
ZARZl\DZENIE Nrg319 NII/18 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia If ma.,JC}.. 2018 r. 

w sprawie rozpatrzenia wnioskow zlozonych w zwiqzku z ogloszeniem 0 przystqpieniu 
do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz~sci 

obszaru miasta Lodzi obejmujqcej dolin~ rzeki Ner, polozonej w rejonie ulic: 
Sanitariuszek, Laskowice, Chocianowickiej, Pabianickiej i Teodorowicza do terenow 

Portu Lotniczego im. Wladyslawa Reymonta. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 rnarca 1990 r. 0 samorz'ldzie grninnyrn 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 
27 rnarca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyrn (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 
i 1566), w wykonaniu uchwaly Nr LIV/1305117 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 5 lipca 2017 r. 
w sprawie przyst,!pienia do sporz,!dzenia rnleJscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla czysci obszaru rniasta Lodzi obejrnuj,!cej doliny rzeki Ner, polozonej 
w rejonie ulic: Sanitariuszek, Laskowice, Chocianowickiej, Pabianickiej i Teodorowicza 
do terenow Portu Lotniczego irn. Wladyslawa Reyrnonta 

zarzqdzam, co nast~puje: 

§ 1. Rozpatrujy wnioski zlozone w zwi¥ku z ogloszeniern 0 przyst,!pieniu 
do sporz,!dzenia rniejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czysci obszaru 
rniasta Lodzi obejrnuj,!cej doliny rzeki Ner, polozonej w rejonie ulic: Sanitariuszek, Laskowice, 
Chocianowickiej, Pabianickiej i Teodorowicza do terenow Portu Lotniczego irn. Wladyslawa 
Reyrnonta, zgodnie z rozstrzygniyciern, stanowi,!cyrn zal,!cznik do niniejszego zarz,!dzenia. 

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

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

Hanna ZDANOWSKA 



Zal,!cznik 
do zarz,!dzenia Nr83t'9 NW18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 4 fVl O\.l~ 2018 r. 

Rozstrzygni~cie 0 sposobie rozpatrzenia wnioskow zlozonych w zwi~ku z ogloszeniem 
o przystqpieniu do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla cz~sci obszaru miasta Lodzi obejmujqcej dolin~ rzeki Ner, polozonej w rejonie ulic: 
Sanitariuszek, Laskowice, Chocianowickiej, Pabianickiej i Teodorowicza do terenow 
Portu Lotniczego im. Wladyslawa Reymonta. 

W okresie przewidzianym w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, tj. w dniach od 29 sierpnia 2017 r. do dnia 27 wrzesnia 2017 r. wplyn~lo 
13 wnioskow. Zlozone wnioski zostaly ponumerowane w celu ulatwienia ich identyfikacji. 

Wnioski nr 1-6, 8-13 (wszystkie tej samej tresci) 

- data wplywu: wniosk6w nr 1 i 2: 22 wrzesnia 2017 r., wniosk6w nr 3 i 4: 25 wrzesnia 
2017 r., wniosk6w nr 5 i 6: 26 wrzesnia 2017 r., wniosk6w nr 8 i 9: 28 wrzesnia 2017 r. 
(data stempla pocztowego: 22.09.2017 r.), wniosk6w nr 10 i 11: 28 wrzesnia 2017 r. (data 
stempla pocztowego: 26.09.2017 r.), wniosk6wnr 12 i 13: 29 wrzesnia 2017 r. (data stempla 
pocztowego: 26.09.2017 r.), 

- dotycz,! dzialek nr 3/11,4/40, 2/49, w obr~bie G-21 oraz dzialki nr 31, w obr~bie G-34. 

Pani Anna Falek 
Pani Zofia Kanicka 
Pani Beata Kanicka-Falek 
Pan Pawel Kamieniak 
Pani Olga Kanicka 
Pani Joanna Kamieniak 
Pan Zbigniew Falek 
Pan Bogdan Tosik 
Pan Marek Kanicki 
Pani Stanislawa Tosik 
Pani Bogumila Kanicka 
Pan Miroslaw Kanicki wnosz'! 0: 
1) utworzenie teren6w zieleni obj~tych formami ochrony przyrody zgodnie z przepisami 

odr~bnymi, teren6w zieleni urz,!dzonej (park), zalewu na dzialkach nr 3/11, 4/40, 2/49, 
w obr~bie G-21; 

2) utworzenie ci,!gu pieszego i sciezki rowerowej na dzialce nr 31, w obr~bie G-34. 

W uzasadnieniu zainteresowani podaj,!, ze dzialki nr 3/11, 4/40, 2/49, w obr~bie G-21 
stano wi,! ochron~ akustyczn'! dla zabudowy mieszkaniowej, zlokalizowanej przy ulicy 
Chocianowickiej, przed nadmiemym halasem od lotniska. Dodatkowo przedmiotowe tereny 
mialy zostac przeznaczone pod zalew ulatwiaj,!cy prac~ oczyszczalni sciek6w. Skladaj,!cy 
wniosek nie chc,! na tym terenie dalszych, uciC!Zliwych dla mieszkanc6w, inwestycji 
generuj,!cych halas, powoduj,!cych nadmiemy ruch pojazd6w mechanicznych, kt6ry tworzy 
przemieszczaj'!cy si~ smog i kurz. Wedlug wnioskuj,!cych teren ten powinien zostac 



zagospodarowany jako park spacerowy dla matek z dzieemi, osob starszych i okolicznych 
mieszkailcow. 

Zdaniem zainteresowanych droga zlokalizowana na dzialce nr 31 nie powinna bye 
liZytkowana przez samochody osobowe, ci<rzarowe i innego typu, poniewaZ jest w'!ska 
i piaszczysta ajazda po niej powoduje powstanie smogu i kurzu. Ewentualnie powinna sluzye 
jedynie jako dojazd do pol. 

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

Wyjasnienie: 
Ad.1) Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwzgl<rdnie wnioski w zakresie prawnych 

form ochrony przyrody. Dzialka nr 2/49 oraz cz<rsci dzialki nr 3/11, znajduj,! si<r w granicach 
ustanowionych: zespolu przyrodniczo-krajobrazowego "Mi<rdzyrzecze Neru i Dobrzynki" 
(uchwala Nr XCII1602110 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 7 lipca 2010 r.) i liZytku 
ekologicznego "Olsy nad Nerem" (uchwala Nr XCII1598110 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
7lipca 2010 r.). 

Zgodnie z obowiC!Zuj,!cym Studium uwarunkowail i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lodzi przedmiotowe nieruchomosci znajduj,! si<r w terenach aktywnych 
przyrodniczo, w tym uzytkowanych rolniczo. Zapisy Studium nie wykluczaj,! rowniez 
lokalizacji terenow rekreacyjno-wypoczynkowych. Wobec powyzszego wyznaczenie 
wnioskowanych terenow b<rdzie zgodne z zapisami Studium. 

Obecne zapisy projektu planu miejscowego mog,! ulec doprecyzowaniu na etapie 
dalszych zaawansowanych prac projektowych oraz w zwiC!Zku z korektami, ktore wynikn,! 
z procedury planistycznej. 

Ad. 2) Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzgl<rdnie wniosku dotycz,!cego 
ograniczenia funkcji istniej,!cej drogi wewn<rtrznej, znajduj,!cej si<r na dzialce nr 31 w obr<rbie 
G-34, wyl,!cznie do ci,!gu pieszego i sciezki rowerowej. Przedmiotowa droga powinna 
pozostae drog,! wewn<rtrzn'! stanowi,!C'! zarowno dojazd do pol jak i drog<r serwisow,! dla Portu 
Lotniczego im. Wladyslawa Reymonta i instytucji zajrnuj,!cych si<r melioracj,! i urz,!dzeniami 
wodnymi. 

Prezydent Miasta Lodzi postanowil nie uwzgl<rdnie wniosku dotycz,!cego dzialki 
nr 4/40, gdyz lezy ona poza granicami terenu obj<rtego projektem planu i nie podlega jego 
regulacjom prawnym. 

Wniosek nr 7 

- data wplywu wniosku: 27 wrzesnia 2017 r., 
- dotyczy dzialki nr 157, w obr<rbie G-37 - ul. Chocianowicka 33. 

Panstwo Irena i Andrzej Pilat wnosz'! 0 uwzgl<rdnienie przy tworzeniu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego mozliwosci lokalizowania, w rejonie ul. Chocianowickiej 
33 oraz w okolicy, budynkow uslugowo-produkcyjnych oraz dopuszczenie prowadzenia 
nieszkodliwej i nieuciClZliwej dla srodowiska dzialalnosci uslugowej i produkcyjnej. 
Zainteresowani informuj,!, ze obecnie na wielu dzialkach prowadzona jest dzialalnose 
uslugowa, transportowa, handlowa i magazynowa co wynika z dotychczasowego przeznaczenia 
i zagospodarowania terenu. Zdaniem skladaj,!cych wniosek wobec powolnego zaniku na tym 
terenie dzialalnosci rolniczej, glownie z powodu rozdrobnienia gospodarstw, wydaje si<r 
wskazane dopuszczenie takiego rodzaju dzialalnosci w celu umozliwienia wykorzystania 
istniej,!cego zasobu budowlanego oraz umozliwienia mieszkailcom aktywnosci gospodarczej 



w ramach MSP. Wskazany rodzaj zagospodarowania terenu uwzglydnia rowniez wszelkie 
aspekty ochrony srodowiska naturalnego. 

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

Wyjasnienie: Prezydent Miasta Lodzi postanowil uwzglydnic wniosek czysciowo w zakresie 
dopuszczenia prowadzenia nieuci'lZliwej dla srodowiska dzialalnosci uslugowej. Zgodnie 
z obowi'!Zuj'lcym Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lodzi przedmiotowe nieruchomosci znajduj'l siy w terenach zabudowy mieszkaniowej 
w ukladach ulicowych, w ktorych mog'l znajdowac siy rowniez tereny zabudowy zagrodowej 
wraz z obslug'l produkcji rolnej oraz zabudowy uslugowej. Wobec powyzszego wyznaczenie 
samych terenow funkcji produkcyjnych byloby sprzeczne z ustaleniami Studium. W zapisach 
planu zostan'l natomiast wprowadzone ograniczenia dla istniej'lcej zabudowy niezgodnej 
z funkcj'l wiod'lc'l terenu, bez mozliwosci rozwoju tej funkcji. 

Obecne zapisy projektu planu miejscowego mog'l ulec doprecyzowaniu na etapie 
dalszych zaawansowanych prac projektowych oraz w zwi'!Zku z korektami, ktore wynikn'l 
z procedury planistycznej. 

Hanna ZDANOWSKA 


