
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/972/16 

RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI 

z dnia 16 listopada 2016 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 

Łodzi położonej w rejonie alei Politechniki oraz ulic: Walerego Wróblewskiego, Wólczańskiej  

i inż. Stefana Skrzywana 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579) w związku z art. 12 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony 

krajobrazu (Dz. U. poz. 774 i 1688) Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Przedmiotem uchwały są ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Politechniki oraz ulic: Walerego Wróblewskiego, Wólczańskiej i 

inż. Stefana Skrzywana, zwanego dalej „planem”, wraz z integralnymi jej częściami w postaci: 

1) rysunku planu stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały, wykonanego na mapie sytuacyjno – wysokościo-

wej w skali 1:1000; 

2) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wniesionych w związku z wyłożeniem do 

publicznego wglądu, stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały; 

3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiącego załącznik Nr 3 do 

uchwały. 

2. Granice obszaru objętego planem określono na rysunku planu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. 

§ 2. Stwierdza się, że plan nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Łodzi” uchwalonego uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 paź-

dziernika 2010 r. 

§ 3. 1. Ustalenia uchwały, stanowiące tekst planu, mają charakter obowiązujący i co do zakresu oraz stop-

nia szczegółowości są zgodne z wymogami zawartymi w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. W planie nie określa się: 

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo po-

wodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – ze względu na brak takich terenów w obszarze 

planu; 
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2) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. 

3. Rysunek planu zawiera ustalenia obowiązujące, ustalenia obowiązujące wyznaczone na podstawie prze-

pisów odrębnych oraz oznaczenia informacyjne, zgodnie z legendą zamieszczoną na rysunku. 

4. Zasady zabudowy i zagospodarowania oraz sposoby użytkowania poszczególnych terenów wyznaczo-

nych liniami rozgraniczającymi określa się łącznie na podstawie: 

1) ustaleń o charakterze ogólnym zawartych w rozdziale 2; 

2) ustaleń szczegółowych zawartych w rozdziale 3; 

3) ustaleń obowiązujących zawartych na rysunku planu. 

5. Położenie linii rozgraniczających i linii zabudowy w miejscach, które nie zostały zwymiarowane na ry-

sunku planu należy ustalać poprzez odczyt rysunku planu w oparciu o jego skalę. 

§ 4. 1. Określenia stosowane w uchwale oznaczają: 

1) cechy historyczne – elementy obiektu budowlanego, w tym zabytku i dobra kultury współczesnej stanowią-

ce wartość historyczną, artystyczną lub naukową określone na podstawie aktów archiwalnych; 

2) dach płaski – dach o spadkach połaci do 15º; 

3) działka narożna – działkę budowlaną, graniczącą z przestrzeniami publicznymi od co najmniej dwóch przy-

ległych do siebie stron; 

4) front działki – część działki budowlanej, która przylega do drogi publicznej, innego ciągu komunikacyjne-

go lub placu publicznego, z którego odbywa się główny wjazd lub wejście na tę działkę; 

5) infrastruktura techniczna – systemy, przewody i urządzenia oraz obiekty budowlane: wodociągowe, kanali-

zacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne; 

6) intensywność zabudowy – wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 

działki budowlanej, z tym że przez powierzchnię całkowitą zabudowy należy rozumieć łączną powierzch-

nię wszystkich kondygnacji nadziemnych w ich obrysie zewnętrznym wszystkich budynków istniejących i 

lokalizowanych na działce budowlanej; 

7) kwartał – przestrzeń ograniczoną terenami dróg publicznych lub granicami obszaru objętego planem; 

8) linia rozgraniczająca – linię ciągłą oznaczoną na rysunku planu, stanowiącą granicę między terenami o róż-

nym przeznaczeniu lub różnych zasadach i warunkach zagospodarowania; 

9) linia zabudowy – wyznaczoną na rysunku planu linię, odpowiednio: 

a) nieprzekraczalną linię zabudowy, to jest linię określającą część działki budowlanej na której możliwe jest 

lokalizowanie budynków, z zakazem jej przekraczania, który to zakaz nie dotyczy elementów wejścia do 

budynku, takich jak: schody, pochylnia, podest, rampa, zadaszenie, elementów nadwieszeń takich jak: 

łącznik, balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, oraz podziemnych części budynku i urządzeń budowlanych 

związanych z budynkiem, chyba że ustalenia planu rozstrzygają inaczej, 

b) obowiązującą linię zabudowy, to jest linię, określającą część działki budowlanej, na której możliwe jest 

lokalizowanie budynków, wzdłuż której obowiązuje sytuowanie minimum 70% powierzchni ściany fron-

towej budynku, z zakazem jej przekraczania, który to zakaz nie dotyczy elementów wejścia do budynku, 

takich jak: schody, pochylnia, podest, rampa, zadaszenie, elementów nadwieszeń, takich jak: łącznik, 

balkon, wykusz, gzyms, okap dachu oraz podziemnych części budynku i urządzeń budowlanych związa-

nych z budynkiem, chyba że ustalenia planu rozstrzygają inaczej, 

c) linię zabudowy pierzejowej, to jest linię, określającą część działki budowlanej, na której możliwe jest lo-

kalizowanie budynków, wzdłuż której obowiązuje sytuowanie ściany frontowej budynku na całej długo-

ści tej linii, z dopuszczeniem realizacji podcieni, z zakazem jej przekraczania, który to zakaz nie dotyczy 

elementów wejścia do budynku, takich jak: schody, pochylnia, podest, rampa, zadaszenie, elementów 

nadwieszeń, takich jak: łącznik, balkon, wykusz, gzyms, okap dachu oraz podziemnych części budynku i 

urządzeń budowlanych związanych z budynkiem; dopuszcza się, aby ściana frontowa budynku nie wy-

pełniała całej długości pierzejowej linii zabudowy wyłącznie w przypadkach: 
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- zabytków chronionych ustaleniami planu, 

- gdy w ścianach szczytowych budynków na działkach sąsiednich istnieją okna; 

10) miejsce zmiany linii zabudowy – wskazany na rysunku planu punkt, w którym następuje zmiana rodzaju 

linii zabudowy; 

11) nadzór archeologiczny – rodzaj badań archeologicznych polegających na obserwacji i analizie nawar-

stwień odkrytych w wykopach budowlanych podczas realizacji robót ziemnych lub przy dokonywaniu 

zmiany charakteru dotychczasowej działalności wiążącej się z naruszeniem struktury gruntu; 

12) nośnik reklamowy – tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe w rozumieniu ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym; 

13) ogrodzenie ażurowe – ogrodzenie, w którym łączna powierzchnia otworów i prześwitów stanowi nie 

mniej niż 60% przęsła wraz z cokołem, na minimum 80% długości całkowitej ogrodzenia; 

14) przepisy odrębne – przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy i rozporządze-

nia, a także akty prawa miejscowego obowiązującego na obszarze miasta Łodzi; 

15) przeznaczenie – sposób wykorzystania terenu określony w ustaleniach szczegółowych, w zakresie funkcji 

zabudowy i zagospodarowania, które razem z niezbędnymi obiektami budowlanymi i urządzeniami tworzą 

całość funkcjonalno-przestrzenną, odpowiednio: 

a) przeznaczenie podstawowe – przeważający sposób wykorzystania terenu dopuszczony na warunkach 

określonych w ustaleniach planu, 

b) przeznaczenie uzupełniające – dodatkowy sposób wykorzystania terenu dopuszczony na warunkach 

określonych w ustaleniach planu, 

c) przeznaczenie dopuszczalne – sposób wykorzystania terenu do czasu zagospodarowania zgodnie z usta-

leniami planu; 

16) strefa ochrony archeologicznej – strefę ochrony konserwatorskiej, obejmującą obszar, na którym zlokali-

zowane są zabytki archeologiczne lub istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą się one na nim znajdować; 

17) system informacji miejskiej (SIM) – funkcjonujący w mieście Łodzi na podstawie przepisów odrębnych, 

jednolity system informacji obejmujący tablice, znaki informacyjne i przestrzenne nośniki informacji sta-

nowiące elementy systemu informacji ulicowej, adresowej, kierunkowej oraz turystycznej, inne niż znaki 

drogowe i nośniki reklamowe; 

18) system NCS – Naturalny System Barw (Natural Color System) – system opisu barw publikowany w for-

mie wzorników kolorów; oznaczenie koloru składa się z: napisu „NCS S”, czterech cyfr, z których pierwsze 

dwie oznaczają procentową zawartość czerni, kolejne dwie – poziom chromatyczności oraz, po myślniku, 

symbolu koloru oznaczającego procentową zawartość kolorów (żółtego – Y, czerwonego – R, niebieskiego 

– B, zielonego – G) lub kolor neutralny – N; 

19) system RAL – RAL Classic – system opisu barw publikowany w formie wzorników kolorów; oznaczenie 

koloru składa się z napisu „RAL” oraz czterech cyfr, z których pierwsze dwie oznaczają przynależność ko-

loru do umownie określonych grup odcieni (np. RAL10xx – grupa odcieni żółtych, RAL90xx – grupa od-

cieni białych i czarnych); 

20) szpaler drzew – kompozycję przestrzenną zieleni wysokiej oznaczającą jednorzędowe nasadzenie drzew, 

przy czym ilość, rozstaw, gatunek oraz miejsce sadzenia drzew podlega indywidualnemu doborowi; 

21) tablica informacyjna – przedmiot materialny przeznaczony lub służący do ekspozycji treści informacyj-

nych niestanowiący reklamy o płaskiej powierzchni wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowa-

niami; 

22) teren – wydzielone liniami rozgraniczającymi lub granicami obszaru objętego planem nieruchomości lub 

ich części, oznaczone symbolami cyfrowymi i literowymi, z których: 

a) dla terenów dróg publicznych – cyfra oznacza numer porządkowy, a litery oznaczają podstawowe prze-

znaczenie terenu oraz klasę drogi, 
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b) dla pozostałych terenów – pierwsza cyfra oznacza numer kwartału, kolejna cyfra lub cyfry oznaczają 

numer porządkowy terenu w kwartale, a litery oznaczają podstawowe przeznaczenie terenu; 

23) uchwała – niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi; 

24) usługi uciążliwe – działalność usługową powodującą przekroczenie standardów i norm środowiskowych 

obowiązujących dla funkcji podstawowych danego terenu; 

25) ustawa – ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ile z treści 

przepisu nie wynika inaczej; 

26) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – udział procentowy terenu biologicznie czynnego w po-

wierzchni działki budowlanej; 

27) wskaźnik powierzchni zabudowy – udział procentowy powierzchni wyznaczonej przez rzuty wszystkich 

kondygnacji nadziemnych budynków w ich obrysie zewnętrznym w powierzchni działki budowlanej; 

28) wysokość zabudowy – określoną w metrach wysokość budynku mierzoną zgodnie z wymogami przepi-

sów odrębnych dotyczących budownictwa albo określoną w metrach wysokość obiektu budowlanego, nie-

będącego budynkiem mierzoną od najniższego poziomu terenu w miejscu jego lokalizacji do najwyższego 

punktu jego konstrukcji. 

2. Określenia użyte w planie, a niezdefiniowane w ust. 1, dotyczące zagadnień przewidzianych ustawą lub 

przepisami odrębnymi przywołanymi w treści niniejszej uchwały, należy rozumieć w sposób określony w 

ustawie lub w tych przepisach, a w przypadku braku definicji – w rozumieniu powszechnym. 

Rozdział 2 

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem 

§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) nakaz kształtowania zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy oraz wskaź-

nikami i parametrami sprecyzowanymi w ustaleniach szczegółowych; 

2) dla zabudowy istniejącej, ukształtowanej niezgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy 

lub niespełniającej wskaźników i parametrów sprecyzowanych w ustaleniach szczegółowych, dopuszcza się 

wyłącznie: remont, przebudowę, rozbiórkę oraz prowadzenie innych robót budowlanych polegających na 

doprowadzeniu do zgodności z ustaleniami planu lub z przepisami z zakresu prawa budowlanego, a także 

podniesieniu standardów i jakości użytkowania oraz odbudowę zabytków, o której mowa w § 10; 

3) zakaz stosowania zewnętrznych materiałów wykończeniowych obiektów w postaci: okładzin winylowych, 

okładzin z gresu lub glazury, blach trapezowych i falistych, blachodachówki, wikliny, słomy, bielonych 

ścian, niepoddanych obróbce elementów z kamienia lub drewna; 

4) zakaz realizacji tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów dopuszczonych w prze-

strzeniach publicznych oraz na terenach oznaczonych symbolami 1.1.UN i 2.7.MW/U; 

5) zakaz stosowania ogrodzeń wykonanych z: siatki, prefabrykatów betonowych, drewna i tworzyw sztucz-

nych; 

6) w zakresie lokalizacji urządzeń technicznych: 

a) dopuszczenie umieszczania skrzynek przyłączy infrastruktury technicznej na elewacjach, a skrzynek 

przyłączy gazowych również na ogrodzeniach, wyłącznie wbudowanych w ścianę lub ogrodzenie, wy-

konanych wyłącznie z żeliwa bądź stali w kolorystyce odpowiadającej w systemie RAL barwie 7016 lub 

w barwie elewacji lub ogrodzenia, w które są wbudowane, 

b) dopuszczenie zakładania na obiektach budowlanych elementów trakcji, znaków i sygnałów drogowych 

lub innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, urządzeń służących do zapewnienia bezpieczeń-

stwa publicznego, a także urządzeń niezbędnych do korzystania z nich, w rozumieniu przepisów odręb-

nych z zakresu gospodarki nieruchomościami, 

c) zakaz lokalizacji na elewacjach frontowych oraz w prześwitach bramowych, elementów technicznego 

wyposażenia budynków, w tym: klimatyzatorów, anten, przewodów dymowych, wentylacyjnych i insta-

lacji elektrycznych, za wyjątkiem skrzynek przyłączy i elementów służących iluminacji budynków, 
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d) dopuszczenie lokalizacji masztów telekomunikacyjnych wyłącznie na dachach budynków o wysokości 

nie mniejszej niż 20,0 m; 

7) w zakresie przeznaczenia dopuszczalnego możliwość lokalizacji: 

a) zieleni z wyłączeniem zieleni wysokiej, 

b) obiektów małej architektury, 

c) urządzeń rekreacyjnych. 

§ 6. Ustala się następujące wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, do któ-

rych na obszarze planu należą tereny: placu publicznego oznaczonego symbolem PP, zieleni urządzonej pu-

blicznej oznaczonej symbolem ZP oraz dróg publicznych: 

1) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów usługowo-handlowych: 

a) związanych z sezonowym zagospodarowaniem terenu, takich jak: ogródki gastronomiczne, wystawy ar-

tystyczne, sceny, estrady, lodowiska, 

b) wymienionych w ustaleniach szczegółowych – w sposób niekolidujący z funkcjami i sposobem zago-

spodarowania terenów; 

2) nakaz stosowania kolorystyki malowanych i lakierowanych metalowych części: 

a) obiektów małej architektury, elementów oświetleniowych i elementów wygrodzeń oraz wolnostojących 

nośników reklamowych, z zastrzeżeniem obiektów o charakterze artystycznym – odpowiadającej w sys-

temie RAL barwie 7016, 

b) wiat przystankowych – odpowiadającej w systemie RAL barwie 7016 lub 6005; 

3) nakaz stosowania tablic i znaków informacyjnych zgodnych z systemem informacji miejskiej (SIM). 

§ 7. Ustala się następujące zasady i warunki sytuowania nośników reklamowych i tablic informacyjnych - 

zakaz sytuowania nośników reklamowych i tablic informacyjnych: 

1) powodujących zasłanianie lub przysłanianie: znaków systemu informacji miejskiej (SIM), kamer wizyjnych 

systemu monitoringu miejskiego, detali architektonicznych, otworów okiennych, drzwiowych i wentylacyj-

nych; 

2) utrudniających poruszanie się, w tym ograniczających przejścia i dojazdy. 

§ 8. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wynikające z 

potrzeb ochrony środowiska: 

1) nakaz stosowania rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych zapewniających zachowa-

nie standardów jakości środowiska określonych na podstawie przepisów odrębnych; 

2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem: 

a) zespołów zabudowy mieszkaniowej, usługowej, centrów handlowych, garaży i parkingów samochodo-

wych oraz zespołów parkingów wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, 

b) przedsięwzięć dotyczących infrastruktury technicznej, dróg oraz linii tramwajowych; 

3) w zakresie ochrony i kształtowania zieleni: 

a) nakaz zachowania istniejących szpalerów drzew wskazanych na rysunku planu i ich uzupełnienia w spo-

sób kontynuujący zasady kompozycji i doboru gatunkowego, z wyjątkiem odcinków, gdzie jest to nie-

możliwe ze względów wynikających z przepisów odrębnych dotyczących dróg publicznych, 

b) nakaz ochrony pojedynczych drzew wskazanych na rysunku planu oraz drzew zlokalizowanych w strefie 

ochrony zieleni wysokiej wskazanej na rysunku planu; 

4) w zakresie ochrony przed hałasem - tereny zabudowy oznaczone na rysunku planu symbolami MW/U, U i 

UN zalicza się do terenów chronionych akustycznie określonych jako „tereny w strefie śródmiejskiej miast 

powyżej 100 tys. mieszkańców”, w rozumieniu przepisów odrębnych. 
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§ 9. Ustala się następujące zasady ochrony dóbr kultury współczesnej: ochronę dla dobra kultury współcze-

snej oznaczonego na rysunku planu symbolem DKW1 – Zakłady Sprzętu Elektronicznego „Fonica”, ul. Wrób-

lewskiego 16/18, dla którego obowiązuje: 

1) w zakresie ochrony bryły: 

a) nakaz zachowania bryły budynku, 

b) dopuszczenie nadbudowy, z obowiązkiem wycofania części nadbudowanej co najmniej o 1,5 m od ze-

wnętrznego lica ściany budynku usytuowanej w obowiązującej linii zabudowy; 

2) w zakresie ochrony elewacji - nakaz: 

a) w elewacji północnej i zachodniej - zachowania: podziałów, kształtu i wielkości oraz rozmieszczenia 

otworów okiennych, za wyjątkiem kondygnacji parteru, 

b) w elewacji północnej - wyeksponowania żelbetowo-stalowej konstrukcji budynku w kondygnacji parte-

ru; 

3) w zakresie ochrony stolarki okiennej - nakaz zachowania: wymiarów, geometrii i podziałów. 

§ 10. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

1) wprowadza się strefę ochrony konserwatorskiej historycznego zespołu terenów zielonych, obejmującą park 

dawnego założenia willowego Karola Bennicha, wpisany do gminnej ewidencji zabytków, w której obo-

wiązuje: 

a) ochrona istniejącej zieleni, z uwzględnieniem przepisów odrębnych, za wyjątkiem wycinki związanej z 

realizacją zbiornika retencyjnego wód deszczowych i roztopowych, 

b) dopuszczenie uzupełniania istniejącej zieleni nowymi nasadzeniami z zachowaniem kontynuacji zasad 

jej doboru gatunkowego, 

c) dopuszczenie realizacji nowych nawierzchni utwardzonych wykonanych wyłącznie z kostki kamiennej w 

odcieniach szarości lub nawierzchni żwirowej; 

2) wskazuje się zabytek chroniony przez wpis do rejestru zabytków, oznaczony na rysunku planu symbolem 

R1 – willa Karola Bennicha przy Fabryce Wyrobów Dzierzganych i Pończoch Hüffera, ul. Wólczańska 243 

(nr rej.: A/98 z dnia 20.01.1971 r.), dla którego przepisy odrębne przewidują obowiązek uzgadniania 

wszelkich projektów i działań inwestycyjnych z właściwym organem ochrony zabytków; 

3) wprowadza się ochronę dla zabytków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, oznaczonych na rysunku 

planu symbolem E (oraz kolejną liczbą), poprzez określenie: 

a) kategorii ochrony dla zabytku, podanej w tabeli, o której mowa w pkt. 9, 

b) ogólnych zasad ochrony zabytku przyporządkowanych do danej kategorii, o których mowa w pkt. 5 – 8, 

c) szczególnych zasad ochrony zabytku, podanych w tabeli, o której mowa w pkt. 9; 

4) szczególne zasady ochrony zabytku, o których mowa w pkt. 9, wskazują na odstępstwa lub uzupełniają 

ogólne zasady ochrony zabytku, o których mowa w pkt. 5 – 8; 

5) dla kategorii ochrony I oraz II, obowiązuje: 

a) w zakresie ochrony bryły: 

- zakaz prowadzenia na działce w miejscu zabytku, który uległ zniszczeniu, robót budowlanych innych 

niż odbudowa budynku z odtworzeniem cech historycznych tego zabytku, z wyjątkiem zabytku ozna-

czonego symbolem E13, 

- nakaz, przy prowadzeniu robót budowlanych, uwzględnienia cech historycznych zabytku, 

- dopuszczenie przebudowy wyłącznie elementów niezgodnych z cechami historycznymi zabytku lub 

zniszczonych, 

b) w zakresie ochrony elewacji: 
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- nakaz zachowania detali architektonicznych lub ich odtworzenia, w przypadku, gdy detale te nie za-

chowały się lub są zniszczone, zgodnie z cechami historycznymi zabytku, 

- zakaz stosowania rolet zewnętrznych, krat i okiennic, z wyjątkiem elementów zgodnych z cechami hi-

storycznymi zabytku oraz krat w przejazdach bramowych, 

- dopuszczenie przebudowy wyłącznie elementów niezgodnych z cechami historycznymi zabytku, 

c) w zakresie ochrony stolarki okiennej i drzwiowej - dopuszczenie wymiany stolarki wyłącznie pod wa-

runkiem zachowania lub odtworzenia: wymiarów, geometrii i podziałów, zgodnych z cechami historycz-

nymi zabytku, 

d) w zakresie kolorystyki: 

- dla elewacji lub ich fragmentów wykończonych tynkiem – najwyżej trzech kolorów z tej samej gamy 

barw: neutralnych, ugrów, szarości, przełamanych róży, oliwkowych zieleni, odpowiadających w sys-

temie NCS barwom o oznaczeniu: NCS S, dwie pierwsze cyfry – od 00 do 40 , dwie kolejne cyfry – 

od 00 do 20 lub cyfry – od 0000 do 5000, symbol koloru – N, w tym: jednego koloru dla powierzchni 

ścian, jednego (najjaśniejszego) dla detalu architektonicznego oraz jednego (najciemniejszego) dla co-

kołu lub parteru, z dopuszczeniem użycia naturalnej kolorystyki tynków historycznych lub kolorystyki 

zgodnej z cechami historycznymi, 

- dla elewacji lub ich fragmentów wykończonych materiałami naturalnymi, takimi jak cegła – nakaz za-

chowania lub przywrócenia kolorystyki naturalnej tych materiałów, 

- dla stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej - zakaz stosowania kolorystyki w barwach innych niż: gra-

fitowa, odpowiadająca w systemie RAL barwie 7016, szara – 7010, ciemnobrązowa – 8017, ciemno-

zielona – 6005, pistacjowa – 6019, kości słoniowej – 1014 lub perłowa – 1013, z dopuszczeniem sto-

sowania naturalnego koloru drewna w odcieniach ciemnych oraz kolorystyki zgodnej z cechami histo-

rycznymi, 

- dla obróbek blacharskich i balustrad - zakaz stosowania kolorystyki w barwach innych niż: grafitowa, 

odpowiadająca w systemie RAL barwie 7016, szara – 7010, jasnoszara – 7001, ciemnozielona – 6005 

lub ciemnobrązowa – 8017, z dopuszczeniem stosowania naturalnej kolorystyki blach oraz kolorystyki 

zgodnej z cechami historycznymi, 

- dla dachów - zakaz stosowania kolorystyki w odcieniach innych niż: czerwieni, brązu, szarości lub 

grafitu, z dopuszczeniem stosowania naturalnej kolorystyki pokryć z blach; 

6) poza ustaleniami określonymi w pkt. 5, dla kategorii ochrony I, obowiązuje: 

a) w zakresie ochrony bryły - zakaz: 

- nadbudowy i rozbudowy, 

- zmiany kąta nachylenia dachu, 

- realizacji lukarn, 

b) w zakresie ochrony elewacji - zakaz: 

- wykonania zewnętrznego ocieplenia elewacji z wyjątkiem ścian bez otworów okiennych oraz detalu 

architektonicznego, 

- stosowania parapetów, rynien i rur spustowych z PCV, 

c) w zakresie ochrony stolarki okiennej i drzwiowej - nakaz użycia materiałów zgodnych z cechami histo-

rycznymi zabytku, z dopuszczeniem stosowania współczesnych technologii; 

7) poza ustaleniami określonymi w pkt. 5, dla kategorii ochrony II, obowiązuje: 

a) w zakresie ochrony bryły - dopuszczenie: 

- nadbudowy wyłącznie o 1 kondygnację, nie więcej niż 4 m, 

- rozbudowy, 

b) w zakresie ochrony elewacji: 
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- nakaz zachowania elementów wystroju architektonicznego, w tym: balkonów, balustrad, schodów ze-

wnętrznych lub ich odtworzenia zgodnie z cechami historycznymi zabytku, w przypadku, gdy elemen-

ty te się nie zachowały lub są zniszczone, 

- zakaz wykonania zewnętrznego ocieplenia elewacji frontowych oraz pozostałych elewacji posiadają-

cych detale architektoniczne, a także elewacji ceglanych, 

- zakaz stosowania parapetów, rynien i rur spustowych z PCV na elewacjach frontowych, 

- zakaz zabudowy przejazdów bramowych, 

- dopuszczenie odtworzenia zamurowanych otworów okiennych i drzwiowych, zgodnych z cechami hi-

storycznymi, 

- dopuszczenie przebudowy elewacji w zakresie zamiany otworów okiennych na drzwiowe lub witryny, 

wyłącznie w kondygnacji parteru, pod warunkiem zachowania: szerokości otworu i podziałów w ra-

mach elewacji, zgodnych z cechami historycznymi zabytku, 

- dopuszczenie przywrócenia ceglanych elewacji na otynkowanych budynkach poprzez usunięcie tynku, 

pod warunkiem nienaruszenia istniejącego lica ceglanego, 

c) w zakresie ochrony stolarki okiennej i drzwiowej: 

- w budynkach pofabrycznych - nakaz użycia materiałów zgodnych z cechami historycznymi zabytku 

lub aluminium, z dopuszczeniem stosowania współczesnych technologii, 

- w elewacjach frontowych i klatkach schodowych pozostałych budynków - nakaz użycia materiałów 

zgodnych z cechami historycznymi zabytku, z dopuszczeniem stosowania współczesnych technologii, 

d) w zakresie ochrony elementów wyposażenia: klatek schodowych, korytarzy, przejazdów bramowych - 

nakaz zachowania lub ich odtworzenia zgodnie z cechami historycznymi zabytku, w przypadku, gdy 

elementy te się nie zachowały lub są zniszczone; 

8) dla kategorii ochrony III obowiązuje w zakresie ochrony elewacji - dopuszczenie przywrócenia ceglanych 

elewacji na otynkowanych budynkach poprzez usunięcie tynku, pod warunkiem nienaruszenia istniejącego 

lica ceglanego; 

9) przyporządkowanie zabytku do kategorii ochrony oraz szczególne zasady ochrony zabytków oznaczonych 

na rysunku planu symbolem E (oraz kolejną liczbą) określa tabela: 

 

Symbol na 

rysunku 

planu 

Adres i nazwa zabytku 
Kategoria 

ochrony 
Szczególne zasady ochrony 

E1 

ul. Wólczańska 225 – budynki 

poprzemysłowe, 

d. zespół fabryczny Scheiblera 

II 

- zakaz nadbudowy wieży fabrycznej, 

- dopuszczenie przebudowy elewacji połu-

dniowej budynku domu robotniczego 

E2 ul. Wólczańska 225a - willa I ---- 

E3a 
ul. Wróblewskiego 10a - 

budynek poprzemysłowy 
II 

- zakaz nadbudowy 

E3b 
ul. Wróblewskiego 10a - 

budynek poprzemysłowy 
II 

---- 

E4 

ul. Wróblewskiego 6/8 

- budynek poprzemysłowy, 

d. elektrownia z zespołu fa-

brycznego 

S. Landau i K.Weile 

II 

- nakaz zachowania oryginalnych nadświetli 

z belkami, 

- dopuszczenie realizacji otworów okien-

nych w miejscu blend pod warunkiem wy-

konania ich na całości blendy 

E5 

ul. Wólczańska 241a - budynek 

poprzemysłowy 
II 

- zakaz nadbudowy, 

- zakaz rozbudowy, 

- dopuszczenie przebudowy elewacji połu-

dniowej, w zakresie realizacji nowych otwo-
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rów okiennych i drzwiowych 

E6 
ul. Wólczańska 243 - budynek 

poprzemysłowy 
III 

- dopuszczenie nadbudowy maksymalnie o 

2 kondygnacje, nie więcej niż 8 m 

E7 

ul. Wólczańska 243 – budynek 

poprzemysłowy 

II 

- zakaz nadbudowy, 

- zakaz rozbudowy od strony elewacji fron-

towej, 

- dopuszczenie przebudowy elewacji pół-

nocno-wschodniej, w zakresie realizacji 

nowych otworów okiennych i drzwiowych 

E8 
ul. Wólczańska 243 – budynek 

poprzemysłowy 
III ---- 

E9 
ul. Wólczańska 243 – budynek 

poprzemysłowy 
III 

- dopuszczenie przebudowy elewacji połu-

dniowej 

E10 
ul. Wólczańska 223 – budynek 

poprzemysłowy 
III 

- zakaz nadbudowy 

E11 

ul. Skrzywana 6 – 

budynki poprzemysłowe, 

d. zespół fabryczny Judy Raj-

chmana 

(farbiarnia i apretura) 

II ---- 

E12 
ul. Wólczańska 243a – 

d. domek ogrodnika 
II 

- zakaz nadbudowy, 

- zakaz zmiany kąta nachylenia dachu 

E13 ul. Wólczańska 233 – oficyna II --- 

E14 

ul. Wólczańska 235 – kamieni-

ca, budynek frontowy 
II 

- zakaz nadbudowy, 

- nakaz odtworzenia balkonu w elewacji 

wschodniej, 

- nakaz zachowania odbojów bramowych 

E15 
ul. Wólczańska 239 – kamieni-

ca, budynek frontowy 
II 

--- 

E16 

al. Politechniki  22/24, 30a - 

oficyna wraz ze stajnią II 

- zakaz przebudowy elewacji, za wyjątkiem 

odtworzenia zamurowanych otworów 

okiennych i drzwiowych 

E17 

ul. Skrzywana 9 – budynek po-

przemysłowy 

 

II 

---- 

10) wprowadza się strefę ochrony archeologicznej, która obejmuje swoim zasięgiem tereny zlokalizowane na 

wschód od wyznaczonej na rysunku planu granicy tej strefy, w której przy realizacji robót ziemnych lub 

dokonywaniu zmiany dotychczasowej działalności wiążącej się z naruszeniem struktury gruntu nakazuje się 

przeprowadzenie nadzoru archeologicznego; wydanie pozwolenia na prowadzenie nadzoru archeologiczne-

go regulują przepisy odrębne dotyczące ochrony zabytków. 

§ 11. 1. Ustala się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziałów nieruchomości: 

1) nie wyznacza się granic obszarów wymagających obowiązkowego przeprowadzenia scaleń i podziałów nie-

ruchomości; 

2) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości dokonywanego na wniosek określono w 

ustaleniach szczegółowych rozdziału 3. 

2. Parametry dotyczące działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości określone w 

ustaleniach szczegółowych dla terenów nie obowiązują dla działek gruntu wydzielonych pod nowe drogi, po-

szerzenie dróg istniejących i pod urządzenia infrastruktury technicznej, a także działek powstałych w wyniku 

podziałów prowadzonych po wyznaczonych na rysunku planu liniach rozgraniczających. 

§ 12. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

1) w zakresie lokalizacji obiektów budowlanych oraz drzew, w strefach bezpieczeństwa od podziemnych cie-

płociągów wody gorącej ustala się: 
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a) zakaz lokalizacji budynków w odległości: 

- dla przewodów ciepłowniczych o średnicy do Dn 150 mm – 2 m od rzutu przewodu, 

- dla przewodów ciepłowniczych o średnicy od Dn 200 do Dn 500 mm – 3 m od rzutu przewodu, 

- dla przewodów ciepłowniczych o średnicy powyżej Dn 500 mm – 5 m od rzutu przewodu, 

b) zakaz nasadzeń drzew w odległości mniejszej niż 2,5 m od rzutu przewodu ciepłowniczego wody gorą-

cej, 

c) w przypadku likwidacji lub przebudowy lub zastosowania zabezpieczeń ochronnych wynikających z 

przepisów odrębnych, strefy bezpieczeństwa, o których mowa w lit. a  i b nie obowiązują; 

2) w zakresie lokalizacji obiektów budowlanych, stałych naniesień oraz drzew: 

a) w pasach ochronnych od przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - obowiązują ustalenia zawarte 

w przepisach odrębnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ście-

ków oraz uchwałach Rady Miejskiej dotyczących regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ście-

ków na terenie miasta Łodzi, 

b) w strefach kontrolowanych od gazociągów - obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych z za-

kresu lokalizacji sieci gazowych; 

3) nakaz ograniczenia wysokości obiektów budowlanych w ramach poszczególnych terenów, zgodnie z wy-

znaczonymi na rysunku planu powierzchniami ograniczającymi wysokości wokół lotniska Łódź–Lublinek, 

zgodnie z przepisami odrębnymi; powyższe ograniczenia wysokości obejmują również wszystkie urządze-

nia umieszczane na obiektach budowlanych, w tym także inwestycje celu publicznego z zakresu łączności 

publicznej. 

§ 13. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz obsługi 

komunikacyjnej terenów przyległych: 

1) przebudowa, rozbudowa i remont istniejącego układu drogowego - ulicznego oraz budowa nowego układu; 

2) remont i przebudowa istniejącej trasy tramwajowej; 

3) budowa dróg rowerowych; 

4) obsługa komunikacyjna obszaru planu przez docelowy układ drogowo-tramwajowy w granicach wyzna-

czonych terenów dróg publicznych; 

5) ulice stanowiące układ umożliwiający połączenie obszaru planu z zewnętrznym układem komunikacyjnym 

to istniejące ulice zbiorcze oznaczone symbolami: 1KDZ (ul. Wróblewskiego), 2KDZ+T (al. Politechniki) i 

3KDZ (ul. Wólczańska); 

6) ulice stanowiące elementy uzupełniające wewnętrzny układ drogowy: 

a) istniejąca ulica lokalna oznaczona symbolem 1KDL (ul. Skrzywana), 

b) projektowana ulica lokalna oznaczona symbolem 2KDL; 

7) ulica stanowiąca układ uzupełniający: istniejący odcinek ulicy Skrzywana, jako ulica dojazdowa oznaczona 

symbolem 1KDD; 

8) obsługa komunikacyjna terenów: 

a) za pomocą zjazdów indywidualnych i publicznych z wyznaczonych w planie dróg publicznych przyle-

głych do terenów, 

b) z dróg wewnętrznych niewyznaczonych na rysunku planu, przy zachowaniu następujących warunków: 

- minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających 7 m, 

- dla dróg bez wylotu, służących obsłudze powyżej dwóch działek - obowiązek zakończenia ich placem 

do zawracania o wymiarach zgodnych z przepisami odrębnymi. 

§ 14. 1. Ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania dla samochodów i rowerów dotyczącą nowo 

projektowanych budynków, które należy ustalać proporcjonalnie do ilości mieszkań i powierzchni użytkowej: 
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1) dla samochodów osobowych: 

a) dla mieszkań w budynkach mieszkalnych lub mieszkalno-usługowych - 1 stanowisko na każde mieszka-

nie, 

b) dla budynków handlowych lub części budynków przeznaczonych na te cele - 1 stanowisko na każde 100 

m2 powierzchni użytkowej, 

c) dla obiektów zamieszkania zbiorowego, w tym hoteli lub części budynków przeznaczonych na te cele – 2 

stanowiska na każde 100 m2 powierzchni użytkowej, 

d) dla budynków, takich jak: kina, teatry, sale widowiskowe, a także dla obiektów gastronomicznych lub 

części budynków przeznaczonych na te cele – 4 stanowiska na każde 100 m2 powierzchni użytkowej, 

e) dla pozostałych usług – 15 stanowisk na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej; 

2) dla autobusów – dla hoteli, budynków, takich jak: kina, teatry, sale widowiskowe, budynków wystawienni-

czych, takich jak muzea – 1 miejsce parkingowe na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej, wydzielone lub 

wymienne z miejscami dla samochodów osobowych oraz zorganizowane miejsce wsiadania i wysiadania 

dla pasażerów dla każdego obiektu; 

3) dla rowerów: 

a) dla budynków mieszkalnych lub mieszkań w budynkach mieszkalno-usługowych - 1 stanowisko na każ-

de mieszkanie, 

b) dla budynków handlowych lub części handlowych budynków – 10 stanowisk na każde 1000 m2 po-

wierzchni użytkowej, nie mniej niż 2 stanowiska, 

c) dla hoteli co najmniej dwugwiazdkowych i pensjonatów – 2 stanowiska na każde 1000 m2 powierzchni 

użytkowej nie mniej niż 5 stanowisk, 

d) dla pozostałych usług – 5 stanowisk na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej, nie mniej jednak niż 2 

stanowiska. 

2. Dla istniejących budynków: 

1) w terenach oznaczonych symbolami: 1.3.U, 2.1.U, 2.2.MW/U, 2.3.MW/U, 2.4.MW/U, 2.8.MW/U, 2.10.U, 

3.1.U i 3.3.U - nie ustala się minimalnej liczby miejsc parkingowych; 

2) w pozostałych terenach stosuje się wskaźniki określone w ust. 1. 

3. Na parkingach dla samochodów osobowych liczących więcej niż 5 miejsc przeznaczonych na postój po-

jazdów, minimum 4 % ogólnej liczby miejsc, lecz nie mniej niż 1 miejsce postojowe, należy przeznaczyć na 

parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, o której mowa w przepisach o ruchu drogowym, z 

zastrzeżeniem: dróg publicznych, stref zamieszkania i stref ruchu, dla których minimalną liczbę stanowisk po-

stojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową określają przepisy odrębne dotyczące dróg pu-

blicznych. 

§ 15. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicz-

nej: 

1) wyposażanie terenów w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, a także przebudowę i rozbudowę ist-

niejących sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) nakaz lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej: 

a) w granicach terenów przestrzeni publicznych: dróg, placów i terenów zieleni, 

b) w sposób maksymalnie chroniący istniejącą szatę roślinną; 

3) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w terenach o innym przeznaczeniu niż 

wymienione w pkt 2 lit. a pod warunkiem uzyskania prawa do dysponowania terenem na ten cel; 

4) w zakresie systemu zaopatrzenia w wodę: 

a) dopuszczenie lokalizowania indywidualnych ujęć wody podziemnej, 
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b) nakaz lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

5) w zakresie systemu odprowadzania ścieków: 

a) dopuszczenie lokalizowania przepompowni ścieków zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach 

odrębnych, 

b) dopuszczenie lokalizowania podziemnych zbiorników retencyjnych, 

c) zakaz gromadzenia ścieków bytowych w zbiornikach bezodpływowych, 

d) nakaz stosowania urządzeń umożliwiających wykorzystanie na miejscu wód opadowych i roztopowych, 

z dopuszczeniem odprowadzenia ich do gruntu na warunkach określonych w przepisach odrębnych, w 

celu ograniczenia ich odpływu do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, 

e) nakaz stosowania rozwiązań projektowych umożliwiających retencjonowanie nadmiaru wód opadowych 

i roztopowych, spływających z powierzchni szczelnych dachów, ulic i placów, przed ich odprowadze-

niem do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, 

f) nakaz rozdzielania instalacji odbioru wód opadowych od instalacji kanalizacji sanitarnej przed ich podłą-

czeniem do sieci kanalizacji ogólnospławnej w przypadku budowy, przebudowy lub zmiany sposobu 

użytkowania obiektu, 

g) dopuszczenie budowy podczyszczalni ścieków; 

6) w zakresie systemu zaopatrzenia w ciepło – dopuszczenie zaopatrzenia w ciepło z istniejącej i projektowa-

nej miejskiej sieci wody gorącej lub źródeł wytwarzających energię cieplną z energii elektrycznej, gazu 

ziemnego, lekkiego oleju opałowego oraz odnawialnych paliw i nośników energii, a także innych źródeł 

posiadających certyfikat na „znak bezpieczeństwa ekologicznego”; 

7) w zakresie systemu zaopatrzenia w gaz – dopuszczenie zaopatrzenia w gaz z istniejących i projektowanych 

gazociągów rozdzielczych niskiego lub średniego ciśnienia; 

8) w zakresie systemu zaopatrzenia w energię elektryczną: 

a) nakaz zasilania w energię elektryczną z istniejącej lub projektowanej sieci średniego i niskiego napięcia, 

b) w przypadku przebudowy istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych lub budowy nowych 

linii, nakaz realizacji jako podziemnych, 

c) dopuszczenie realizacji stacji transformatorowych SN/NN wyłącznie jako podziemnych lub wbudowa-

nych w bryłę budynku; 

9) w zakresie systemu zaopatrzenia w infrastrukturę telekomunikacyjną – w przypadku przebudowy istnieją-

cych napowietrznych kablowych linii telekomunikacyjnych lub budowy nowych linii, nakaz realizacji jako 

podziemnych. 

§ 16. 1. Ustala się wysokość stawki procentowej służącej określeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy dla terenów oznaczonych symbolami: 2.2.MW/U, 2.3.MW/U, 2.4.MW/U, 2.7.MW/U, 2.8.MW/U, 

1.1.UN, 1.2.U, 1.3.U, 2.5.U, 2.6.U, 2.10.U, 3.1.U i 3.3.U – 30%. 

2. Dla terenów niewymienionych w ust. 1 znajdujących się na obszarze planu, stawki procentowej nie usta-

la się z uwagi na brak wzrostu wartości nieruchomości. 

§ 17. 1. Ustala się granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym: 

1) dróg publicznych – w postaci linii rozgraniczających tereny dróg publicznych; 

2) publicznie dostępnych samorządowych: 

a) placów – w postaci linii rozgraniczających teren placu publicznego oznaczony symbolem 2.9.PP, 

b) parków – w postaci linii rozgraniczających teren zieleni urządzonej oznaczony symbolem 3.2.ZP. 

2. Ustalenie ust. 1 nie wyklucza lokalizacji innych inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym. 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 12 – Poz. 5337



Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dla terenów 

§ 18. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2.2.MW/U, 2.3.MW/U, 2.4.MW/U i 

2.8.MW/U obowiązują ustalenia zawarte w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

b) tereny zabudowy usługowej z wyłączeniem usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, 

usług uciążliwych, stacji paliw oraz warsztatów samochodowych i stacji obsługi samochodów 

– wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem w obiekty i urządzenia budowlane, które tworzą z tą zabu-

dową całość funkcjonalno-użytkową; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) parkingi kubaturowe podziemne i nadziemne, 

b) drogi wewnętrzne, 

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego ustala się: 

1) teren oznaczony symbolem 2.8.MW/U stanowi obszar zabudowy śródmiejskiej, w rozumieniu przepisów 

odrębnych z zakresu budownictwa; 

2) wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) powierzchni zabudowy – maksimum 100%, 

b) intensywność zabudowy – minimum 0,5, maksimum 4,2, z zastrzeżeniem działki narożnej w terenie 

oznaczonym symbolem 2.8.MW/U o powierzchni do 1000 m2 włącznie - minimum 3,0, maksimum 6,0, 

c) powierzchni biologicznie czynnej – minimum 15%, z zastrzeżeniem: 

- działki narożnej w terenie oznaczonym symbolem 2.8.MW/U o powierzchni do 1000 m2 włącznie – 

minimum 0%, 

- działek w terenie oznaczonym symbolem 2.4.MW/U oraz działki narożnej w terenie oznaczonym 

symbolem 2.8.MW/U o powierzchni powyżej 1000 m2 do 2000 m2 włącznie - minimum 5%; 

3) parametry kształtowania zabudowy: 

a) wysokość zabudowy - dla zabudowy od strony przestrzeni publicznych – minimum 12 m, maksimum 18 

m, do 6 kondygnacji nadziemnych, dla pozostałej zabudowy – maksimum 15 m, do 5 kondygnacji nad-

ziemnych, 

b) dachy płaskie; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz lokalizacji obiektów i funkcji: 

a) w terenie oznaczonym symbolem 2.8.MW/U - w przypadku przedsięwzięć inwestycyjnych obejmują-

cych więcej niż jedną działkę z historycznego podziału, oznaczonego na rysunku planu – nakaz zazna-

czenia w kompozycji elewacji frontowej oraz w nawierzchni terenu historycznych podziałów własno-

ściowych, oznaczonych na rysunku planu, oraz indywidualnego zakomponowania każdego z tak wydzie-

lonych segmentów elewacji, 

b) dopuszczenie sytuowania budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę 

granicy z sąsiednią działką budowlaną, bezpośrednio przy tej granicy, 

c) w terenach oznaczonych symbolami: 2.2.MW/U, 2.3.MW/U, 2.8.MW/U - dopuszczenie przekrycia po-

dwórzy i dziedzińców wyłącznie przeziernymi zadaszeniami, 
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d) w zakresie lokalizacji i wysokości ogrodzeń od strony przestrzeni publicznych: 

- dopuszczenie lokalizacji ogrodzeń wyłącznie w liniach rozgraniczających, 

- dopuszczenie realizacji ogrodzeń wyłącznie ażurowych o wysokości od 1,6 m do 2,2 m. 

4. Określa się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych: 800 m2. Parametr ten nie 

dotyczy działek gruntu wydzielonych pod nowe drogi, poszerzenie dróg istniejących i pod urządzenia infra-

struktury technicznej, a także działek powstałych w wyniku podziałów prowadzonych po wyznaczonych na 

rysunku planu liniach rozgraniczających. 

5. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się: 

1) wielkość działki – minimum 800 m2; 

2) szerokość frontu działki – minimum 20 m; 

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 90º z tolerancją 2º, z zastrzeżeniem działek w 

terenie oznaczonym symbolem 2.4.MW/U, dla których ustala się 30º - 75º. 

§ 19. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.7.MW/U obowiązują ustalenia zawarte w 

kolejnych ustępach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

b) tereny zabudowy usługowej z wyłączeniem usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, 

usług uciążliwych, stacji paliw oraz warsztatów samochodowych i stacji obsługi samochodów 

– wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem w obiekty i urządzenia budowlane, które tworzą z tą zabu-

dową całość funkcjonalno-użytkową; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) parkingi kubaturowe nadziemne i podziemne, 

b) drogi wewnętrzne, 

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 

d) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe. 

3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego ustala się: 

1) teren objęty ustaleniami niniejszego paragrafu stanowi obszar zabudowy śródmiejskiej, w rozumieniu prze-

pisów odrębnych z zakresu budownictwa; 

2) wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) powierzchni zabudowy – maksimum 50%, 

b) intensywność zabudowy – minimum 1,0, maksimum 3,0, 

c) powierzchni biologicznie czynnej – minimum 20%; 

3) parametry kształtowania zabudowy: 

a) wysokość zabudowy: dla zabudowy od strony ulicy oznaczonej symbolem 1KDZ – minimum 20 m, 

maksimum 27 m, do 7 kondygnacji nadziemnych, dla zabudowy od strony terenu oznaczonego symbo-

lem PP – minimum 18 m, maksimum 23 m, do 6 kondygnacji nadziemnych, dla zabudowy od strony ulic 

oznaczonych symbolami 1KDL i 1KDD - minimum 12 m, maksimum 15 m, do 5 kondygnacji nadziem-

nych, dla pozostałej zabudowy - maksimum 27 m, do 7 kondygnacji nadziemnych, 

b) dachy płaskie lub dachy szedowe; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz lokalizacji obiektów i funkcji: 
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a) dla obowiązujących linii zabudowy - nakaz sytuowania wzdłuż tej linii minimum 60% powierzchni ścia-

ny frontowej budynku, 

b) dopuszczenie sytuowania budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę 

granicy z sąsiednią działką budowlaną, bezpośrednio przy tej granicy, 

c) w zakresie lokalizacji i wysokości ogrodzeń od strony przestrzeni publicznych: 

- dopuszczenie lokalizacji ogrodzeń wyłącznie w liniach rozgraniczających, 

- dopuszczenie realizacji ogrodzeń wyłącznie ażurowych o wysokości od 1,6 m do 2,2 m, 

d) dopuszczenie lokalizacji jednego tymczasowego obiektu usługowo-handlowego pełniącego funkcje in-

formacyjno-sprzedażowe o maksymalnej powierzchni zabudowy 100 m2 i wysokości maksimum 5 m. 

4. Określa się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych: 500 m2. Parametr ten nie 

dotyczy działek gruntu wydzielonych pod nowe drogi, poszerzenie dróg istniejących i pod urządzenia infra-

struktury technicznej, a także działek powstałych w wyniku podziałów prowadzonych po wyznaczonych na 

rysunku planu liniach rozgraniczających. 

5. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się: 

1) wielkość działki – minimum 500 m2; 

2) szerokość frontu działki – minimum 20 m; 

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 90º z tolerancją 2º, z zastrzeżeniem działek od 

strony terenu oznaczonego symbolem PP i terenu ulic oznaczonych symbolami 1KDL i 1KDD, dla których 

ustala się 35º - 90º. 

§ 20. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.1.U obowiązują ustalenia zawarte w kolej-

nych ustępach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy usługowej wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem w 

obiekty i urządzenia budowlane, które tworzą z tą zabudową całość funkcjonalno-użytkową, z wyłączeniem 

usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, usług uciążliwych, stacji paliw oraz warsztatów 

samochodowych i stacji obsługi samochodów; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) parkingi kubaturowe nadziemne i podziemne, 

b) drogi wewnętrzne, 

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego ustala się: 

1) wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) powierzchni zabudowy – maksimum 50%, 

b) intensywność zabudowy – minimum 1,4, maksimum 6,0, 

c) powierzchni biologicznie czynnej – minimum 15%; 

2) parametry kształtowania zabudowy: 

a) wysokość zabudowy – minimum 12 m, maksimum 30 m, do 9 kondygnacji nadziemnych, 

b) dachy płaskie; 

3) zasady kształtowania zabudowy oraz lokalizacji obiektów i funkcji: 

a) dopuszczenie sytuowania budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę 

granicy z sąsiednią działką budowlaną, bezpośrednio przy tej granicy, 
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b) w zakresie lokalizacji i wysokości ogrodzeń od strony przestrzeni publicznych: 

- dopuszczenie lokalizacji ogrodzeń wyłącznie w liniach rozgraniczających, 

- dopuszczenie realizacji ogrodzeń wyłącznie ażurowych o wysokości od 1,6 m do 2,2 m. 

4. Określa się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych: 1000 m2. Parametr ten 

nie dotyczy działek gruntu wydzielonych pod nowe drogi, poszerzenie dróg istniejących i pod urządzenia infra-

struktury technicznej, a także działek powstałych w wyniku podziałów prowadzonych po wyznaczonych na 

rysunku planu liniach rozgraniczających. 

5. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się: 

1) wielkość działki – minimum 1000 m2; 

2) szerokość frontu działki – minimum 20 m; 

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – 90º z tolerancją 2º. 

§ 21. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.2.U i 2.5.U obowiązują ustalenia zawarte 

w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy usługowej wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem w 

obiekty i urządzenia budowlane, które tworzą z tą zabudową całość funkcjonalno-użytkową, z wyłączeniem 

usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, usług uciążliwych, stacji paliw oraz warsztatów 

samochodowych i stacji obsługi samochodów; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) parkingi kubaturowe nadziemne i podziemne, 

b) drogi wewnętrzne, 

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego ustala się: 

1) wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) powierzchni zabudowy – maksimum 60%, 

b) intensywność zabudowy: 

- w terenie oznaczonym symbolem 1.2.U – minimum 0,5, maksimum 3,0, 

- w terenie oznaczonym symbolem 2.5.U – minimum 0,5, maksimum 3,6, 

c) powierzchni biologicznie czynnej: 

- w terenie oznaczonym symbolem 1.2.U – minimum 15%, 

- w terenie oznaczonym symbolem 2.5.U – minimum 20%; 

2) parametry kształtowania zabudowy: 

a) wysokość zabudowy: 

- w terenie oznaczonym symbolem 1.2.U: dla zabudowy od strony przestrzeni publicznych - minimum 

12 m, maksimum 18 m, do 5 kondygnacji nadziemnych, dla pozostałej zabudowy – maksimum 18 m, 

do 5 kondygnacji nadziemnych, 

- w terenie oznaczonym symbolem 2.5.U: dla zabudowy od strony ulicy oznaczonej symbolem 1KDL - 

minimum 12 m, maksimum 15 m, do 4 kondygnacji nadziemnych, dla zabudowy od strony ulicy 

oznaczonej symbolem 2KDZ+T - minimum 12 m, maksimum 18 m, do 5 kondygnacji nadziemnych, 

dla pozostałej zabudowy - maksimum 21 m, do 6 kondygnacji nadziemnych, 

b) dachy płaskie; 
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3) zasady kształtowania zabudowy oraz lokalizacji obiektów i funkcji: 

a) dopuszczenie sytuowania budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę 

granicy z sąsiednią działką budowlaną, bezpośrednio przy tej granicy, 

b) w zakresie lokalizacji i wysokości ogrodzeń od strony przestrzeni publicznych: 

- dopuszczenie lokalizacji ogrodzeń wyłącznie w liniach rozgraniczających, 

- dopuszczenie realizacji ogrodzeń wyłącznie ażurowych o wysokości od 1,6 m do 2,2 m. 

4. Określa się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych: 

1) w terenie oznaczonym symbolem 1.2.U – 1500 m2, 

2) w terenie oznaczonym symbolem 2.5.U – 2000 m2 

– parametry te nie dotyczą działek gruntu wydzielonych pod nowe drogi, poszerzenie dróg istniejących i pod 

urządzenia infrastruktury technicznej, a także działek powstałych w wyniku podziałów prowadzonych po 

wyznaczonych na rysunku planu liniach rozgraniczających. 

5. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się: 

1) wielkość działki: 

a) w terenie oznaczonym symbolem 1.2.U – minimum 1500 m2, 

b) w terenie oznaczonym symbolem 2.5.U – minimum 2000 m2; 

2) szerokość frontu działki: minimum 20 m; 

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 

a) w terenie oznaczonym symbolem 1.2.U – 90º z tolerancją 2º, 

b) w terenie oznaczonym symbolem 2.5.U, dla których ustala się – 70º - 90º. 

§ 22. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.6.U obowiązują ustalenia zawarte w kolej-

nych ustępach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy usługowej wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem w 

obiekty i urządzenia budowlane, które tworzą z tą zabudową całość funkcjonalno-użytkową, z wyłączeniem 

usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, usług uciążliwych, stacji paliw oraz warsztatów 

samochodowych i stacji obsługi samochodów; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) parkingi kubaturowe nadziemne i podziemne, 

b) drogi wewnętrzne, 

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego ustala się: 

1) wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) powierzchni zabudowy – maksimum 60%, 

b) intensywność zabudowy – minimum 0,3, maksimum 4,4, 

c) powierzchni biologicznie czynnej – minimum 15%; 

2) parametry kształtowania zabudowy: 

a) wysokość zabudowy: 

- dla zabudowy od strony ulicy 1KDZ oraz ulicy zlokalizowanej poza obszarem objętym planem (ul. 

Wróblewskiego) - minimum 20 m, maksimum 30 m, do 9 kondygnacji nadziemnych, 
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- dla zabudowy od strony ulicy 2KDZ+T - minimum 12 m, maksimum 18 m, do 5 kondygnacji nad-

ziemnych, 

- w strefie o szerokości 55 m od linii rozgraniczającej ulicy 1KDL: dla zabudowy od strony ulicy - mi-

nimum 12 m, maksimum 15 m, do 4 kondygnacji nadziemnych, dla pozostałej zabudowy - maksimum 

21 m, do 6 kondygnacji nadziemnych, 

- dla pozostałej zabudowy - maksimum 30 m, do 9 kondygnacji nadziemnych, 

b) dachy płaskie lub dachy szedowe; 

3) zasady kształtowania zabudowy oraz lokalizacji obiektów i funkcji: 

a) dla obowiązującej linii zabudowy w terenie oznaczonym symbolem 2.6.U, dla działki o numerze ewi-

dencyjnym 3/1 oraz dla działek, które powstaną w jej miejsce na skutek zmian zarejestrowanych w pań-

stwowym zasobie geodezyjnym - nakaz sytuowania w tej linii co najmniej narożnika ściany frontowej 

budynku, 

b) dopuszczenie sytuowania budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę 

granicy z sąsiednią działką budowlaną, bezpośrednio przy tej granicy, 

c) w zakresie lokalizacji i wysokości ogrodzeń od strony przestrzeni publicznych: 

- dopuszczenie lokalizacji ogrodzeń wyłącznie w liniach rozgraniczających, 

- dopuszczenie realizacji ogrodzeń wyłącznie ażurowych o wysokości od 1,6 m do 2,2 m. 

4. Określa się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych: 2000 m2. Parametr ten 

nie dotyczy działek gruntu wydzielonych pod nowe drogi, poszerzenie dróg istniejących i pod urządzenia infra-

struktury technicznej, a także działek powstałych w wyniku podziałów prowadzonych po wyznaczonych na 

rysunku planu liniach rozgraniczających. 

5. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się: 

1) wielkość działki – minimum 2000 m2; 

2) szerokość frontu działki – minimum 20 m; 

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 90º z tolerancją 2º, z zastrzeżeniem działek od 

strony ulicy oznaczonej symbolem 1KDL, dla których ustala się: 35º - 75º. 

§ 23. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2.10.U, 3.1.U i 3.3.U obowiązują ustalenia 

zawarte w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy usługowej wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem w 

obiekty i urządzenia budowlane, które tworzą z tą zabudową całość funkcjonalno-użytkową, z wyłączeniem 

usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, usług uciążliwych, stacji paliw oraz warsztatów 

samochodowych i stacji obsługi samochodów; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) parkingi kubaturowe nadziemne i podziemne, 

b) drogi wewnętrzne, 

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego ustala się: 

1) teren oznaczony symbolem 3.1.U stanowi obszar zabudowy śródmiejskiej, w rozumieniu przepisów odręb-

nych z zakresu budownictwa; 

2) wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) powierzchni zabudowy: 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 18 – Poz. 5337



- w terenie oznaczonym symbolem 3.1.U – maksimum 100%, 

- w terenach oznaczonych symbolami 2.10.U i 3.3.U – maksimum 50%, 

b) intensywność zabudowy: 

- w terenie oznaczonym symbolem 2.10.U – minimum 1,2, maksimum 1,5, 

- w terenie oznaczonym symbolem 3.1.U – minimum 1,0, maksimum 5,0, 

- w terenie oznaczonym symbolem 3.3.U – minimum 0,6, maksimum 1,0, 

c) powierzchni biologicznie czynnej: 

- w terenach oznaczonych symbolami 2.10.U i 3.3.U – minimum 15%, 

- w terenie oznaczonym symbolem 3.1.U – minimum 0%; 

3) parametry kształtowania zabudowy: 

a) wysokość zabudowy: 

- w terenach oznaczonych symbolami 2.10.U i 3.3.U – maksimum 9 m, do 2 kondygnacji nadziemnych, 

- w terenie oznaczonym symbolem 3.1.U – dla zabudowy od strony przestrzeni publicznych - minimum 

12 m, maksimum 16 m, do 5 kondygnacji nadziemnych, dla pozostałej zabudowy – maksimum 16 m, 

do 5 kondygnacji nadziemnych, 

b) dachy płaskie; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz lokalizacji obiektów i funkcji: 

a) dopuszczenie sytuowania budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę 

granicy z sąsiednią działką budowlaną, bezpośrednio przy tej granicy, 

b) w terenie 3.1.U dopuszczenie przekrycia podwórzy i dziedzińców wyłącznie przeziernymi zadaszeniami, 

c) w zakresie lokalizacji i wysokości ogrodzeń od strony przestrzeni publicznych: 

- dopuszczenie lokalizacji ogrodzeń wyłącznie w liniach rozgraniczających terenów, 

- dopuszczenie realizacji ogrodzeń wyłącznie ażurowych o wysokości od 1,6 m do 2,2 m. 

4. Określa się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych: 

1) w terenie oznaczonym symbolem 2.10.U – 1000 m2, 

2) w terenie oznaczonym symbolem 3.1.U – 1500 m2, 

3) w terenie oznaczonym symbolem 3.3.U – 600 m2 

– parametry te nie dotyczą działek gruntu wydzielonych pod nowe drogi, poszerzenie dróg istniejących i pod 

urządzenia infrastruktury technicznej, a także działek powstałych w wyniku podziałów prowadzonych po 

wyznaczonych na rysunku planu liniach rozgraniczających. 

5. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się: 

1) wielkość działki: 

a) w terenie oznaczonym symbolem 2.10.U – minimum 1000 m2, 

b) w terenie oznaczonym symbolem 3.1.U – minimum 1500 m2, 

c) w terenie oznaczonym symbolem 3.3.U – minimum 600 m2; 

2) szerokość frontu działki: minimum 20 m, z zastrzeżeniem działek w terenach oznaczonych symbolami 

3.1.U i 3.3.U, dla których ustala się minimum 15 m; 

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – 65º - 90º, z zastrzeżeniem działek w terenie 

oznaczonym symbolem 2.10.U, dla których ustala się 55º - 90º. 
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§ 24. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.3.U obowiązują ustalenia zawarte w kolej-

nych ustępach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy usługowej wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem w 

obiekty i urządzenia budowlane, które tworzą z tą zabudową całość funkcjonalno-użytkową, z wyłączeniem 

usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, usług uciążliwych, stacji paliw oraz warsztatów 

samochodowych i stacji obsługi samochodów; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) parkingi kubaturowe nadziemne i podziemne, 

b) drogi wewnętrzne, 

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego ustala się: 

1) teren objęty ustaleniami niniejszego paragrafu stanowi obszar zabudowy śródmiejskiej, w rozumieniu prze-

pisów odrębnych z zakresu budownictwa; 

2) wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) powierzchni zabudowy – maksimum 60%, 

b) intensywność zabudowy działki – minimum 1,0, maksimum 2,0, 

c) powierzchni biologicznie czynnej – minimum 15%, 

d) dla działek, na których przedmiotem inwestycji jest przekrycie podwórzy i dziedzińców zadaszeniami, 

dopuszcza się zwiększenie maksymalnej wartości: 

- wskaźnika powierzchni zabudowy – do 100%, 

- intensywności zabudowy działki – o 0,4; 

3) parametry kształtowania zabudowy: 

a) wysokość zabudowy: dla zabudowy od strony przestrzeni publicznych – minimum 12 m, maksimum 18 

m, do 5 kondygnacji nadziemnych, dla pozostałej zabudowy – maksimum 15 m, do 4 kondygnacji nad-

ziemnych, 

b) dachy płaskie; 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz lokalizacji obiektów i funkcji: 

a) dopuszczenie sytuowania budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę 

granicy z sąsiednią działką budowlaną, bezpośrednio przy tej granicy, 

b) dopuszczenie przekrycia podwórzy i dziedzińców wyłącznie przeziernymi zadaszeniami, 

c) w zakresie lokalizacji i wysokości ogrodzeń od strony przestrzeni publicznych: 

- dopuszczenie lokalizacji ogrodzeń wyłącznie w liniach rozgraniczających, 

- dopuszczenie realizacji ogrodzeń wyłącznie ażurowych o wysokości od 1,6 m do 2,2 m. 

4. Określa się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych: 1500 m2. Parametr ten 

nie dotyczy działek gruntu wydzielonych pod nowe drogi, poszerzenie dróg istniejących i pod urządzenia infra-

struktury technicznej, a także działek powstałych w wyniku podziałów prowadzonych po wyznaczonych na 

rysunku planu liniach rozgraniczających. 

5. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się: 

1) wielkość działki – minimum 1500 m2; 

2) szerokość frontu działki – minimum 20 m; 
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3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – 90º z tolerancją 2º. 

§ 25. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.1.UN obowiązują ustalenia zawarte w ko-

lejnych ustępach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy usługowej - usługi nauki i szkolnictwa wyższego wraz z za-

gospodarowaniem i wyposażeniem w obiekty i urządzenia budowlane, które tworzą z tą zabudową całość 

funkcjonalno-użytkową; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) tereny zabudowy usługowej wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem w obiekty i urządzenia budow-

lane, które tworzą z tą zabudową całość funkcjonalno-użytkową, z wyłączeniem usług handlu o po-

wierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, usług uciążliwych, stacji paliw oraz warsztatów samochodowych 

i stacji obsługi samochodów, 

b) drogi wewnętrzne, 

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 

d) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe. 

3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego ustala się: 

1) wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) powierzchni zabudowy – maksimum 40%, 

b) intensywność zabudowy – minimum 0,4, maksimum 1,7, 

c) powierzchni biologicznie czynnej – minimum 25%; 

2) parametry kształtowania zabudowy: 

a) wysokość zabudowy – maksimum 18 m, do 5 kondygnacji, 

b) dachy płaskie; 

3) zasady kształtowania zabudowy oraz lokalizacji obiektów i funkcji: 

a) dopuszczenie sytuowania budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę 

granicy z sąsiednią działką budowlaną, bezpośrednio przy tej granicy, 

b) w zakresie lokalizacji i wysokości ogrodzeń od strony przestrzeni publicznych: 

- dopuszczenie lokalizacji ogrodzeń wyłącznie w liniach rozgraniczających, 

- dopuszczenie realizacji ogrodzeń wyłącznie ażurowych o wysokości od 1,6 m do 2,2 m. 

4. Określa się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych: 13000 m2. Parametr ten 

nie dotyczy działek gruntu wydzielonych pod nowe drogi, poszerzenie dróg istniejących i pod urządzenia infra-

struktury technicznej, a także działek powstałych w wyniku podziałów prowadzonych po wyznaczonych na 

rysunku planu liniach rozgraniczających. 

5. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się: 

1) wielkość działki – minimum 13000 m2; 

2) szerokość frontu działki – minimum 20 m; 

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 90º z tolerancją 2º. 

§ 26. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.2.ZP obowiązują ustalenia zawarte w kolej-

nych ustępach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia ustala się: 
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1) przeznaczenie podstawowe: tereny przestrzeni publicznej - zieleni urządzonej w postaci parków, ogrodów, 

skwerów, zieleńców wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem w obiekty i urządzenia budowlane, które 

tworzą z nią całość funkcjonalno-użytkową; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) ciągi piesze, 

b) drogi rowerowe, 

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 

d) podziemny zbiornik retencyjny wód deszczowych i roztopowych. 

3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego ustala się: 

1) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 80%; 

2) w zakresie lokalizacji i formy ogrodzeń od strony przestrzeni publicznych: 

a) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeń wyłącznie w liniach rozgraniczających, 

b) dopuszczenie realizacji ogrodzeń wyłącznie ażurowych o wysokości od 1,5 m do 1,8 m, 

c) dopuszczenie realizacji ogrodzeń wyłącznie o słupach wykonanych z cegły licowej lub tynkowanych 

oraz o wypełnieniu z elementów metalowych. 

4. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się: 

1) wielkość działki – minimum 8800 m2; 

2) szerokość frontu działki – minimum 20,0 m; 

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – 0º - 90º. 

§ 27. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.9.PP obowiązują ustalenia zawarte w kolej-

nych ustępach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny przestrzeni publicznych - placów publicznych wraz z zagospodarowa-

niem i wyposażeniem w obiekty i urządzenia budowlane, które tworzą z nimi całość funkcjonalno-

użytkową; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) drogi rowerowe, 

b) zieleń urządzona, 

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego ustala się: 

1) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 10%; 

2) zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

a) nakaz zaznaczenia w nawierzchni placu przebiegu ulicy Skrzywana, 

b) zakaz wykonania nawierzchni z materiałów, takich jak: asfalt, płyty betonowe pełne lub ażurowe, kostka 

betonowa, 

c) zakaz realizacji ogrodzeń od strony dróg publicznych. 

4. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się: 

1) wielkość działki – minimum 1800 m2; 

2) szerokość frontu działki – minimum 9 m; 
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3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – 0º - 90º. 

§ 28. 1. Dla terenów dróg publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDZ, 2KDZ+T, 

3KDZ, 1KDL, 2KDL i 1KDD obowiązują ustalenia zawarte w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny dróg publicznych – ulice, ulice z torowiskiem tramwajowym, klasy: 

zbiorczej, lokalnej, dojazdowej, wraz z obiektami i urządzeniami związanymi z prowadzeniem i obsługą 

ruchu drogowego; 

2) przeznaczenie uzupełniające: drogi rowerowe, zieleń, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, miejsca 

postojowe dla samochodów, wiaty przystankowe i kioski zespolone z wiatami przystankowymi dla komu-

nikacji zbiorowej. 

3. W zakresie warunków i parametrów funkcjonalno-technicznych oraz obsługi komunikacyjnej terenów 

ustala się: 

1) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDZ – ul. Wróblewskiego: 

a) klasę Z – zbiorcza, 

b) przekrój ulicy 2/2 - dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, 

c) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 34,0 do 48,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDZ+T – al. Politechniki: 

a) klasę Z – zbiorcza, 

b) przekrój ulicy 2/2+T - dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, torowisko tramwajowe, 

c) szerokość fragmentu terenu pod ulicę w obszarze planu w liniach rozgraniczających zmienna od 0,0 do 

16,0 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

d) tramwaj na wydzielonym torowisku w pasie dzielącym ulicy; 

3) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDZ – ul. Wólczańska: 

a) klasę Z – zbiorcza, 

b) przekrój ulicy 1/4 – jedna jezdnia z czterema pasami ruchu, 

c) szerokość fragmentu terenu pod ulicę w obszarze planu w liniach rozgraniczających zmienna od 15,0 do 

28,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

4) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDL – ul. Skrzywana: 

a) klasę L – lokalna, 

b) przekrój ulicy 1/2 - jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu, 

c) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 12,0 do 17,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

5) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDL – ulica projektowana: 

a) klasę L – lokalna, 

b) przekrój ulicy 1/2 - jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu, 

c) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 14,0 do 26,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

6) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDD – odcinek ulicy Skrzywana: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) przekrój ulicy 1/2 - jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu, 

c) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 14,0 do 16,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4. Parametr przekroju ulic klasy L i D nie dotyczy ulic w strefie zamieszkania, dla których nie wyodrębnio-

no jezdni i chodników. 
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Rozdział 4 

Przepisy końcowe 

§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi. 

§ 30. Tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta 

Łodzi położonej w rejonie ulic: Piotrkowskiej, Czerwonej, Wólczańskiej, Wróblewskiego, Skrzywana i Sie-

radzkiej, zatwierdzonego uchwałą Nr XL/804/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 września 2008 r. (Dz. Urz. 

Woj. Łódzkiego Nr 345, poz. 3002) – w części odnoszącej się do obszaru objętego ustaleniami niniejszej 

uchwały. 

§ 31. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego. 

  

  

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Łodzi 

 

 

Tomasz KACPRZAK 
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXXVII/972/16 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 16 listopada 2016 r. 
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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XXXVII/972/16 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 16 listopada 2016 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG ZŁOŻONYCH DO WYŁOŻONEGO 

DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU MIASTA ŁODZI POŁOŻONEJ W REJONIE ALEI 

POLITECHNIKI ORAZ ULIC: WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO, WÓLCZAŃSKIEJ  

I INŻ. STEFANA SKRZYWANA 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 

w rejonie alei Politechniki oraz ulic: Walerego Wróblewskiego, Wólczańskiej i inż. Stefana Skrzywana zo-

stał wyłożony do publicznego wglądu czterokrotnie, tj. od 3 marca 2015 r. do 31 marca 2015 r., od 3 listo-

pada 2015 r. do 2 grudnia 2015 r., od 23 lutego 2016 r. do 22 marca 2016 r. oraz od 16 sierpnia 2016 r. do 

13 września 2016 r. 

I. Pierwsze wyłożenie w okresie od 3 marca 2015 r. do 31 marca 2015 r. 

W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotyczących projektu planu, tj. do dnia 14 kwietnia 2015 r. 

wpłynęło 5 uwag. Prezydent Miasta Łodzi zarządzeniem Nr 956/VII/15 z dnia 5 maja 2015 r. rozpatrzył 

uwagi dotyczące projektu planu, zgodnie z przywołanymi w wyjaśnieniach aktami prawnymi w ich brzmie-

niu na dzień podpisania zarządzenia. Używane w treściach uwag oraz w wyjaśnieniach symbole terenów i 

odwołania do zapisów projektu uchwały dotyczą projektu planu, jaki podlegał wyłożeniu do publicznego 

wglądu w ww. terminie. Dwie uwagi zostały uwzględnione w całości – tj. uwagi nr: 3 i 5. W zakresie uwag 

nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Łodzi, Rada Miejska w Łodzi postanawia przyjąć następujący 

sposób rozpatrzenia: 

Uwaga Nr 1 

- wpłynęła dnia 14 kwietnia 2015 r., 

- dotyczy działek nr ewid. 3/14, 3/15, obręb G-2, ul. Wróblewskiego 18; tereny: 2.1.U, 2.6.U. 

Ole Sp. z o.o. wnosi o: 

1) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona); 

2) zwiększenie parametrów kształtowania zabudowy, tak aby były zbieżne z parametrami istniejących budyn-

ków, gdyż parametry podane w § 20 ust. 3 są niższe od rzeczywistych. 

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej przez Prezy-

denta Miasta Łodzi. 

Wyjaśnienia: 

Ad. 2. Uwaga nie została uwzględniona, ponieważ ograniczenia maksymalnej wysokości zabudowy w te-

renie oznaczonym symbolem 2.1.U wynikają zarówno z ustaleń obowiązującego Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (maksymalna wysokość zabudowy 35 m), jak i z 

położenia obszaru objętego planem w zasięgu powierzchni ograniczających wysokość obiektów w rejonie 

lotniska Łódź - Lublinek (wysokości zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu). Maksymalna wysokość za-

budowy (pierwotnie wyznaczona na 35 m) została zmniejszona na wniosek Prezesa Urzędu Lotnictwa Cy-

wilnego (pismo znak: ULC-LTL-2/54-1753/01/14 z dnia 2 stycznia 2015 r.) - instytucji uzgadniającej pro-

jekt planu na podstawie art. 17 pkt 6 lit. b tiret drugie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym, tak aby uwzględniała ograniczenia lotniskowe. Po wprowadzeniu korekt, pro-

jekt planu uzyskał uzgodnienie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (postanowienie znak: ULC-LTL-2/54-

1753/02/14 z dnia 3 lutego 2015 r.), co było podstawą do dalszego procedowania ww. projektu planu. Nale-

ży podkreślić, że dla zabudowy istniejącej ma zastosowanie zapis § 5 pkt 2 tekstu projektu planu: „dla za-

budowy istniejącej, ukształtowanej niezgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy lub nie-
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spełniającej wskaźników i parametrów sprecyzowanych w ustaleniach szczegółowych, dopuszcza się wy-

łącznie: remont, przebudowę, rozbiórkę oraz prowadzenie innych robót budowlanych polegających na do-

prowadzeniu do zgodności z przepisami prawa budowlanego lub podniesieniu standardów i jakości użytko-

wania oraz odbudowę zabytków, o której mowa w § 10”. 

Uwaga Nr 2 

- wpłynęła dnia 14 kwietnia 2015 r., 

- dotyczy terenu 2.6.U. 

Central Fund of Immovables Sp. z o.o. wnosi o: 

1) niekwalifikowanie budynków znajdujących się na przedmiotowym obszarze, jako podlegających ochronie 

z uwagi na brak walorów zabytkowych; 

2) zmianę przewidzianych w projekcie ograniczeń dotyczących rozbudowy i nadbudowy budynków znajdują-

cych się w obszarze na wysokość dopuszczalną 30 m. 

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej przez Prezy-

denta Miasta Łodzi. 

Wyjaśnienia: 

Ad. 1. Uwaga nie została uwzględniona w części dotyczącej zniesienia ochrony dla zabytków oznaczo-

nych symbolem E3, wpisanych do gminnej ewidencji zabytków. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 23 

lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) w miej-

scowym planie zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się w szczególności ochronę zabytków nieru-

chomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia, innych zabytków nieruchomych, znajdujących się w gmin-

nej ewidencji zabytków oraz parków kulturowych. W związku z powyższym projekt planu uwzględnia 

ochronę ww. obiektów. 

Uwaga nie została uwzględniona w części dotyczącej zniesienia ochrony dla budynku dobra kultury 

współczesnej oznaczonego symbolem DKW1. Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w planie miejscowym określa się obowiązkowo zasady 

ochrony dóbr kultury współczesnej. Lista dóbr kultury współczesnej została wskazana w obowiązującym 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, z możliwością jej roz-

szerzenia na etapie sporządzania planu miejscowego. Wnioskowany budynek został wskazany do ochrony 

jako dobro kultury współczesnej przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Łodzi, a także w Opracowa-

niu studialno-koncepcyjnym „Polityka ochrony dóbr kultury współczesnej w Łodzi” autorstwa prof. nadz. 

PŁ dr hab. inż. arch. Joanny Olenderek (2008 r.), zleconym na potrzeby Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 

w Łodzi. 

Uwaga nie została uwzględniona w części dotyczącej zniesienia ochrony dla zabytków oznaczonych 

symbolami: P6 i P7. Na etapie rozpatrzenia uwag przez Prezydenta Miasta  Łodzi, rozpoczynała się proce-

dura wpisu ww. obiektów do gminnej ewidencji zabytków. Zgodnie z powyższym utrzymana została ich 

ochrona w planie miejscowym. Ze względu na fakt, iż przedmiotowe obiekty zaliczone były do IV i V kate-

gorii ochrony, utrzymany został zakaz ich rozbiórki, natomiast możliwa była ich przebudowa oraz inne dzia-

łania budowlane zgodne z zapisami tekstu projektu planu. W toku dalszej procedury planistycznej, w wyni-

ku uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi 

Nr 1577/VII/15 z dnia 24 lipca 2016 r. obiekty oznaczone symbolami P6 i P7 zostały wpisane do gminnej 

ewidencji zabytków, co świadczy o ich wartościach zabytkowych. W związku z powyższym, Rada Miejska 

podtrzymuje stanowisko Prezydenta Miasta Łodzi i postanawia nie uwzględniać uwagi w ww. zakresie. 

Uwaga nie została uwzględniona w części dotyczącej zniesienia ochrony dla zabytku oznaczonego sym-

bolem P1. Na etapie rozpatrzenia uwag przez Prezydenta Miasta Łodzi,  rozpoczynała się procedura wpisu 

ww. obiektu do gminnej ewidencji zabytków. Zgodnie z powyższym utrzymana została ochrona obiektu w 

planie miejscowym. W toku dalszej procedury planistycznej, w wyniku uzgodnień z Wojewódzkim Kon-

serwatorem Zabytków zrezygnowano z ochrony ww. obiektu, a tym samym z jego wpisu do gminnej ewi-

dencji zabytków, co świadczy o braku wartości zabytkowych. W konsekwencji, w projekcie planu zrezy-
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gnowano z ochrony ww. obiektu, tak więc uwaga w powyższym zakresie stała się bezprzedmiotowa. W 

związku z powyższym, Rada Miejska postanawia nie uwzględniać uwagi w ww. zakresie. 

Uwaga została uwzględniona w części dotyczącej zniesienia ochrony dla zabytku oznaczonego symbolem P9. 

Ad. 2. Uwaga nie została uwzględniona w części dotyczącej zwiększenia wysokości zabudowy do 30 m na 

fragmentach terenu 2.6.U: od strony ulicy oznaczonej symbolem 1KDL (ul. Skrzywana) oraz ulicy oznaczonej 

symbolem 2KDZ+T (al. Politechniki), ze względu na dopuszczoną planem maksymalną wysokość zabudowy 

w terenach sąsiednich, która jest znacznie niższa niż wnioskowane 30 m (odpowiednio 15 m i 18 m). 

Uwaga została uwzględniona w części dotyczącej zwiększenia maksymalnej wysokości zabudowy z 21 m 

do 30 m na pozostałym fragmencie terenu 2.6.U, w tym umożliwienia nadbudowy obiektu dobra kultury 

współczesnej oznaczonego symbolem DKW1. W wyniku przeprowadzonej analizy do projektu planu 

wprowadzono strefy różniące się ustaleniami w zakresie wysokości zabudowy oraz uściślono warunki nad-

budowy obiektu DKW1. Uwzględnienie części uwagi nie wpłynęło na zmianę ograniczeń wynikających z 

położenia obszaru objętego planem w zasięgu powierzchni ograniczających wysokość obiektów w rejonie 

lotniska Łódź - Lublinek oraz zapisów dotyczących ochrony zabytków (§ 10). 

Uwaga nie została uwzględniona w części dotyczącej zmiany ograniczeń możliwości rozbudowy, ponie-

waż wynikają one z ustalonej w projekcie planu ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej. Pozostałe 

obiekty, nie objęte ochroną można rozbudować zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Uwaga Nr 4 

- wpłynęła dnia 14 kwietnia 2015 r., 

- dotyczy terenu 2.6.U. 

Pan Paweł Pijanowski wnosi o zmianę przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy na ul. Wróblewskie-

go (Urząd Skarbowy). 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienia: 

Uwaga nie została uwzględniona. Wprowadzone na rysunku planu linie zabudowy mają na celu wytwo-

rzenie przedpola dla ekspozycji zabytkowych budynków oznaczonych na rysunku planu symbolami E3, sta-

nowiących pozostałości tkalni i przędzalni wełny Henryka Fuxa i Abrama Piaskowskiego. Jak wynika z do-

stępnych rycin przedpole fabryki od początku jej istnienia było wolne od zabudowy. Ponadto, po realizacji 

inwestycji na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę wydanego na sąsiednim terenie 

(2.7.MW/U), na wnioskowanym terenie wytworzy się wnętrze urbanistyczne, które będzie wzbogacać 

ukształtowanie południowej pierzei ulicy Wróblewskiego. Odnosząc się natomiast do elementów wtórnie 

dobudowanych i ich niskiej estetyki (w tym fragmentu elewacji północnej), to zgodnie z zapisami § 10 pkt 5 

lit. a tiret pierwsze tekstu planu możliwa jest ich przebudowa. 

II. Drugie wyłożenie w okresie od 3 listopada 2015 r. do 2 grudnia 2015 r. 

W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotyczących projektu planu, tj. do dnia 22 grudnia 2015 r. 

wpłynęły 3 uwagi. Prezydent Miasta Łodzi zarządzeniem Nr 2660/VII/16 z dnia 11 stycznia 2016 r. rozpa-

trzył uwagi dotyczące projektu planu, zgodnie z przywołanymi w wyjaśnieniach aktami prawnymi w ich 

brzmieniu na dzień podpisania zarządzenia. Używane w treściach uwag oraz w wyjaśnieniach symbole tere-

nów i odwołania do zapisów projektu uchwały dotyczą projektu planu, jaki podlegał wyłożeniu do publicz-

nego wglądu w ww. terminie. Dwie uwagi zostały uwzględnione w całości – tj. uwagi nr: 1 i 2. W zakresie 

uwagi nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Łodzi, Rada Miejska w Łodzi postanawia przyjąć nastę-

pujący sposób rozpatrzenia: 

Uwaga Nr 3 

- wpłynęła dnia 22 grudnia 2015 r., 

- dotyczy ulic oznaczonych symbolami: 1KDZ (ul. Wróblewskiego) i 3KDZ (ul. Wólczańska). 

Pan Jarosław Jatczak wnosi o: 
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1) zmianę przekroju ulicy Wróblewskiego (1KDZ) z „2 jezdni po 2 pasy ruchu” na „1 jezdnię z 2 pasami ru-

chu plus torowisko tramwajowe”. Według wnioskodawcy: „Proponowany kształt jezdni uniemożliwi wy-

budowanie w tym ciągu torowiska tramwajowego między al. Politechniki a ulicą Piotrkowską. Łącznik ten 

ma kluczowe znaczenie dla wysokiej jakości transportu zbiorowego w Łodzi. Trasa tramwajowa w ulicy 

Piotrkowskiej jest najważniejszą trasą w mieście, al. Politechniki również jest bardzo istotną, obsługującą 

m. in. Kampus Politechniki Łódzkiej. Obecna praktyka pokazuje, iż niemożliwym jest wyznaczenie objaz-

dów w razie awarii, które nie zmieniały by całkowicie trasy na odcinku centralnym (czyli najbardziej ob-

ciążonym). Odcinek pojawił się jako ten do wybudowania w konsultowanym właśnie modelu transportu 

zrównoważonego 2020+. Jeśli chcemy mówić o postawieniu priorytetu na tramwaje oraz o ich konkuren-

cyjności względem innych środków transportu (do czego jeśli nie dojdzie, centrum miasta będzie miało du-

ży problem, żeby utrzymać swoją kondycję). W okolicy ulicy Wróblewskiego budowane jest obecnie duże 

osiedle mieszkaniowe, w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się również kampus Politechniki Łódzkiej. Lo-

kalizacje te warto by było obsłużyć najbardziej wydajnym środkiem transportu, który miasto Łódź ma w 

dyspozycji, czyli tramwajem. Pokazuje to, iż usunięcie skrętów tramwajowych w ulicę Piotrkowską w 2007 

roku było błędem. Niewłaściwym jest tego błędu zatwierdzanie.”; 

2) zmianę przekroju ulicy Wólczańskiej (3KDZ) z „1 jezdni z 4 pasami ruchu” na „1 jezdnię z 2 pasami ruchu 

lub miejscowo, z 3 pasami ruchu”. Według wnioskodawcy: „Poszerzanie ulicy Wólczańskiej jest błędem. 

Na odcinku objętym przez plan, ulica stanowi bardzo ważne połączenie rowerowe, co widać po obserwacji 

samej ulicy w cieplejszy dzień (….) Widać to także w przeprowadzonych przez Urząd Miasta Łodzi bada-

niach ruchu rowerowego (…). Poszerzenie ulicy Wólczańskiej sprawi, iż stanie się ona bardzo nieprzyja-

zna niechronionym użytkownikom ruchu, do których zaliczają się rowerzyści. Prosta, szeroka jezdnia za-

chęca kierowców samochodów do rozwijania nadmiernych prędkości, na co napisane zostały nawet spe-

cjalne wzory. Sprawi to, iż większość rowerzystów przestanie korzystać z tej trasy i prawdopodobnie wy-

bierze taki środek transportu, którym najwygodniej będzie się poruszać po mieście (którym po wprowa-

dzeniu zmian zapisanych w planie będzie samochód). Zwiększy to korki w naszym mieście. Ponadto, 

utrudnione zostanie przedostanie się na druga stronę ulicy Wólczańskiej. Wydłużenie drogi pieszemu 

zwiększy ryzyko kolizji z jadącym pojazdem. Rozumiem konieczność wydzielenia lewoskrętów w okolicach 

obciążonych skrzyżowań, ale poszerzanie ulicy na całym odcinku nie jest celowe.”. 

Prezydent Miasta Łodzi  nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienia: 

Ad. 1 i 2. Uwaga nie została uwzględniona. Zarówno określony w projekcie planu przekrój ulicy zbior-

czej 1KDZ (ul. Wróblewskiego), ustalony jako: 2/2 - dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, jak i przekrój ulicy 

zbiorczej 3KDZ (ul. Wólczańska), ustalony jako: 1/4 - jedna jezdnia z czterema pasami ruchu, wynikają z 

przyjętej polityki transportowej Miasta. Zarówno istniejące jak i prognozowane natężenie ruchu przyjęte w 

„Aktualizacji Studium Sytemu Transportowego dla Miasta Łodzi” predysponuje do pozostawienia ustalo-

nych w projekcie planu przekrojów ulic. 

Projektowanie układu komunikacyjnego wymaga koordynacji na obszarze większym niż objęty granica-

mi przedmiotowego planu. W wyniku takiej koordynacji, w projekcie planu przyjęto parametry dróg (w tym 

przebieg linii tramwajowych) spójne z obowiązującymi lub sporządzanymi dokumentami planistycznymi na 

obszarach sąsiednich. Natomiast przytoczony w uwadze „Model zrównoważonego transportu zbiorowego w 

Łodzi 2020+” jest aktualnie na etapie opracowywania, a rozwiązania w nim przedstawione nie są jeszcze 

przesądzone. Ustalony w projekcie planu przekrój ulicy Wólczańskiej jest zgodny z przekrojem ulicy Wól-

czańskiej (przekrój 1/4 - jedna jezdnia z czterema pasami ruchu) przyjętym w uchwalonym miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Stani-

sława Przybyszewskiego, Kruczej, Zarzewskiej, Łomżyńskiej, gen. Jarosława Dąbrowskiego, Rzgowskiej, 

Bednarskiej, Wólczańskiej, Sieradzkiej i Piotrkowskiej oraz placu Reymonta (uchwała Nr 

LXXXVIII/1823/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 czerwca 2014 r., Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2598). 

Taki sam przekrój ulicy Wólczańskiej został przyjęty w opracowywanym planie miejscowym dla części ob-

szaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Piotrkowskiej, Czerwonej, Wólczańskiej, Radwańskiej, Brzeź-

nej, Edwarda Abramowskiego, Jana Kilińskiego, Tylnej, Henryka Sienkiewicza i ks. bp. Wincentego Ty-

mienieckiego. Natomiast ustalony w projekcie planu przekrój ulicy Wróblewskiego (1KDZ) jest spójny z 

przekrojem ulicy Czerwonej (przekrój 1/4 - jedna jezdnia z czterema pasami ruchu - bez torowiska tramwa-
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jowego) przyjętym w opracowywanym planie miejscowym dla części obszaru miasta Łodzi położonej w re-

jonie ulic: Piotrkowskiej, Sieradzkiej, Wólczańskiej, Czerwonej, Milionowej i Stanisława Przybyszewskie-

go. 

Projekt planu nie wskazuje przebiegu istniejących i projektowanych dróg rowerowych. Realizowane są 

one na podstawie „Strategii rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+”. Jednocześnie 

należy podkreślić, iż zapisy tekstu planu umożliwiają realizację dróg rowerowych m.in. w ulicy Wólczań-

skiej, poprzez dopuszczenie takiej inwestycji w ramach przeznaczenia uzupełniającego. 

Przedmiotowy projekt planu zgodnie z art. 17 pkt 6 lit. b tiret trzecie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzyskał pozytywne uzgodnienie Zarządu Dróg i Transportu 

(postanowienie znak: ZDiT-II.5002.5.2.8.2015 z dnia 29.09.2015 r.) 

III. Trzecie wyłożenie w okresie od 23 lutego 2016 r. do 22 marca 2016 r. 

W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotyczących projektu planu, tj. do dnia 12 kwietnia 2016 r. 

wpłynęła 1 uwaga. Prezydent Miasta Łodzi zarządzeniem Nr 3503/VII/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. rozpa-

trzył uwagę dotyczącą projektu planu, zgodnie z przywołanymi w wyjaśnieniach aktami prawnymi w ich 

brzmieniu na dzień podpisania zarządzenia. Używane w treści uwagi oraz w wyjaśnieniach symbole tere-

nów i odwołania do zapisów projektu uchwały dotyczą projektu planu, jaki podlegał wyłożeniu do publicz-

nego wglądu w ww. terminie. Rada Miejska w Łodzi postanawia przyjąć następujący sposób rozpatrzenia 

uwagi: 

Uwaga Nr 1 

- wpłynęła dnia 8 kwietnia 2016  r., 

- dotyczy terenu 2.7.MW/U (ul. Wróblewskiego 6/8 - działki nr 16/7, 16/8, obręb G-2 oraz ul. Wróblew-

skiego 2/4 - działka nr 18/1, obręb G-2) oraz terenu 2.8.MW/U (ul. Wólczańska 229, 231, 233, 235, 

237 - działki nr 16/5, 20/7, 20/6, 20/5, 20/4, 19/1, 19/2, 21/1, 22, 23/1, 23/2, 23/3, 24, obręb G-2). 

OPG Orange Park sp. z o.o. reprezentowana przez Pana Marcina Redlickiego wnosi o: 

1) (w tym punkcie uwaga została uwzględniona); 

2) wprowadzenie możliwości realizacji miejsc parkingowych w granicy działki; 

3) kontynuację procedury planistycznej w przypadku uwzględnienia uwagi, z możliwością odstąpienia od 

powtarzania procedury planistycznej. 

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej przez Prezy-

denta Miasta Łodzi. 

Wyjaśnienia: 

Ad. 2. Uwaga nie została uwzględniona ze względów formalnych. Zgodnie z wymogami art. 15 ust. 2 pkt 

6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 

446 i 1579) w projekcie planu określa się obowiązkowo m.in. minimalną liczbę miejsc do parkowania, w 

tym liczbę miejsc przeznaczoną na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich 

realizacji. Plan miejscowy nie ustala natomiast lokalizacji miejsc parkingowych względem granic nieru-

chomości. Minimalne odległości wydzielonych miejsc postojowych lub otwartego garażu wielopoziomowe-

go od granic działek budowlanych wynikają z §19 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1422). Z powyższych przepisów wynika, iż nie istnieje możliwość lokalizacji ww. miejsc w 

granicy z działką budowlaną, z wyjątkiem sytuowania miejsc postojowych między liniami rozgraniczający-

mi ulicę. W związku z faktem, iż ustalenia dotyczące lokalizacji miejsc postojowych zawarte są w przepi-

sach aktu prawa wyższego rzędu jakim jest w tym przypadku wskazane powyżej rozporządzenie, nie istnieje 

formalna możliwość wprowadzenia ich do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a 

tym bardziej ich modyfikacja. Zapisy przyjęte w planie miejscowym nie mogą powielać lub modyfikować 

przepisów aktów prawa wyższego rzędu, nieleżących w kompetencjach rady gminy. 
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Ad. 3. Uwaga nie została uwzględniona ze względów proceduralnych. Uwaga w zakresie postulowanego 

odstąpienia od powtarzania procedury planistycznej nie może być uwzględniona, ponieważ nie dotyczy pro-

jektu planu. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym "uwagi do projektu planu może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 

planu". Uwaga nie odnosi się do treści planu, lecz do jego procedury planistycznej. 

IV. Czwarte wyłożenie w okresie od 16 sierpnia 2016 r. do 13 września 2016 r. 

W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotyczących projektu planu, tj. do dnia 3 października nie 

wpłynęła żadna uwaga. 

  

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Łodzi 

 

 

Tomasz KACPRZAK 
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Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XXXVII/972/16 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 16 listopada 2016 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury  

technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 

 zgodnych z przepisami o finansach publicznych 

Do zadań z zakresu infrastruktury technicznej będących zadaniami własnymi gminy należy: 

- wydzielenie i wykup terenu pod realizację nowych i poszerzenie istniejących dróg, 

- uzbrojenie terenu w sieć wodociągową i kanalizacji deszczowej wraz z budową podziemnego zbiornika 

retencyjnego wód deszczowych i roztopowych, 

- uzbrojenie terenu w sieć oświetlenia ulicznego oraz oświetlenie placu publicznego, 

- likwidacja odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia oraz linii energetycznej kablowej średniego i ni-

skiego napięcia, a także usunięcie słupów oświetleniowych, w części w jakiej gmina jest zobowiązana 

do pokrycia kosztów realizacji w/w inwestycji (kolizje z projektowanymi drogami), 

- przebudowa jezdni i chodników na drogach gminnych. 

Konieczna będzie budowa: 

- około 0,19 km dróg zbiorczych (Z), 

- około 0,07 km dróg lokalnych (L), 

- około 0,04 km dróg dojazdowych (D), 

- około 0,95 km chodników i ścieżek rowerowych, 

- około 0,187 ha placów publicznych, 

modernizacja: 

- około 0,815 km dróg zbiorczych (Z), 

oraz budowa: 

- około 0,17 km sieci wodociągowej, 

- około 0,44 km sieci kanalizacji deszczowej, 

- podziemnego zbiornika retencyjnego wód deszczowych i roztopowych. 

Powyższe zadania będą umieszczone w programach rozwoju poszczególnych elementów zagospodarowa-

nia, a następnie w zadaniach rzeczowych budżetu gminy objętych wieloletnią prognozą finansową. 

Finansowanie będzie odbywało się w oparciu o budżet gminy, z wykorzystaniem funduszy strukturalnych 

Unii Europejskiej oraz środków Funduszu Ochrony Środowiska, a także środków możliwych do pozyskania z 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

Niniejszy załącznik nie zawiera obciążeń miasta z tytułu odszkodowań w trybie art. 36 ust. 1 ustawy. 

  

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Łodzi 

 

 

Tomasz KACPRZAK 
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