega od pozCldanych standard6w 
wynoszClcych 5 m2

• Skomplikowana struktura funkcjonalna, wlasnosciowa i budowlana 
obszaru uniemozliwia wprowadzenie oczywistych rozwi'lZan poprawiajClcych ten stan rzeczy, 
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dlatego zaproponowane w projekcie planu dzialania przestrzenne wymagaj,! podejmowania 
decyzji wiC}Z'!cych si« z konieczn,! ingerencj,! w dzialki prywatne wsz«dzie tam, gdzie 
wykorzystanie zasob6w gminnych jest niemozliwe lub gdzie zasob6w tych brak. Nalezy 
zaznaczye, ze kaZdorazowe przeznaczenie pod realizacj« funkcji publicznych na cz«sci 
dzialek poprzedzone bylo analiz,! mozliwosci wykorzystania inwestycyjnego pozostalych 
cz«sci tych dzialek. Projekt planu zaklada zwielokrotnienie wsp6lczynnika ilosci zieleni 
przypadaj,!cej na 1 mieszkanca poprzez wyznaczanie zielonych pasaZY, park6w 
kieszonkowych, wprowadzanie zieleni w przestrzenie uliczne, tworz'!cych system wsp6lnie 
powictzanych ze sob,! ci,!g6w og6lnodost«pnej, wysokiej jakosci przestrzeni miejskiej. 
Zachowanie ci,!glosci systemu teren6w publicznych skladaj,!cych si« z teren6w publicznych 
polozonych wewn'!trz kwartal6w zabudowy oraz odcink6w ulic 0 zwi«kszonym udziale 
zieleni jest warunkiem priorytetowym, co uzasadnia wskazanie realizacji cz«sci zadan 
publicznych na dzialkach obecnie nie stanowi,!cych wlasnosci Miasta. Choe nadal ilose 
zieleni przewidziana do realizacji w tym obszarze nie b«dzie odpowiadala poz,!danym 
standardom, moze jednak stanowie impuls dla korzystnych przemian calego obszaru, 
w szczeg6lnosci wplyn,!e na pobudzenie atrakcyjnosci inwestycyjnej. 

Przeprowadzenie przez nieruchomose wskazan,! w uwadze publicznego zielonego pasaZu 
pozwoli nie tylko na zwi«kszenie jakosci estetycznej przestrzeni, ale tez udromienie 
komunikacyjne otwieraj,!ce nowe mozliwosci wprowadzenia zabudowy do wn«trza kwartalu, 
kt6rego obecne zainwestowanie kubaturowe 0 zlej kondycji, dalece odbiega od poz,!danych 
standard6w. Mozliwose przeksztalcenia istniej,!cej zabudowy w spos6b wykorzystuj,!cy 
bezposredni dost«p do przestrzeni publicznej stanowi wartose przekladaj,!c,! si« bezposrednio 
na wzrost atrakcyjnosci calej nieruchomosci, zar6wno dla rozwoju zaproponowanej 
w projekcie planu funkcji uslugowej jak i mieszkalnej. Wyznaczenie terenu publicznego 
skutkowae b«dzie przyj«ciem przez Miasto obowictzku zagospodarowania oraz biez'!cego 
utrzymania tego terenu. Bior,!c jednak pod uwag« istniej,!ce zagospodarowanie cz«sci dzialki 
na kt6rej zlokalizowana jest uzytkowana zabudowa, zostanie wprowadzona zmiana 
w projekcie planu polegaj,!ca na wyznaczeniu terenu zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z uslugami. 

Uwaga nr 10 

- wplyn«la dnia 15 lutego 2018 r. 
- dotyczy teren6w obj«tych projektem planu miejscowego 

Pani Magdalena Pilch zlozyla uwag«, aby w projekcie planu mleJscowego usun'!e 
oznaczenie graficzne na rysunku planu "odcinek ulicy 0 znacznie zwi«kszonym udziale 
zieleni" oraz zmienie zapisy planu, tak aby dae mozliwose wyboru dokladnej lokalizacji 
odcinka 0 znacznie zwi«kszonym udziale zieleni na etapie projektu ulicy. Ponadto w § 7 pkt 2 
lit. a oraz pkt 3 lit. b naleZy dodae wyraz "odcinka", tak aby poszczeg6lne zdania mialy 
nast«puj,!ce brzmienie: 

1) dla § 7 pkt 2 lit. a - nakaz zapewnienia drzew w ilosci minimum 2 sztuk na kaZde peIne 
20 m biez'!cych dlugosci odcinka ulicy, w dowolnym rozlozeniu w przestrzeni ulicy; 

2) dla § 7 pkt 3 lit. b - nakaz zapewnienia drzew w ilosci minimum 2 sztuk na kaZde pelne 
15 m biez'!cych dlugosci odcinka ulicy, w dowolnym rozlozeniu w przestrzeni ulicy. 

Trese uwagi wnioskodawca uzasadnia w nast«puj,!cy spos6b - cyt: "Zmiany pozwolq lepiej 
dostosowac przyszle projekty ulic do potrzeb mieszkanc6w i ograniczen zwiqzanych 
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z infrastrukturq technicznq, jak rowmez ulatwiajq obliczenie wymaganej liczby drzew 
w stosunku do dlugosci odcinka ulicy." 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwzgl~dnic uwag~. 

Wyjasnienie: 

Wprowadzenie zmiany do ustalen projektu planu, polegaj~cej na uelastycznieniu zapis6w 
dotycz~cych zagospodarowania przestrzeni ulic zieleni~ umozliwi ograniczenie ewentualnych 
kolizji z istniej~cym zainwestowaniem na etapie realizacji ustalen planu. Ostateczna redakcja 
ustalen projektu planu w tym zakresie zostanie dokonana na etapie dalszych prac 
planistycznych. 

Uwaga nr 11 

- wplyncr1a dnia 161utego 2018 r. 
- dotyczy dzialki przy ul. L¥owej 8 - dzialka nr 6/1 obr. P-20 

Pani Justyna Bartosiak - Pelnomocnik Pani Bozeny Bartosiak i Pana Andrzeja 
Bartosiak zlozyla uwagcr, w kt6rej wniosla 0 ustalenie tymczasowego przeznaczenia 
niezabudowanych nieruchomosci na terenie 11.1 MW IV w formie naziemnych parking6w 
utwardzonych z mozliwosci~ lokalizacji niewysokiego ogrodzenia oraz tymczasowego 
obiektu zwi~anego z obslug~ strzezonego parkingu, b~dz sformulowanie powyzszego 
ustalenia imiennie dla dzialki ew. 6/1, obrcrb P-20. 

Trese uwagi wnioskodawca uzasadnil w nastcrpuj~cy spos6b - cyt: " Ograniczony charakter 
przestrzeni wymaga wladczej reglamentacji w celu optymalnego jej wykorzystania, zgodnego 
z wymogami zasady zrownowatonego rozwoju. JednakZe samodzielnose planistyczna gminy 
nie mote bye utotsamiana z autonomiq, doznaje bowiem wielu ograniczefz. Wladztwo 
planistyczne gminy stanowi uprawnienie organu do legalnej ingerencji w sfer'/ wykonywania 
prawa wlasnosci, nie stanowi jednak wladztwa absolutnego i nieograniczonego, gdyt gmina, 
wykonujqc je, ma obowiqzek dzialae w granicach prawa, kierowae si,/ interesem publicznym, 
wywatae interesy publiczne z interesami prywatnymi, uwzgl,/dniae aspekt racjonalnego 
dzialania i proporcjonalnosci ingerencji w sfer'/ wykonywania prawa wlasnosci. 
Przedstawiony projekt planu powytszych warunkow nie spelnia. 

Wskazuje si,/, te dzialka 0 nr. ewidencyjnym 6/1, obr,/b P-20 polotona w terenie oznaczonym 
na rysunku projektu planu symbolem 11.IMW/U jest obecnie niezabudowana, ajej docelowe 
zagospodarowanie zgodne z postanowieniami projektu planu b,/dzie wymagalo znacznych 
nakladow finansowych i nastqpi najwczesniej w ciqgu kilku lat. 

Zgodnie z orzecznictwem: 
"Postanowienia planow miejscowych powinny bye realistyczne, motliwe do zrealizowania, 
a nie ograniczajqce nadmiernie prawa obywateli chronione konstytucyjnie."- Wyrok NSA z 
dn.27 stycznia 2011 r., sygn. akt II OSK 83/10." 
W zwiqzku z powytszym wnosi si,/ 0 ustalenie tymczasowego przeznaczenia niezabudowanych 
nieruchomosci na terenie 11.1 MW/U w formie naziemnych parkingow utwardzonych 
z motliwosciq lokalizacji niewysokiego ogrodzenia oraz tymczasowego obiektu zwiqzanego z 
obslugq strzetonego parkingu. Wskazae nalety, te taka forma zagospodarowania nie tylko nie 
koliduje z istniejqcym zagospodarowaniem, ale wr,/cz uzupelnia je, ze wzgl,/du na znaczne 
potrzeby parkingowe wynikajqce m. in. z okolicznej zabudowy uslugowo-przemyslowej oraz 
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mieszkaniowej. RownoczeSnie brak wnioskowanego zapisu uniemozliwi wlascicielom dzialki 
o nr. ew. 6/1 przez co najmniej kilka lat czerpanie jakichkolwiek korzysci z przedmiotowej 
nieruchomosci. Ponadto podkreSlic nalety, ze takie obecnie przedmiotowa nieruchomosc 
funkcjonuje w formie "dzikiego", nieutwardzonego, nieformalnego parkingu, dzialajqcego bez 
przyzwolenia wlascicieli nieruchomosci. W konsekwencji wnioskowany zapis przyczynilby sif 
do uporzqdkowania tkanki miejskiej, podczas gdy nieuwzglfdnienie uwagi spetryfikuje obecny 
stan na co najmniej kilka lat." 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzgl~dniac uwagi. 

Wyjasnienie: 

Dzialka nr 6/1 znajduje siy w terenie na ktorym przewaZa historycznie uksztahowany uklad 
zabudowy pierzejowo-oficynowej. Slepe sciany budynku usytuowanych wzdluZ granicy z 
dzialk~ nr 611 od strony poludniowej swiadcz~ 0 niezakonczonych procesach urbanizacyjnych 
terenu, ktore zgodnie z wymogami konserwatorskimi oraz potrzebami zapewnienia ladu 
przestrzennego powinny bye kontynuowane. Z tego wzglydu zagospodarowanie dzialki 611 
wyl~cznie jako teren parkingu powierzchniowego byloby utrwaleniem tymczasowego 
zagospodarowania i chaosu w zabudowie. Ustalenia projektu planu nie wykluczaj~ realizacji 
funkcji parkingowej na dzialce nr 6/1 jako funkcji towarzysz~cej zabudowie realizowanej 
zgodnie z przeznaczeniem terenu. 

Uwaga nr 12 

- wplynyla dnia 16 lute go 2018 r. 
- dotyczy nieruchomosci: ul. 6 Sierpnia 8, ul. Gdailska 80, 91193, ul. Lipowa 72, 

ul. A. Struga 52, 54, ul. Strzelcow Kaniowskich 33/35, 48, ul. Zeromskiego 59, 60, 75 

Pani Aneta J~drzejewska zlozyla uwagy, w ktorej zglosila potrzeby ograniczenia 
prowadzenia robot budowlanych w obiektach wpisanych do ewidencji zabytkow dla 
nastypuj~cych nieruchomosci: 

1. ul. 6 Sierpnia 8 - rezygnacja z zapisu pozwalaj~cego na nadbudowy i zmiany geometrii 
dachu, 

2. ul. Gdailska 80 - rezygnacja z zapisu pozwalaj~cego na nadbudowy i zmiany geometrii 
dachu, 

3. ul. Gdailska 91/93 - rezygnacja z zapisu pozwalaj~cego na nadbudowy i zmiany geometrii 
dachu, 

4. ul. Lipowa 72 - rezygnacja z zapisu pozwalaj~cego na nadbudowy i zmiany geometrii 
dachu, 

5. ul. A. Struga 52 - rezygnacja z zapisu pozwalaj~cego na nadbudowy i zmiany geometrii 
dachu, 

6. ul. A. Struga 54 - uzupelnienie zapisu dla elewacji frontowej 0 obowi~ek wycofania 
sciany nadbudowywanej kondygnacji 0 minimum 1,5 m, 

7. ul. Strzelcow Kaniowskich 33/35 - uzupelnienie zapisu dla elewacji frontowej 
o obowi~ek wycofania sciany nadbudowywanej kondygnacji 0 minimum 1,5 m, 

8. ul. Strzelcow Kaniowskich 48 - rezygnacja z zapisu pozwalaj~cego na nadbudowy 
i zmiany geometrii dachu, 

9. ul. Zeromskiego 59 - rezygnacja z zapisu pozwalaj~cego na nadbudowy i zmiany geometrii 
dachu, 

10. ul. Zeromskiego 60 - uzupelnienie zapisu, ze w przypadku nadbudowy elewacji frontowej 
obowi¥uje wycofanie sciany nadbudowywanej kondygnacji 0 minimum 1,5 m, 
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11. ul. Zeromskiego 75 - uzupelnienie zapisu, ze w przypadku nadbudowy elewacji frontowej 
obowi'lZuje wycofanie sciany nadbudowanej kondygnacji 0 minimum 1,5 m. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwzgl~dnic uwag~. 

Wyjasnienie: 

Wprowadzenie zmiany do ustaleil projektu planu ograniczy mozliwosci przeksztalcenia 
obiekt6w obj<rtych ochron~ konserwatorsk~, co wynika ze specyfiki i wysokich walor6w 
architektonicznych poszczeg6lnych obiekt6w. 

Uwaga nr 13 

- wplyn<rla dnia 16lutego 2018 r. 
- dotyczy dzialek zlokalizowanych przy ul. Zeromskiego 48/50, nr 234/1 i 234/2, obr<rb P-19 

Pani Anna Chmielak - Autorska Pracownia Architektury "Styl" - Pelnomocnik LIDL 
Sp. z 0.0. sp. k. zlozyla uwag<r odnosnie zapis6w i zal~cznika graficznego do planu dla 
jednostki 3.l.MWIU. W zakresie tekstu: z uwagi na fakt realizowania obecnie budynku 
handlowo-uslugowego w oparciu 0 posiadan~ decyzj<r 0 pozwoleniu na budow<r nr DAR-UA-
11.2187.2013 z dnia 07.11.2013 r. oraz zmieniaj~c~ j~ decyzj~ 0 pozwoleniu na budow<r 
nr DAR-UA-II.6.2018 z dnia 3.01.2018 r. opieraj~c~ si<r 0 decyzj<r 0 warunkach zabudowy 
nr DAR-UA-VII.1573.2016 z dnia 05.10.2016 r. oraz z uwagi na to, ze zabudowa ta nie 
w pelni odpowiada proponowanym zapisom planu w tym w szczeg6lnosci np. zaplsom 
uj<rtym w punktach 

§ 26.1. Dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami: 3.l.MWIU, 
C···) 
4.W zakresie warunk6w zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony 
i ksztahowania ladu przestrzennego ustala si<r : 
C···) 
2) parametry ksztahowania zabudowy: 
a) szerokosc pasa terenu, w kt6rym obowi'lZuj~ ustalenia dla zabudowy frontowej - 16 m 
od linii elewacji frontowej, 
b) wysokosc zabudowy frontowej: od 12 m do 23 m, przy zachowaniu wysokosci elewacji 
frontowej od 12 m do 18 m, dla pozostalej zabudowy - maksimum 12 m, z zastrzezeniem lit. c 
i d, 
Wnosimy 0 uwzgl<rdnienie w zapisach planu braku obowi'lZku dostosowania zabudowy 
istniej~cej lub realizowanej w oparciu 0 ostateczne decyzje 0 pozwoleniu na budow<r w dniu 
wejscia w Zycie planu w przypadkujej p6zniejszej przebudowy lub remontu. 

W odniesieniu do: § 26.4. pkt. 3 
" a) dla nowoprojektowanej zabudowy frontowej przyleglej do ulic: KDL i KDD+T nakaz 
realizacji lokali uslugowych w parterze budynku od strony elewacji frontowej" 
wnosimy 0 uzupelnienie zapisu umozliwiaj~cego niespelnienie w/w zapisu w przypadku 
lokalizacji nowoprojektowanego budynku uslugowego z parkingiem kubaturowym w parterze 
budynku. Powyzszy zapis planu stoi w sprzecznosci z zapisem § 26. 2 pkt.2a oraz § 26. 4. 
pkt. ld - gdyz zapisy planu dopuszczaj~ wykonanie parkingu kubaturowego 0 powierzchni 
zabudowy 100% dzialki - w6wczas niemozliwe jest spelnienie zapisu 0 lokalizacji lokali 
usrugowych w parterze budynku. W zwi'lZku z faktem, iz na dzialce projektowany jest 
budynek handlowo - usrugowy na kt6ry wlasciciel otrzymal pozwolenie na budow<r 
nr DARUA-II.6.2018 z dnia 03.01.2018 r., kt6rego parter starIowi parking kubaturowy, 
natomiast lokal uslugowy znajduje si<r na pi<rtrze brak jest mozliwosci spelnienia § 26.4. pkt. 
3a. Maj~c na uwadze prawdopodobne zalozenie tw6rc6w planu maj~ce na celu lokalizacj<r 
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reprezentacyjnych witryn w parterze budynku pragnierny nadrnienic, ze przewaZaj~c~ czt(sc, 
elewacji frontowej bt(dzie stanowila witryna za kt6r~ zlokalizowana bt(dzie kornunikacja 
og61na - czt(sc reprezentacyjna l~cz~ca parking z uslugami zlokalizowanymi na pit(trze. 
Prosirny 0 rnodyfikacjt( zapisu § 26.4. pkt. 3a. w spos6b umozliwiaj~cy lokalizacjt( 
kornunikacji og61nejlwejscia gl6wnego oraz wjazdy do parkingu bezposrednio 
z ul. Zerornskiego. 
W zakresie zal~cznika graficznego do planu: 
Wnosirny uwagt( dotycz~c~ oznaczonego na rysunku planu przebiegu rnagistrali 
cieplowniczej. Oznaczona rnagistrala jest nieczynna, w czt(sci zdernontowana. Zostala 
przebudowana w 2013 r. Istniej~ca rnagistrala cn2xI68.250 przebiega wzdluZ poludniowej 
i wschodniej granicy dzialki - zgodnie z rnap~. W zal~czeniu przekazujerny kopit( rnapy 
do ce16w projektowych z oznaczonym istniej~cyrn przebiegiern czynnej sieci cieplowniczej 
wraz ze schernatycznym przekrojern i strefami ochronnyrni uzgodnionyrni z Veolia Energia 
L6dz S.A. 
Z uwagi na niezgodny ze stanern rzeczywistyrn przebieg sieci cieplowniczej, zalozenia 
tw6rc6w planu dotycz~ce zabudowy frontowej w pierzejowej linii zabudowy na calej jej 
dlugosci (zgodnie z tresci~ §4.l pkt. 15 planu) s~ niewykonalne. Na rysunku planu linia 
pierzejowa konczy sit( w strefie ochronnej istniej~cego czynnego cieploci~gu. 
W zwi¥ku z zaistnialym stanern rzeczywistyrn uzbrojenia dzialki, oraz w oparciu 
o uzgodnione z Veolia Energia L6dz S.A. rozwi~zania zabudowy frontowej wnosirny 0 zapis 
dodatkowy: 
w § 4.1 pkt. 15 c) kolizji z istniej~c~ infrastruktur~ instalacyjn~ - sieci~ cieplownic~. 
Wnosirny 0 przesunit(cie nieprzekraczalnej linii zabudowy do granicy rnit(dzy dzialkami 
nr 234/2 i 23711, oraz wydluzenie linii pierzejowej do granicy z dzialk~ nr 237/1. 
Wprowadzenie tejze korekty rna na celu wykazanie zgodnosci projektowanej zabudowy 
na kt6r~ wlasciciel otrzyrnal pozwolenie na budowt( nr DAR-UA-II.6.20I8 z dnia03.01.20l8 r. 
z wprowadzanym planern co rna istotne znaczenie w razie koniecznosci wprowadzenia 
ewentualnych zrnianlkorekt na etapie budowy. W zal~czeniu przedkladamy r6wniez projekt 
zagospodarowania terenu zgodny z pozwoleniern na budowt( nr DAR-UA-II.6.2018 r. z dnia 
03.01.2018 r. 

Do uwagi dol~czone zostaly zal~czniki graficzne. 

Prezydent Miasta Lodzi nie wprowadzil do projektu planu zapis6w 0 braku obowhlZku 
dostosowania zabudowy istniej21cej lub realizowanej w oparciu 0 ostateczne decyzje 
o pozwoleniu na budow'r w dniu wejscia w Zycie planu w przypadku jej p6iniejszej 
przebudowy lub remontu. 

Wyjasnienie: 

Zgodnie ze slownikiern pojt(c uzytym w projekcie planu, za budynki istniej~ce uWaZa sit( 
budynki istniej~ce lub posiadaj~ce ostateczn~ decyzjt( 0 udzieleniu pozwolenia na budowt( 
w dniu wejscia w zycie planu. Tym samyrn dla zabudowy realizowanej w oparciu 
o ostateczn'l decyzjt( 0 pozwoleniu na budowt( rnaj~ zastosowanie zapisy projektu planu 
dotycz~ce budynk6w istniej~cych. Dla budynk6w istniej~cych nie spelniaj~cych parametr6w i 
wskainik6w okreslonych w projekcie planu, okreslony zostal r6wniez zakres innych dzialail 
budowlanych podnosz~cych standardy jakosci uzytkowania - zgodnie ze slownikiern -
obejrnuj~ce w szczeg61nosci: dobudowt( ci~g6w kornunikacji pionowej, l~cznik6w rnit(dzy 
budynkami, taras6w, werand, ogrod6w zirnowych, przeszklen podw6rek. Z tego wzglt(du 
projekt planu nie wyrnaga zmiany ustalen. 
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Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwzgl~dnic uwag~ w cz~sci dotycz~cej zmiany 
zapis6w nakazuj~cych realizacj~ lokali uslugowych w parterze budynku. 

Wyjasnienie: 

Wskazane nieruchomosci znajduj,! si(( w obszarze miasta dla kt6rego cech,! charakterystyczn,! 
jest zabudowa pierzejowa, w ramach kt6rej w parterach budynk6w jest CZ((sto prowadzona 
funkcja uslugowa. Lokalizacja funkcji uslugowej w zabudowie frontowej posiada swoje 
historyczne uzasadnienie i jest uWaZana za korzystn,! dla przestrzeni miejskiej. Niemniej 
ograniczenie lokalizacji funkcji uslugowej w parterach budynk6w od strony przestrzeni 
publicznej, mimo ze CZ((sto wyst((puj,!ce w zabudowie sr6dmiejskiej, moze stanowic zbyt 
duze ograniczenie inwestycyjne. Zmiana projektu planu umozliwi lokalizacj(( w parterach 
zabudowy frontowej innej funkcji niz uslugowa. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzgl~dnic uwagi w cz~sci dotycz~cej mozliwosci 
lokalizacji komunikacji i wjazdu do parkingu od strony elewacji frontowej. 

Wyjasnienie: 

Nie uwzgl((dnienie uwagi wynika ze wzgl((d6w formalnych. Projekt planu umozliwia 
lokalizacj(( komunikacji i wjazdu do parkingu od strony elewacji frontowej. Z tego wzgl((du 
projekt planu nie wymaga zmiany ustalen. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwzgl~dnic uwag~ w CZ~SCI dotycz~cej korekty 
rysunku planu w zakresie przebiegu magistrali cieplowniczej. 

Wyjasnienie: 

W projekcie planu zostanie skorygowany przebieg istniej,!cych SleCI zgodnie ze stanem 
faktycznym. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwzgl~dnic uwag~ w cz~sci dotycz~cej wyznaczenia 
linii zabudowy pierzejowej na calej dlugosci dzialki. 

Wyjasnienie: 

Wskazane nieruchomosci znajduj,! si(( w obszarze miasta dla kt6rego cech,! charakterystyczn,! 
jest zabudowa pierzejowa. Zmiana ustalen planu umozliwiaj,!ca lokalizacj(( zabudowy 
pierzejowej wzdluz calej granicy dzialki z przestrzeni,! publiczn,! ulicy nie spowoduje 
zak16cenia ladu przestrzennego. 

Uwaga nr 14 

- wplyn((ladnia 161utego 2018 r. 
- dotyczy nieruchomosci: ul. Lipowej 72 - dzialka nr 54/4 obr. P-20 

Pani Malgorzata Bialkowska zlozyla uwag(( dotycz'!c'! zmiany zakresu ochrony zabudowy 
fabrycznej na przedmiotowej dzialce, aby zostal zmieniony zgodnie z zal,!cznikiem 
graficznym. 

Do uwagi dol'!czony zostal zal'!cznik graficzny. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwzgl~dnic uwag~. 
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Wyjasnienie: 

Wprowadzenie zmiany do ustalen projektu planu pozwoli na okreslenie zakresu ochrony 
konserwatorskiej obiektu zgodnie z posiadanymi wartosciami zabytkowymi. 

Uwaga nr 15 

- wplyn~la dnia 16lutego 2018 r. 
- dotyczy teren6w obj~tych projektem planu miejscowego 

Pani Magdalena Pilch zlozyla uwag~ 0 dokonanie w projekcie planu mleJscowego 
nast~puj,!cych zmian: 

1. Wymienione wskafniki powierzchni zabudowy i intensywnosci zabudowy dla teren6w PP 
powinny dotyczye wyl,!cznie tymczasowych obiekt6w budowlanych. 

2. Nalezy usun'!e oznaczenie graficzne na rysunku planu "odcinek ulicy 0 znacznie 
zwi~kszonym udziale zieleni" oraz zmienie zapisy planu, tak aby dae mozliwose wyboru 
dokladnej lokalizacji odcinka 0 znacznie zwi~kszonym udziale zieleni na etapie projektu 
ulicy. 
Ponadto w § 7 pkt 2 lit. a oraz pkt 3 lit. b nalezy dodae wyraz "odcinka", tak aby 
poszczeg6lne zdania mialy nast~puj,!ce brzmienie: 

1) dla § 7 pkt 2 lit. a - nakaz zapewnienia drzew w ilosci minimum 2 sztuk na ka:zde peine 
20 m biez'!cych dlugosci odcinka ulicy, w dowolnym rozlozeniu w przestrzeni ulicy; 

2) dla § 7 pkt 3 lit. b - nakaz zapewnienia drzew w ilosci minimum 2 sztuk na ka:zde peine 
15 m biez'!cych dlugosci odcinka ulicy, w dowolnym rozlozeniu w przestrzeni ulicy. 

3. Dla teren6w zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW i mieszkaniowej 
wielorodzinnej z uslugami MW IU nalezy zmienie zapis: dla dzialek, na kt6rych 
przedmiotem inwestycji jest realizacja nadziemnego parkingu kubaturowego 0 wysokosci 
do 4 m, a takZe przekrycie podw6rzy i dziedzinc6w przeziemymi zadaszeniami, dopuszcza 
si~ zwi~kszenie maksymalnych wskafnik6w : 

- powierzchni zabudowy: do 100%, 
- intensywnosci zabudowy: 00,5. 

4. Nalezy usun'!e zakaz realizacji miejsc do parkowania w obr~bie parking6w 
powierzchniowych naziemnych w zgrupowaniach wi~kszych niz 30 miejsc, poniewa:z dla 
wi~kszych inwestycji mieszkaniowych ilose miejsc na dzialce moze bye wi~ksza. 

5. Nalezy dopuscic margines korekty szerokosci pasa, w kt6rym obowi'!Zuj,! ustalenia dla 
zabudowy frontowej tak, aby umozliwie dosuwanie zabudowy frontowej do istniej,!cych 
obiekt6w budowlanych. 

6. Zmiana maksymalnej wysokosci zabudowy poza zabudow,! frontow,! w kwartale nr 1 
(ograniczonym AI. T. Kosciuszki, A. Struga, W6lczaflska i 6-go Sierpnia) z wysokosci 
12,0 m na 18,0 m. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwzgl~dnic uwag~. 

Wyjasnienie: 

Wprowadzenie zmian w ustaleniach projektu planu poszerzy mozliwosci zagospodarowania 
teren6w, co moze przyczynic si~ do ich szybszego zagospodarowania. Wprowadzenie 
wskazanych zmian do ustalen planujest zgodne z wytycznymi i celem planu. 
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Uwaga nr 16 

- wplynt(la dnia 16lutego 2018 r. 
- dotyczy terenow objt(tych projektem planu miejscowego 

Pan Marcin Kosior zIoZyI uwagt( 0 dokonanie w projekcie planu miejscowego nastt(puj,!cych 
zmlan: 

1. Nalezy przeanalizowac przeznaczenie terenow zabudowy uslugowej w zakresie 
mozliwosci zmiany przeznaczenia tych terenow pod zabudowt( mieszkaniow,! 
wielorodzinn,! z uslugami, co poszerzy mozliwosci inwestycyjne tych terenow i tym 
samym przyczyni sit( do ich szybszego zagospodarowania. 

2. Nalezy przeanalizowac przebieg linii rozgraniczaj,!cych i linii zabudowy w zakresie 
wykorzystania terenow budowlanych w celu umozliwienia powstania zabudowy dla 
podniesienia atrakcyjnosci inwestycyjnej nieruchomosci, bez obnizenia jakosci 
zagospodarowania przestrzeni. 

3. Nalezy przeanalizowac politykt( parkingow,! w zakresie lokalizacji terenow parkingow 
oraz mozliwosci lokalizacji zabudowy parkingowej jako funkcji uzupelniaj,!cej inne 
przeznaczenia terenow. 

4. Nalezy doprecyzowac zapisy planu w zakresie mozliwosci lokalizacji nadziemnego 
parkingu kubaturowego 0 wysokosci do 4 m i proponowanych wskainikow zabudowy 
i intensywnosci. 

5. Nalezy przeanalizowac zapisy projektu planu w zakresie lokalizacji lokali uslugowych 
w parterze od strony elewacji frontowej. 

6. Zmiana przeznaczenia skrzyzowania ulicy Gdailskiej z ulic,! A. Struga w ten sposob aby 
skrzyzowanie bylo wyznaczone pod teren ulicy z tramwajem oznaczony symbolem 
1.KDD+ T, co zabezpieczy przyszle mozliwosci modemizacyjne drogi wraz z torowiskiem 
tramwajowym. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwzgl~dnic uwag~. 

Wyjasnienie: 

Wprowadzenie zmian w ustaleniach projektu planu poszerzy mozliwosci zagospodarowania 
terenow, co moze przyczynic sit( do ich szybszego zagospodarowania. Wprowadzenie 
wskazanych zmian do ustalen planujest zgodne z wytycznymi i celem planu. 

Hanna ZDANOWSKA 
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