
 
 

UCHWAŁA NR XLIX/1508/21 
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI 

z dnia 20 października 2021 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 
Łodzi położonej w rejonie ulic: Brzezińskiej, Pomorskiej, Jugosłowiańskiej, Wiączyńskiej, 

J. Kasprowicza, Grabińskiej i Byszewskiej - obszaru centrum osiedla Nowosolna 

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 2021 r. poz. 1372) 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 2021 r. poz. 741, 784 i 922) 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) oraz art. 548 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 624, 784, 1564 i 1641), 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 ulic: Brzezińskiej, Pomorskiej, Jugosłowiańskiej, Wiączyńskiej, 
J. Kasprowicza, Grabińskiej i Byszewskiej - obszaru centrum osiedla Nowosolna, zwanego dalej 
„planem”, wraz z integralnymi jej częściami w postaci: 

1) rysunku planu wykonanego na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1 000, stanowiącego załącznik 
Nr 1 do uchwały; 

2) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wniesionych w okresie wyłożenia 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” przyjętego uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 
2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. 

§ 3. 1. Ze względu na brak podstaw wynikających ze stanu faktycznego, w planie nie określa się: 

1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej; 

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów 
osuwania się mas ziemnych; 
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3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. 

2. Rysunek planu zawiera ustalenia obowiązujące oraz oznaczenia informacyjne, zgodnie z legendą 
zamieszczoną na rysunku planu. 

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania oraz sposoby użytkowania poszczególnych terenów 
wyznaczonych 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. 

4. Położenie linii rozgraniczających i linii zabudowy w miejscach, które nie zostały zwymiarowane na 
rysunku planu należy ustalać poprzez odczyt rysunku planu w oparciu o jego skalę. 

§ 4. 1. Określenia stosowane w uchwale należy rozumieć jako: 

1) cechy historyczne zabytku – elementy zabytku stanowiące wartość historyczną, artystyczną lub naukową, 
określone na podstawie akt archiwalnych i dokumentów ewidencyjnych; 

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

3) elewacja frontowa – elewacja budynku zlokalizowana od strony przestrzeni publicznej; 

4) front działki – odcinek granicy działki budowlanej przylegającej do drogi publicznej, innego ciągu 
komunikacyjnego lub placu publicznego, z którego odbywa się główny wjazd lub wejście na tę działkę; 

5) infrastruktura techniczna – przewody i urządzenia oraz obiekty budowlane: wodociągowe, kanalizacyjne, 
ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne; 

6) kiosk – wolnostojący parterowy i niepodpiwniczony tymczasowy obiekt budowlany o powierzchni 
użytkowej nie większej niż 12 m2, pełniący funkcję usługową; 

7) linia rozgraniczająca – wyznaczona na rysunku planu linia ciągła, stanowiąca granicę między terenami 
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

8) linia zabudowy nieprzekraczalna – wyznaczona na rysunku planu linia określająca część działki 
budowlanej, na której możliwe jest lokalizowanie budynków, z zakazem jej przekraczania, który 
nie dotyczy: 

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

b) elementów nadwieszeń, takich jak: łącznik, balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, 

c) tarasów, werand i ogrodów zimowych, 

d) podziemnych części budynku i urządzeń budowlanych związanych z budynkiem, 

e) zewnętrznych warstw izolacji termicznej, okładzin oraz zewnętrznych elementów komunikacji pionowej, 
takich jak: klatki schodowe i szyby windowe – wyłącznie w przypadku zabudowy istniejącej, 

f) obiektów infrastruktury technicznej; 

9) linia zabudowy obowiązująca – rodzaj linii zabudowy nieprzekraczalnej, wzdłuż której obowiązuje 
sytuowanie minimum 70% powierzchni ściany frontowej budynku innego niż obiekt pomocniczy, 
gospodarczy lub techniczny; 

10) linia zabudowy pierzejowej – rodzaj linii zabudowy nieprzekraczalnej, wzdłuż której obowiązuje 
sytuowanie ściany frontowej budynku innego niż obiekt pomocniczy, gospodarczy lub techniczny, na całej 
jej długości, z dopuszczeniem niewypełnienia całej długości linii w przypadku: 

a) występowania okien i drzwi w ścianie budynku usytuowanego bezpośrednio przy granicy z sąsiednią 
działką budowlaną, 

b) rozbudowy zabytku oraz odtworzenia lub przywrócenia cech historycznych zabytku; 
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11) linia zabudowy stycznej – rodzaj linii zabudowy nieprzekraczalnej, w której obowiązuje lokalizowanie co 
najmniej jednego narożnika budynku innego niż obiekt pomocniczy, gospodarczy lub techniczny; 

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

13) nadzór archeologiczny – rodzaj badań archeologicznych polegających na obserwacji i analizie 
nawarstwień w wykopach budowlanych podczas realizacji robót ziemnych lub przy dokonywaniu zmiany 
charakteru dotychczasowej działalności wiążącej się z naruszeniem struktury gruntu; 

14) podniesienie standardów jakości użytkowania – działania budowlane przy zabudowie istniejącej 
obejmujące działania, takie jak dobudowa: ciągów komunikacji pionowej, łączników między budynkami, 
tarasów, werand, ogrodów zimowych; 

15) przepisy odrębne – przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy 
i rozporządzenia, a także akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze miasta Łodzi; 

16) przeznaczenie terenu – obiekty budowlane i urządzenia budowlane oraz zagospodarowanie tworzące 
całość funkcjonalną, określone ustaleniami planu na danym terenie, odpowiednio: 

a) przeznaczenie podstawowe – przeznaczenie, które przeważa na danej działce, 

b) przeznaczenie uzupełniające – przeznaczenie, które uzupełnia przeznaczenie podstawowe, 

c) przeznaczenie dopuszczalne – przeznaczenie, które określa sposób wykorzystania działki do czasu 
realizacji przeznaczenia podstawowego, podnoszące przejściowo walory estetyczno-użytkowe 
przestrzeni; 

17) strefa ochrony archeologicznej – rodzaj strefy ochrony konserwatorskiej obejmującej obszar, na którym 
zlokalizowane są zabytki archeologiczne lub istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą się one na nim 
znajdować; 

18) system NCS – system opisu barw publikowany w formie wzorników kolorów; oznaczenie koloru składa 
się z napisu „NCS S”, czterech cyfr, z których dwie pierwsze oznaczają procentową zawartość czerni, 
kolejne dwie - poziom chromatyczności oraz, po myślniku, symbol koloru oznaczającego procentową 
zawartość kolorów (żółtego - Y, czerwonego - R, niebieskiego - B, zielonego - G) lub kolor neutralny (N); 

19) system RAL – system opisu barw publikowany w formie wzorników kolorów; oznaczenie koloru składa 
się z napisu „RAL” oraz czterech cyfr, z których pierwsze dwie oznaczają przynależność koloru do 
umownie określonych grup odcieni (np. RAL10xx - grupa odcieni żółtych, RAL90xx - grupa odcieni 
białych i czarnych); 

20) szpaler – kompozycja przestrzenna zieleni wysokiej polegająca na rzędowym nasadzeniu drzew, których 
ilość, rozstaw i miejsce sadzenia podlega indywidualnemu doborowi, stosownie do wymagań gatunkowych 
drzew oraz lokalnych uwarunkowań; 

21) teren – wydzielone liniami rozgraniczającymi lub liniami granic opracowania planu nieruchomości lub ich 
części, oznaczone symbolami liczbowymi i literowymi, z których liczby oznaczają numer porządkowy 
terenu, a litery - podstawowe przeznaczenie terenu; 

22) uchwała – niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi; 

23) usługi lokalne – nieuciążliwe usługi z zakresu: oświaty, wychowania, ochrony zdrowia, opieki społecznej, 
kultury, rekreacji, turystyki, gastronomii, administracji, biurowości, finansów, działalności rzemieślniczej; 

24) usługi uciążliwe – działalność usługowa powodująca przekroczenie standardów jakości środowiska 
obowiązujących dla przeznaczenia podstawowego terenu; 

25) ustawa – ustawa 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 powierzchni działki budowlanej; 
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27) wskaźnik powierzchni zabudowy – udział procentowy powierzchni wyznaczonej przez rzuty pionowe 
części naziemnych wszystkich budynków w ich obrysie zewnętrznym w powierzchni działki budowlanej; 

28) wysokość zabudowy – określona w metrach wysokość obiektu budowlanego mierzona od najniższego 
poziomu gruntu w miejscu jego lokalizacji do najwyższego punktu jego konstrukcji, a dla budynków - do 
najwyższego punktu dachu; 

29) zabudowa istniejąca – budynki istniejące w dniu wejścia w życie planu, a także budynki posiadające w tej 
dacie prawo do realizacji na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia, 
o którym mowa w przepisach odrębnych z zakresu prawa budowlanego; 

30) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności – budynki mieszkalne wielorodzinne lub 
mieszkalno-usługowe (niebędące budynkami jednorodzinnymi), w których liczba lokali mieszkalnych 
nie przekracza sześciu; 

31) zieleń wysoka – drzewa lub krzewy o wysokości docelowej co najmniej 2,0 m. 

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) ochrona i kształtowanie wartościowych elementów zagospodarowania przestrzennego w postaci: 

a) układu urbanistycznego osiedla Nowosolna poprzez kształtowanie układu komunikacyjnego, zabudowy 
i zieleni, 

b) naturalnego obniżenia dolinnego rzeki Miazgi; 

2) w zakresie przeznaczenia dopuszczalnego możliwość lokalizacji: 

a) zieleni, z wyłączeniem zieleni wysokiej, 

b) obiektów małej architektury, z uwzględnieniem przepisów odrębnych z zakresu zasad i warunków 
sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń obowiązujących 
na terenie miasta Łodzi, 

c) urządzeń rekreacyjnych; 

3) w zakresie lokalizacji zabudowy: 

a) nakaz sytuowania zabudowy zgodnie z liniami zabudowy określonymi na rysunku planu, 

b) dopuszczenie lokalizacji obiektów budowlanych innych niż budynki oraz podziemnych części budynków 
na całym terenie, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, z zachowaniem wymogów przepisów 
odrębnych oraz przy założeniu, że: 

- linie rozgraniczające teren stanowią granice dla lokalizacji obiektów budowlanych innych niż 
budynki, 

- linie rozgraniczające teren przestrzeni publicznej stanowią granice dla lokalizacji części podziemnych 
budynków, 

c) zakaz lokalizacji obiektów pomocniczych, gospodarczych i technicznych w odległości mniejszej niż 
10 m od linii zabudowy wyznaczonej od strony terenów oznaczonych symbolami: KDZ, KDL, KDD, 
KDW, PP/KDZ i KDX, 

d) zakaz realizacji tymczasowych obiektów budowlanych za wyjątkiem obiektów dopuszczonych 
w przestrzeniach publicznych oraz w terenach oznaczonych symbolami 1.1UN i 1.1KSu, 

e) dla zabudowy istniejącej, której funkcja jest niezgodna z przeznaczeniem terenu ustalonym w planie 
dopuszczenie: 

- remontu lub przebudowy, 
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- wykonania innych robót budowlanych polegających na doprowadzeniu do zgodności z przepisami 
odrębnymi z zakresu budownictwa, bez prawa do odbudowy i nadbudowy, 

- zmiany geometrii dachu na dwuspadowy, z dopuszczeniem naczółkowego, lub wielospadowy 
o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia w zakresie od 30° do 45°, z dopuszczeniem 
zwiększenia wysokości zabudowy o maksimum 0,5 m, 

- realizacji dojazdów i infrastruktury technicznej w zakresie niezbędnym do obsługi istniejących działek 
budowlanych, 

- innych robót budowlanych, zgodnie z warunkami określonymi w ustaleniach szczegółowych, 

f) dla zabudowy istniejącej, niebędącej zabytkiem, o funkcji zgodnej z przeznaczeniem terenu, 
a niespełniającej wymagań określonych w lit. a: 

- zlokalizowanej w całości poza liniami zabudowy – dopuszczenie remontu lub przebudowy oraz 
wykonania innych robót budowlanych polegających na doprowadzeniu do zgodności z przepisami 
odrębnymi z zakresu budownictwa lub podniesieniu standardów jakości użytkowania, 

- zlokalizowanej w części poza liniami zabudowy – dopuszczenie remontu, przebudowy i nadbudowy 
do parametrów określonych w planie, rozbudowy uwzględniającej wyznaczone na rysunku planu linie 
zabudowy oraz wykonania innych robót budowlanych polegających na doprowadzeniu do zgodności 
z przepisami odrębnymi z zakresu budownictwa lub podniesieniu standardów jakości użytkowania, 

- zlokalizowanej w obrębie linii zabudowy – dopuszczenie remontu, przebudowy, nadbudowy 
i rozbudowy bez konieczności jej realizacji w linii zabudowy obowiązującej, stycznej lub pierzejowej, 

- dopuszczenie odbudowy budynków, zgodnie z ustaleniami dotyczącymi zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków, 

g) dopuszczenie wycofania zabudowy względem linii zabudowy obowiązującej, linii zabudowy pierzejowej 
lub linii zabudowy stycznej: 

- jeżeli dla działki budowlanej wyznaczono więcej niż jedną linię zabudowy spośród: linii zabudowy 
obowiązującej, linii zabudowy pierzejowej lub linii zabudowy stycznej i zabudowa zostanie 
zlokalizowana zgodnie z przynajmniej jedną z tych linii, 

- na działkach o szerokości frontu mniejszej niż 10,0 m, 

- na działkach, na których będzie realizowana zabudowa szeregowa – o odległość nie większą niż 2,0 m 
od linii zabudowy, 

h) dopuszczenie dla budynków istniejących lub ich części zlokalizowanych między liniami 
rozgraniczającymi dróg, prowadzenia działań ograniczonych wyłącznie do bieżącej konserwacji oraz 
remontów służących zapewnieniu bezpieczeństwa ich użytkowania; 

4) w zakresie wskaźników i parametrów zabudowy: 

a) nakaz kształtowania zabudowy, zgodnie ze wskaźnikami i parametrami określonymi w ustaleniach 
szczegółowych, 

b) maksymalna wysokość zabudowy obiektów budowlanych innych niż budynki wynosi 40 m, o ile 
w ustaleniach szczegółowych nie określono inaczej, 

c) dla zabudowy istniejącej, niebędącej zabytkiem, o funkcji zgodnej z przeznaczeniem terenu 
a niespełniającej wymagań określonych w lit. a: 

- przekraczającej maksymalną intensywność lub maksymalną powierzchnię zabudowy – dopuszczenie 
remontu lub przebudowy, 

- nieosiągającej minimalnej intensywności – dopuszczenie remontu lub przebudowy bez konieczności 
osiągnięcia parametrów określonych w planie, 

- o wysokości równej lub przekraczającej maksymalną wysokość zabudowy – dopuszczenie remontu 
lub przebudowy, a także dopuszczenie zwiększenia wysokości zabudowy o maksimum 0,5 m – 
wyłącznie w przypadku zmiany formy dachu, 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 5 – Poz. 5802



- dopuszczenie działań budowlanych polegających na podniesieniu standardów jakości użytkowania 
lub doprowadzeniu do zgodności z przepisami odrębnymi z zakresu budownictwa, 

- dopuszczenie zachowania geometrii dachu lub jej zmiany na wyznaczoną w planie, 

- dopuszczenie odbudowy budynków, zgodnie z ustaleniami dotyczącymi zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków; 

5) w zakresie kształtowania zabudowy – zakaz lokalizacji ścian bez okien lub drzwi od strony granicy 
z terenami przestrzeni publicznej w odległości mniejszej niż 10,0 m od linii zabudowy; 

6) w zakresie kolorystyki oraz materiałów wykończeniowych elewacji i dachów dla budynków niebędących 
zabytkami wpisanymi do gminnej ewidencji zabytków: 

a) nakaz stosowania nie więcej niż trzech materiałów wykończeniowych dla ścian spośród: tynku, 
kamienia, betonu architektonicznego, metalu, włókno-cementu, ceramiki budowlanej, drewna, szkła, 

b) nakaz stosowania nie więcej niż trzech kolorów dla ścian spośród: 

- naturalnej kolorystyki materiałów wykończeniowych, takich jak: ceramika budowlana, kamień 
naturalny, metal, drewno, szkło, 

- dla powierzchni malowanych lub struktur barwionych - odpowiadających w systemie NCS barwom 
o oznaczeniu z zakresu podanego w tabeli: 

System 
i edycja 

Zawartość 
czerni 

(dwie pierwsze 
cyfry) 

Poziom 
chromatyczności 

(dwie kolejne 
cyfry) 

Symbol koloru 
(po myślniku) Opis barw 

maks. 40 maks. 20 

45 lub 50 maks. 10 

od G30Y do G90Y, 
Y, od Y10R do 

Y80R 

neutralne, biele, szarości, ugry, 
przełamane róże, oliwkowe 

zielenie NCS S 

maks. 75 maks. 02 pełny zakres neutralne, biele, szarości, grafity 

c) nakaz stosowania dla zewnętrznej stolarki i zewnętrznej ślusarki naturalnej kolorystyki drewna i metalu 
lub kolorystyki spośród barw: grafitowej, odpowiadającej w systemie RAL barwie 7016, szarej - 7001, 
7010 lub 7039, ciemnobrązowej - 8017, ciemnozielonej - 6005, oliwkowozielonej - 6003 lub 6013, 
pistacjowej - 6019, kości słoniowej – 1014, perłowej – 1013 lub białej – 9001, 9003 lub 9010, 

d) dla dachów innych niż płaskie - nakaz stosowania pokrycia wyłącznie w postaci dachówki lub blachy 
dachowej w kolorze ceglastym, brązowym, grafitowym lub naturalnym, 

e) zakaz stosowania zewnętrznych materiałów wykończeniowych elewacji budynków w postaci okładzin 
z: blachy, gresu, glazury, blach trapezowych i falistych, blachodachówki, winylu, PCV, 

f) dopuszczenie innych rozwiązań kolorystycznych niż wymienione w lit. b i c w przypadku akcentów lub 
detali architektonicznych o powierzchni mniejszej niż 5% elewacji, a dla obiektów użyteczności 
publicznej - mniejszej niż 20%; 

7) w zakresie lokalizowania urządzeń technicznych: 

a) zakaz umieszczania na elewacjach frontowych elementów technicznego wyposażenia budynków, takich 
jak: klimatyzatory, anteny, przewody kominowe, 

b) dopuszczenie umieszczania skrzynek przyłączy infrastruktury technicznej: 

- wolnostojących, 

- na elewacjach frontowych i na ogrodzeniach, wyłącznie jako wbudowanych w ścianę lub ogrodzenie 
oraz pod warunkiem zastosowania kolorystyki dla widocznej części skrzynek odpowiadającej barwie 
elewacji lub ogrodzenia, w które są wbudowane, lub w kolorze grafitowym odpowiadającym barwie 
7016 w systemie RAL, 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 6 – Poz. 5802



c) dopuszczenie umieszczania stacji przekaźnikowych wyłącznie na dachach budynków o wysokości 
nie mniejszej niż 10,0 m - z wyłączeniem terenu 3.1T, dla którego dopuszcza się lokalizację stacji 
przekaźnikowych bez ograniczeń, 

d) dopuszczenie zakładania na obiektach budowlanych znaków i sygnałów drogowych lub innych urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, urządzeń służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, 
a także urządzeń niezbędnych do korzystania z nich, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu 
gospodarki nieruchomościami. 

§ 6. Ustala się wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, do których na 
obszarze planu należą tereny oznaczone symbolami: KDZ, KDL, KDD, KDX, PP/KDZ, ZP i ZPu: 

1) dopuszczenie sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych: 

a) związanych z usługami: kultury, sportu i rekreacji – w terenach: KDX, PP/KDZ, ZP i ZPu, 

b) związanych z sezonowym zagospodarowaniem terenu, takich jak: ogródki gastronomiczne, przekrycia 
namiotowe – w terenach: PP/KDZ, ZP i ZPu, 

c) innych obiektów w formie: 

- obiektów usługowo - handlowych – w terenach: PP/KDZ, ZP i ZPu, 

- kiosków – w terenach: KDZ, KDL i KDD, 

- sanitariatów – w terenach ZP, ZPu i PP/KDZ, 

– których parametry zostały określone w ustaleniach szczegółowych; 

2) nakaz kształtowania zieleni wysokiej z zachowaniem układów wskazanych na rysunku planu, z wyjątkiem 
odcinków, gdzie jest to niemożliwe ze względów wynikających z przepisów odrębnych, dla których należy 
wprowadzić rozwiązanie zastępcze w postaci krzewów lub klombów; 

3) dopuszczenie indywidualnego doboru ilości, rozstawu i gatunku drzew w szpalerach pod warunkiem 
zachowania maksymalnie trzech gatunków w obrębie szpaleru. 

§ 7. 1. Ustala się granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, które 
stanowią wskazane na rysunku planu linie rozgraniczające terenów: 

1) dróg publicznych oznaczonych symbolami: 

a) od 1KDZ do 4KDZ, 

b) od 1KDL do 8KDL, 

c) od 1.1KDD do 9.3KDD; 

2) dróg rowerowych oznaczonych symbolami od 3.1KDX do 9.1KDX; 

3) obiektów i urządzeń transportu publicznego oznaczonego symbolem 1.1KSu; 

4) urządzeń służących do przesyłania gazu oznaczonych symbolami 7.1G i 7.2G; 

5) urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę oznaczonego symbolem 8.1W; 

6) urządzeń służących do gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz zbiorników 
i innych urządzeń wodnych służących regulacji przepływów i ochronie przed powodzią oznaczonych 
symbolami: 4.1K, 6.1K, 8.1K i 8.2K; 

7) szkoły publicznej oznaczonej symbolem 1.1UN; 

8) cmentarza oznaczonego symbolem 1.1ZC; 

9) publicznie dostępnego samorządowego placu oraz drogi publicznej oznaczonych symbolem 1.1PP/KDZ; 

10) publicznie dostępnych samorządowych parków oznaczonych symbolami: od 2.1ZP do 6.4ZP i 3.1ZPu. 

2. Dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym w granicach 
niewymienionych w ust. 1, pod warunkiem ich zgodności z przeznaczeniem terenów. 
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§ 8. Ustala się następujące zasady ochrony: środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wynikające 
z potrzeb ochrony środowiska: 

1) nakaz zachowania standardów jakości środowiska na granicy działki budowlanej, do której inwestor 
posiada tytuł prawny, odpowiednich dla przeznaczenia terenu określonego dla działek sąsiednich; 

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

a) zespołów zabudowy: mieszkaniowej, usługowej, garaży i parkingów samochodowych oraz zespołów 
parkingów z towarzyszącą im infrastrukturą, stacji paliw, 

b) wylesień, 

c) przedsięwzięć dotyczących infrastruktury technicznej oraz dróg; 

3) w zakresie ochrony i kształtowania zieleni: 

a) zakaz lokalizacji w lasach obiektów budowlanych innych niż budowle związane z gospodarką leśną, 

b) nakaz przeznaczenia pod zieleń wysoką: 

- w terenach 2.1ZP i 2.2ZP – minimum 20% powierzchni terenu, 

- w pozostałych terenach zieleni urządzonej – minimum 30% powierzchni terenu, 

c) nakaz zachowania, w zakresie oznaczonym na rysunku planu, w terenach: 3.1MN, 3.2MN, 3.4MN, 
3.6MN i 3.9MN, terenu biologicznie czynnego w postaci nawierzchni ziemnej urządzonej w sposób 
zapewniający naturalną wegetację lub w postaci wód powierzchniowych; 

4) w zakresie ochrony wód: 

a) nakaz zaopatrzenia w wodę z miejskiej sieci wodociągowej, 

b) dopuszczenie zaopatrzenia w wodę z indywidualnych ujęć wody podziemnej, z wyłączeniem stref 
ochrony sanitarnej cmentarza, oznaczonych na rysunku planu, 

c) dopuszczenie lokalizowania przepompowni ścieków, 

d) nakaz odprowadzania ścieków bytowych w oparciu o miejską sieć kanalizacji sanitarnej, 

e) dopuszczenie odprowadzania ścieków bytowych do indywidualnych oczyszczalni ścieków lub 
zbiorników bezodpływowych, zgodnie z przepisami odrębnymi, w przypadku braku dostępu do sieci 
kanalizacyjnej, 

f) nakaz stosowania rozwiązań umożliwiających retencjonowanie wód opadowych i roztopowych przed ich 
odprowadzeniem do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, 

g) dopuszczenie stosowania urządzeń umożliwiających wykorzystanie na miejscu wód opadowych 
i roztopowych oraz odprowadzenia ich do gruntu na warunkach określonych w przepisach odrębnych; 

5) w zakresie ochrony zasobów wód podziemnych – nakaz stosowania rozwiązań technicznych 
uniemożliwiających przenikanie zanieczyszczeń do wód podziemnych; 

6) w zakresie ochrony przed hałasem: 

a) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN zalicza się do terenów chronionych akustycznie, 
określonych jako „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”, w rozumieniu przepisów odrębnych 
dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

b) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami UN i 2.1U zalicza się do terenów chronionych 
akustycznie, określonych jako „tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci 
i młodzieży”, w rozumieniu przepisów odrębnych dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku, 

c) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MNu zalicza się do terenów chronionych akustycznie, 
określonych jako „tereny mieszkaniowo-usługowe”, w rozumieniu przepisów odrębnych dotyczących 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 
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d) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami Um i MW zalicza się do terenów chronionych 
akustycznie, określonych jako „tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego”, w rozumieniu przepisów odrębnych dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku, 

e) teren oznaczony na rysunku planu symbolem ZD zalicza się do terenów chronionych akustycznie, 
określonych jako „tereny rekreacyjno-wypoczynkowe”, w rozumieniu przepisów odrębnych dotyczących 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku; 

7) w zakresie ochrony powietrza: 

a) nakaz stosowania do celów grzewczych bezemisyjnych lub niskoemisyjnych źródeł ciepła spełniających 
wymagania standardów jakości powietrza, 

b) dopuszczenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla realizacji zaopatrzenia w energię 
elektryczną i ciepło, z wyłączeniem urządzeń wytwarzających energię o mocy przekraczającej 100 kW 
oraz elektrowni wiatrowych; 

8) w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym: 

a) zakaz lokalizacji infrastruktury technicznej, która powoduje przekroczenie dopuszczalnych poziomów 
pól elektromagnetycznych w środowisku, określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony 
środowiska, w obrębie budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, w rozumieniu 
przepisów odrębnych z zakresu budownictwa, 

b) dopuszczenie lokalizacji obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu, 
w rozumieniu przepisów odrębnych dotyczących rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych; 

9) w zakresie ochrony powierzchni ziemi nakaz zapewnienia dla nieruchomości miejsca służącego do 
czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów 
odrębnych dotyczących budownictwa oraz dotyczących utrzymania czystości i porządku. 

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

1) wskazuje się zabytek wpisany do rejestru zabytków, położony na terenie 1.1UKR, oznaczony na rysunku 
planu symbolami R1 (plebania) i R2 (dzwonnica) - zespół kościoła ewangelickiego (obecnie 
rzymskokatolickiego kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Boboli), o numerze rejestru A/311, wpis 
z dnia 8 marca 1985 r. - dla którego prowadzenie działań inwestycyjnych wymaga pozwolenia właściwego 
organu, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony zabytków; 

2) wskazuje się lokalizację zabytków archeologicznych oznaczonych na rysunku planu i wymienionych 
w poniższej tabeli: 

Numer AZP Nr stanowiska w miejscowości Chronologia 
66-53/2 Łódź Nowosolna, stan. 1 wczesne średniowiecze 

Łódź Nowosolna, stan. 2 epoka żelaza; kultura przeworska, okres wpływów 
rzymskich 

66-53/3 

 wczesne średniowiecze 

3) na obszarach lokalizacji wskazanych zabytków archeologicznych przy realizacji robót ziemnych lub 
dokonywaniu zmiany charakteru dotychczasowej działalności wiążącej się z naruszeniem struktury gruntu 
nakazuje się przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony 
zabytków; 

4) wprowadza się strefę ochrony archeologicznej, oznaczoną na rysunku planu, w której przy realizacji robót 
ziemnych lub dokonywaniu zmiany charakteru dotychczasowej działalności wiążącej się z naruszeniem 
struktury gruntu nakazuje się prowadzenie nadzoru archeologicznego, na zasadach określonych 
w przepisach odrębnych z zakresu ochrony zabytków; 

5) wskazuje się zabytki wpisane do gminnej ewidencji zabytków, oznaczone na rysunku planu symbolem E 
oraz kolejną liczbą i wymienione w ustaleniach szczegółowych, dla których ustala się ochronę poprzez: 

a) nakaz trwałego zachowania zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony zabytków, 
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b) dopuszczenie prowadzenia robót budowlanych polegających wyłącznie na: 

- odtworzeniu cech historycznych zabytku, które uległy zniszczeniu lub wtórnym przekształceniom, 

- przebudowie i remoncie, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 6 oraz w ustaleniach szczegółowych, 
pod warunkiem uwzględnienia cech historycznych zabytków, 

c) zakaz nadbudowy i rozbudowy, jeżeli nie są dopuszczone w szczególnym zakresie działań w ustaleniach 
szczegółowych, z zachowaniem zasad określonych w tych ustaleniach, 

d) zakaz zmiany geometrii dachu, 

e) zakaz w miejscu zabytku, który uległ całkowitemu zniszczeniu, realizacji nowej zabudowy innej niż 
budowa budynku według cech historycznych zniszczonego zabytku, z dopuszczeniem zmian zgodnie 
z zasadami określonymi w pkt. 6 oraz w szczególnym zakresie działań w ustaleniach szczegółowych 
dotyczących zabytków; 

6) dopuszcza się remont i przebudowę zabytków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, z zachowaniem 
poniższych warunków: 

a) zakaz przebudowy elewacji z wyjątkiem przywrócenia oryginalnego położenia, kształtu i wielkości 
otworów okiennych i drzwiowych, zgodnie z cechami historycznymi zabytku, 

b) zakaz termomodernizacji elewacji w sposób powodujący zatarcie detalu stanowiącego cechę historyczną 
zabytku, o ile nie jest to całkowicie zakazane w szczególnym zakresie działań w ustaleniach 
szczegółowych, z zachowaniem zasad określonych w tych ustaleniach, 

c) stosowanie stolarki lub ślusarki odzwierciedlając jej geometrię i proporcje podziałów oraz kolorystykę 
stolarki lub ślusarki stanowiącej cechę historyczną zabytku, 

d) montaż urządzeń i pochylni dla niepełnosprawnych w sposób niepowodujący zatarcia cech 
historycznych zabytku, 

e) dla elewacji tynkowanych – nakaz stosowania najwyżej trzech kolorów, w tym: jednego koloru dla 
powierzchni ścian, jednego (najjaśniejszego) dla detalu architektonicznego oraz jednego 
(najciemniejszego) dla partii cokołu, z dopuszczeniem stosowania kolorystyki zgodnie z cechami 
historycznymi zabytku, przy czym dopuszczalne są kolory wyłącznie z tej samej gamy barw, 
odpowiadające w systemie NCS barwom o oznaczeniu z zakresu podanego w tabeli: 

System 
i edycja 

Zawartość 
czerni 

(dwie pierwsze 
cyfry) 

Poziom 
chromatyczności 

(dwie kolejne 
cyfry) 

Symbol koloru 
(po myślniku) Opis barw 

maks. 40 maks. 20 od B50G do R50B 
neutralne, szarości, ugry, 

przełamane róże, oliwkowe 
zielenie NCS S 

maks. 50 00 N neutralne, biele, szarości, 
grafity 

f) dla fragmentów elewacji wykończonych drewnem – nakaz zachowania materiału wykończeniowego, 

g) dla fragmentów elewacji wykończonych: cegłą, klinkierem elewacyjnym lub kamieniem – nakaz 
zachowania materiałów wykończeniowych i ich naturalnej kolorystyki, 

h) dopuszczenie przywrócenia ceglanych elewacji, wyłącznie gdy nie będzie to skutkowało destrukcją lica 
ceglanego, zgodnie z cechami historycznymi zabytku, 

i) dopuszczenie wymiany pokrycia dachowego, jeżeli nie jest to zakazane w szczególnym zakresie działań 
w ustaleniach szczegółowych, pod warunkiem stosowania pokrycia wyłącznie w postaci blachy 
dachowej lub dachówki w kolorze ceglastym, brązowym, grafitowym lub naturalnym lub z materiału 
stanowiącego cechę historyczną zabytku, 

j) zakaz stosowania PCV i winylu jako materiału do wykonania: parapetów, rynien i rur spustowych oraz 
okładzin elewacji; 
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7) w przypadku wykreślenia obiektu z gminnej ewidencji zabytków ustalenia planu dotyczące zabytków 
w odniesieniu do tego obiektu nie obowiązują. 

§ 10. 1. Ustala się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

1) nie wyznacza się granic obszarów określonych w przepisach odrębnych, wymagających obowiązkowego 
przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości; 

2) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości dokonywanego na wniosek określono 
w rozdziale 3. 

2. Parametry dotyczące działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości, określone 
w rozdziale 3 nie obowiązują dla działek gruntu wydzielonych pod nowe drogi, pod poszerzenie dróg 
istniejących lub pod urządzenia infrastruktury technicznej. 

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

1) zakaz lokalizacji: 

a) usług handlu o powierzchni sprzedaży równej 1 000 m2 i wyższej – o ile nie określono inaczej 
w ustaleniach szczegółowych, 

b) usług uciążliwych, 

c) usług w zakresie obsługi komunikacji, takich jak: warsztaty samochodowe i stacje obsługi samochodów 
powyżej 2 stanowisk dla samochodów, stacje paliw i myjnie samochodowe – o ile nie określono inaczej 
w ustaleniach szczegółowych; 

2) zakaz lokalizacji budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi w strefach ochronnych od 
linii elektroenergetycznych, wynoszących: 

a) dla linii napowietrznych o napięciu 220 kV – do 25 m od rzutu osi linii na powierzchnię ziemi, 

b) dla linii napowietrznych o napięciu 15 kV – do 6 m od rzutu osi linii na powierzchnię ziemi; 

3) zakaz tworzenia hałd, nasypów oraz sadzenia roślinności wysokiej w odległości 6,0 m od osi rzutu 
skrajnego przewodu fazowego na powierzchnię gruntu linii elektroenergetycznej o napięciu 220 kV; 

4) w przypadku likwidacji linii elektroenergetycznej zakazy dotyczące strefy ochronnej nie obowiązują; 

5) zakaz lokalizacji budynków oraz innych obiektów trwale związanych z gruntem oraz dokonywania zmian 
ukształtowania terenu, które mogą spowodować zmniejszenie przykrycia rurociągów i ich wypłycenie 
poniżej normatywnej strefy przemarzania w pasach ochronnych od infrastruktury wodociągowej 
i kanalizacyjnej, wynoszących: 

a) dla przewodów wodociągowych – do 3 m od osi, po obu stronach przewodu, 

b) dla przewodów kanalizacyjnych – do 5 m od zewnętrznej krawędzi, po obu stronach przewodu wraz 
z terenem nad przewodem 

– przy czym, w przypadku likwidacji infrastruktury wodociągowej lub kanalizacyjnej zakazy dotyczące 
pasów ochronnych nie obowiązują; 

6) zakaz lokalizacji drzew i innych nasadzeń w odległości mniejszej niż 1,5 m od zewnętrznej krawędzi 
przewodów wymienionych w pkt. 5; 

7) szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu stref kontrolowanych od 
gazociągów, wskazanych na rysunku planu, określają przepisy odrębne dotyczące lokalizacji sieci 
gazowych; 

8) w strefie ochrony sanitarnej cmentarza (50 m) wynoszącej do 50 m, oznaczonej na rysunku planu, zakaz 
lokalizowania zabudowań mieszkalnych, zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia 
zbiorowego, zakładów przechowujących artykuły żywności oraz studni służących do czerpania wody do 
picia i potrzeb gospodarczych; 

9) w strefie ochrony sanitarnej cmentarza (150 m) wynoszącej do 150 m, oznaczonej na rysunku planu, zakaz 
lokalizacji studni służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych; 
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10) nakaz stosowania oznakowania przeszkodowego obiektów przekraczających wysokość 50 m, zgodnie 
z przepisami odrębnymi dotyczącymi oznakowania przeszkód lotniczych. 

§ 12. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz obsługi 
komunikacyjnej terenów przyległych: 

1) powiązanie obszaru planu z zewnętrznym układem komunikacyjnym poprzez: 

a) ulice zbiorcze oznaczone symbolami: 1KDZ (ul. Brzezińska), 2KDZ (ul. Byszewska), 
3KDZ (ul. Brzezińska) i 4KDZ (ul. Wiączyńska), 

b) ulice lokalne oznaczone symbolami: 1KDL, 2KDL (ul. Jana Kasprowicza), 
3KDL (ul. Grabińska), 4KDL (przedłużenie ul. Marcelego Nenckiego), 5KDL (ul. Margaretek 
i ul. Peoniowa), 6KDL (ul. Jugosłowiańska), 7KDL (ul. Pomorska) i 8KDL; 

2) połączenie wewnętrznego układu drogowego poprzez ulice dojazdowe, oznaczone symbolami od 1.1KDD 
do 9.3KDD; 

3) uzupełnienie układu komunikacyjnego poprzez drogi wewnętrzne oznaczone symbolami od 2.1KDW do 
9.1KDW oraz drogi dla rowerów oznaczone symbolami od 3.1KDX do 9.1KDX; 

4) obsługa komunikacyjna terenów poprzez: 

a) zjazdy indywidualne i publiczne z wyznaczonych w planie dróg publicznych i dróg wewnętrznych, 
przyległych do terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) drogi wewnętrzne niewyznaczone na rysunku planu; 

5) dopuszczenie realizacji dróg wewnętrznych niewyznaczonych na rysunku planu na terenach 
przeznaczonych pod zabudowę oraz pod infrastrukturę elektroenergetyczną, przy zachowaniu 
następujących wymogów: 

a) minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających 7,0 m, 

b) lokalizacja drogi dopuszczalna na następujących terenach wyłącznie: 

- radialnie w stosunku do centralnego placu 1.1PP/KDZ, 

- pod kątem 65°-70° do najbliższego terenu drogi oznaczonej symbolami: 1KDZ, 2KDZ, 3KDZ, 4KDZ, 
1.1KDD, 1.2KDD, 1.3KDD lub 1.4KDD - na terenach oznaczonych symbolami: 1.1MN, 1.2MN, od 
1.1Um do 1.8Um, 1.1U, 1.2U, 1.1UN, 1.1UKR i 1.1KSu, 

- pod kątem 87°-93° do jednego z dwóch najbliższych terenów drogi oznaczonej symbolami: 1KDZ, 
2KDZ, 3KDZ, 4KDZ, 2KDL, 3KDL, 6KDL, 7KDL, 1.1KDD, 1.2KDD, 1.3KDD, 1.4KDD, 2.1KDD, 
2.2KDD, 2.3KDD, 2.4KDD, 2.5KDD, 3.4KDD, 4.2KDD, 6.3KDD, 8.3KDD, 5.2KDX i 9.1KDX lub 
jednej z dwóch najbliższych miedz oznaczonych na rysunku planu - na pozostałych terenach, 

- po okręgu - na terenie 1.1PP/KDZ. 

§ 13. 1. Ustala się liczbę miejsc do parkowania: 

1) dla samochodów osobowych – minimum: 

a) dla mieszkań w budynkach mieszkalnych lub mieszkalno-usługowych – 1 stanowisko na każde 
mieszkanie, 

b) dla hoteli, budynków zamieszkania zbiorowego – 1 stanowisko na 100 m2 powierzchni użytkowej, 

c) dla pozostałych usług – 1 stanowisko na 50 m2 powierzchni użytkowej; 

2) dla rowerów – minimum: 

a) dla usług handlu – 1 stanowisko na 100 m2 powierzchni użytkowej, 

b) dla pozostałych usług – 1 stanowisko na 50 m2 powierzchni użytkowej. 

2. Wymaganą liczbę miejsc do parkowania dla samochodów i rowerów należy określać: 
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1) proporcjonalnie względem przyjętej jednostki przeliczeniowej i zaokrąglać w górę do kolejnej liczby 
całkowitej; 

2) poprzez sumowanie ilości miejsc parkingowych wymaganych dla poszczególnych części budynku. 

3. Na parkingach dla samochodów osobowych liczących więcej niż 5 miejsc przeznaczonych na postój 
pojazdów, minimum 4% ogólnej liczby miejsc, lecz nie mniej niż 1 miejsce do parkowania, przeznaczyć należy 
na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, o której mowa w przepisach odrębnych 
dotyczących ruchu drogowego, z zastrzeżeniem: dróg publicznych, stref zamieszkania i stref ruchu, dla których 
minimalną liczbę stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową określają przepisy 
odrębne dotyczące dróg publicznych. 

§ 14. 1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

1) wyposażenie terenów w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej w oparciu o istniejące systemy 
infrastruktury technicznej, ich przebudowę i rozbudowę, a także budowę nowych systemów; 

2) nakaz lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej: 

a) w terenach przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną, 

b) w terenach dróg publicznych w sposób niewykluczający realizacji szpalerów, zgodnie z ustaleniami 
planu; 

3) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w terenach o innym przeznaczeniu, 
określonych w ramach przeznaczenia uzupełniającego w ustaleniach szczegółowych – w sposób 
niewykluczający realizacji zabudowy, zgodnie z ustaleniami planu; 

4) nakaz lokalizacji nowych oraz przebudowywanych i rozbudowywanych sieci infrastruktury technicznej 
jako podziemnych, z wyłączeniem napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu powyżej 110 kV, 
stacji transformatorowych zlokalizowanych poza przestrzeniami publicznymi oraz przewodów, które 
jedynie jako nadziemne umożliwiają korzystanie z określonych urządzeń. 

2. Określa się warunki powiązań sieci infrastruktury technicznej na obszarze planu z układem 
zewnętrznym: 

1) podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę – magistrala wodociągowa „STOKI” oraz ujęcia wody 
„Olkuska”, „Kasprowicza” i „Pomorska”; 

2) podstawowy odbiornik ścieków – kolektor VII biegnący przez teren Nowosolnej wzdłuż rzeki Miazgi, 
a następnie wzdłuż ulicy Pomorskiej; 

3) podstawowy odbiornik nadmiaru wód opadowych i roztopowych – zbiorniki odparowywalno-chłonne; 

4) podstawowe elementy zaopatrzenia w gaz – gazociąg średniego ciśnienia Dn 100 zlokalizowany w ul. 
Brzezińskiej oraz gazociąg średniego ciśnienia Dn 100 zlokalizowany w ul. Pomorskiej; 

5) podstawowe źródło zasilania w energię elektryczną – Główny Punkt Zasilania Janów 220/110/15 kV. 

§ 15. Ustala się wysokość stawki procentowej służącej określeniu opłaty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy dla wszystkich terenów – 30%. 

Rozdział 3. 
Ustalenia szczegółowe dla terenów 

§ 16. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.2MN, od 2.1MN do 2.4MN, od 2.8MN 
do 2.13MN, 5.7MN i 5.8MN obowiązują ustalenia zawarte w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) usługi lokalne; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 
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a) usługi, 

b) infrastruktura techniczna. 

3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala się: 

1) wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźnik powierzchni zabudowy: 

- dla działek o powierzchni do 300 m2 – maksimum 50%, 

- dla działek o powierzchni powyżej 300 m2 do 600 m2 – maksimum 40%,  

- dla działek o powierzchni powyżej 600 m2 do 1 000 m2 – maksimum 30%, 

- dla działek o powierzchni powyżej 1 000 m2 do 1 600 m2 – maksimum 25%, 

- dla działek o powierzchni powyżej 1 600 m2 do 2 200 m2 – maksimum 20%, 

- dla działek o powierzchni powyżej 2 200 m2 – maksimum 15%, 

b) intensywność zabudowy dla kondygnacji nadziemnych: 

- dla działek o powierzchni do 300 m2 – minimum 0,2, maksimum 0,8, 

- dla działek o powierzchni powyżej 300 m2 do 600 m2 – minimum 0,1, maksimum 0,7,  

- dla działek o powierzchni powyżej 600 m2 do 1 000 m2 – minimum 0,1, maksimum 0,5, 

- dla działek o powierzchni powyżej 1 000 m2 do 1 600 m2 – minimum 0,08, maksimum 0,35, 

- dla działek o powierzchni powyżej 1 600 m2 do 2 200 m2 – minimum 0,03, maksimum 0,3, 

- dla działek o powierzchni powyżej 2 200 m2 – minimum 0,01, maksimum 0,25, 

c) intensywność zabudowy dla kondygnacji podziemnych – maksimum 0,4, 

d) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 

- dla działek o powierzchni do 300 m2 – minimum 10%, 

- dla działek o powierzchni powyżej 300 m2 do 600 m2 – minimum 20%, 

- dla działek o powierzchni powyżej 600 m2 do 1 000 m2 – minimum 35%, 

- dla działek o powierzchni powyżej 1 000 m2 do 1 600 m2 – minimum 45%, 

- dla działek o powierzchni powyżej 1 600 m2 do 2 200 m2 – minimum 55%, 

- dla działek o powierzchni powyżej 2 200 m2 – minimum 65%; 

2) parametry kształtowania zabudowy: 

a) wysokość zabudowy: 

- budynków mieszkalnych i usługowych – maksimum 10 m, 

- budynków gospodarczych i garaży – maksimum 6 m, 

b) dachy: 

- dwuspadowe, z dopuszczeniem naczółkowych, lub wielospadowe o symetrycznym układzie połaci 
i kącie nachylenia w zakresie od 30° do 45°, 

- dla budynków gospodarczych i garaży dopuszczenie dachów płaskich; 

3) zasady kształtowania zabudowy oraz lokalizacji obiektów i funkcji: dopuszczenie realizacji zabudowy 
mieszkaniowej jako zabudowy wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej. 
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4. Określa się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 300 m². Parametr ten 
nie dotyczy działek wydzielonych pod nowe drogi albo pod poszerzenie dróg istniejących, działek pod 
urządzenia infrastruktury technicznej oraz 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) powierzchnię działki – minimum 300 m²; 

2) szerokość frontu działki: 

a) w terenach: 5.7MN i 5.8MN – minimum 8 m, 

b) w pozostałych terenach – minimum 10 m; 

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

a) w terenie 1.2MN – 67° lub 90° z tolerancją 2°, 

b) w pozostałych terenach – 90° z tolerancją 2°. 

§ 17. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.1MN, 2.7MN, od 3.1MN do 3.10MN, 
od 4.3MN do 4.8MN, od 5.1MN do 5.4MN, 5.6MN, 5.9MN i od 6.1MN do 9.5MN obowiązują ustalenia 
zawarte w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) usługi lokalne; 

2) przeznaczenie uzupełniające – infrastruktura techniczna. 

3. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków wskazuje się zabytki wpisane do gminnej 
ewidencji zabytków oraz ustala się szczególny zakres działań określony w tabeli: 
symbol na 
rysunku 

planu 

oznaczenie 
terenu 

adres i nazwa zabytku szczególny zakres zmian 

E4 7.2MN ul. Brzezińska 225, 
dom mieszkalny 

- zakaz termomodernizacji zewnętrznej 
- nakaz zachowania istniejącego detalu naściennego 

E5 7.15MN ul. Jugosłowiańska 24, 
dom mieszkalny 

 

E6 8.10MN ul. Pomorska 570, 
dom mieszkalny 

- zakaz termomodernizacji zewnętrznej 
- nakaz zachowania istniejącego detalu naściennego 
z dopuszczeniem uzupełnienia zniszczonych lub brakujących 
elementów, zgodnie z cechami historycznymi zabytku 

E7 1.1MN ul. Grabińska 2, 
budynek parafialny z zespołu 
dawnego kościoła ewangelickiego 
(obecnie dom mieszkalny) 

 

4. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala się: 

1) wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźnik powierzchni zabudowy: 

- dla działek o powierzchni do 600 m2 – maksimum 40%,  

- dla działek o powierzchni powyżej 600 m2 do 1 000 m2 – maksimum 30%, 

- dla działek o powierzchni powyżej 1 000 m2 do 1 600 m2 – maksimum 25%, 

- dla działek o powierzchni powyżej 1 600 m2 do 2 200 m2 – maksimum 20%, 

- dla działek o powierzchni powyżej 2 200 m2 – maksimum 15%, 
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b) intensywność zabudowy dla kondygnacji nadziemnych: 

- dla działek o powierzchni do 600 m2 – minimum 0,1, maksimum 0,6,  

- dla działek o powierzchni powyżej 600 m2 do 1 000 m2 – minimum 0,1, maksimum 0,5, 

- dla działek o powierzchni powyżej 1 000 m2 do 1 600 m2 – minimum 0,08, maksimum 0,35, 

- dla działek o powierzchni powyżej 1 600 m2 do 2 200 m2 – minimum 0,03, maksimum 0,3, 

- dla działek o powierzchni powyżej 2 200 m2 – minimum 0,01, maksimum 0,25, 

c) intensywność zabudowy dla kondygnacji podziemnych – maksimum 0,4, 

d) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 

- dla działek o powierzchni do 600 m2 – minimum 20%, 

- dla działek o powierzchni powyżej 600 m2 do 1 000 m2 – minimum 35%, 

- dla działek o powierzchni powyżej 1 000 m2 do 1 600 m2 – minimum 45%, 

- dla działek o powierzchni powyżej 1 600 m2 do 2 200 m2 – minimum 55%, 

- dla działek o powierzchni powyżej 2 200 m2 – minimum 65%; 

2) parametry kształtowania zabudowy: 

a) wysokość zabudowy: 

- budynków mieszkalnych i usługowych – maksimum 10 m, 

- budynków gospodarczych i garaży – maksimum 6 m, 

b) dachy: 

- dwuspadowe, z dopuszczeniem naczółkowych, lub wielospadowe o symetrycznym układzie połaci 
i kącie nachylenia w zakresie od 30° do 45°, 

- dla budynków gospodarczych i garaży dopuszczenie dachów płaskich; 

3) zasady kształtowania zabudowy oraz lokalizacji obiektów i funkcji: 

a) dopuszczenie realizacji zabudowy mieszkaniowej jako zabudowy wolnostojącej, bliźniaczej lub 
szeregowej, 

b) zakaz realizacji kondygnacji podziemnych w terenach: 3.1MN, 3.2MN, 3.4MN, 3.6MN i 4.4MN. 

5. Określa się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 700 m². Parametr ten 
nie dotyczy działek wydzielonych pod nowe drogi albo pod poszerzenie dróg istniejących, działek pod 
urządzenia infrastruktury technicznej oraz powstałych w wyniku podziałów prowadzonych po wyznaczonych 
na rysunku planu liniach rozgraniczających. 

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

1) powierzchnię działki – minimum 700 m²; 

2) szerokość frontu działki: 

a) w terenach: 1.1MN, 5.9MN i od 6.7MN do 6.9MN – minimum 20 m, 

b) w terenach: 7.11MN, 7.14MN, 7.15MN i 8.10MN – minimum 10 m, 

c) w pozostałych terenach – minimum 15 m; 

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

a) w terenie 9.5MN – 77° lub 90° z tolerancją 2°, 

b) w pozostałych terenach – 90° z tolerancją 2°. 

§ 18. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2.5MN, 2.6MN, 2.14MN, 4.1MN, 
4.2MN, 4.9MN, 4.10MN i 5.5MN obowiązują ustalenia zawarte w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu. 
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2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) usługi lokalne; 

2) przeznaczenie uzupełniające – infrastruktura techniczna. 

3. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków wskazuje się zabytek wpisany do 
gminnej ewidencji zabytków, oznaczony na rysunku planu symbolem E3 – dom mieszkalny położony przy ul. 
Grabińskiej 8, oraz ustala się szczególny zakres działań – zakaz termomodernizacji zewnętrznej, nakaz 
zachowania istniejącego detalu naściennego. 

4. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala się: 

1) wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźnik powierzchni zabudowy: 

- dla działek o powierzchni do 1 000 m2 – maksimum 30%, 

- dla działek o powierzchni powyżej 1 000 m2 do 1 600 m2 – maksimum 25%, 

- dla działek o powierzchni powyżej 1 600 m2 do 2 200 m2 – maksimum 20%, 

- dla działek o powierzchni powyżej 2 200 m2 – maksimum 15%, 

b) intensywność zabudowy dla kondygnacji nadziemnych: 

- dla działek o powierzchni do 1 000 m2 – minimum 0,1, maksimum 0,4, 

- dla działek o powierzchni powyżej 1 000 m2 do 1 600 m2 – minimum 0,08, maksimum 0,35, 

- dla działek o powierzchni powyżej 1 600 m2 do 2 200 m2 – minimum 0,03, maksimum 0,3, 

- dla działek o powierzchni powyżej 2 200 m2 – minimum 0,01, maksimum 0,25, 

c) intensywność zabudowy dla kondygnacji podziemnych – maksimum 0,4, 

d) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 

- dla działek o powierzchni do 1 000 m2 – minimum 35%, 

- dla działek o powierzchni powyżej 1 000 m2 do 1 600 m2 – minimum 45%, 

- dla działek o powierzchni powyżej 1 600 m2 do 2 200 m2 – minimum 55%, 

- dla działek o powierzchni powyżej 2 200 m2 – minimum 65%; 

2) parametry kształtowania zabudowy: 

a) wysokość zabudowy: 

- budynków mieszkalnych i usługowych – maksimum 10 m, 

- budynków gospodarczych i garaży – maksimum 6 m, 

b) dachy: 

- dwuspadowe, z dopuszczeniem naczółkowych, lub wielospadowe o symetrycznym układzie połaci 
i kącie nachylenia w zakresie od 30° do 45°, 

- dla budynków gospodarczych i garaży dopuszczenie dachów płaskich; 

3) zasady kształtowania zabudowy oraz lokalizacji obiektów i funkcji: 

a) dopuszczenie realizacji zabudowy mieszkaniowej jako zabudowy wolnostojącej, bliźniaczej lub 
szeregowej, 

b) zakaz realizacji kondygnacji podziemnych w terenach: 4.1MN i 4.2MN. 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 17 – Poz. 5802



5. Określa się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych: 

1) w terenach: 2.5MN, 2.6MN, 2.14MN, 4.1MN, 4.2MN, 4.10MN i 5.5MN – 1 000 m²; 

2) w terenie 4.9MN –1 400 m² 

– parametry te nie dotyczą działek wydzielonych pod nowe drogi albo pod poszerzenie dróg istniejących, 
działek pod urządzenia infrastruktury technicznej oraz powstałych w wyniku podziałów prowadzonych po 
wyznaczonych na rysunku planu liniach rozgraniczających. 

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

1) powierzchnię działki: 

a) w terenach: 2.5MN, 2.6MN, 2.14MN, 4.1MN, 4.2MN, 4.10MN i 5.5MN – minimum 1 000 m², 

b) w terenie 4.9MN – minimum 1 400 m²; 

2) szerokość frontu działki: 

a) w terenach: 2.5MN, 2.6MN, 2.14MN, 4.2MN, 4.9MN i 4.10MN – minimum 20 m, 

b) w terenach: 4.1MN i 5.5MN – minimum 10 m; 

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

§ 19. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: od 2.1MNu do 2.4MNu obowiązują 
ustalenia zawarte w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) zabudowa usługowa, w tym usługi lokalne; 

2) przeznaczenie uzupełniające – infrastruktura techniczna. 

3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala się: 

1) wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźnik powierzchni zabudowy: 

- dla działek o powierzchni do 300 m2 – maksimum 50%, 

- dla działek o powierzchni powyżej 300 m2 do 600 m2 – maksimum 40%,  

- dla działek o powierzchni powyżej 600 m2 do 1 000 m2 – maksimum 30%, 

- dla działek o powierzchni powyżej 1 000 m2 do 1 600 m2 – maksimum 25%, 

- dla działek o powierzchni powyżej 1 600 m2 do 2 200 m2 – maksimum 20%, 

- dla działek o powierzchni powyżej 2 200 m2 – maksimum 15%, 

b) intensywność zabudowy dla kondygnacji nadziemnych: 

- dla działek o powierzchni do 300 m2 – minimum 0,2, maksimum 0,8, 

- dla działek o powierzchni powyżej 300 m2 do 600 m2 – minimum 0,1, maksimum 0,7, 

- dla działek o powierzchni powyżej 600 m2 do 1 000 m2 – minimum 0,1, maksimum 0,5, 

- dla działek o powierzchni powyżej 1 000 m2 do 1 600 m2 – minimum 0,08, maksimum 0,35, 

- dla działek o powierzchni powyżej 1 600 m2 do 2 200 m2 – minimum 0,03, maksimum 0,3, 

- dla działek o powierzchni powyżej 2 200 m2 – minimum 0,01, maksimum 0,25, 

c) intensywność zabudowy dla kondygnacji podziemnych – maksimum 1,0, 
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d) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 

- dla działek o powierzchni do 300 m2 – minimum 10%, 

- dla działek o powierzchni powyżej 300 m2 do 600 m2 – minimum 20%, 

- dla działek o powierzchni powyżej 600 m2 do 1 000 m2 – minimum 35%, 

- dla działek o powierzchni powyżej 1 000 m2 do 1 600 m2 – minimum 45%, 

- dla działek o powierzchni powyżej 1 600 m2 do 2 200 m2 – minimum 55%, 

- dla działek o powierzchni powyżej 2 200 m2 – minimum 65%; 

2) parametry kształtowania zabudowy: 

a) wysokość zabudowy: 

- budynków mieszkalnych i usługowych – maksimum 10 m, 

- budynków gospodarczych i garaży – maksimum 6 m, 

b) dachy: 

- dwuspadowe, z dopuszczeniem naczółkowych, lub wielospadowe o symetrycznym układzie połaci 
i kącie nachylenia w zakresie od 30° do 45°, 

- dla budynków gospodarczych i garaży dopuszczenie dachów płaskich; 

3) zasady kształtowania zabudowy oraz lokalizacji obiektów i funkcji: 

a) dopuszczenie realizacji zabudowy mieszkaniowej jako zabudowy wolnostojącej, bliźniaczej lub 
szeregowej, 

b) dopuszczenie sytuowania ścian budynków usługowych bez okien i drzwi bezpośrednio przy granicy 
z sąsiednią działką budowlaną. 

4. Określa się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych: 

1) w terenach: 2.1MNu, 2.2MNu i 2.3MNu – 300 m², 

2) w terenie 2.4MNu – 600 m² 

– parametry te nie dotyczą działek wydzielonych pod nowe drogi albo pod poszerzenie dróg istniejących, 
działek pod urządzenia infrastruktury technicznej oraz 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) powierzchnię działki: 

a) w terenach: 2.1MNu, 2.2MNu i 2.3MNu – minimum 300 m², 

b) w terenie 2.4MNu – minimum 600 m²; 

2) szerokość frontu działki: 

a) w terenach: 2.1MNu i 2.4MNu – minimum 15 m, 

b) w terenach: 2.2MNu i 2.3MNu – minimum 10 m; 

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

§ 20. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2.5MNu i 9.1MNu obowiązują ustalenia 
zawarte w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) zabudowa usługowa, w tym usługi lokalne; 
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2) przeznaczenie uzupełniające – infrastruktura techniczna. 

3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala się: 

1) wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźnik powierzchni zabudowy: 

- dla działek o powierzchni do 600 m2 – maksimum 40%, 

- dla działek o powierzchni powyżej 600 m2 do 1 000 m2 – maksimum 30%, 

- dla działek o powierzchni powyżej 1 000 m2 do 1 600 m2 – maksimum 25%, 

- dla działek o powierzchni powyżej 1 600 m2 do 2 200 m2 – maksimum 20%, 

- dla działek o powierzchni powyżej 2 200 m2 – maksimum 15%, 

b) intensywność zabudowy dla kondygnacji nadziemnych: 

- dla działek o powierzchni do 600 m2 – minimum 0,1, maksimum 0,6,  

- dla działek o powierzchni powyżej 600 m2 do 1 000 m2 – minimum 0,1, maksimum 0,5, 

- dla działek o powierzchni powyżej 1 000 m2 do 1 600 m2 – minimum 0,08, maksimum 0,35, 

- dla działek o powierzchni powyżej 1 600 m2 do 2 200 m2 – minimum 0,03, maksimum 0,3, 

- dla działek o powierzchni powyżej 2 200 m2 – minimum 0,01, maksimum 0,25, 

c) intensywność zabudowy dla kondygnacji podziemnych – maksimum 1,0, 

d) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 

- dla działek o powierzchni do 600 m2 – minimum 20%, 

- dla działek o powierzchni powyżej 600 m2 do 1 000 m2 – minimum 35%, 

- dla działek o powierzchni powyżej 1 000 m2 do 1 600 m2 – minimum 45%, 

- dla działek o powierzchni powyżej 1 600 m2 do 2 200 m2 – minimum 55%, 

- dla działek o powierzchni powyżej 2 200 m2 – minimum 65%; 

2) parametry kształtowania zabudowy: 

a) wysokość zabudowy: 

- budynków mieszkalnych i usługowych – maksimum 10 m, 

- budynków gospodarczych i garaży – maksimum 6 m, 

b) dachy: 

- dwuspadowe, z dopuszczeniem naczółkowych, lub wielospadowe o symetrycznym układzie połaci 
i kącie nachylenia w zakresie od 30° do 45°, 

- dla budynków gospodarczych i garaży dopuszczenie dachów płaskich; 

3) zasady kształtowania zabudowy oraz lokalizacji obiektów i funkcji: 

a) dopuszczenie realizacji zabudowy mieszkaniowej jako zabudowy wolnostojącej, bliźniaczej lub 
szeregowej, 

b) dopuszczenie sytuowania ścian budynków usługowych bez okien i drzwi bezpośrednio przy granicy 
z sąsiednią działką budowlaną. 

4. Określa się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 700 m². Parametr ten 
nie dotyczy działek wydzielonych pod nowe drogi albo pod poszerzenie dróg istniejących, działek pod 
urządzenia infrastruktury technicznej oraz powstałych w wyniku podziałów prowadzonych po wyznaczonych 
na rysunku planu liniach rozgraniczających. 
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5. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się: 

1) powierzchnię działki – minimum 700 m²; 

2) szerokość frontu działki – minimum 10 m; 

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

§ 21. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: od 8.1MW do 8.3MW obowiązują 
ustalenia zawarte w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi lokalne, 

b) infrastruktura techniczna. 

3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala się: 

1) wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 30%, 

b) intensywność zabudowy dla kondygnacji nadziemnych – minimum 0,2, maksimum 0,9, 

c) intensywność zabudowy dla kondygnacji podziemnych – maksimum 1,0, 

d) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 40%; 

2) parametry kształtowania zabudowy: 

a) wysokość zabudowy: 

- budynków mieszkalnych i usługowych – maksimum 12 m, 

- budynków gospodarczych i garaży – maksimum 6 m, 

b) dachy: 

- dwuspadowe, z dopuszczeniem naczółkowych, lub wielospadowe o symetrycznym układzie połaci 
i kącie nachylenia w zakresie od 30° do 45°, 

- dla budynków gospodarczych i garaży dopuszczenie dachów płaskich. 

4. Określa się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych: 

1) w terenach: 8.1MW i 8.2MW – 700 m², 

2) w terenie 8.3MW – 10 000 m² 

– parametry te nie dotyczą działek wydzielonych pod nowe drogi albo pod poszerzenie dróg istniejących, 
działek pod urządzenia infrastruktury technicznej oraz 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) powierzchnię działki – minimum 700 m²; 

2) szerokość frontu działki – minimum 30 m; 

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

§ 22. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.1U, 1.2U, 2.1U, 3.1U i 3.2U obowiązują 
ustalenia zawarte w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: 
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a) zabudowa usługowa, w tym usługi lokalne, 

b) parkingi niezwiązane z usługami w terenach 3.1U i 3.2U; 

2) przeznaczenie uzupełniające – infrastruktura techniczna. 

3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala się: 

1) wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźnik powierzchni zabudowy: 

- w terenach: 1.1U i 2.1U – maksimum 50%, 

- w terenie 1.2U – maksimum 40%, 

- w terenach: 3.1U i 3.2U – maksimum 30%, 

b) intensywność zabudowy dla kondygnacji nadziemnych: 

- w terenie 1.1U – minimum 0,6, maksimum 1,5, 

- w terenie 1.2U – minimum 0,2, maksimum 0,9, 

- w terenie 2.1U – minimum 0,2, maksimum 0,8, 

- w terenach: 3.1U i 3.2U – minimum 0,01, maksimum 0,4, 

c) intensywność zabudowy dla kondygnacji podziemnych – maksimum 1,0, 

d) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 

- w terenach: 1.1U i 1.2U – minimum 20%, 

- w terenie 2.1U – minimum 25%, 

- w terenach: 3.1U i 3.2U – minimum 40%; 

2) parametry kształtowania zabudowy: 

a) wysokość zabudowy: 

- budynków usługowych w terenach: 1.1U i 1.2U – maksimum 12 m; dla budynków lub ich części 
zlokalizowanych w pasie o szerokości 10 m od linii zabudowy pierzejowej w terenie 1.1U ustala się 
wysokość minimalną 10 m, 

- budynków usługowych w terenach: 2.1U, 3.1U i 3.2U – maksimum 10 m, 

- budynków gospodarczych i garaży – maksimum 6 m, 

b) dachy: 

- dwuspadowe, z dopuszczeniem naczółkowych, lub wielospadowe o symetrycznym układzie połaci 
i kącie nachylenia w zakresie od 30° do 45°, 

- dla budynków gospodarczych i garaży dopuszczenie dachów płaskich; 

3) zasady kształtowania zabudowy oraz lokalizacji obiektów i funkcji: 

a) dopuszczenie sytuowania ścian budynków bez okien i drzwi bezpośrednio przy granicy z sąsiednią 
działką budowlaną, 

b) w terenie 1.1U dopuszczenie lokalizacji usług handlu o powierzchni sprzedaży równej 1 000 m2 
i wyższej, nieprzekraczającej 2 000 m2, 

c) zakaz realizacji kondygnacji podziemnych w terenach: 3.1U i 3.2U, 

d) zakaz realizacji terenowych miejsc do parkowania w odległości mniejszej lub równej 10,0 m od 
wyznaczonych linii zabudowy pierzejowej; wymóg nie dotyczy lokalizacji miejsc do parkowania na 
potrzeby istniejących budynków zlokalizowanych na tej samej działce budowlanej. 
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4. Określa się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych: 

1) w terenach: 1.1U i 1.2U – 2 000 m², 

2) w terenach: 2.1U, 3.1U i 3.2U – 700 m² 

– parametry te nie dotyczą działek wydzielonych pod nowe drogi albo pod poszerzenie dróg istniejących, 
działek pod urządzenia infrastruktury technicznej oraz 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) powierzchnię działki: 

a) w terenach: 1.1U i 1.2U – minimum 2 000 m², 

b) w terenach: 2.1U, 3.1U i 3.2U – minimum 700 m²; 

2) szerokość frontu działki: 

a) w terenach: 1.1U i 1.2U – minimum 25 m, 

b) w terenach: 2.1U, 3.1U i 3.2U – minimum 10 m; 

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

a) w terenach: 1.1U i 1.2U – 67° lub 90° z tolerancją 2°, 

b) w terenach: 2.1U, 3.1U i 3.2U – 90° z tolerancją 2°. 

§ 23. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: od 1.1Um do 1.8Um obowiązują ustalenia 
zawarte w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa usługowa, w tym usługi lokalne, 

b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności, 

c) parkingi niezwiązane z usługami na terenach 1.3Um i 1.8Um; 

2) przeznaczenie uzupełniające – infrastruktura techniczna. 

3. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków wskazuje się zabytek wpisany do 
gminnej ewidencji zabytków, oznaczony na rysunku planu symbolem E2 – młyn położony przy ul. Pomorskiej 
604, oraz ustala się szczególny zakres działań: 

1) dopuszczenie rozbudowy lub nadbudowy polegającej na realizacji zewnętrznych pionowych ciągów 
komunikacyjnych, w sposób niepowodujący zatarcia cech historycznych zabytku; 

2) nakaz zachowania stolarki drzwi wejściowych; 

3) dla obróbek blacharskich nakaz stosowania kolorystyki w barwach: grafitowej, odpowiadającej w systemie 
RAL barwie 7016, szarej - 7010, jasnoszarej - 7001, ciemnozielonej - 6005 lub ciemnobrązowej - 8017, 
z dopuszczeniem stosowania naturalnej kolorystyki metalu. 

4. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala się: 

1) wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 50%, 

b) intensywność zabudowy dla kondygnacji nadziemnych: 

- w terenie 1.1Um – minimum 0,2, maksimum 1,5, 

- w terenach: 1.2Um, 1.4Um i 1.5Um – minimum 0,6, maksimum 1,5, 

- w terenach: 1.3Um, od 1.6Um do 1.8Um – minimum 0,3, maksimum 1,5, 
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c) intensywność zabudowy dla kondygnacji podziemnych – maksimum 1,0, 

d) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 20%; 

2) parametry kształtowania zabudowy: 

a) wysokość zabudowy: 

- budynków usługowych i mieszkalnych: maksimum 12 m, dla budynków lub ich części 
zlokalizowanych w pasie o szerokości 10 m od linii zabudowy pierzejowej w terenach: od 1.2Um do 
1.8Um ustala się wysokość minimalną 10 m, 

- budynków gospodarczych i garaży – maksimum 6 m, 

b) dachy: 

- dwuspadowe, z dopuszczeniem naczółkowych, lub wielospadowe o symetrycznym układzie połaci 
i kącie nachylenia w zakresie od 30° do 45°, 

- dla budynków gospodarczych i garaży dopuszczenie dachów płaskich; 

3) zasady kształtowania zabudowy oraz lokalizacji obiektów i funkcji: 

a) w nowo projektowanych budynkach lokalizowanych zgodnie z linią zabudowy pierzejową nakaz 
lokalizacji usług w parterach od strony linii zabudowy pierzejowej, dostępnych z przestrzeni 
publicznych, 

b) dopuszczenie sytuowania ścian budynków bez okien i drzwi bezpośrednio przy granicy z sąsiednią 
działką budowlaną, 

c) dopuszczenie lokalizacji usług handlu o powierzchni sprzedaży równej 1 000 m2 i wyższej, 
nieprzekraczającej 2 000 m2, 

d) zakaz realizacji terenowych stanowisk postojowych w odległości mniejszej lub równej 10,0 m od 
wyznaczonych linii zabudowy pierzejowej; zakaz nie dotyczy lokalizacji miejsc postojowych na 
potrzeby istniejących budynków zlokalizowanych na tej samej działce budowlanej. 

5. Określa się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych: 

1) w terenach: 1.1Um, 1.2Um, 1.4Um, 1.5Um, 1.6Um, 1.7Um i 1.8Um – 500 m², 

2) w terenie 1.3Um – 900 m² 

– parametry te nie dotyczą działek wydzielonych pod nowe drogi albo pod poszerzenie dróg istniejących, 
działek pod urządzenia infrastruktury technicznej oraz powstałych w wyniku podziałów prowadzonych po 
wyznaczonych na rysunku planu liniach rozgraniczających. 

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

1) powierzchnię działki – minimum 500 m²; 

2) szerokość frontu działki – minimum 10 m; 

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – 67° lub 90° z tolerancją 2°. 

§ 24. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.1UN obowiązują ustalenia zawarte 
w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa usług: nauki i oświaty; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi lokalne, 

b) zieleń urządzona. 

3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala się: 
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1) wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 40%, 

b) intensywność zabudowy dla kondygnacji nadziemnych – minimum 0,6, maksimum 1,5, 

c) intensywność zabudowy dla kondygnacji podziemnych – maksimum 1,0, 

d) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 40%; 

2) parametry kształtowania zabudowy: 

a) wysokość zabudowy: 

- budynków usługowych – maksimum 15 m; dla budynków lub ich części zlokalizowanych w pasie 
o szerokości 10 m od linii zabudowy obowiązującej ustala się wysokość minimalną 8 m, 

- budynków gospodarczych i garaży – maksimum 6 m, 

b) dachy: 

- dwuspadowe, z dopuszczeniem naczółkowych, lub wielospadowe o symetrycznym układzie połaci 
i kącie nachylenia w zakresie od 15° do 45°, 

- dla budynków gospodarczych i garaży dopuszczenie dachów płaskich; 

3) zasady kształtowania zabudowy oraz lokalizacji obiektów i funkcji – dopuszczenie lokalizacji 
tymczasowych obiektów budowlanych o funkcji zgodnej z przeznaczeniem terenu. 

4. Określa się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 1 200 m². Parametr ten 
nie dotyczy działek wydzielonych pod nowe drogi albo pod poszerzenie dróg istniejących oraz działek pod 
urządzenia infrastruktury technicznej oraz 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) powierzchnię działki – minimum 1 200 m²; 

2) szerokość frontu działki – minimum 50 m; 

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – 67° lub 90° z tolerancją 2°. 

§ 25. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.1UKR obowiązują ustalenia zawarte 
w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa usług kultu religijnego; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) zabudowa usługowa z zakresu: oświaty, wychowania, ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury, 
rekreacji, turystyki, gastronomii, zamieszkania zbiorowego, 

b) zieleń urządzona, 

c) parkingi, 

d) infrastruktura techniczna. 

3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala się: 

1) wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 30%, 

b) intensywność zabudowy dla kondygnacji nadziemnych – minimum 0,05, maksimum 0,6, 

c) intensywność zabudowy dla kondygnacji podziemnych – maksimum 0,5, 

d) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 50%; 
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2) parametry kształtowania zabudowy: 

a) wysokość zabudowy: 

- budynku kościoła – maksimum 20 m, 

- budynków gospodarczych i garaży – maksimum 6 m, 

- pozostałych budynków – 10 m, 

b) dachy: 

- budynku kościoła – dwuspadowe lub wielospadowe od 30° do 75°, 

- pozostałych budynków – dachy dwuspadowe, z dopuszczeniem naczółkowych, o symetrycznym 
układzie połaci i kącie nachylenia w zakresie od 30° do 45°; 

3) zasady kształtowania zabudowy oraz lokalizacji obiektów i funkcji – dopuszczenie lokalizacji parkingu 
placowego wyłącznie w granicach strefy lokalizacji parkingu, oznaczonej na rysunku planu. 

4. Określa się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 4 400 m². Parametr ten 
nie dotyczy działek wydzielonych pod nowe drogi albo pod poszerzenie dróg istniejących, działek pod 
urządzenia infrastruktury technicznej oraz 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) powierzchnię działki – minimum 4 400 m²; 

2) szerokość frontu działki – minimum 50 m; 

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – 67° lub 90° z tolerancją 2°. 

§ 26. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2.1ZP, 2.2ZP i od 6.1ZP do 6.4ZP 
obowiązują ustalenia zawarte w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) tereny urządzeń: sportowych, rekreacyjnych i dydaktycznych, 

b) zbiorniki wodne, 

c) infrastruktura techniczna. 

3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala się: 

1) wskaźnik zagospodarowania terenu – wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej minimum 80%; 

2) zasady kształtowania zabudowy oraz lokalizacji obiektów i funkcji: 

a) zakaz lokalizacji budynków innych niż tymczasowe obiekty budowlane, 

b) dopuszczenie lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo - handlowych o maksymalnych wymiarach 
poziomych 7 m x 7 m i wysokości maksimum 4 m oraz o dachu płaskim lub dwuspadowym o kącie 
nachylenia do 35° w ilości nie większej niż 1 na terenie, 

c) dopuszczenie lokalizacji sanitariatów o maksymalnych wymiarach poziomych 4 m x 3 m i wysokości 
maksimum 3,5 m oraz dachu płaskim w ilości nie większej niż 4 na terenie. 

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

1) powierzchnię działki: 

a) w terenach: 2.1ZP i 2.2ZP – minimum 3 000 m², 

b) w terenie 6.1ZP – minimum 2 000 m², 
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c) w terenach: 6.2ZP, 6.3ZP i 6.4ZP – minimum 5 000 m²; 

2) szerokość frontu działki – minimum 40 m; 

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

§ 27. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.1ZPu obowiązują ustalenia zawarte 
w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) zabudowa usługowa usług: sportu i rekreacji, 

b) parkingi, 

c) infrastruktura techniczna. 

3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala się: 

1) wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 5%, 

b) intensywność zabudowy dla kondygnacji nadziemnych – minimum 0,01, maksimum 0,15, 

c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 70%; 

2) parametry kształtowania zabudowy: 

a) wysokość zabudowy – maksimum 12 m, 

b) dachy: 

- dwuspadowe, z dopuszczeniem naczółkowych, lub wielospadowe o symetrycznym układzie połaci 
i kącie nachylenia w zakresie od 30° do 45°, 

- dla budynków sportowych dopuszczenie dachów płaskich lub krzywoliniowych o zmiennym kącie 
nachylenia; 

3) zasady kształtowania zabudowy oraz lokalizacji obiektów i funkcji: 

a) zakaz realizacji kondygnacji podziemnych, 

b) dopuszczenie lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo-handlowych o maksymalnych wymiarach 
poziomych 4 m x 4 m i wysokości maksimum 4 m oraz o dachu płaskim lub dwuspadowym o kącie 
nachylenia do 35° w ilości nie większej niż 5, 

c) dopuszczenie lokalizacji sanitariatów o maksymalnych wymiarach poziomych 4 m x 3 m i wysokości 
maksimum 3,5 m oraz dachu płaskim w ilości nie większej niż 4 na terenie. 

4. Określa się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 15 000 m². Parametr 
ten nie dotyczy działek wydzielonych pod nowe drogi albo pod poszerzenie dróg istniejących, działek pod 
urządzenia infrastruktury technicznej oraz 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) powierzchnię działki – minimum 15 000 m²; 

2) szerokość frontu działki – minimum 50 m; 

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

§ 28. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4.1ZD obowiązują ustalenia zawarte 
w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu. 
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2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – ogrody działkowe; 

2) przeznaczenie uzupełniające – infrastruktura techniczna. 

3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala się: 

1) nakaz zagospodarowania, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi rodzinnych ogrodów działkowych; 

2) wskaźniki zagospodarowania terenu ogólnego: 

a) wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 15%, 

b) intensywność zabudowy dla kondygnacji nadziemnych – minimum 0,001, maksimum 0,15, 

c) intensywność zabudowy dla kondygnacji podziemnych – maksimum 0,4, 

d) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 70%; 

3) wskaźniki zagospodarowania terenu działek, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ogrodów 
działkowych; 

4) parametry kształtowania zabudowy: 

a) wysokość zabudowy: 

- budynki terenu ogólnego – maksimum 5 m, 

- altany działkowe – zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ogrodów działkowych, 

b) dachy: 

- dla budynków terenu ogólnego – dwuspadowe, z dopuszczeniem naczółkowych, o symetrycznym 
układzie połaci i kącie nachylenia w zakresie od 30° do 45° lub płaskie, 

- dla altan działkowych – zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ogrodów działkowych. 

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

1) powierzchnię działki – minimum 47 000 m²; 

2) szerokość frontu działki – minimum 20 m; 

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

§ 29. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.1ZC obowiązują ustalenia zawarte 
w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się przeznaczenie – cmentarz. 

3. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków wskazuje się zabytek wpisany do 
gminnej ewidencji zabytków, oznaczony na rysunku planu symbolem E1 – cmentarz rzymskokatolicki pw. św. 
Andrzeja Boboli, oraz ustala się szczególny zakres działań: 

1) zakaz lokalizacji budynków; 

2) nakaz zachowania drzewostanu. 

4. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala się: 

1) wskaźniki zagospodarowania terenu – wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej minimum 10%; 

2) nakaz zagospodarowania, zgodnie z przepisami odrębnymi o cmentarzach i chowaniu zmarłych. 

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

1) powierzchnię działki – minimum 10 000 m²; 

2) szerokość frontu działki – minimum 100 m; 
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3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – 67° lub 90° z tolerancją 2°. 

§ 30. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: od 2.1ZL do 8.3ZL obowiązują ustalenia 
zawarte w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się przeznaczenie – lasy. 

3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala się – zakaz lokalizacji budynków. 

§ 31. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: od 2.1Zn do 9.2Zn obowiązują ustalenia 
zawarte w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zieleń o charakterze naturalnym; 

2) przeznaczenie uzupełniające – infrastruktura techniczna. 

3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala się: 

1) zakaz lokalizacji nowych budynków; 

2) dopuszczenie rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 
gospodarczych i garażowych przy zachowaniu następujących warunków: 

a) linia zabudowy nieprzekraczalna, tożsama z linią rozgraniczającą teren, 

b) odległość od: 

- linii rozgraniczających terenów dróg – minimum 6,0 m, 

- linii rozgraniczających terenów lasów – minimum 12 m, 

c) wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 15%, przy czym powierzchnia zabudowy nie większa niż: 

- budynków mieszkalnych – maksimum 150 m2, 

- budynków gospodarczych i garażowych – maksimum 50 m2, 

d) intensywność zabudowy – minimum 0,0001, maksimum 0,25, 

e) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 60%, 

f) wysokość zabudowy: 

- budynków mieszkalnych – maksimum 9,0 m, 

- budynków gospodarczych i garażowych – maksimum 4,5 m, 

g) dachy: 

- dwuspadowe, z dopuszczeniem naczółkowych, lub wielospadowe, o symetrycznym układzie połaci 
i kącie nachylenia w zakresie od 30º do 45º, 

- dla budynków gospodarczych i garaży dopuszczenie dachów płaskich, 

- dopuszczenie zachowania formy dachu; 

3) dopuszczenie, o którym mowa w pkt. 2, nie dotyczy budynków położonych w granicach doliny rzeki 
Miazgi, oznaczonej na rysunku planu. 

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

1) powierzchnię działki – minimum 3 000 m²; 

2) szerokość frontu działki – minimum 30 m; 

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – 90° z tolerancją 2°. 
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§ 32. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: od 3.1Zn/E do 7.3Zn/E obowiązują 
ustalenia zawarte w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zieleń o charakterze naturalnym, 

b) infrastruktura elektroenergetyczna; 

2) przeznaczenie uzupełniające – infrastruktura techniczna. 

3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala się – zakaz lokalizacji budynków. 

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

1) powierzchnię działki – minimum 600 m²; 

2) szerokość frontu działki – minimum 10 m; 

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

§ 33. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.1KSu obowiązują ustalenia zawarte 
w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa obsługi komunikacji; 

2) przeznaczenie uzupełniające – zabudowa usługowa. 

3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala się: 

1) wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 30%, 

b) intensywność zabudowy dla kondygnacji nadziemnych – minimum 0,4, maksimum 0,9, 

c) intensywność zabudowy dla kondygnacji podziemnych – maksimum 1,0, 

d) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 15%; 

2) parametry kształtowania zabudowy: 

a) wysokość zabudowy – maksimum 12 m, 

b) dachy dwuspadowe, z dopuszczeniem naczółkowych, o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia 
w zakresie od 30° do 45°; 

3) zasady kształtowania zabudowy oraz lokalizacji obiektów i funkcji: 

a) dopuszczenie lokalizacji stacji paliw i myjni samochodowej na potrzeby obiektów i urządzeń transportu 
publicznego, 

b) dopuszczenie lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych – sanitariatów o maksymalnych 
wymiarach poziomych 4 m x 3 m, wysokości maksimum 3,5 m oraz dachu płaskim w ilości nie większej 
niż 2 na terenie. 

4. Określa się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych - 2 000 m². Parametr ten 
nie dotyczy działek wydzielonych pod nowe drogi albo pod poszerzenie dróg istniejących, działek pod 
urządzenia infrastruktury technicznej oraz 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) powierzchnię działki – minimum 2 000 m²; 
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2) szerokość frontu działki – minimum 30 m; 

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – 67° z tolerancją 3°. 

§ 34. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8.1W obowiązują ustalenia zawarte 
w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się przeznaczenie – infrastruktura wodociągowa. 

3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala się: 

1) wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 10%, 

b) intensywność zabudowy – minimum 0,01, maksimum 0,1, 

c) intensywność zabudowy dla kondygnacji podziemnych – maksimum 1,0, 

d) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 20%; 

2) parametry kształtowania zabudowy: 

a) wysokość zabudowy – maksimum 3,5 m, 

b) dachy dwuspadowe, z dopuszczeniem naczółkowych, o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia 
w zakresie od 25° do 45°, z zastrzeżeniem budynków o powierzchni wyznaczonej przez rzut 
pojedynczego budynku w jego obrysie zewnętrznym mniejszej niż 20 m2, dla których dopuszcza się 
dachy płaskie. 

4. Określa się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 1 000 m². Parametr ten 
nie dotyczy działek wydzielonych pod nowe drogi albo pod poszerzenie dróg istniejących oraz 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) powierzchnię działki – minimum 1 000 m²; 

2) szerokość frontu działki – minimum 10 m; 

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

§ 35. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 7.1G i 7.2G obowiązują ustalenia zawarte 
w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – infrastruktura gazownicza; 

2) przeznaczenie uzupełniające – infrastruktura techniczna. 

3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala się: 

1) wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 10%, 

b) intensywność zabudowy dla kondygnacji nadziemnych – minimum 0,01, maksimum 0,1, 

c) intensywność zabudowy dla kondygnacji podziemnych – maksimum 1,0, 

d) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 20%; 

2) parametry kształtowania zabudowy: 

a) wysokość zabudowy – maksimum 3,5 m, 
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b) dachy dwuspadowe, z dopuszczeniem naczółkowych, o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia 
w zakresie od 25° do 45°, z zastrzeżeniem budynków o powierzchni wyznaczonej przez rzut 
pojedynczego budynku w jego obrysie zewnętrznym mniejszej niż 20 m2, dla których dopuszcza się 
dachy płaskie. 

4. Określa się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych: 

1) w terenie 7.1G – 850 m², 

2) w terenie 7.2G – 1 300 m² 

– parametry te nie dotyczą działek wydzielonych pod nowe drogi albo pod poszerzenie dróg istniejących oraz 
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) powierzchnię działki – minimum 850 m²; 

2) szerokość frontu działki – minimum 10 m; 

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

§ 36. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.1T obowiązują ustalenia zawarte 
w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – infrastruktura telekomunikacyjna; 

2) przeznaczenie uzupełniające – infrastruktura techniczna. 

3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala się: 

1) wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 10%, 

b) intensywność zabudowy dla kondygnacji nadziemnych – minimum 0,01, maksimum 0,1, 

c) intensywność zabudowy dla kondygnacji podziemnych – maksimum 1,0, 

d) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 20%; 

2) parametry kształtowania zabudowy: 

a) wysokość: 

- budynków – maksimum 3,5 m, 

- pozostałych obiektów budowlanych – maksimum 80 m, 

b) dachy dwuspadowe, z dopuszczeniem naczółkowych, o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia 
w zakresie od 25° do 45°, z zastrzeżeniem budynków o powierzchni wyznaczonej przez rzut 
pojedynczego budynku w jego obrysie zewnętrznym mniejszej niż 20 m2, dla których dopuszcza się 
dachy płaskie. 

4. Określa się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 900 m². Parametr ten 
nie dotyczy działek wydzielonych pod nowe drogi albo pod poszerzenie dróg istniejących oraz 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) powierzchnię działki – minimum 900 m²; 

2) szerokość frontu działki – minimum 10 m; 

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – 90° z tolerancją 2°. 
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§ 37. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 4.1K, 6.1K, 8.1K i 8.2K obowiązują 
ustalenia zawarte w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – infrastruktura kanalizacyjna; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) infrastruktura techniczna, 

b) zieleń urządzona. 

3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala się: 

1) zakaz lokalizacji budynków na terenach: 4.1K i 6.1K; 

2) wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) dla terenów: 8.1K i 8.2K - wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 10%, 

b) dla terenów: 8.1K i 8.2K: 

- intensywność zabudowy dla kondygnacji nadziemnych – minimum 0,001, maksimum 0,1, 

- intensywność zabudowy dla kondygnacji podziemnych – maksimum 1,0, 

c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 20%; 

3) parametry kształtowania zabudowy: 

a) wysokość – maksimum 3,5 m, 

b) dachy dwuspadowe, z dopuszczeniem naczółkowych, o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia 
w zakresie od 25° do 45°, z zastrzeżeniem budynków o powierzchni wyznaczonej przez rzut 
pojedynczego budynku w jego obrysie zewnętrznym mniejszej niż 20 m2, dla których dopuszcza się 
dachy płaskie. 

4. Określa się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych – 600 m². Parametr ten 
nie dotyczy działek wydzielonych pod nowe drogi albo pod poszerzenie dróg istniejących oraz 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) powierzchnię działki – minimum 600 m²; 

2) szerokość frontu działki – minimum 10 m; 

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

§ 38. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.1PP/KDZ obowiązują ustalenia zawarte 
w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) plac publiczny, 

b) droga publiczna klasy zbiorczej; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) zieleń urządzona, 

b) parkingi podziemne, 

c) obiekty transportu publicznego, 

d) infrastruktura techniczna. 
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3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala się: 

1) wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) intensywność zabudowy dla kondygnacji podziemnych – maksimum 2,0, 

b) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 20%; 

2) zasady kształtowania zabudowy oraz lokalizacji obiektów i funkcji: 

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

b) dopuszczenie lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo-handlowych o maksymalnych wymiarach 
poziomych 7 m x 7 m i wysokości maksimum 4 m oraz o dachu płaskim lub dwuspadowym o kącie 
nachylenia do 35° w ilości nie większej niż 8 na terenie, 

c) dopuszczenie lokalizacji sanitariatów o maksymalnych wymiarach poziomych 4 m x 3 m i wysokości 
maksimum 3,5 m oraz dachu płaskim w ilości nie większej niż 4 na terenie, 

d) dopuszczenie lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo-handlowych wyłącznie w sposób 
uwzględniający radialną kompozycję układu przestrzennego, 

e) nakaz ukształtowania nawierzchni placu wraz z dopuszczoną w jego granicach jezdnią w sposób 
jednolity w zakresie kompozycji posadzki i użytych materiałów. 

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

1) powierzchnię działki – minimum 1 000 m²; 

2) szerokość frontu działki – minimum 10 m; 

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – 90° z tolerancją 5°. 

§ 39. 1. Dla terenów dróg publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: od 1KDZ do 4KDZ, od 
1KDL do 8KDL i od 1.1KDD do 9.3KDD obowiązują ustalenia zawarte w kolejnych ustępach niniejszego 
paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny dróg publicznych: ulice klasy zbiorczej, lokalnej i dojazdowej wraz 
z obiektami i urządzeniami związanymi z prowadzeniem i obsługą ruchu drogowego; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) drogi rowerowe, 

b) zieleń, 

c) infrastruktura techniczna, 

d) miejsca postojowe dla samochodów, 

e) wiaty przystankowe i kioski zespolone z wiatami przystankowymi dla komunikacji zbiorowej. 

3. W zakresie warunków zagospodarowania i parametrów funkcjonalno-technicznych terenów ustala się: 

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

a) klasę Z – zbiorcza, 

b) szerokość zmienną: 

- od 20,0 m do 24,8 m w liniach rozgraniczających dla odcinka od terenu 1.1PP/KDZ do zachodniej 
linii rozgraniczającej terenu 3.3MN, z poszerzeniami i narożnymi ścięciami linii rozgraniczających 
przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu, 

- od 19,5 m do 21,2 m pomiędzy południową linią rozgraniczającą, a granicą obszaru objętego planem, 
dla odcinka terenu do zachodniej linii rozgraniczającej terenu 3.3MN; 
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2) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDZ – ul. Byszewska: 

a) klasę Z – zbiorcza, 

b) szerokość zmienną: 

- od 13,2 m do 20,0 m w liniach rozgraniczających dla odcinka od terenu 1.1PP/KDZ do północno-
wschodniej linii rozgraniczającej terenu 5.1ZL, z poszerzeniami i narożnymi ścięciami linii 
rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu, 

- od 17,4 m do 18,1 m pomiędzy południowo-wschodnią linią rozgraniczającą, a granicą obszaru 
objętego planem, dla odcinka terenu do północno-wschodniej linii rozgraniczającej terenu 5.1ZL; 

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

a) klasę Z – zbiorcza, 

b) szerokość zmienną: 

- od 15,4 m do 22,1 m w liniach rozgraniczających dla odcinka od terenu 1.1PP/KDZ do wschodniej 
linii rozgraniczającej terenu 9.3KDD, z poszerzeniami i narożnymi ścięciami linii rozgraniczających 
przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu, 

- od 19,7 m do 20,9 m pomiędzy północną linią rozgraniczającą, a granicą obszaru objętego planem, dla 
odcinka terenu do wschodniej linii rozgraniczającej terenu 9.3KDD; 

4) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KDZ – ul. Wiączyńska: 

a) klasę Z – zbiorcza, 

b) szerokość zmienną: 

- od 17,0 m do 20,0 m w liniach rozgraniczających dla odcinka od terenu 1.1PP/KDZ do południowej 
linii rozgraniczającej terenu 2.3KDW, z poszerzeniami i narożnymi ścięciami linii rozgraniczających 
przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu, 

- od 14,3 m do 18,3 m pomiędzy wschodnią linią rozgraniczającą, a granicą obszaru objętego planem, 
dla odcinka terenu do południowej linii rozgraniczającej terenu 2.3KDW; 

5) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDL – ulica projektowana: 

a) klasę L – lokalna, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 19,5 m do 25,3 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

6) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDL – ul. Jana Kasprowicza: 

a) klasę L – lokalna, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 12,0 m do 14,5 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

7) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDL – ul. Grabińska: 

a) klasę L – lokalna, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 12,0 m do 15,6 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

8) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KDL – ulica projektowana: 

a) klasę L – lokalna, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 20,0 m do 29,2 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

9) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KDL – ul. Margaretek i ul. Peoniowa: 

a) klasę L – lokalna, 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 35 – Poz. 5802



b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 20,5 m do 29,4 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

10) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 6KDL – ul. Jugosłowiańska: 

a) klasę L – lokalna, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 12,7 m do 16,2 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

11) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 7KDL – ul. Pomorska: 

a) klasę L –  lokalna, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 13,7 m do 14,8 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

12) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 8KDL – ulica projektowana: 

a) klasę L – lokalna, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 23,0 m do 30,7 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

13) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1.1KDD – ul. Jana Kasprowicza: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 11,1 m do 20,0 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

14) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1.2KDD – ul. Grabińska: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 17,0 m do 20,4 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

15) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1.3KDD – ul. Jugosłowiańska: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 17,0 m do 18,0 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

16) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1.4KDD – ul. Pomorska: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość zmienną: 

- od 17,0 m do 18,0 m w liniach rozgraniczających dla odcinka od terenu 1.1PP/KDZ do południowej 
linii rozgraniczającej terenu 2.13MN, z poszerzeniami i narożnymi ścięciami linii rozgraniczających 
przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu, 

- od 14,4 m do 14,5 m pomiędzy zachodnią linią rozgraniczającą, a granicą obszaru objętego planem, 
dla odcinka terenu do południowej linii rozgraniczającej terenu 2.13MN; 

17) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1.5KDD – ulica projektowana: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 18,5 m do 21,5 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

18) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1.6KDD – ulica projektowana: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 10,0 m do 10,2 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 
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19) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1.7KDD – ulica projektowana: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 12,2 m do 13,6 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

20) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1.8KDD – ul. Pomidorowa: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 19,9 m do 20,0 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

21) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1.9KDD – ulica projektowana: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających równą 15 m, z poszerzeniami i narożnymi ścięciami linii 
rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

22) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1.10KDD – ulica projektowana: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 10,0 m do 12,0 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

23) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1.11KDD – ul. Mirtowa i ulica projektowana: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 12,1 m do 13,8 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

24) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1.12KDD – ulica projektowana: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 11,5 m do 13,8 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

25) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1.13KDD – ulica projektowana: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 12,0 m do 15,1 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

26) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 2.1KDD – ulica projektowana: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 20,0 m do 20,1 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

27) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 2.2KDD – ulica projektowana: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających równą 10,0 m, z poszerzeniami i narożnymi ścięciami linii 
rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

28) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 2.3KDD – ul. Dyniowa: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających równą 10,0 m, z poszerzeniami i narożnymi ścięciami linii 
rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

29) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 2.4KDD – ul. Mariana Raciborskiego: 
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a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 12,0 m do 17,0 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

30) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 2.5KDD – ulica projektowana: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 12,0 m do 14,9 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

31) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 2.6KDD – ul. Majowa: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 10,0 m do 10,7 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

32) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 2.7 KDD – ul. Amarantowa: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 10,0 m do 12,0 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

33) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 3.1KDD – ulica projektowana: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających równą 10,0 m, z poszerzeniami i narożnymi ścięciami linii 
rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

34) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 3.2KDD – ulica projektowana: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających równą 10,0 m, z poszerzeniami i narożnymi ścięciami linii 
rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

35) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 3.3KDD – ulica projektowana: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających równą 10,0 m, z poszerzeniami i narożnymi ścięciami linii 
rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

36) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 3.4KDD – ulica projektowana: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 10,0 m do 11,3 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

37) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 3.5KDD – ulica projektowana: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających równą 10,0 m, z poszerzeniami i narożnymi ścięciami linii 
rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

38) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 3.6KDD – ulica projektowana: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających równą 10,0 m, z poszerzeniami i narożnymi ścięciami linii 
rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

39) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 3.7KDD – ulica projektowana: 

a) klasę D – dojazdowa, 
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b) szerokość w liniach rozgraniczających równą 10,0 m, z poszerzeniami i narożnymi ścięciami linii 
rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

40) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 3.8KDD – ulica projektowana: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających równą 10,0 m, z poszerzeniami i narożnymi ścięciami linii 
rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

41) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 3.9KDD – ulica projektowana: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających równą 10,0 m, z poszerzeniami i narożnymi ścięciami linii 
rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

42) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 4.1KDD – ulica projektowana: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających równą 10,0 m, z poszerzeniami i narożnymi ścięciami linii 
rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

43) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 4.2KDD – ulica projektowana: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających równą 10,0 m, z poszerzeniami i narożnymi ścięciami linii 
rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

44) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 4.3KDD – ulica projektowana: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających równą 10,0 m, z poszerzeniami i narożnymi ścięciami linii 
rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

45) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 4.4KDD – ulica projektowana: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 10,0 m do 14,9 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

46) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 6.1KDD – ul. Józefa Chałasińskiego: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 10,0 m do 12,3 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

47) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 6.2KDD – ul. Kokosowa: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających równą 12,0 m, z poszerzeniami i narożnymi ścięciami linii 
rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

48) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 6.3KDD – ul. Mariana Raciborskiego i ul. Ananasowa: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 11,8 m do 12,4 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

49) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 6.4KDD – ulica projektowana: 

a) klasę D – dojazdowa, 
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b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 10,0 m do 15,7 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

50) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 6.5KDD – ul. Teodora Viewegera: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 12,0 m do 14,8 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

51) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 6.6KDD – ulica projektowana: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 12,0 m do 12,1 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

52) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 6.7KDD – ul. Teodora Viewegera: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających równą 12,0 m, z poszerzeniami i narożnymi ścięciami linii 
rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

53) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 6.8KDD – ulica projektowana: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 12,0 m do 16,0 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

54) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 6.9KDD – ulica projektowana: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 12,0 m do 14,0 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

55) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 6.10KDD – ul. Oliwkowa: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 12,0 m do 14,8 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

56) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 6.11KDD – ul. Władysława Tatarkiewicza: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 12,0 m do 14,3 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

57) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 6.12KDD – ul. Pomarańczowa: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających równą 12,0 m, z poszerzeniami i narożnymi ścięciami linii 
rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

58) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 6.13KDD – ulica projektowana: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 10,3 m do 15,9 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

59) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 6.14KDD – ul. Figowa: 

a) klasę D – dojazdowa, 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 40 – Poz. 5802



b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 12,0 m do 15,0 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

60) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 6.15KDD – ulica projektowana: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 10,0 m do 10,5 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

61) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 7.1KDD – ul. Topolowa: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 17,7 m do 18,2 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

62) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 7.2KDD – ul. Rodzynkowa i ul. Wiśniowa: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 15,6 m do 19,5 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

63) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 7.3KDD – ul. Majowa: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość zmienną: 

- od 9,5 m do 10,0 m w liniach rozgraniczających dla odcinka od terenu 5KDL do zachodniej linii 
rozgraniczającej terenu 7.13MN, z poszerzeniami i narożnymi ścięciami linii rozgraniczających przy 
skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu, 

- od 5,6 m do 9,9 m pomiędzy północną linią rozgraniczającą, a granicą obszaru objętego planem, dla 
odcinka terenu do zachodniej linii rozgraniczającej terenu 7.13MN; 

64) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 7.4KDD – ul. Rozmarynowa: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość zmienną: 

- od 11,7 do 11,9 m w liniach rozgraniczających dla odcinka od ul. Barwinkowej oznaczonej na 
rysunku planu 7.6 KDD do zachodniej linii rozgraniczającej terenu oznaczonego na rysunku planu 
7.13MN, z poszerzeniami i narożnymi ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie 
z rysunkiem planu, 

- klin o szerokości do 35,7 m dla odcinka od granicy planu do zachodniej linii rozgraniczającej terenu 
oznaczonego na rysunku planu 7.13MN, zgodnie z rysunkiem planu; 

65) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 7.5KDD – ul. Nasturcjowa: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 17,8 m do 18,4 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

66) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 7.6KDD – ul. Barwinkowa: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 11,8 m do 12,6 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

67) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 7.7KDD – ul. Trzykrotki: 

a) klasę D – dojazdowa, 
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b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 17,6 m do 17,8 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

68) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 7.8KDD – ul. Rodzynkowa: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 17,8 m do 18,0 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

69) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 7.9KDD – ul. Hiacyntowa: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 17,7 m do 17,9 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

70) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 7.10KDD – ul. Jemiołowa: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 17,7 m do 18,1 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

71) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 7.11KDD – ul. Ruciana: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 17,0 m do 17,8 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

72) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 7.12KDD – ul. Tymiankowa: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 24,7 m do 25,0 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

73) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 8.1KDD – ul. Maciejkowa: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających równą 12,0 m, z poszerzeniami i narożnymi ścięciami linii 
rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

74) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 8.2KDD – ul. Korsykańska: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających równą 14,0 m, z poszerzeniami i narożnymi ścięciami linii 
rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

75) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 8.3KDD – ul. Maltańska: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 20,0 m do 22,5 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

76) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 8.4KDD – ul. Gryfa Pomorskiego: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających równą 10,0 m, z poszerzeniami i narożnymi ścięciami linii 
rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

77) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 8.5KDD – ul. Marynarzy Polskich: 

a) klasę D – dojazdowa, 
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b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 10,0 m do 12,8 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

78) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 8.6KDD – ul. Marynarzy Polskich: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających równą 10,0 m, z poszerzeniami i narożnymi ścięciami linii 
rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

79) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 8.7KDD – ul. Lęborska: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających równą 10,0 m, z poszerzeniami i narożnymi ścięciami linii 
rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

80) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 8.8KDD – ul. Maciejkowa: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 10,0 m do 12,0 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

81) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 8.9KDD – ul. Tadeusza Apolinarego Wendy: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 12,0 m do 15,3 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

82) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 8.10KDD – ul. Cypryjska: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 10,0 m do 14,6 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

83) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 8.11KDD – ul. Sardyńska i ul. Gryfa Pomorskiego: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 10,0 m do 22,6 m, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

84) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 8.12KDD – ul. Marynarzy Polskich: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających równą 10,0 m, z poszerzeniami i narożnymi ścięciami linii 
rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

85) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 8.13KDD – ulica projektowana: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienną: 

- 10,0 m dla odcinka od ul. Pomorskiej oznaczonej na rysunku planu 7KDL do załamania południowej 
linii rozgraniczającej terenu oznaczonego na rysunku planu 8.15MN, z poszerzeniami i narożnymi 
ścięciami linii rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu, 

- klin o szerokości do 10,0 m dla odcinka od granicy planu do załamania południowej linii 
rozgraniczającej terenu oznaczonego na rysunku planu 8.15MN, zgodnie z rysunkiem planu; 

86) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 9.1KDD – ulica projektowana: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających równą 10,0 m, z poszerzeniami i narożnymi ścięciami linii 
rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 
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87) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 9.2KDD – ulica projektowana: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających równą 10,0 m, z poszerzeniami i narożnymi ścięciami linii 
rozgraniczających przy skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu; 

88) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 9.3KDD – ulica projektowana: 

a) klasę D – dojazdowa, 

b) szerokość zmienną: 

- od 10,0 m do 10,2 m w liniach rozgraniczających dla odcinka od terenu 4KDZ do północnej linii 
rozgraniczającej terenu 9.5MN, z poszerzeniami i narożnymi ścięciami linii rozgraniczających przy 
skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu, 

- od 4,9 m do 9,3 m pomiędzy zachodnią linią rozgraniczającą, a granicą obszaru objętego planem, dla 
odcinka terenu do północnej linii rozgraniczającej terenu 9.5MN. 

4. W zakresie warunków zabudowy oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się 
zasady kształtowania zabudowy oraz lokalizacji obiektów i funkcji – dopuszczenie lokalizacji kiosków 
o wysokości maksimum 4 m oraz o dachu płaskim lub wielospadowym o kącie nachylenia do 35°. 

§ 40. 1. Dla terenów dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: od 2.1KDW do 
9.1KDW obowiązują ustalenia zawarte w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny dróg wewnętrznych wraz z obiektami i urządzeniami związanymi 
z prowadzeniem i obsługą ruchu drogowego; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) drogi rowerowe, 

b) zieleń, 

c) infrastruktura techniczna, 

d) miejsca postojowe dla samochodów. 

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

1) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 2.1KDW (ulica bez nazwy) – szerokość w liniach 
rozgraniczających zmienną od 6,0 m do 10,8 m z poszerzeniami i ścięciami narożnymi w rejonie 
skrzyżowania, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 2.2KDW (ulica bez nazwy) – szerokość w liniach 
rozgraniczających zmienną od 6,0 m do 8,5 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 2.3KDW (ulica bez nazwy) – szerokość w liniach 
rozgraniczających zmienną od 7,0 m do 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

4) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 3.1KDW (ulica projektowana) – szerokość w liniach 
rozgraniczających równą 10,0 m z poszerzeniami i ścięciami narożnymi w rejonie skrzyżowań, zgodnie 
z rysunkiem planu; 

5) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 3.2KDW (ulica projektowana) – szerokość w liniach 
rozgraniczających równą 10,0 m z poszerzeniami i ścięciami narożnymi w rejonie skrzyżowań, zgodnie 
z rysunkiem planu; 

6) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 5.1KDW (ul. Grabińska) – szerokość w liniach 
rozgraniczających zmienną od 7,8 m do 8,3 m z poszerzeniami i ścięciami narożnymi w rejonie 
skrzyżowania, zgodnie z rysunkiem planu; 
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7) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 5.2KDW (ul. Grabińska) – szerokość w liniach 
rozgraniczających zmienną od 8,5 m do 12,2 m z poszerzeniami i ścięciami narożnymi w rejonie 
skrzyżowań, zgodnie z rysunkiem planu; 

8) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 5.3KDW (ulica bez nazwy) – szerokość w liniach 
rozgraniczających zmienną od 2,5 m do 14,0 m z poszerzeniami i ścięciami narożnymi w rejonie 
skrzyżowań, zgodnie z rysunkiem planu; 

9) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 5.4KDW (ul. Mandarynkowa) – szerokość w liniach 
rozgraniczających zmienną od 8,5 m do 25,9 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

10) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 6.1KDW (ul. Pomarańczowa) – szerokość w liniach 
rozgraniczających równą 12,0 m z poszerzeniami i ścięciami narożnymi w rejonie skrzyżowań, zgodnie 
z rysunkiem planu; 

11) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 6.2KDW (ul. Bananowa) – szerokość w liniach 
rozgraniczających równą 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

12) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 6.3KDW (ulica bez nazwy) – szerokość w liniach 
rozgraniczających równą 10,0 m z poszerzeniami i ścięciami narożnymi w rejonie skrzyżowań, zgodnie 
z rysunkiem planu; 

13) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 6.4KDW (ulica projektowana) – szerokość w liniach 
rozgraniczających równą 10,0 m z poszerzeniami i ścięciami narożnymi w rejonie skrzyżowania, zgodnie 
z rysunkiem planu; 

14) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 7.1KDW (ulica bez nazwy) – szerokość w liniach 
rozgraniczających zmienną od 12,0 m do 20,1 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

15) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 7.2KDW (ulica bez nazwy) – szerokość w liniach 
rozgraniczających równą 5,1 m z poszerzeniami i ścięciami narożnymi w rejonie skrzyżowania, zgodnie 
z rysunkiem planu; 

16) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 7.3KDW (ul. Ostróżek) – szerokość w liniach 
rozgraniczających zmienną od 17,9 m do 18,1 m z poszerzeniami i ścięciami narożnymi w rejonie 
skrzyżowań, zgodnie z rysunkiem planu; 

17) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 7.4KDW (ul. Prymulkowa) – szerokość w liniach 
rozgraniczających zmienną od 12,0 m do 16,9 m z poszerzeniami i ścięciami narożnymi w rejonie 
skrzyżowania, zgodnie z rysunkiem planu; 

18) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 9.1KDW (ulica projektowana) – szerokość w liniach 
rozgraniczających równą 10,0 m z poszerzeniami i ścięciami narożnymi w rejonie skrzyżowań, zgodnie 
z rysunkiem planu. 

§ 41. 1. Dla terenów dróg dla rowerów, oznaczonych na rysunku planu symbolami: od 3.1KDX do 9.1KDX 
obowiązują ustalenia zawarte w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny dróg dla rowerów wraz z obiektami i urządzeniami związanymi 
z prowadzeniem i obsługą ruchu rowerowego; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) komunikacja piesza wraz z obiektami i urządzeniami związanymi z prowadzeniem i obsługą ruchu 
pieszego, 

b) zieleń, 

c) tymczasowe obiekty budowlane związane z usługami: kultury, sportu i rekreacji, 

d) infrastruktura techniczna. 

3. W zakresie warunków i parametrów funkcjonalno-technicznych ustala się: 
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1) dla terenu oznaczonego symbolem 3.1KDX – szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 11,6 m do 
16,7 m z poszerzeniami i ścięciami narożnymi w rejonie skrzyżowania, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) dla terenu oznaczonego symbolem 5.1KDX – szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 7,6 m do 
11,1 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) dla terenu oznaczonego symbolem 5.2KDX – szerokość w liniach rozgraniczających zmienną od 10,0 m do 
10,2 m z poszerzeniami i ścięciami narożnymi w rejonie skrzyżowań, zgodnie z rysunkiem planu; 

4) dla terenu oznaczonego symbolem 8.1KDX – szerokość w liniach rozgraniczających równą 5,0 m, zgodnie 
z rysunkiem planu; 

5) dla terenu oznaczonego symbolem 9.1KDX – szerokość w liniach rozgraniczających równą 5,0 m, zgodnie 
z rysunkiem planu. 

Rozdział 4. 
Przepisy końcowe 

§ 42. Dane przestrzenne dla planu w postaci dokumentu elektronicznego, o których mowa w art. 67a 
ust. 3 ustawy, stanowią załącznik Nr 4 do uchwały. 

§ 43. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi. 

§ 44. Tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 
Łodzi położonej w rejonie ulic: Jugosłowiańskiej, Goździkowej i Majowej zatwierdzonego uchwałą Nr 
XC/1853/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 2 lipca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3047) – w części 
odnoszącej się do obszaru objętego ustaleniami niniejszej uchwały. 

§ 45. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

   

   

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Łodzi 

 
 

Marcin GOŁASZEWSKI 
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Załącznik Nr 2  

do uchwały Nr XLIX/1508/21 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 20 października 2021 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi 

położonej w rejonie ulic: Brzezińskiej, Pomorskiej, Jugosłowiańskiej, Wiączyńskiej, J. Kasprowicza, 
Grabińskiej i Byszewskiej - obszaru centrum osiedla Nowosolna. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Brzezińskiej, Pomorskiej, Jugosłowiańskiej, Wiączyńskiej, J. Kasprowicza, Grabińskiej 
i Byszewskiej – obszaru centrum osiedla Nowosolna został wyłożony do publicznego wglądu dwukrotnie, tj. od 
22 września 2017 r. do 20 października 2017 r. oraz od 25 czerwca 2021 r. do 23 lipca 2021 r. 

I. Pierwsze wyłożenie w okresie od 22 września 2017 r. do 20 października 2017 r. 

W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotyczących projektu planu, tj. do dnia 3 listopada 2017 r. 
wpłynęło 1 240 uwag. Zostały one oznaczone numerami w celu identyfikacji. Prezydent Miasta Łodzi 
zarządzeniem Nr 9028/VII/18 z dnia 27 lipca 2018 r., zmienionym zarządzeniami: Nr 2391/VIII/19 z dnia 
25 października 2019 r. oraz Nr 7381/VIII/21 z dnia 31 maja 2021 r. rozpatrzył uwagi dotyczące projektu planu 
zgodnie z przywołanymi w wyjaśnieniach aktami prawnymi w ich brzmieniu na dzień podpisania zarządzenia. 
Używane w treści uwag oraz w wyjaśnieniach symbole terenów i odwołania do zapisów projektu uchwały 
mogą dotyczyć projektu planu, jaki podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu w ww. terminie. Czternaście 
uwag zostało przez Prezydenta Miasta Łodzi uwzględnionych w całości, tj. uwagi o numerach: 4, 5, 6, 7, 52, 
60, 682, 994, 1108, 1109, 1119, 1122, 1128 i 1197, a 1190 uwag zostało uwzględnionych częściowo. 

W zakresie uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Łodzi, Rada Miejska w Łodzi postanawia 
przyjąć następujący sposób rozpatrzenia: 

Uwagi nr 1 i 2  

- wpłynęły 2 października 2017 r., 

- dotyczą działek o numerach: 847/2, 848/2, 848/3, 849/1, 861, 952, 873/1 w obrębie W-46. 

Treść uwag: 

- przeznaczenie działek pod tereny zieleni ogólnodostępnej oraz umożliwienie zrealizowania projektu 
ogólnodostępnego parku, który wygrał konkurs UMŁ; 

- pozostawienie rekreacyjnego charakteru działki 847/2; 

- sprzeciw wobec przeznaczenia działek na zabudowę i nowo planowane drogi. 

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwag. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta Łodzi. 

Wyjaśnienie: 

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi w zakresie przeznaczenia działek o numerach: 848/3, 849/1, 
873/1 i częściowo 847/2 pod tereny zieleni ogólnodostępnej urządzonej oraz pozostawienia rekreacyjnego 
charakteru części działki o numerze 847/2. 

Nie uwzględnia się uwag w zakresie przeznaczenia pozostałych działek pod tereny zieleni ogólnodostępnej, 
pozostawienia pozostałej części działki o numerze 847/2 w rekreacyjnym charakterze oraz sprzeciwu wobec 
przeznaczenia działek pod zabudowę i drogi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzone uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
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28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., określa 
kierunek zmian w przeznaczeniu działek, których dotyczą uwagi, na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784 i 922), „ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy 
sporządzaniu planów miejscowych”. W projekcie planu część działek - tam gdzie jest konieczne uzupełnienie 
wytworzonej struktury zabudowy - została przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Tam, 
gdzie nie było to konieczne, działki zostały przeznaczone pod zieleń urządzoną - zgodnie z istniejącym 
użytkowaniem lub funkcją, do której mogą być adaptowane. Na tych działkach możliwa jest realizacja 
ogólnodostępnego parku. 

Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie 
zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
układów komunikacji z koniecznością uwzględnienia wymagań ładu przestrzennego, czyli ukształtowania 
przestrzeni w sposób tworzący harmonijną całość, uwzględniając uwarunkowania kompozycyjno-estetyczne. 
Plan miejscowy musi przy tym zapewnić faktyczne zabezpieczenie interesów właścicieli nieruchomości nim 
objętych, w tym dostęp do drogi publicznej dla działek budowlanych (zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako działkę budowlaną definiuje się 
„nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej 
oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych 
wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego”). Mając na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi o potrzebie 
kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania 
transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa zasięg terenów zurbanizowanych wraz z systemem 
komunikacji opartym na sieci dróg publicznych. Projektowany przebieg dróg jest konsekwencją już 
istniejącego zagospodarowania. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny budowlane, usprawnia połączenia 
między terenami zurbanizowanymi i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy przy zwiększającej się 
liczbie mieszkańców osiedla. 

Uwaga nr 3 

- wpłynęła 2 października 2017 r., 

- dotyczy działek o numerach: 847/2, 848/2, 848/3, 849/1, 861, 952, 873/1 w obrębie W-46. 

Treść uwagi: 

- sprzeciw wobec przeznaczenia działek na zabudowę i nowo planowane drogi; 

- przeznaczenie działek w całości pod tereny zieleni ogólnodostępnej. 

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwagi. 

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę w zakresie przeznaczenia działek o numerach: 848/3, 849/1, 
873/1 i częściowo 847/2 pod tereny zieleni ogólnodostępnej urządzonej. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta Łodzi. 

Wyjaśnienie:  

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę w zakresie przeznaczenia działek o numerach: 848/3, 849/1, 
873/1 i częściowo 847/2 pod tereny zieleni ogólnodostępnej urządzonej. 

Nie uwzględnia się uwagi w zakresie przeznaczenia pozostałych działek pod tereny zieleni ogólnodostępnej 
oraz sprzeciwu wobec przeznaczenia działek pod zabudowę i drogi. Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzone uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej 
w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 
2019 r., określa kierunek zmian w przeznaczeniu działek, których dotyczą uwagi, na tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, „ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu 
planów miejscowych”. W projekcie planu część działek - tam gdzie jest konieczne uzupełnienie wytworzonej 
struktury zabudowy - została przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Tam, gdzie nie było to 
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konieczne, działki zostały przeznaczone pod zieleń urządzoną - zgodnie z istniejącym użytkowaniem lub 
funkcją, do której mogą być adaptowane. 

Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie 
zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
układów komunikacji z koniecznością uwzględnienia wymagań ładu przestrzennego, czyli ukształtowania 
przestrzeni w sposób tworzący harmonijną całość, uwzględniając uwarunkowania kompozycyjno-estetyczne. 
Plan miejscowy musi przy tym zapewnić faktyczne zabezpieczenie interesów właścicieli nieruchomości nim 
objętych, w tym dostępu do drogi publicznej dla działek budowlanych (zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako działkę budowlaną definiuje się 
„nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej 
oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych 
wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego”). Mając na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi o potrzebie 
kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania 
transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa zasięg terenów zurbanizowanych wraz z systemem 
komunikacji opartym na sieci dróg publicznych. Projektowany przebieg dróg jest konsekwencją już 
istniejącego zagospodarowania. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny budowlane, usprawnia połączenia 
między terenami zurbanizowanymi i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy przy zwiększającej się 
liczbie mieszkańców osiedla. 

Uwaga nr 8 

- wpłynęła 5 października 2017 r., 

- dotyczy działki o numerze 353/85 w obrębie W-47. 

Treść uwagi: 

- zmiana przeznaczenia w obrębie przedmiotowej działki – z lasu ZL – na teren zabudowy jednorodzinnej 
MN. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie:  

Marszałek Województwa Łódzkiego decyzją z dnia 7 sierpnia 2020 r., podtrzymaną decyzją z dnia 15 lutego 
2021 r., odmówił zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych, znajdujących się na przedmiotowej działce, 
na cele nieleśne. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte 
uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., dopuszcza przeznaczenie każdej nieruchomości pod tereny 
leśne. W związku z powyższym w projekcie planu działka pozostała lasem. 

Uwaga nr 9 

- wpłynęła 9 października 2017 r., 

- dotyczy działki o numerze 353/83 w obrębie W-47. 

Treść uwagi: 

- zmiana przeznaczenia w obrębie przedmiotowej działki – z lasu ZL – na teren zabudowy jednorodzinnej 
MN. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie:  

Marszałek Województwa Łódzkiego decyzją z dnia 7 sierpnia 2020 r., podtrzymaną decyzją z dnia 15 lutego 
2021 r., odmówił zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych, znajdujących się na przedmiotowej działce, 
na cele nieleśne. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte 
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uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., dopuszcza przeznaczenie każdej nieruchomości pod tereny 
leśne. W związku z powyższym w projekcie planu działka pozostała lasem. 

Uwaga nr 10 

- wpłynęła 7 października 2017 r., 

- dotyczy terenów: 5.4MNR, 21KDD, 1.1PP, 6KDZ, 5.1ZL. 

Treść uwagi: 

- zapewnienie możliwości bezpiecznego dotarcia pieszym i rowerzystom ulicą o małym natężeniu  ruchu 
z osiedla Brzozowa Aleja II do obszaru centralnego osiedla; 

- droga 21KDD i plac 1.1PP powinny zostać zrealizowane w pierwszej kolejności; 

- zastosowanie na drodze 6KDZ elementów ograniczających prędkość do 30 km/h, wyposażenie drogi 
w szerokie chodniki i przystanki autobusowe z zatokami; 

- dążenie do przekształcenia terenu 5.1ZL w teren lasu miejskiego oraz uporządkowania go; 

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta Łodzi. 

Wyjaśnienie:  

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę w zakresie skomunikowania drogą dla pieszych i rowerzystów 
osiedla Brzozowa Aleja z centrum osiedla Nowosolna. Drogę 21KDD na odcinku między osiedlem Brzozowa 
Aleja a drogą 1KDL przekształcono na ciąg pieszo-rowerowy. 

Nie uwzględnia się uwagi w zakresie pozostałych zagadnień z uwagi na możliwość przekroczenia 
kompetencji planu miejscowego. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587), plan nie przesądza o terminach realizacji przedsięwzięć (droga 
21KDD, plac 1.1PP), nie zajmuje się organizacją ruchu oraz wyposażeniem pasa drogowego (droga 6KDZ), 
nie stanowi także o sposobie urządzenia lasu (5.1ZL). 

Uwaga nr 11 

- wpłynęła 6 października 2017 r., 

- dotyczy działki o numerze 53/42 w obrębie W-46. 

Treść uwagi: 

- brak zgody na zaklasyfikowanie działki do terenów zieleni o charakterze naturalnym; 

- zamiar użytkowania działki w celu mieszkaniowym. 

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta Łodzi. 

Wyjaśnienie:  

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę w zakresie przeznaczenia części działki (położonej przy 
ul. Grabińskiej) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

Nie uwzględnia się uwagi w zakresie przeznaczenia całej działki pod teren zabudowy mieszkaniowej. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzone uchwałą 
Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., określa kierunek zmian w przeznaczeniu przeważającej części 
działki na tereny zieleni urządzonej o powierzchni minimum 3 ha i dolin rzecznych w strefie zurbanizowanej. 
Na terenach tych, zgodnie z ustaleniami Studium nie jest dopuszczalna zabudowa mieszkaniowa. Zgodnie 
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z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, „ustalenia 
studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych”. Działka w większości 
pozostanie przeznaczona pod zieleń naturalną. 

Uwaga nr 12 

- wpłynęła 6 października 2017 r., 

- dotyczy działki o numerze 53/41 w obrębie W-46. 

Treść uwagi: 

- brak zgody na zaklasyfikowanie działki do terenów zieleni o charakterze naturalnym; 

- podważenie przebiegu pradoliny rzeki; 

- zamiar użytkowania działki w celu mieszkaniowym. 

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta Łodzi. 

Wyjaśnienie:  

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę w zakresie przeznaczenia części działki (położonej przy 
ul. Grabińskiej) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

Nie uwzględnia się uwagi w zakresie przeznaczenia całej działki pod teren zabudowy mieszkaniowej. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzone uchwałą 
Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., określa kierunek zmian w przeznaczeniu przeważającej części 
działki na tereny zieleni urządzonej o powierzchni minimum 3 ha i dolin rzecznych w strefie zurbanizowanej. 
Na terenach tych, zgodnie z ustaleniami Studium nie jest dopuszczalna zabudowa mieszkaniowa. Zgodnie 
z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, „ustalenia 
studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych”. Działka w większości 
pozostanie przeznaczona pod zieleń naturalną. 

Uwaga nr 13 

- wpłynęła 6 października 2017 r., 

- dotyczy W-23, M2, M3. 

Treść uwagi: 

- brak akceptacji dla koncepcji układu komunikacyjnego, który utrudnia mieszkańcom poruszanie się po 
osiedlu, i ograniczenia ruchu kołowego na centralnym skrzyżowaniu; obecne rozwiązanie jest bardzo dobre; 

- wniosek o uregulowanie ruchu światłami. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie:  

Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie 
zasięgu terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy układu komunikacji. Plan miejscowy musi przy tym zapewnić faktycznie zabezpieczenie 
interesów właścicieli nieruchomości nim objętych, w tym dostępu do drogi publicznej dla działek 
budowlanych. Mając na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi o potrzebie kształtowania struktur przestrzennych z nową 
zabudową „przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego”, 
plan określa zasięg terenów zurbanizowanych wraz z systemem komunikacji opartym na sieci dróg 
publicznych. Projektowany przebieg dróg jest konsekwencją już istniejącego zagospodarowania. Nowa sieć 
dróg obsługuje nowe tereny budowlane, usprawnia (skraca) połączenia między terenami zurbanizowanymi 
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i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy, przy zwiększającej się liczbie mieszkańców osiedla. 
Obwodnica wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum osiedla, a pozostałe drogi spowodują rozproszenie ruchu 
lokalnego. Należy podkreślić, że Rynek Nowosolna nie będzie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego. 

Plan miejscowy nie zajmuje się regulacją ruchu komunikacji (światła), zapewniają to przepisy 
rozporządzenia  Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. 
w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 oraz z 2021 r. poz. 433). 

Uwagi nr: 14-36, 63-144, 146-250, 252-280, 716-749, 756-802, 912-936, 938-987 o jednakowej treści, 
zostały rozpatrzone łącznie 

- wpłynęły: uwagi nr 14-28 -  6 października 2017 r., uwagi nr 29-36 - 9 października 2017 r., uwagi nr 63-
144, 146-250 i 252-280 - 25 października 2017 r., uwagi nr 716-749 i 756-802 - 30 października 2017 r., uwagi 
nr 912-936 i 938-987 - 31 października 2017 r. 

- dotyczą obrębów W-45, W-46, W-47, W-48. 

Treść uwag: 

1) naruszenie ustalenia obowiązującego Studium, które nie przewiduje wyłączenia z ruchu tranzytowego 
okolic rynku Nowosolna i przekierowanie go na układ dróg 1KDZ, 2KDZ, 4KDZ; 

2) brak zgody na obniżenie klasy drogi w ulicy Brzezińskiej od ul. Margaretek do skrzyżowania z 4KDZ; 

3) brak zgody na utrzymanie klasy KDZ ulic Margaretek i Peoniowej; 

4) brak zgody na projektowanie niepotrzebnej ilości nowych dróg; 

5) brak zgody na zaprojektowanie placu publicznego w centralnej części osiedla; 

6) brak zgody na lokalizację drogi rowerowej 2.5 KDW; 

7) brak zgody na dopuszczenie lokalizowania budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej 
na terenach: 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN; 

8) ustalenie wskaźnika powierzchni zabudowy dla terenów: 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 
2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na max. 30%; 

9) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy dla terenów: 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 
2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na max. 0.6; 

10) ustalenie wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej dla terenów: 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 
2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na min. 40%; 

11) ustalenie minimalnej powierzchni działek dla terenów: 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 
2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na co najmniej 600 m²; 

12) wykreślenie z planu obiektu E2; 

13) zakwalifikowanie innych obszarów na projektowanym terenie jako UN (tereny usług nauki i oświaty). 

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwag. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta Łodzi. 

Wyjaśnienie:  

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi z punktów 2, 3 i 6. 

Nie uwzględnia się następujących uwag: 

ad 1) w zakresie naruszenia ustaleń Studium dotyczących układu komunikacyjnego osiedla Nowosolna. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzone uchwałą 
Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., dopuszcza zmianę przebiegu dróg, pod warunkiem utrzymania 
ciągłości systemu. Odcinkowa zmiana korytarzy komunikacyjnych może być zatem zgodna ze Studium. 
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Projekt planu zakłada, zgodnie ze Studium, prowadzenie głównego szlaku komunikacyjnego obwodnicą 
osiedla i ograniczenie ruchu tranzytowego w jego centrum. 

ad 4) w zakresie braku zgody na projektowanie nowych dróg. Jednym z celów sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie zasięgu terenów inwestycyjnych przeznaczonych 
pod urbanizację, w tym terenów zabudowy mieszkaniowej oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy układu komunikacji. Plan miejscowy musi zabezpieczyć interesy właścicieli nieruchomości nim 
objętych, w tym dostępu do drogi publicznej dla działek budowlanych. Mając na uwadze 
art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który 
stanowi o potrzebie kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia 
do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa zasięg terenów 
zurbanizowanych wraz z systemem komunikacji opartym na sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje 
nowe tereny budowlane, usprawnia (skraca) połączenia między terenami zurbanizowanymi i jednocześnie 
odciąża istniejący układ drogowy przy zwiększającej się liczbie mieszkańców osiedla. Obwodnica wyprowadzi 
ruch tranzytowy z centrum osiedla, a pozostałe drogi spowodują rozproszenie ruchu lokalnego. 

ad 5) w zakresie braku zgody na zaprojektowanie placu publicznego w centralnej części osiedla. Zgodnie 
z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w planowaniu 
„uwzględnia się zwłaszcza wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, walory 
architektoniczne i krajobrazowe, wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego”. Poprzez ład przestrzenny 
rozumiane jest „takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia 
w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, 
środowiskowe, kulturowe i kompozycyjno-estetyczne”. Plac był centralnym punktem założenia 
urbanistycznego od momentu powstania osady. Należy podkreślić, że w innych uwagach mieszkańcy wyrażają 
potrzebę przestrzeni wspólnych, a usytuowany w centrum plac (centrum usług, w tym publicznych, 
komunikacji) taką funkcję pełni. 

ad 7) w zakresie braku zgody na dopuszczenie lokalizowania zabudowy szeregowej w terenach 2.1MN, 
2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Tereny te znajdują się 
na pograniczu zabudowy mieszkaniowej i usługowego centrum. Z uwagi na potrzebę kształtowania ładu 
przestrzennego tereny te predysponowane są do większej intensywności zabudowy (zwłaszcza wobec tendencji 
do lokalizowania zabudowy szeregowej i bliźniaczej na obrzeżach osiedla). Jednym z celów sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie zasięgu terenów przeznaczonych pod 
urbanizację oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy układów komunikacji. Przy tym procesie, 
określając rodzaj zabudowy, nadrzędną sprawą jest uwzględnienie wymagań ładu przestrzennego, tj. 
kształtowanie przestrzeni w sposób tworzący harmonijną całość, uwzględniający m.in. uwarunkowania 
funkcjonalne, społeczno-gospodarcze i kompozycyjno-estetyczne. 

ad 8) w zakresie obniżenia wskaźnika powierzchni zabudowy do nie więcej niż 30% na terenach 2.1MN, 
2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Z uwagi na potrzebę 
kształtowania ładu przestrzennego tereny te predysponowane są do większej intensywności zabudowy. Wartość 
wskaźnika zostanie jednak zróżnicowana ze względu na powierzchnię działki i lokalizację terenu, tak aby 
docelowe gabaryty zabudowy na różnych terenach pozostały podobne i harmonijne, tak więc dla części działek 
będzie on mniejszy niż 30%. Wskaźnik większy niż 30% będzie dopuszczalny tylko na działkach 
o powierzchni mniejszej niż 600 m2. 

ad 9) w zakresie obniżenia wskaźnika intensywności zabudowy do nie więcej niż 0,6 na terenach 2.1MN, 
2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Z uwagi na potrzebę 
kształtowania ładu przestrzennego tereny te predysponowane są do większej intensywności zabudowy. Wartość 
wskaźnika zostanie jednak zróżnicowana ze względu na powierzchnię działki i lokalizację terenu, tak aby 
docelowe gabaryty zabudowy na różnych terenach pozostały podobne i harmonijne, tak więc dla części działek 
będzie on mniejszy niż 0,6. Wskaźnik większy niż 0,6 będzie dopuszczalny na działkach o powierzchni 
mniejszej niż 600 m2. 

ad 10) w zakresie podwyższenia wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej do nie mniejszego niż 40% na 
terenach 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. 
Z uwagi na potrzebę kształtowania ładu przestrzennego tereny te predysponowane są do większej 
intensywności zabudowy. Wartość wskaźnika zostanie jednak zróżnicowana ze względu na powierzchnię 
działki i lokalizację terenu, tak aby docelowe gabaryty zabudowy na różnych terenach pozostały podobne 
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i harmonijne, tak więc dla części działek będzie on większy niż 40%. Wskaźnik mniejszy niż 40% będzie 
dopuszczalny na działkach o powierzchni mniejszej niż 1 000 m2. 

ad 11) w zakresie podwyższenia minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej do 600 m2 
na terenach 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. 
Z uwagi na potrzebę kształtowania ładu przestrzennego tereny te predysponowane są do większej 
intensywności zabudowy. Wartość tego parametru zostanie jednak zróżnicowana ze względu na lokalizację 
terenu i w zależności od położenia będzie wynosiła 300 m2, 700 m2, 1 000 m2 lub 1 400 m2. Tak więc dla części 
terenów minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej będzie większa niż 600 m2. 

ad 12) w zakresie wykreślenia z planu obiektu E2. W chwili rozpatrzenia przez Prezydenta Miasta Łodzi 
uwag do projektu planu budynek Szkoły Podstawowej Nr 202 zlokalizowany przy ul. Jugosłowiańskiej 2 był 
wpisany do gminnej ewidencji zabytków. W toku dalszej procedury planu obiekt ten został wykreślony 
z gminnej ewidencji zabytków, a więc konieczne stało się zaktualizowanie projektu planu poprzez usunięcie 
ustaleń ochronnych dla obiektu E2. Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, „w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się 
wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków”. W związku z powyższym uwaga o wykreślenie 
z planu obiektu E2 stała się bezprzedmiotowa. 

ad 13) w zakresie zakwalifikowania innych obszarów w planie jako usługi nauki i oświaty. Zgodnie 
z ustaleniami planu, usługi nauki i oświaty można realizować na każdym terenie przeznaczonym pod usługi. 
Nie ma potrzeby, żeby wskazywać szczególne tereny. 

Uwagi nr: 37, 385-634, 996, 1013-1059, 1131-1150, 1232-1233 o jednakowej treści, zostały rozpatrzone 
łącznie 

- wpłynęły: uwagi nr 37 i 385-634 – 26 października 2017 r., uwagi nr 996, 1013-1059 i 1131-1150 – 
3 listopada 2017 r., uwagi nr 1232 i 1233 – 6 listopada 2017 r. 

- dotyczą działek o numerach: 847/2, 848/2, 848/3, 849/1, 861, 952, 873/1 w obrębie W-46. 

Treść uwag: 

- sprzeciw wobec przeznaczenia działek na zabudowę i nowo planowane drogi; 

- przeznaczenie działek w całości pod tereny zieleni ogólnodostępnej; 

- pozostawienie rekreacyjnego charakteru działki o numerze 847/2. 

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwag. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta Łodzi. 

Wyjaśnienie:  

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi w zakresie przeznaczenia działek o numerach: 848/3, 849/1, 
873/1 i częściowo 847/2 pod tereny zieleni ogólnodostępnej urządzonej oraz pozostawienia rekreacyjnego 
charakteru części działki o numerze 847/2. 

Nie uwzględnia się uwag w zakresie przeznaczenia pozostałych działek pod tereny zieleni ogólnodostępnej, 
pozostawienia pozostałej części działki o numerze 847/2 w rekreacyjnym charakterze oraz sprzeciwu wobec 
przeznaczenia działek pod zabudowę i drogi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzone uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., określa 
kierunek zmian w przeznaczeniu działek, których dotyczą uwagi, na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, „ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych”. 
W projekcie planu część działek - tam gdzie jest konieczne uzupełnienie wytworzonej struktury zabudowy - 
została przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Tam, gdzie nie było to konieczne, działki 
zostały przeznaczone pod zieleń urządzoną - zgodnie z istniejącym użytkowaniem lub funkcją, do której mogą 
być adaptowane. 
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Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie 
zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
układów komunikacji z koniecznością uwzględnienia wymagań ładu przestrzennego, czyli ukształtowania 
przestrzeni w sposób tworzący harmonijną całość, uwzględniając uwarunkowania kompozycyjno-estetyczne. 
Plan miejscowy musi przy tym zapewnić faktyczne zabezpieczenie interesów właścicieli nieruchomości nim 
objętych, w tym dostępu do drogi publicznej dla działek budowlanych (zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako działkę budowlaną definiuje się 
„nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej 
oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych 
wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego”). Mając na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi o potrzebie 
kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania 
transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa zasięg terenów zurbanizowanych wraz z systemem 
komunikacji opartym na sieci dróg publicznych. Projektowany przebieg dróg jest konsekwencją już 
istniejącego zagospodarowania. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny budowlane, usprawnia połączenia 
między terenami zurbanizowanymi i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy przy zwiększającej się 
liczbie mieszkańców osiedla. 

Uwaga nr 38 

- wpłynęła 10 października 2017 r., 

- dotyczy działki o numerze 353/32 w obrębie W-47. 

Treść uwagi: 

- uwzględnienie w zapisach planu, w odniesieniu do istniejącej zabudowy, maksymalnej wysokości 
zabudowy bez uwzględniania ilości kondygnacji; 

- wprowadzenie możliwości przebudowy dachu bez spełnienia wymagań dotyczących jego geometrii. 

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta Łodzi. 

Wyjaśnienie:  

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę w zakresie określenia maksymalnej wysokości zabudowy bez 
ustalania dopuszczalnej ilości kondygnacji. 

Nie uwzględnia się uwagi w zakresie dopuszczenia przebudowy dachu bez spełnienia wymagań dotyczących 
jego geometrii. Zgodnie z § 4 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w ustaleniach planu miejscowego należy 
określić geometrię dachu. Projekt planu dopuszcza możliwość niedostosowywania geometrii dachów 
istniejących budynków do ustaleń planu w przypadku prowadzenia robót budowlanych nienaruszających 
struktury dachu. 

Uwaga nr 39 

- wpłynęła 12 października 2017 r., 

- dotyczy działki o numerze 255/8 w obrębie W-45. 

Treść uwagi: 

- przesunięcie drogi 47KDD w stronę działki o numerze 255/7; 

- przeniesienie drogi 48KDD z działki 255/7 na drogę gminną bez nazwy pomiędzy posesjami 
przy ul. Brzezińskiej 234 i 236. 

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta Łodzi. 
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Wyjaśnienie:  

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę w zakresie zmiany przebiegu drogi 47KDD oraz w zakresie 
przeniesienia drogi 48KDD na wskazaną istniejącą drogę gminną. 

Nie uwzględnia się uwagi w zakresie przesunięcia drogi 47KDD bliżej działki 255/7. Istniejące 
zagospodarowanie obszaru wyklucza możliwość przeprowadzenia drogi między wskazanymi działkami. Układ 
drogowy po zmianie przebiegu drogi nie ingeruje w ogóle w przedmiotową działkę. 

Uwaga nr 40 

- wpłynęła 10 października 2017 r., 

- dotyczy działki o numerze 255/7 w obrębie W-45. 

Treść uwagi: 

- brak zgody na drogi 47KDD i 48KDD; 

- przeniesienie drogi 48KDD na drogę gminną bez nazwy przy ul. Brzezińskiej 236; 

- przesunięcie drogi 47KDD na granicę z działką o numerze 255/8. 

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta Łodzi. 

Wyjaśnienie:  

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę w zakresie zmiany przebiegu drogi 47KDD oraz w zakresie 
przeniesienia drogi 48KDD na wskazaną istniejącą drogę gminną. 

Nie uwzględnia się uwagi w zakresie przesunięcia drogi 47KDD na granicę z działką o numerze 255/8. 
Istniejące zagospodarowanie obszaru wyklucza możliwość przeprowadzenia drogi między wskazanymi 
działkami. Układ drogowy po zmianie przebiegu drogi nie ingeruje w ogóle w przedmiotową działkę. 

Uwaga nr 41  

- wpłynęła 12 października 2017 r., 

- dotyczy działki o numerze 255/8 w obrębie W-45. 

Treść uwagi: 

- przesunięcie drogi 47KDD w stronę działki o numerze 255/7; 

- przeniesienie drogi 48KDD z działki 255/7 na drogę gminną bez nazwy pomiędzy posesjami 
przy ul. Brzezińskiej 234 i 236. 

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta Łodzi. 

Wyjaśnienie:  

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę w zakresie zmiany przebiegu drogi 47KDD oraz w zakresie 
przeniesienia drogi 48KDD na wskazaną istniejącą drogę gminną. 

Nie uwzględnia się uwagi w zakresie przesunięcia drogi 47KDD bliżej działki o numerze 255/7. Istniejące 
zagospodarowanie obszaru wyklucza możliwość przeprowadzenia drogi między wskazanymi działkami. Układ 
drogowy po zmianie przebiegu drogi nie ingeruje w ogóle w przedmiotową działkę. 

Uwaga nr 42 

- wpłynęła 16 października 2017 r., 

- dotyczy całego obszaru objętego projektem planu. 

Treść uwagi: 
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- umieszczenie w tekście planu warunku: „dopóki nie zostanie uruchomiona obwodnica Nowosolnej, żadne 
„NIBY-USPRAWNIENIA” ruchu kołowego ul. Brzezińskiej nie powinny być wdrażane jako z góry skazane 
na nieskuteczność”; 

- zmiana przeznaczenia terenów zieleni urządzonej na teren zabudowy mieszkaniowej na terenach 
prywatnych. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie:  

Ustalenia planu nie podlegają etapowaniu. Plan jest całościowym dokumentem, ustalającym docelowy 
sposób zagospodarowania nieruchomości. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzone uchwałą 
Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., określa kierunek zmian w przeznaczeniu części działek na tereny 
aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo, na których zgodnie z ustaleniami Studium nie jest 
dopuszczalna nowa zabudowa mieszkaniowa. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, „ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy 
sporządzaniu planów miejscowych”, nie ma możliwości przeznaczenia terenów zieleni na tereny zabudowy 
mieszkaniowej. 

Uwaga nr 43 

- wpłynęła 17 października 2017 r., 

- dotyczy działek o numerach: 312/15, 312/13 w obrębie W-47 oraz działek numerach: 312/12, 312/13, 
312/14, 312/15, 312/16, 312/17. 

Treść uwagi: 

- przesunięcie granic obszaru objętego planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 
Łodzi położonej w rejonie ulic: Brzezińskiej, Pomorskiej, Jugosłowiańskiej, Wiączyńskiej, J. Kasprowicza, 
Grabińskiej i Byszewskiej - obszaru centrum osiedla Nowosolna w taki sposób, by plan ten obejmował działki 
o numerach 312/12, 312/13, 312/14, 312/15, 312/16, 312/17; 

- przeznaczenie działek o numerach: 312/12, 312/13, 312/14, 312/15, 312/16, 312/17 pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie:  

Działki, których dotyczy uwaga, położone są poza obszarem objętym granicami opracowania planu. Zgodnie 
z art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, granice 
obszaru objętego projektem planu ustalone są w uchwale o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego. 
Określanie granic opracowania jest więc możliwe jedynie w przypadku przystępowania do nowych procedur 
planistycznych. 

Uwaga nr 44 

- wpłynęła 17 października 2017 r., 

- dotyczy terenu osiedla Nowosolna oraz terenów przyległych. 

Treść uwagi: 

- zgoda na wyłączenie ulicy Brzezińskiej z pełnego przejazdu. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
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Wyjaśnienie:  

Złożoność problematyki rozwiązania centralnego skrzyżowania na osiedlu Nowosolna oraz różnorodność 
oczekiwań mieszkańców prowadzi ostatecznie do rozwiązania, w którym centralny plac gwarantuje możliwość 
zastosowania różnych wariantów rozwiązania komunikacyjnego przez zarządcę drogi, w zależności od 
warunków funkcjonowania komunikacji na osiedlu - w tym również wyłączenia tego skrzyżowania z ruchu. 

Układ pozostałych dróg w projekcie planu pozostanie zachowany. Nowa sieć dróg będzie obsługiwała nowe 
tereny budowlane i jednocześnie odciążała istniejący układ drogowy, przy czym obwodnica wyprowadzi ruch 
tranzytowy z centrum osiedla, a pozostałe drogi spowodują rozproszenie ruchu lokalnego. W pasach 
drogowych wszystkich dróg jest zapewnione miejsce na realizację chodników i częściowo ścieżek rowerowych. 

Uwaga nr 45 

- wpłynęła 17 października 2017 r., 

- dotyczy terenu osiedla Nowosolna oraz terenów przyległych 

Treść uwagi: 

- zgoda na wyłączenie ulicy Brzezińskiej z pełnego przejazdu. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie:  

Złożoność problematyki rozwiązania centralnego skrzyżowania na osiedlu Nowosolna oraz różnorodność 
oczekiwań mieszkańców prowadzi ostatecznie do rozwiązania, w którym centralny plac gwarantuje możliwość 
zastosowania różnych wariantów rozwiązania komunikacyjnego przez zarządcę drogi, w zależności od 
warunków funkcjonowania komunikacji na osiedlu - w tym również wyłączenia tego skrzyżowania z ruchu. 

Układ pozostałych dróg w projekcie planu pozostanie zachowany. Nowa sieć dróg będzie obsługiwała nowe 
tereny budowlane i jednocześnie odciążała istniejący układ drogowy, przy czym obwodnica wyprowadzi ruch 
tranzytowy z centrum osiedla, a pozostałe drogi spowodują rozproszenie ruchu lokalnego. W pasach 
drogowych wszystkich dróg jest zapewnione miejsce na realizację chodników i częściowo ścieżek rowerowych. 

Uwaga nr 46 

- wpłynęła 17 października 2017 r., 

- dotyczy terenu osiedla Nowosolna oraz terenów przyległych 

Treść uwagi: 

- zgoda na wyłączenie ulicy Brzezińskiej z pełnego przejazdu. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie:  

Złożoność problematyki rozwiązania centralnego skrzyżowania na osiedlu Nowosolna oraz różnorodność 
oczekiwań mieszkańców prowadzi ostatecznie do rozwiązania, w którym centralny plac gwarantuje możliwość 
zastosowania różnych wariantów rozwiązania komunikacyjnego przez zarządcę drogi, w zależności od 
warunków funkcjonowania komunikacji na osiedlu - w tym również wyłączenia tego skrzyżowania z ruchu. 

Układ pozostałych dróg w projekcie planu pozostanie zachowany. Nowa sieć dróg będzie obsługiwała nowe 
tereny budowlane i jednocześnie odciążała istniejący układ drogowy, przy czym obwodnica wyprowadzi ruch 
tranzytowy z centrum osiedla, a pozostałe drogi spowodują rozproszenie ruchu lokalnego. W pasach 
drogowych wszystkich dróg jest zapewnione miejsce na realizację chodników i częściowo ścieżek rowerowych. 

Uwagi nr: 47-49, 55, 56, 304-384, 750-755, 821- 823, 997-1010, 1060-1076, 1081-1087, 1092-1106, 1151-
1195, 1198-1213 o jednakowej treści, zostały rozpatrzone łącznie 
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- wpłynęły: uwagi nr 47-49 - 23 października 2017 r., uwagi nr 55 i 56 - 25 października 2017 r., uwagi 
nr 304-384 - 26 października 2017 r., uwagi nr 750-755 - 30 października 2017 r., uwagi nr 821-823, 997 i 998 
- 31 października 2017 r., uwagi nr 999-1010, 1060-1076, 1081-1087, 1092-1106, 1151-1195 i 1198-1213 - 
3 listopada 2017 r.. 

- dotyczą nieruchomości zlokalizowanych przy ulicach: Oliwkowej, Pomarańczowej, Kokosowej, 
Bananowej, Ananasowej oraz działek o numerach: 847/2, 848/2, 848/3, 849/1, 861, 952, 873/1 w obrębie W-
46. 

Treść uwag: 

- sprzeciw wobec przeznaczenia działek na zabudowę i nowo planowane drogi; 

- przeznaczenie działek pod tereny zieleni ogólnodostępnej; 

- pozostawienie rekreacyjnego charakteru działki 847/2. 

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwag. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta Łodzi. 

Wyjaśnienie:  

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi w zakresie przeznaczenia działek o numerach: 848/3, 849/1, 
873/1 i częściowo 847/2 pod tereny zieleni ogólnodostępnej urządzonej oraz pozostawienia rekreacyjnego 
charakteru części działki o numerze 847/2. 

Nie uwzględnia się uwag w zakresie przeznaczenia pozostałych działek pod tereny zieleni ogólnodostępnej, 
pozostawienia pozostałej części działki o numerze 847/2 w rekreacyjnym charakterze oraz sprzeciwu wobec 
przeznaczenia działek pod zabudowę i drogi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzone uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., określa 
kierunek zmian w przeznaczeniu działek, których dotyczą uwagi, na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, „ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych”. 
W projekcie planu część działek - tam gdzie jest konieczne uzupełnienie wytworzonej struktury zabudowy - 
została przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Tam, gdzie nie było to konieczne, działki 
zostały przeznaczone pod zieleń urządzoną - zgodnie z istniejącym użytkowaniem lub funkcją, do której mogą 
być adaptowane. 

Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie 
zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
układów komunikacji z koniecznością uwzględnienia wymagań ładu przestrzennego, czyli ukształtowania 
przestrzeni w sposób tworzący harmonijną całość, uwzględniając uwarunkowania kompozycyjno-estetyczne. 
Plan miejscowy musi przy tym zapewnić faktyczne zabezpieczenie interesów właścicieli nieruchomości nim 
objętych, w tym dostęp do drogi publicznej dla działek budowlanych (zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako działkę budowlaną definiuje się 
„nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej 
oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych 
wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego”). Mając na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi o potrzebie 
kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania 
transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa zasięg terenów zurbanizowanych wraz z systemem 
komunikacji opartym na sieci dróg publicznych. Projektowany przebieg dróg jest konsekwencją już 
istniejącego zagospodarowania. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny budowlane, usprawnia połączenia 
między terenami zurbanizowanymi i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy przy zwiększającej się 
liczbie mieszkańców osiedla. 

Uwaga nr 50 

- wpłynęła 23 października 2017 r., 
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- dotyczy działki o numerze 255/6 w obrębie W-45 oraz drogi przebiegającej przez działkę: KDD47 
i KDD48. 

Treść uwagi: 

- brak zgody na lokalizację dróg KDD47 i KDD48; 

- przesunięcie drogi KDD47 o kilkanaście metrów w stronę dawnego wysypiska. 

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta Łodzi. 

Wyjaśnienie:  

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę w zakresie braku zgody na drogi 47KDD oraz 48KDD. 

Nie uwzględnia się uwagi w zakresie przesunięcia drogi 47KDD na granicę z działką o numerze 255/8. 
Istniejące zagospodarowanie obszaru wyklucza możliwość przeprowadzenia drogi między wskazanymi 
działkami. Układ drogowy po zmianie przebiegu drogi nie ingeruje w ogóle w przedmiotową działkę. 

 Uwaga nr 51 

- wpłynęła 23 października 2017 r., 

- dotyczy działki o numerze 255/6 w obrębie W-45 oraz drogi przebiegającej przez działkę: KDD47 
i KDD48. 

Treść uwagi: 

- brak zgody na lokalizację dróg KDD47 i KDD48; 

- przesunięcie drogi KDD47 poza ogrodzenia. 

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta Łodzi. 

Wyjaśnienie:  

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę w zakresie braku zgody na lokalizację drogi 47KDD oraz 48KDD 

Nie uwzględnia się uwagi w zakresie przesunięcia drogi 47KDD poza ogrodzenia - w kierunku północnym. 
Istniejące zagospodarowanie obszaru wyklucza możliwość przesunięcia drogi w kierunku północnym. Układ 
drogowy po zmianie przebiegu drogi nie ingeruje w ogóle w przedmiotową działkę. 

Uwaga nr 53 

- wpłynęła 23 października 2017 r., 

- dotyczy działki o numerze 255/6 w obrębie W-45 oraz drogi przebiegającej przez działkę: KDD47 
i KDD48. 

Treść uwagi: 

- brak zgody na lokalizację dróg KDD47 i KDD48. 

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta Łodzi. 

Wyjaśnienie:  

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę w zakresie zmiany przebiegu drogi 47KDD oraz w zakresie 
przeniesienia drogi 48KDD na wskazaną istniejącą drogę gminną. 
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Nie uwzględnia się uwagi w zakresie przesunięcia drogi 47KDD na granicę działek 255/7 i 255/8. Istniejące 
zagospodarowanie obszaru wyklucza możliwość przeprowadzenia drogi między wskazanymi działkami. Układ 
drogowy po zmianie przebiegu drogi nie ingeruje w ogóle w przedmiotową działkę. 

Uwaga nr 54 

- wpłynęła 23 października 2017 r., 

- dotyczy działki o numerze 282/22 w obrębie W-45 oraz drogi przebiegającej przez działkę: 47KDD. 

Treść uwagi: 

- brak zgody na lokalizację drogi KDD47, propozycja alternatywnego przebiegu drogi. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie:  

Pomimo istnienia budynku na przedmiotowej działce, nie można stwierdzić, czy droga będzie w niego 
ingerowała, gdyż na podstawie ewidencji gruntów i budynków na tej nieruchomości brak jest naniesień 
w postaci budynku, nie można więc precyzyjnie ustalić jego lokalizacji. Działka o numerze 282/20 nie istnieje 
w ewidencji gruntów i budynków - nie można określić, jaki przebieg miałaby mieć droga. Układ drogowy 
zostanie przeprojektowany tak, aby zabezpieczać interesy właścicieli nieruchomości, w tym dostęp do drogi 
publicznej. 

Uwaga nr 57 

- wpłynęła 20 października 2017 r., 

- dotyczy działki o numerze 129/22 w obrębie W-48. 

Treść uwagi: 

- dopuszczenie zabudowy na terenie 2.3Zn; 

- honorowanie decyzji wydanych przez Urząd Miasta Łodzi. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie:  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzone uchwałą 
Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., określa kierunek zmian w przeznaczeniu działki, której dotyczy 
uwaga na tereny zieleni urządzonej i dolin rzecznych w strefie zurbanizowanej. Tereny te wg Studium są 
wyłączone spod zabudowy. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, „ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu 
planów miejscowych”. 

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w przypadku braku planu miejscowego dopuszczalna jest zmiana zagospodarowania terenu po uzyskaniu 
decyzji o warunkach zabudowy. Sposób ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy w drodze decyzji 
o warunkach zabudowy jest odmienny i opiera się o inne uwarunkowania i wymagania niż w przypadku planu 
miejscowego, będącego wyrazem polityki przestrzennej miasta. W związku z powyższym ustawa o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym w art. 65 reguluje relacje pomiędzy powyższymi dokumentami i daje prawo 
do uchwalenia planu miejscowego, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji o warunkach zabudowy. 

Uwagi nr 58 i 59 o jednakowej treści, zostały rozpatrzone łącznie 

- wpłynęły 24 października 2017 r., 

- dotyczą działki o numerze 817/1 w obrębie W-47. 

Treść uwag: 
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- wprowadzenie nowych wartości dotyczących wypełnienia obowiązującej linii zabudowy, zakresu ochrony 
i kształtowania zieleni; 

- rozszerzenie kolorystyki elewacji, dachów, stolarki i ślusarki. 

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwag. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta Łodzi. 

Wyjaśnienie:  

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi w zakresie rozszerzenia palety barw dopuszczalnych do 
stosowania w wykończeniu dachów oraz zmniejszenia powierzchni niektórych terenów zieleni urządzonej 
przeznaczonej pod zieleń wysoką (na terenach, na których planowana jest lokalizacja zbiorników 
retencyjnych). 

Nie uwzględnia się uwag w zakresie zmiany parametrów związanych z linią zabudowy. Zgodnie 
z art. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, „w planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza wymagania ładu przestrzennego, w tym 
urbanistyki i architektury”. Istniejące osiedle wymaga uzupełnienia struktury zabudowy. W obszarze objętym 
opracowaniem większość budynków zlokalizowana wzdłuż ulic spełnia wymagania dla wskazanej linii 
zabudowy, prawidłowo kształtując pierzeje. Po proponowanym zmniejszeniu wskaźnika wypełnienia linii 
zabudowy obowiązującej prawidłowe kształtowanie pierzei nie byłoby możliwe. 

Nie uwzględnia się uwag w zakresie zmniejszenia udziału zieleni wysokiej w przestrzeniach publicznych 
(poza terenami przeznaczonymi pod zbiorniki retencyjne) - ze względu na potrzebę ochrony istniejących 
zadrzewień. 

Nie uwzględnia się uwag w zakresie rozszerzenia palety dopuszczalnej kolorystyki materiałów 
wykończeniowych. Ustalona w projekcie planu kolorystyka elewacji zawiera już paletę jasnych szarości 
i brązów, a kolorystyka ślusarki i stolarki zawiera już naturalną kolorystykę drewna. Kolorystyka materiałów 
naturalnych, ze względu na zachowanie odpowiedniego standardu wykończenia, jest dopuszczona tylko 
w zakresie ich naturalnej barwy. 

Uwaga nr 61 

- wpłynęła 25 października 2017 r., 

- dotyczy działek o numerach: 353/92, 353/93, 353/94, 353/95, 353/96 w obrębie W-47. 

Treść uwagi: 

- pozostawienie działek w całości terenami budowlanymi. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie:  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzone uchwałą 
Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., określa kierunek zmian w przeznaczeniu działek, których dotyczy 
uwaga, na tereny lasów o powierzchni minimum 3 ha. Na terenach tych, zgodnie z ustaleniami Studium nie jest 
dopuszczalna zabudowa mieszkaniowa. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, „ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu 
planów miejscowych”. 

Uwaga nr 62 

- wpłynęła 25 października 2017 r., 

- dotyczy działki o numerze 53/42 w obrębie W-46. 

Treść uwagi: 
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- brak zgody na przeznaczenie działek na tereny zielone. 

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta Łodzi. 

Wyjaśnienie:  

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę w zakresie przeznaczenia części działki (położonej przy 
ul. Grabińskiej) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

Nie uwzględnia się uwagi w zakresie przeznaczenia całej działki pod teren zabudowy mieszkaniowej. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzone uchwałą 
Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., określa kierunek zmian w przeznaczeniu przeważającej części 
działki na tereny zieleni urządzonej o powierzchni minimum 3 ha i dolin rzecznych w strefie zurbanizowanej. 
Na terenach tych, zgodnie z ustaleniami Studium nie jest dopuszczalna zabudowa mieszkaniowa. Zgodnie 
z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, „ustalenia 
studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych”. Działka w większości 
pozostanie przeznaczona pod zieleń naturalną. 

Uwaga nr 145 

- wpłynęła 25 października 2017 r., 

- dotyczy obrębów: W-45, W-46, W-47, W-48. 

Treść uwagi: 

1) naruszenie ustalenia obowiązującego Studium, które nie przewiduje wyłączenia z ruchu tranzytowego 
okolic rynku Nowosolna i przekierowanie go na układ dróg 1KDZ, 2KDZ, 4KDZ; 

2) brak zgody na obniżenie klasy drogi w ulicy Brzezińskiej od ul. Margaretek do skrzyżowania z 4KDZ; 

3) brak zgody na utrzymanie klasy KDZ ulic Margaretek i Peoniowej; 

4) brak zgody na projektowanie niepotrzebnej ilości nowych dróg; 

5) brak zgody na dopuszczenie lokalizowania budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej 
na terenach: 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN; 

6) ustalenie wskaźnika powierzchni zabudowy dla terenów: 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 
2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na max. 30%; 

7) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy dla terenów: 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 
2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na max. 0.6; 

8) ustalenie wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej dla terenów: 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 
2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na min. 40%; 

9) ustalenie minimalnej powierzchni działek dla terenów: 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 
2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na co najmniej 600 m²; 

10) wykreślenie z planu obiektu E2; 

11) zakwalifikowanie innych obszarów na projektowanym terenie jako UN (tereny usług nauki i oświaty). 

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwag. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta Łodzi. 

Wyjaśnienie:  

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi z punktów 2 i 3. 

Nie uwzględnia się następujących uwag: 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 114 – Poz. 5802



ad 1) w zakresie naruszenia ustaleń Studium dotyczących układu komunikacyjnego osiedla Nowosolna. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzone uchwałą 
Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., dopuszcza zmianę przebiegu dróg, pod warunkiem utrzymania 
ciągłości systemu. Odcinkowa zmiana korytarzy komunikacyjnych może być zatem zgodna ze Studium. 
Projekt planu zakłada, zgodnie ze Studium, prowadzenie głównego szlaku komunikacyjnego obwodnicą 
osiedla i ograniczenie ruchu tranzytowego w jego centrum. 

ad 4) w zakresie braku zgody na projektowanie nowych dróg. Jednym z celów sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie zasięgu terenów inwestycyjnych przeznaczonych 
pod urbanizację, w tym terenów zabudowy mieszkaniowej oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy układu komunikacji. Plan miejscowy musi zabezpieczyć interesy właścicieli nieruchomości nim 
objętych, w tym dostępu do drogi publicznej dla działek budowlanych. Mając na uwadze 
art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który 
stanowi o potrzebie kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia 
do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa zasięg terenów 
zurbanizowanych wraz z systemem komunikacji opartym na sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje 
nowe tereny budowlane, usprawnia (skraca) połączenia między terenami zurbanizowanymi i jednocześnie 
odciąża istniejący układ drogowy przy zwiększającej się liczbie mieszkańców osiedla. Obwodnica wyprowadzi 
ruch tranzytowy z centrum osiedla, a pozostałe drogi spowodują rozproszenie ruchu lokalnego. 

ad 5) w zakresie braku zgody na dopuszczenie lokalizowania zabudowy szeregowej w terenach 2.1MN, 
2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Tereny te znajdują się 
na pograniczu zabudowy mieszkaniowej i usługowego centrum. Z uwagi na potrzebę kształtowania ładu 
przestrzennego tereny te predysponowane są do większej intensywności zabudowy (zwłaszcza wobec tendencji 
do lokalizowania zabudowy szeregowej i bliźniaczej na obrzeżach osiedla). Jednym z celów sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie zasięgu terenów przeznaczonych pod 
urbanizację oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy układów komunikacji. Przy tym procesie, 
określając rodzaj zabudowy, nadrzędną sprawą jest uwzględnienie wymagań ładu przestrzennego, tj. 
kształtowanie przestrzeni w sposób tworzący harmonijną całość, uwzględniający m.in. uwarunkowania 
funkcjonalne, społeczno-gospodarcze i kompozycyjno-estetyczne. 

ad 6) w zakresie obniżenia wskaźnika powierzchni zabudowy do nie więcej niż 30% na terenach 2.1MN, 
2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Z uwagi na potrzebę 
kształtowania ładu przestrzennego tereny te predysponowane są do większej intensywności zabudowy. Wartość 
wskaźnika zostanie jednak zróżnicowana ze względu na powierzchnię działki i lokalizację terenu, tak aby 
docelowe gabaryty zabudowy na różnych terenach pozostały podobne i harmonijne, tak więc dla części działek 
będzie on mniejszy niż 30%. Wskaźnik większy niż 30% będzie dopuszczalny tylko na działkach 
o powierzchni mniejszej niż 600 m2. 

ad 7) w zakresie obniżenia wskaźnika intensywności zabudowy do nie więcej niż 0,6 na terenach 2.1MN, 
2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Z uwagi na potrzebę 
kształtowania ładu przestrzennego tereny te predysponowane są do większej intensywności zabudowy. Wartość 
wskaźnika zostanie jednak zróżnicowana ze względu na powierzchnię działki i lokalizację terenu, tak aby 
docelowe gabaryty zabudowy na różnych terenach pozostały podobne i harmonijne, tak więc dla części działek 
będzie on mniejszy niż 0,6. Wskaźnik większy niż 0,6 będzie dopuszczalny na działkach o powierzchni 
mniejszej niż 600 m2. 

ad 8) w zakresie podwyższenia wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej do nie mniejszego niż 40% na 
terenach 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. 
Z uwagi na potrzebę kształtowania ładu przestrzennego tereny te predysponowane są do większej 
intensywności zabudowy. Wartość wskaźnika zostanie jednak zróżnicowana ze względu na powierzchnię 
działki i lokalizację terenu, tak aby docelowe gabaryty zabudowy na różnych terenach pozostały podobne 
i harmonijne, tak więc dla części działek będzie on większy niż 40%. Wskaźnik mniejszy niż 40% będzie 
dopuszczalny na działkach o powierzchni mniejszej niż 1 000 m2. 

ad 9) w zakresie podwyższenia minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej do 600 m2 na 
terenach 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. 
Z uwagi na potrzebę kształtowania ładu przestrzennego tereny te predysponowane są do większej 
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intensywności zabudowy. Wartość tego parametru zostanie jednak zróżnicowana ze względu na lokalizację 
terenu i w zależności od położenia będzie wynosiła 300 m2, 700 m2, 1 000 m2 lub 1 400 m2. Tak więc dla części 
terenów minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej będzie większa niż 600 m2. 

ad 10) w zakresie wykreślenia z planu obiektu E2. W chwili rozpatrzenia przez Prezydenta Miasta Łodzi 
uwag do projektu planu budynek Szkoły Podstawowej Nr 202 zlokalizowany przy ul. Jugosłowiańskiej 2 był 
wpisany do gminnej ewidencji zabytków. W toku dalszej procedury planu obiekt ten został wykreślony 
z gminnej ewidencji zabytków, a więc konieczne stało się zaktualizowanie projektu planu poprzez usunięcie 
ustaleń ochronnych dla obiektu E2. Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, „w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się 
wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków”. W związku z powyższym uwaga o wykreślenie 
z planu obiektu E2 stała się bezprzedmiotowa. 

ad 11) w zakresie zakwalifikowania innych obszarów w planie jako usługi nauki i oświaty. Zgodnie 
z ustaleniami planu, usługi nauki i oświaty można realizować na każdym terenie przeznaczonym pod usługi. 
Nie ma potrzeby, żeby wskazywać szczególne tereny. 

Uwaga nr 251 

- wpłynęła 25 października 2017 r., 

- dotyczy nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy Maltańskiej 6. 

Treść uwagi: 

1) naruszenie ustalenia obowiązującego Studium, które nie przewiduje wyłączenia z ruchu tranzytowego 
okolic rynku Nowosolna i przekierowanie go na układ dróg 1KDZ, 2KDZ, 4KDZ; 

2) brak zgody na obniżenie klasy drogi w ulicy Brzezińskiej od ul. Margaretek do skrzyżowania z 4KDZ; 

3) brak zgody na utrzymanie klasy KDZ ulic Margaretek i Peoniowej; 

4) brak zgody na projektowanie niepotrzebnej ilości nowych dróg; 

5) brak zgody na dopuszczenie lokalizowania budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej 
na terenach: 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN; 

6) ustalenie wskaźnika powierzchni zabudowy dla terenów: 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 
2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na max. 30%; 

7) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy dla terenów: 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 
2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na max. 0.6; 

8) ustalenie wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej dla terenów: 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 
2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na min. 40%; 

9) ustalenie minimalnej powierzchni działek dla terenów: 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 
2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na co najmniej 600 m²; 

10) wykreślenie z planu obiektu E2; 

11) zakwalifikowanie innych obszarów na projektowanym terenie jako UN (tereny usług nauki i oświaty).  

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta Łodzi. 

Wyjaśnienie:  

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi z punktów 2 i 3. 

Nie uwzględnia się następujących uwag: 

ad 1) w zakresie naruszenia ustaleń Studium dotyczących układu komunikacyjnego osiedla Nowosolna. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzone uchwałą 
Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., dopuszcza zmianę przebiegu dróg, pod warunkiem utrzymania 
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ciągłości systemu. Odcinkowa zmiana korytarzy komunikacyjnych może być zatem zgodna ze Studium. 
Projekt planu zakłada, zgodnie ze Studium, prowadzenie głównego szlaku komunikacyjnego obwodnicą 
osiedla i ograniczenie ruchu tranzytowego w jego centrum. 

ad 4) w zakresie braku zgody na projektowanie nowych dróg. Jednym z celów sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie zasięgu terenów inwestycyjnych przeznaczonych 
pod urbanizację, w tym terenów zabudowy mieszkaniowej oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy układu komunikacji. Plan miejscowy musi zabezpieczyć interesy właścicieli nieruchomości nim 
objętych, w tym dostępu do drogi publicznej dla działek budowlanych. Mając na uwadze 
art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który 
stanowi o potrzebie kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia 
do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa zasięg terenów 
zurbanizowanych wraz z systemem komunikacji opartym na sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje 
nowe tereny budowlane, usprawnia (skraca) połączenia między terenami zurbanizowanymi i jednocześnie 
odciąża istniejący układ drogowy przy zwiększającej się liczbie mieszkańców osiedla. Obwodnica wyprowadzi 
ruch tranzytowy z centrum osiedla, a pozostałe drogi spowodują rozproszenie ruchu lokalnego. 

ad 5) w zakresie braku zgody na dopuszczenie lokalizowania zabudowy szeregowej w terenach 2.1MN, 
2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Tereny te znajdują się 
na pograniczu zabudowy mieszkaniowej i usługowego centrum. Z uwagi na potrzebę kształtowania ładu 
przestrzennego tereny te predysponowane są do większej intensywności zabudowy (zwłaszcza wobec tendencji 
do lokalizowania zabudowy szeregowej i bliźniaczej na obrzeżach osiedla). Jednym z celów sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie zasięgu terenów przeznaczonych pod 
urbanizację oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy układów komunikacji. Przy tym procesie, 
określając rodzaj zabudowy, nadrzędną sprawą jest uwzględnienie wymagań ładu przestrzennego, tj. 
kształtowanie przestrzeni w sposób tworzący harmonijną całość, uwzględniający m.in. uwarunkowania 
funkcjonalne, społeczno-gospodarcze i kompozycyjno-estetyczne. 

ad 6) w zakresie obniżenia wskaźnika powierzchni zabudowy do nie więcej niż 30% na terenach 2.1MN, 
2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Z uwagi na potrzebę 
kształtowania ładu przestrzennego tereny te predysponowane są do większej intensywności zabudowy. Wartość 
wskaźnika zostanie jednak zróżnicowana ze względu na powierzchnię działki i lokalizację terenu, tak aby 
docelowe gabaryty zabudowy na różnych terenach pozostały podobne i harmonijne, tak więc dla części działek 
będzie on mniejszy niż 30%. Wskaźnik większy niż 30% będzie dopuszczalny tylko na działkach 
o powierzchni mniejszej niż 600 m2. 

ad 7) w zakresie obniżenia wskaźnika intensywności zabudowy do nie więcej niż 0,6 na terenach 2.1MN, 
2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Z uwagi na potrzebę 
kształtowania ładu przestrzennego tereny te predysponowane są do większej intensywności zabudowy. Wartość 
wskaźnika zostanie jednak zróżnicowana ze względu na powierzchnię działki i lokalizację terenu, tak aby 
docelowe gabaryty zabudowy na różnych terenach pozostały podobne i harmonijne, tak więc dla części działek 
będzie on mniejszy niż 0,6. Wskaźnik większy niż 0,6 będzie dopuszczalny na działkach o powierzchni 
mniejszej niż 600 m2. 

ad 8) w zakresie podwyższenia wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej do nie mniejszego niż 40% na 
terenach 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. 
Z uwagi na potrzebę kształtowania ładu przestrzennego tereny te predysponowane są do większej 
intensywności zabudowy. Wartość wskaźnika zostanie jednak zróżnicowana ze względu na powierzchnię 
działki i lokalizację terenu, tak aby docelowe gabaryty zabudowy na różnych terenach pozostały podobne 
i harmonijne, tak więc dla części działek będzie on większy niż 40%. Wskaźnik mniejszy niż 40% będzie 
dopuszczalny na działkach o powierzchni mniejszej niż 1 000 m2. 

ad 9) w zakresie podwyższenia minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej do 600 m2 na 
terenach 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. 
Z uwagi na potrzebę kształtowania ładu przestrzennego tereny te predysponowane są do większej 
intensywności zabudowy. Wartość tego parametru zostanie jednak zróżnicowana ze względu na lokalizację 
terenu i w zależności od położenia będzie wynosiła 300 m2, 700 m2, 1 000 m2 lub 1 400 m2. Tak więc dla części 
terenów minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej będzie większa niż 600 m2. 
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ad 10) w zakresie wykreślenia z planu obiektu E2. W chwili rozpatrzenia przez Prezydenta Miasta Łodzi 
uwag do projektu planu budynek Szkoły Podstawowej Nr 202 zlokalizowany przy ul. Jugosłowiańskiej 2 był 
wpisany do gminnej ewidencji zabytków. W toku dalszej procedury planu obiekt ten został wykreślony 
z gminnej ewidencji zabytków, a więc konieczne stało się zaktualizowanie projektu planu poprzez usunięcie 
ustaleń ochronnych dla obiektu E2. Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, „w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się 
wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków”. W związku z powyższym uwaga o wykreślenie 
z planu obiektu E2 stała się bezprzedmiotowa. 

ad 11) w zakresie zakwalifikowania innych obszarów w planie jako usługi nauki i oświaty. Zgodnie 
z ustaleniami planu, usługi nauki i oświaty można realizować na każdym terenie przeznaczonym pod usługi. 
Nie ma potrzeby, żeby wskazywać szczególne tereny. 

Uwaga nr 281 

- wpłynęła 26 października 2017 r., 

- dotyczy działek o numerach: 847/2, 848/2, 848/3, 849/1, 861, 952, 873/1 w obrębie W-46. 

Treść uwagi: 

- sprzeciw wobec przeznaczenia działek na zabudowę i nowo planowane drogi; 

- przeznaczenie działek pod tereny zieleni ogólnodostępnej; 

- pozostawienie rekreacyjnego charakteru działki 847/2; 

- sprzeciw wobec przeniesienia ruchu z ul. Brzezińskiej do osiedla przy ul. Nenckiego i ul. Chałasińskiego. 

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta Łodzi. 

Wyjaśnienie:  

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę w zakresie przeznaczenia działek o numerach: 848/3, 849/1, 
873/1 i częściowo 847/2 pod tereny zieleni ogólnodostępnej urządzonej oraz pozostawienia rekreacyjnego 
charakteru części działki o numerze 847/2. 

Nie uwzględnia się uwagi w zakresie przeznaczenia pozostałych działek pod tereny zieleni ogólnodostępnej, 
pozostawienia pozostałej części działki o numerze 847/2 w rekreacyjnym charakterze oraz sprzeciwu wobec 
przeznaczenia działek pod zabudowę i drogi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzone uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., określa 
kierunek zmian w przeznaczeniu działek, których dotyczy uwaga na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, „ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych”. 
W projekcie planu część działek - tam gdzie jest konieczne uzupełnienie wytworzonej struktury zabudowy - 
została przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Tam, gdzie nie było to konieczne, działki 
zostały przeznaczone pod zieleń urządzoną - zgodnie z istniejącym użytkowaniem lub funkcją, do której mogą 
być adaptowane. Na tych działkach możliwa jest realizacja ogólnodostępnego parku. 

Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie 
zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
układów komunikacji z koniecznością uwzględnienia wymagań ładu przestrzennego, czyli ukształtowania 
przestrzeni w sposób tworzący harmonijną całość, uwzględniając uwarunkowania kompozycyjno-estetyczne. 
Plan miejscowy musi zapewnić faktyczne zabezpieczenie interesów właścicieli nieruchomości nim objętych, 
w tym dostęp do drogi publicznej dla działek budowlanych (zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako działkę budowlaną definiuje się „nieruchomość 
gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz 
wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych 
wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego”). Mając na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy 
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z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi o potrzebie 
kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania 
transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa zasięg terenów zurbanizowanych wraz z systemem 
komunikacji opartym na sieci dróg publicznych. Projektowany przebieg dróg jest konsekwencją już 
istniejącego zagospodarowania. Projektowana obwodnica wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum osiedla. 
Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny budowlane, usprawnia połączenia między terenami zurbanizowanymi 
i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy przy zwiększającej się liczbie mieszkańców osiedla. 

Uwaga nr 282 

- wpłynęła 26 października 2017 r., 

- dotyczy działek o numerach: 847/2, 848/2, 848/3, 849/1, 861, 952, 873/1 w obrębie W-46. 

Treść uwagi: 

- sprzeciw wobec przeznaczenia działek na zabudowę i nowo planowane drogi; 

- przeznaczenie działek pod tereny zieleni ogólnodostępnej; 

- pozostawienie rekreacyjnego charakteru działki 847/2; 

- sprzeciw wobec wycięcia lasu na cele budowlane. 

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta Łodzi. 

Wyjaśnienie:  

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę w zakresie przeznaczenia działek o numerach: 848/3, 849/1, 
873/1 i częściowo 847/2 pod tereny zieleni ogólnodostępnej urządzonej oraz pozostawienia rekreacyjnego 
charakteru części działki o numerze 847/2. 

Nie uwzględnia się uwagi w zakresie przeznaczenia pozostałych działek pod tereny zieleni ogólnodostępnej, 
pozostawienia pozostałej części działki o numerze 847/2 w rekreacyjnym charakterze oraz sprzeciwu wobec 
przeznaczenia działek pod zabudowę i drogi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzone uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., określa 
kierunek zmian w przeznaczeniu działek, których dotyczy uwaga na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, „ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych”. 
W projekcie planu część działek - tam gdzie jest konieczne uzupełnienie wytworzonej struktury zabudowy - 
została przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Tam, gdzie nie było to konieczne, działki 
zostały przeznaczone pod zieleń urządzoną - zgodnie z istniejącym użytkowaniem lub funkcją, do której mogą 
być adaptowane. Na tych działkach możliwa jest realizacja ogólnodostępnego parku. 

Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie 
zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
układów komunikacji z koniecznością uwzględnienia wymagań ładu przestrzennego, czyli ukształtowania 
przestrzeni w sposób tworzący harmonijną całość, uwzględniając uwarunkowania kompozycyjno-estetyczne. 
Plan miejscowy musi zapewnić faktyczne zabezpieczenie interesów właścicieli nieruchomości nim objętych, 
w tym dostęp do drogi publicznej dla działek budowlanych (zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako działkę budowlaną definiuje się „nieruchomość 
gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz 
wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych 
wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego”). Mając na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi o potrzebie 
kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania 
transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa zasięg terenów zurbanizowanych wraz z systemem 
komunikacji opartym na sieci dróg publicznych. Projektowany przebieg dróg jest konsekwencją już 
istniejącego zagospodarowania. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny budowlane, usprawnia połączenia 
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między terenami zurbanizowanymi i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy przy zwiększającej się 
liczbie mieszkańców osiedla. 

Uwaga nr 283 

- wpłynęła 26 października 2017 r., 

- dotyczy działek o numerach: 847/2, 848/2, 848/3, 849/1, 861, 952, 873/1 w obrębie W-46. 

Treść uwagi: 

- sprzeciw wobec przeznaczenia działek na zabudowę i nowo planowane drogi; 

- przeznaczenie działek pod tereny zieleni ogólnodostępnej; 

- pozostawienie rekreacyjnego charakteru działki 847/2; 

- sprzeciw wobec obwodnicy przy ulicy Nenckiego. 

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta Łodzi. 

Wyjaśnienie:  

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę w zakresie przeznaczenia działek o numerach: 848/3, 849/1, 
873/1 i częściowo 847/2 pod tereny zieleni ogólnodostępnej urządzonej oraz pozostawienia rekreacyjnego 
charakteru części działki o numerze 847/2. 

Nie uwzględnia się uwagi w zakresie przeznaczenia pozostałych działek pod tereny zieleni ogólnodostępnej, 
pozostawienia pozostałej części działki o numerze 847/2 w rekreacyjnym charakterze oraz sprzeciwu wobec 
przeznaczenia działek pod zabudowę i drogi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzone uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., określa 
kierunek zmian w przeznaczeniu działek, których dotyczy uwaga na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, „ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych”. 
W projekcie planu część działek – tam gdzie jest konieczne uzupełnienie wytworzonej struktury zabudowy - 
została przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Tam, gdzie nie było to konieczne, działki 
zostały przeznaczone pod zieleń urządzoną - zgodnie z istniejącym użytkowaniem lub funkcją, do której mogą 
być adaptowane. Na tych działkach możliwa jest realizacja ogólnodostępnego parku. 

Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie 
zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
układów komunikacji z koniecznością uwzględnienia wymagań ładu przestrzennego, czyli ukształtowania 
przestrzeni w sposób tworzący harmonijną całość, uwzględniając uwarunkowania kompozycyjno-estetyczne. 
Plan miejscowy musi zapewnić faktyczne zabezpieczenie interesów właścicieli nieruchomości nim objętych, 
w tym dostęp do drogi publicznej dla działek budowlanych (zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako działkę budowlaną definiuje się „nieruchomość 
gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz 
wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych 
wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego”). Mając na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi o potrzebie 
kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania 
transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa zasięg terenów zurbanizowanych wraz z systemem 
komunikacji opartym na sieci dróg publicznych. Projektowany przebieg dróg jest konsekwencją już 
istniejącego zagospodarowania. Projektowana obwodnica wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum osiedla. 
Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny budowlane, usprawnia połączenia między terenami zurbanizowanymi 
i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy przy zwiększającej się liczbie mieszkańców osiedla. 

Uwaga nr 284 

- wpłynęła 26 października 2017 r., 
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- dotyczy działek o numerach: 847/2, 848/2, 848/3, 849/1, 861, 952, 873/1 w obrębie W-46. 

Treść uwagi: 

- sprzeciw wobec przeznaczenia działek na zabudowę i nowo planowane drogi; 

- przeznaczenie działek pod tereny zieleni ogólnodostępnej. 

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta Łodzi. 

Wyjaśnienie:  

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę w zakresie przeznaczenia działek o numerach: 848/3, 849/1, 
873/1 i częściowo 847/2 pod tereny zieleni ogólnodostępnej urządzonej oraz pozostawienia rekreacyjnego 
charakteru części działki o numerze 847/2. 

Nie uwzględnia się uwagi w zakresie przeznaczenia pozostałych działek pod tereny zieleni ogólnodostępnej, 
pozostawienia pozostałej części działki o numerze 847/2 w rekreacyjnym charakterze oraz sprzeciwu wobec 
przeznaczenia działek pod zabudowę i drogi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzone uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., określa 
kierunek zmian w przeznaczeniu działek, których dotyczy uwaga na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, „ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych”. 
W projekcie planu część działek - tam gdzie jest konieczne uzupełnienie wytworzonej struktury zabudowy - 
została przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Tam, gdzie nie było to konieczne, działki 
zostały przeznaczone pod zieleń urządzoną - zgodnie z istniejącym użytkowaniem lub funkcją, do której mogą 
być adaptowane. Na tych działkach możliwa jest realizacja ogólnodostępnego parku. 

Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie 
zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
układów komunikacji z koniecznością uwzględnienia wymagań ładu przestrzennego, czyli ukształtowania 
przestrzeni w sposób tworzący harmonijną całość, uwzględniając uwarunkowania kompozycyjno-estetyczne. 
Plan miejscowy musi zapewnić faktyczne zabezpieczenie interesów właścicieli nieruchomości nim objętych, 
w tym dostęp do drogi publicznej dla działek budowlanych (zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako działkę budowlaną definiuje się „nieruchomość 
gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz 
wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych 
wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego”). Mając na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi o potrzebie 
kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania 
transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa zasięg terenów zurbanizowanych wraz z systemem 
komunikacji opartym na sieci dróg publicznych. Projektowany przebieg dróg jest konsekwencją już 
istniejącego zagospodarowania. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny budowlane, usprawnia połączenia 
między terenami zurbanizowanymi i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy przy zwiększającej się 
liczbie mieszkańców osiedla. 

Uwaga nr 285  

- wpłynęła 26 października 2017 r., 

- dotyczy działek o numerach: 847/2, 848/2, 848/3, 849/1, 861, 952, 873/1 w obrębie W-46. 

Treść uwagi: 

- sprzeciw wobec przeznaczenia działek na zabudowę i nowo planowane drogi; 

- przeznaczenie działek pod tereny zieleni ogólnodostępnej; 

- pozostawienie rekreacyjnego charakteru działki 847/2. 
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Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta Łodzi. 

Wyjaśnienie:  

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę w zakresie przeznaczenia działek o numerach: 848/3, 849/1, 
873/1 i częściowo 847/2 pod tereny zieleni ogólnodostępnej urządzonej oraz pozostawienia rekreacyjnego 
charakteru części działki o numerze 847/2. 

Nie uwzględnia się uwagi w zakresie przeznaczenia pozostałych działek pod tereny zieleni ogólnodostępnej, 
pozostawienia pozostałej części działki o numerze 847/2 w rekreacyjnym charakterze oraz sprzeciwu wobec 
przeznaczenia działek pod zabudowę i drogi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzone uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., określa 
kierunek zmian w przeznaczeniu działek, których dotyczy uwaga na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, „ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych”. 
W projekcie planu część działek - tam gdzie jest konieczne uzupełnienie wytworzonej struktury zabudowy - 
została przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Tam, gdzie nie było to konieczne, działki 
zostały przeznaczone pod zieleń urządzoną - zgodnie z istniejącym użytkowaniem lub funkcją, do której mogą 
być adaptowane. Na tych działkach możliwa jest realizacja ogólnodostępnego parku. 

Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie 
zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
układów komunikacji z koniecznością uwzględnienia wymagań ładu przestrzennego, czyli ukształtowania 
przestrzeni w sposób tworzący harmonijną całość, uwzględniając uwarunkowania kompozycyjno-estetyczne. 
Plan miejscowy musi zapewnić faktyczne zabezpieczenie interesów właścicieli nieruchomości nim objętych, 
w tym dostęp do drogi publicznej dla działek budowlanych (zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako działkę budowlaną definiuje się „nieruchomość 
gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz 
wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych 
wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego”). Mając na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi o potrzebie 
kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania 
transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa zasięg terenów zurbanizowanych wraz z systemem 
komunikacji opartym na sieci dróg publicznych. Projektowany przebieg dróg jest konsekwencją już 
istniejącego zagospodarowania. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny budowlane, usprawnia połączenia 
między terenami zurbanizowanymi i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy przy zwiększającej się 
liczbie mieszkańców osiedla. 

Uwaga nr 286 

- wpłynęła 26 października 2017 r., 

- dotyczy działek o numerach: 847/2, 848/2, 848/3, 849/1, 861, 952, 873/1 w obrębie W-46 i W-891. 

Treść uwagi: 

- sprzeciw wobec przeznaczenia działek na zabudowę i nowo planowane drogi; 

- przeznaczenie działek pod tereny zieleni ogólnodostępnej; 

- pozostawienie rekreacyjnego charakteru działki 847/2; 

- sprzeciw wobec przedłużenia ulicy Pomarańczowej; 

- sprzeciw wobec przekierowania ruchu z głównego skrzyżowania do osiedla zabudowy wielorodzinnej. 

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta Łodzi. 
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Wyjaśnienie:  

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę w zakresie przeznaczenia działek o numerach: 848/3, 849/1, 
873/1 i częściowo 847/2 pod tereny zieleni ogólnodostępnej urządzonej oraz pozostawienia rekreacyjnego 
charakteru części działki o numerze 847/2. 

Nie uwzględnia się uwagi w zakresie przeznaczenia pozostałych działek pod tereny zieleni ogólnodostępnej, 
pozostawienia pozostałej części działki o numerze 847/2 w rekreacyjnym charakterze oraz sprzeciwu wobec 
przeznaczenia działek pod zabudowę i drogi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzone uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., określa 
kierunek zmian w przeznaczeniu działek, których dotyczy uwaga na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, „ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych”. 
W projekcie planu część działek - tam gdzie jest konieczne uzupełnienie wytworzonej struktury zabudowy - 
została przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Tam, gdzie nie było to konieczne, działki 
zostały przeznaczone pod zieleń urządzoną - zgodnie z istniejącym użytkowaniem lub funkcją, do której mogą 
być adaptowane. Na tych działkach możliwa jest realizacja ogólnodostępnego parku. 

Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie 
zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
układów komunikacji z koniecznością uwzględnienia wymagań ładu przestrzennego, czyli ukształtowania 
przestrzeni w sposób tworzący harmonijną całość, uwzględniając uwarunkowania kompozycyjno-estetyczne. 
Plan miejscowy musi zapewnić faktyczne zabezpieczenie interesów właścicieli nieruchomości nim objętych, 
w tym dostęp do drogi publicznej dla działek budowlanych (zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako działkę budowlaną definiuje się „nieruchomość 
gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz 
wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych 
wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego”). Mając na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi o potrzebie 
kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania 
transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa zasięg terenów zurbanizowanych wraz z systemem 
komunikacji opartym na sieci dróg publicznych. Projektowany przebieg dróg jest konsekwencją już 
istniejącego zagospodarowania. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny budowlane, usprawnia połączenia 
między terenami zurbanizowanymi i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy przy zwiększającej się 
liczbie mieszkańców osiedla. Przedłużenie ul. Pomarańczowej skomunikowane jest z pozostałymi ulicami 
osiedla Viewegera – Tatarczana. 

Nie można zidentyfikować działki W-891. 

Nie można ustosunkować się do uwagi dotyczącej przekierowania ruchu z głównego skrzyżowania, gdyż 
w Nowosolnej nie można zlokalizować obszaru, który można by nazwać „osiedlem domków wielorodzinnych”. 
Centralny plac będzie dawał możliwość zastosowania różnych wariantów rozwiązania komunikacyjnego przez 
zarządcę drogi - w tym również wyłączenia tego skrzyżowania z ruchu, w zależności od zmieniających się 
warunków funkcjonowania komunikacji na osiedlu. 

Uwagi nr: 287-297, 299-303, 1077-1080, 1088-1091, 1111-1114 o jednakowej treści, zostały rozpatrzone 
łącznie 

- wpłynęły: uwagi nr 287-297 i 299-303 - 26 października 2017 r., uwagi nr 1077-1080, 1088-1091 i 1111-
1114 - 3 listopada 2017 r., 

- dotyczą działek o numerach: 847/2, 848/2, 848/3, 849/1, 861, 952, 873/1 w obrębie W-46 i W-891. 

Treść uwag: 

Składający uwagi wnoszą: 

- sprzeciw wobec przeznaczenia działek na zabudowę i nowo planowane drogi; 

- przeznaczenie działek pod tereny zieleni ogólnodostępnej; 
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- pozostawienie rekreacyjnego charakteru działki 847/2; 

- sprzeciw wobec przedłużenia ulicy Pomarańczowej; 

- sprzeciw wobec przekierowania ruchu z głównego skrzyżowania do osiedla zabudowy jednorodzinnej. 

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwag. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta Łodzi. 

Wyjaśnienie: 

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi w zakresie przeznaczenia działek o numerach: 848/3, 849/1, 
873/1 i częściowo 847/2 pod tereny zieleni ogólnodostępnej urządzonej oraz pozostawienia rekreacyjnego 
charakteru części działki o numerze 847/2. 

Nie uwzględnia się uwag w zakresie przeznaczenia pozostałych działek pod tereny zieleni ogólnodostępnej, 
pozostawienia pozostałej części działki o numerze 847/2 w rekreacyjnym charakterze oraz sprzeciwu wobec 
przeznaczenia działek pod zabudowę i drogi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzone uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., określa 
kierunek zmian w przeznaczeniu działek, których dotyczy uwaga na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, „ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych”. 
W projekcie planu część działek - tam gdzie jest konieczne uzupełnienie wytworzonej struktury zabudowy - 
została przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Tam, gdzie nie było to konieczne, działki 
zostały przeznaczone pod zieleń urządzoną - zgodnie z istniejącym użytkowaniem lub funkcją, do której mogą 
być adaptowane. Na tych działkach możliwa jest realizacja ogólnodostępnego parku. 

Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie 
zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
układów komunikacji z koniecznością uwzględnienia wymagań ładu przestrzennego, czyli ukształtowania 
przestrzeni w sposób tworzący harmonijną całość, uwzględniając uwarunkowania kompozycyjno-estetyczne. 
Plan miejscowy musi zapewnić faktyczne zabezpieczenie interesów właścicieli nieruchomości nim objętych, 
w tym dostęp do drogi publicznej dla działek budowlanych (zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako działkę budowlaną definiuje się „nieruchomość 
gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz 
wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych 
wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego”). Mając na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi o potrzebie 
kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania 
transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa zasięg terenów zurbanizowanych wraz z systemem 
komunikacji opartym na sieci dróg publicznych. Projektowany przebieg dróg jest konsekwencją już 
istniejącego zagospodarowania. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny budowlane, usprawnia połączenia 
między terenami zurbanizowanymi i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy przy zwiększającej się 
liczbie mieszkańców osiedla. Przedłużenie ul. Pomarańczowej skomunikowane jest z pozostałymi ulicami 
osiedla Viewegera – Tatarczana. Projektowana obwodnica wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum osiedla. 

Nie można zidentyfikować działki W-891. 

Uwaga nr 298 

- wpłynęła 26 października 2017 r., 

- dotyczy działek o numerach: 847/2, 848/2, 848/3, 849/1, 861, 952, 873/1 w obrębie W-46 i W-891. 

Treść uwagi: 

- sprzeciw wobec przeznaczenia działek na zabudowę i nowo planowane drogi; 

- przeznaczenie działek pod tereny zieleni ogólnodostępnej; 

- pozostawienie rekreacyjnego charakteru działki 847/2; 
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- sprzeciw wobec przedłużenia ulicy Pomorskiej; 

- sprzeciw wobec przekierowania ruchu z głównego skrzyżowania do osiedla zabudowy jednorodzinnej. 

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta Łodzi. 

Wyjaśnienie:  

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę w zakresie przeznaczenia działek o numerach: 848/3, 849/1, 
873/1 i częściowo 847/2 pod tereny zieleni ogólnodostępnej urządzonej oraz pozostawienia rekreacyjnego 
charakteru części działki o numerze 847/2. 

Nie uwzględnia się uwagi w zakresie przeznaczenia pozostałych działek pod tereny zieleni ogólnodostępnej, 
pozostawienia pozostałej części działki o numerze 847/2 w rekreacyjnym charakterze oraz sprzeciwu wobec 
przeznaczenia działek pod zabudowę i drogi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzone uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., określa 
kierunek zmian w przeznaczeniu działek, których dotyczy uwaga na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, „ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych”. 
W projekcie planu część działek - tam gdzie jest konieczne uzupełnienie wytworzonej struktury zabudowy - 
została przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Tam, gdzie nie było to konieczne, działki 
zostały przeznaczone pod zieleń urządzoną - zgodnie z istniejącym użytkowaniem lub funkcją, do której mogą 
być adaptowane. Na tych działkach możliwa jest realizacja ogólnodostępnego parku. 

Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie 
zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
układów komunikacji z koniecznością uwzględnienia wymagań ładu przestrzennego, czyli ukształtowania 
przestrzeni w sposób tworzący harmonijną całość, uwzględniając uwarunkowania kompozycyjno-estetyczne. 
Plan miejscowy musi zapewnić faktyczne zabezpieczenie interesów właścicieli nieruchomości nim objętych, 
w tym dostęp do drogi publicznej dla działek budowlanych (zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako działkę budowlaną definiuje się „nieruchomość 
gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz 
wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych 
wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego”). Mając na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi o potrzebie 
kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania 
transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa zasięg terenów zurbanizowanych wraz z systemem 
komunikacji opartym na sieci dróg publicznych. Projektowany przebieg dróg jest konsekwencją już 
istniejącego zagospodarowania. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny budowlane, usprawnia połączenia 
między terenami zurbanizowanymi i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy przy zwiększającej się 
liczbie mieszkańców osiedla. Przedłużenie ul. Pomarańczowej skomunikowane jest z pozostałymi ulicami 
osiedla Viewegera – Tatarczana. Projektowana obwodnica wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum osiedla. 

Nie można zidentyfikować działki W-891. 

Plan nie przewiduje przedłużenia ul. Pomorskiej. 

Uwaga nr 635 

- wpłynęła 30 października 2017 r., 

- dotyczy działki o numerze 345/4 w obrębie W-47. 

Treść uwagi: 

Składający uwagę informuje, że działka 345/4 ma szerokość 20 m a projektowana droga 71KDD ma być 
szerokości 10 m. Wyraża niepokój odnośnie możliwości przeznaczenia pozostałej części działki o szerokości 
10 m i długości ponad 70 m, pytając czy pozostała część działki jest również przeznaczona na wykup przez 
miasto Łódź. Stwierdza, że nie akceptuje podzielenia działki na dwie części i pozostawienie w jego posiadaniu 
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paska o szerokości 10 m oraz że „pozostała część działki znajdująca się poza liniami rozgraniczającymi drogę 
nie będzie mogła być swobodnie zagospodarowana zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego 
i w zgodzie z przepisami Prawo budowlane”. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 

Działka ma 25 m szerokości. Razem z przyległą działką o numerze ewidencyjnym 345/11 należącą również 
do wnoszącego uwagę, tworzą jedną nieruchomość, na której będzie możliwe, zgodnie z prawem budowlanym 
postawienie budynku o szerokości 11-12 m. 

Uwagi nr 636-662 o jednakowej treści, zostały rozpatrzone łącznie 

- wpłynęły 30 października 2017 r., 

- dotyczą całego obszaru objętego planem. 

Treść uwag: 

Składający uwagi wnoszą o: 

1) rezygnację z proponowanego układu dróg zbiorczych (2KDZ i 4KDZ); 

2) szybką realizację tzw. Pełnej obwodnicy Osiedla Nowosolna od strony południowej i wschodniej 
„omijającej” osiedle, której powstanie warunkuje brak potrzeby realizowania dróg zbiorczych (KDZ) 
w obszarze „wewnątrz” osiedla; 

3) rezygnację z funkcji placu centralnego 1.1.PP jako przestrzeni publicznej oraz realizacja tzw. 
„bezpiecznego skrzyżowania” jako głównego drogowego węzła komunikacyjnego w obszarze ścisłego centrum 
osiedla; 

4) korektę i zmniejszenie przyjętych zbyt wysokich parametrów intensywności zabudowy w obszarze 
centrum; 

5) ograniczenie liczby nowo projektowanych dróg oraz ich wzajemnych połączeń/skrzyżowań 
do koniecznego minimum; 

6) wykonanie analiz możliwości obsługi komunikacyjnej osiedla w oparciu o strukturę mieszaną 
historycznego układu promienistego (8 głównych ulic) oraz częściowych pierścieni/łącznic (bazując na tych już 
istniejących), bez potrzeby i konieczności realizacji pełnych ringów drogowych, co w konsekwencji 
zmniejszyłoby również koszty wykupu gruntów pod realizację nadmiernie rozbudowanej osiedlowej 
sieci/pajęczyny dróg publicznych; 

7) wskazanie na terenie osiedla obszarów z przeznaczeniem na realizację funkcji celu publicznego 
oraz wybór miejsc preferowanych pod konkretne rodzaje działalności; 

8) wyznaczenie w obszarze całego osiedla terenów z przeznaczeniem na osiedlowe funkcje RWO (rekreacja 
wypoczynek osiedlowy), z wykorzystaniem do tego celu terenów będących we władaniu Miasta lub 
posiadających taką potencjalną możliwość; 

9) uwzględnienie rozbudowy sieci transportu zbiorowego w obszarze osiedla; 

10) utrzymanie dominującego charakteru nowej zabudowy mieszkaniowej jako wolnostojącej 
rezydencjonalnej na dużych działkach w otoczeniu zieleni; 

11) uwzględnienie w zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego problematyki 
parkowania w centrum osiedla; 

12) podjęcie stosownych działań dotyczących ochrony konserwatorskiej, poprzez ponowną ocenę 
i weryfikację kwalifikacji obiektów znajdujących się w strefie centralnej osiedla; 

13) weryfikację prawidłowości zmiany przeznaczenia terenu w obszarze istniejącego boiska sportowego 
przy ul. Grabińskiej na funkcje mieszkaniową (część północna jednostki 2.2MN); 
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14) wnikliwe zapoznanie się z propozycjami mieszkańców zawartymi w treści powyższych uwag 
oraz załączniku graficznym (RYS_1), będącym ich integralną częścią. 

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwag. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta Łodzi. 

Wyjaśnienie:  

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi z punktów 1, 4, 8 i 14 oraz części punktu 3 dotyczącej 
zarezerwowania terenu pod przyszłe rozwiązania komunikacyjne. 

Nie uwzględnia się następujących uwag: 

ad 2) w zakresie szybkiej realizacji obwodnicy. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, plan nie przesądza o terminach realizacji przedsięwzięć. Ustalenia planu 
nie podlegają etapowaniu. Plan jest całościowym dokumentem, ustalającym docelowy sposób 
zagospodarowania nieruchomości. Ponadto obwodnica osiedla nie znajduje się w granicach planu, którego 
dotyczy uwaga. Niemniej jednak projekt planu nie przewiduje nowych dróg zbiorczych. Układ komunikacyjny 
osiedla opiera się na drogach dojazdowych i lokalnych, funkcje dróg zbiorczych będą nadal pełniły ulice, które 
obecnie przewodzą ruch tranzytowy. 

ad 3) w zakresie rezygnacji z funkcji terenu 1.1PP. Place oraz ulice są z definicji przestrzeniami 
publicznymi, a nieracjonalnym byłoby zastosowanie innego rozwiązania w miejscu funkcjonującego 
skrzyżowania. Wobec złożoności problematyki rozwiązania centralnego skrzyżowania na osiedlu Nowosolna 
oraz różnorodności oczekiwań mieszkańców, centralny plac został w planie przeprojektowany tak, aby 
zagwarantować możliwość zastosowania różnych wariantów rozwiązania komunikacyjnego przez zarządcę 
drogi - w tym również wyłączenia tego skrzyżowania z ruchu, w zależności od zmieniających się warunków 
funkcjonowania komunikacji na osiedlu. 

ad 5) i 6) w zakresie oparcia układu komunikacyjnego o istniejące drogi tranzytowe i dojazdowe drogi 
nieprzelotowe. Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 
wyznaczenie zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy układów komunikacji z koniecznością uwzględnienia wymagań ładu przestrzennego, czyli 
ukształtowania przestrzeni w sposób tworzący harmonijną całość, uwzględniając uwarunkowania 
kompozycyjno-estetyczne. Plan miejscowy musi przy tym zapewnić faktyczne zabezpieczenie interesów 
właścicieli nieruchomości nim objętych, w tym dostęp do drogi publicznej dla działek budowlanych (zgodnie 
z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako działkę 
budowlaną definiuje się „nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, 
dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi 
realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego”). Mając na 
uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
który stanowi o potrzebie kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu 
dążenia do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa zasięg terenów 
zurbanizowanych wraz z systemem komunikacji opartym na sieci dróg publicznych. Projektowany przebieg 
dróg jest konsekwencją już istniejącego zagospodarowania. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny budowlane, 
usprawnia połączenia między terenami zurbanizowanymi i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy przy 
zwiększającej się liczbie mieszkańców osiedla. Zaprojektowany przebieg dróg jest konsekwencją istniejącego 
zagospodarowania. Proponowane rozwiązanie oparte na drogach nieprzelotowych nie spełnia standardów 
projektowania układu komunikacyjnego. Ulice nieprzelotowe generują dłuższe trasy przejazdu i większy ruch 
samochodowy oraz wyższe koszty budowy i utrzymania infrastruktury. Układ pozostałych dróg w projekcie 
planu pozostał zachowany. Nowa sieć dróg będzie obsługiwała nowe tereny budowlane i jednocześnie 
odciążała istniejący układ drogowy, przy czym ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z centrum osiedla 
przez obwodnicę, a pozostałe drogi spowodują rozproszenie ruchu lokalnego. Miejsce na realizację 
komunikacji pieszej i rowerowej jest zarezerwowane w pasach drogowych wszystkich dróg. 

ad 7) w zakresie wskazania preferowanych rodzajów działalności na terenach usługowych. W planie są 
wskazane tereny pod usługi, nie wprowadza się ograniczeń co do rodzaju usług. Wskazywanie konkretnego 
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rodzaju działalności ingerowałoby nadmiernie w prawo własności i swobodę gospodarczą. Dolina rzeki nie jest 
terenem predysponowanym do zabudowy - inwestowanie w dolinie stwarza zagrożenie dla powstałych 
inwestycji oraz może wyrządzać szkody w środowisku. 

ad 9) w zakresie rozwoju komunikacji autobusowej. Budowa i funkcjonowanie sieci transportu zbiorowego 
leży poza zakresem planu miejscowego. 

ad 10) w zakresie utrzymania na osiedlu zabudowy rezydencjonalnej. W granicach osiedla wykształciły się 
różne typy zabudowy mieszkaniowej. Plan dopuszcza funkcjonowanie wyłącznie zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. O możliwości lokalizowania zabudowy wolnostojącej, bliźniaczej i szeregowej decydują 
przepisy odrębne dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Parametry zabudowy dla osiedla zostały ustalone w większości w oparciu o istniejące zagospodarowanie i są 
jego kontynuacją. Zwiększenie parametrów w części centralnej osiedla wynika z jego docelowej funkcji bufora 
między zabudową usługową i mieszkaniową. Z uwagi na potrzebę kształtowania ładu przestrzennego tereny te 
predysponowane są do większej intensywności zabudowy (zwłaszcza wobec lokalizowania zabudowy 
szeregowej na obrzeżach osiedla). Przy określaniu rodzaju i wskaźników zabudowy nadrzędną sprawą jest 
uwzględnienie wymagań ładu przestrzennego, tj. kształtowanie przestrzeni w sposób tworzący harmonijną 
całość, uwzględniający m.in. uwarunkowania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze i kompozycyjno-
estetyczne. 

ad 11) w zakresie uwzględnienia problematyki parkowania w centrum osiedla. Plan miejscowy ustala 
warunki zapewnienia miejsc parkingowym przez inwestorów, również na terenach centralnych. Ponadto 
zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, obecnie 
istniejący parking może nadal pozostać parkingiem. 

ad 12) w zakresie weryfikacji kwalifikacji obiektów znajdujących w ewidencji zabytków. W gminnej 
ewidencji zabytków ujęte są zabytki wyznaczone przez Prezydenta Miasta w porozumieniu z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. Problematyka zasadności ujęcia zabytku w ewidencji znajduje się poza zakresem 
planu miejscowego. 

ad 13) w zakresie pozostawienia funkcji sportowej na terenie boiska. Plan miejscowy ustala warunki 
zabudowy, zgodnie ze wskazaniami Studium. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, obecnie istniejące boisko może nadal pełnić swoje funkcje. 

Uwagi nr 663-681 o jednakowej treści, zostały rozpatrzone łącznie 

- wpłynęły 30 października 2017 r. 

- dotyczą całego obszaru objętego planem. 

Treść uwag: 

Składający uwagi wnoszą o: 

1) rezygnację z proponowanego układu dróg zbiorczych (2KDZ i 4KDZ); 

2) szybką realizację tzw. Pełnej obwodnicy Osiedla Nowosolna od strony południowej i wschodniej 
„omijającej” osiedle, której powstanie warunkuje brak potrzeby realizowania dróg zbiorczych (KDZ) 
w obszarze „wewnątrz” osiedla; 

3) rezygnację z funkcji placu centralnego 1.1.PP jako przestrzeni publicznej oraz realizacja tzw. 
„bezpiecznego skrzyżowania” jako głównego drogowego węzła komunikacyjnego w obszarze ścisłego centrum 
osiedla; 

4) korektę i zmniejszenie przyjętych zbyt wysokich parametrów intensywności zabudowy w obszarze 
centrum; 

5) ograniczenie liczby nowo projektowanych dróg oraz ich wzajemnych połączeń/skrzyżowań 
do koniecznego minimum; 

6) wykonanie analiz możliwości obsługi komunikacyjnej osiedla w oparciu o strukturę mieszaną 
historycznego układu promienistego (8 głównych ulic) oraz częściowych pierścieni/łącznic (bazując na tych już 
istniejących), bez potrzeby i konieczności realizacji pełnych ringów drogowych, co w konsekwencji 
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zmniejszyłoby również koszty wykupu gruntów pod realizację nadmiernie rozbudowanej osiedlowej 
sieci/pajęczyny dróg publicznych; 

7) wskazanie na terenie osiedla obszarów z przeznaczeniem na realizację funkcji celu publicznego oraz 
wybór miejsc preferowanych pod konkretne rodzaje działalności; 

8) wyznaczenie w obszarze całego osiedla terenów z przeznaczeniem na osiedlowe funkcje RWO (rekreacja 
wypoczynek osiedlowy), z wykorzystaniem do tego celu terenów będących we władaniu Miasta lub 
posiadających taką potencjalną możliwość; 

9) utrzymanie dominującego charakteru nowej zabudowy mieszkaniowej jako wolnostojącej 
rezydencjonalnej na dużych działkach w otoczeniu zieleni. 

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwag. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta Łodzi. 

Wyjaśnienie:  

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi z punktów 1, 4, 8 i 14 oraz części punktu 3 dotyczącej 
zarezerwowania terenu pod przyszłe rozwiązania komunikacyjne. 

Nie uwzględnia się następujących uwag: 

ad 2) w zakresie szybkiej realizacji obwodnicy. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, plan nie przesądza o terminach realizacji przedsięwzięć. Ustalenia planu 
nie podlegają etapowaniu. Plan jest całościowym dokumentem, ustalającym docelowy sposób 
zagospodarowania nieruchomości. Ponadto obwodnica osiedla nie znajduje się w granicach planu, którego 
dotyczy uwaga. Niemniej jednak projekt planu nie przewiduje nowych dróg zbiorczych. Układ komunikacyjny 
osiedla opiera się na drogach dojazdowych i lokalnych, funkcje dróg zbiorczych będą nadal pełniły ulice, które 
obecnie przewodzą ruch tranzytowy. 

ad 3) w zakresie rezygnacji z funkcji terenu 1.1PP. Place oraz ulice są z definicji przestrzeniami 
publicznymi, a nieracjonalnym byłoby zastosowanie innego rozwiązania w miejscu funkcjonującego 
skrzyżowania. Wobec złożoności problematyki rozwiązania centralnego skrzyżowania na osiedlu Nowosolna 
oraz różnorodności oczekiwań mieszkańców, centralny plac został w planie przeprojektowany tak, aby 
zagwarantować możliwość zastosowania różnych wariantów rozwiązania komunikacyjnego przez zarządcę 
drogi - w tym również wyłączenia tego skrzyżowania z ruchu, w zależności od zmieniających się warunków 
funkcjonowania komunikacji na osiedlu. 

ad 5) i 6) w zakresie oparcia układu komunikacyjnego o istniejące drogi tranzytowe i dojazdowe drogi 
nieprzelotowe. Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 
wyznaczenie zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy układów komunikacji z koniecznością uwzględnienia wymagań ładu przestrzennego, czyli 
ukształtowania przestrzeni w sposób tworzący harmonijną całość, uwzględniając uwarunkowania 
kompozycyjno-estetyczne. Plan miejscowy musi przy tym zapewnić faktyczne zabezpieczenie interesów 
właścicieli nieruchomości nim objętych, w tym dostęp do drogi publicznej dla działek budowlanych (zgodnie 
z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako działkę 
budowlaną definiuje się „nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, 
dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi 
realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego”). Mając na 
uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
który stanowi o potrzebie kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu 
dążenia do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa zasięg terenów 
zurbanizowanych wraz z systemem komunikacji opartym na sieci dróg publicznych. Projektowany przebieg 
dróg jest konsekwencją już istniejącego zagospodarowania. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny budowlane, 
usprawnia połączenia między terenami zurbanizowanymi i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy przy 
zwiększającej się liczbie mieszkańców osiedla. Zaprojektowany przebieg dróg jest konsekwencją istniejącego 
zagospodarowania. Proponowane rozwiązanie oparte na drogach nieprzelotowych nie spełnia standardów 
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projektowania układu komunikacyjnego. Ulice nieprzelotowe generują dłuższe trasy przejazdu i większy ruch 
samochodowy oraz wyższe koszty budowy i utrzymania infrastruktury. Układ pozostałych dróg w projekcie 
planu pozostał zachowany. Nowa sieć dróg będzie obsługiwała nowe tereny budowlane i jednocześnie 
odciążała istniejący układ drogowy, przy czym ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z centrum osiedla 
przez obwodnicę, a pozostałe drogi spowodują rozproszenie ruchu lokalnego. Miejsce na realizację 
komunikacji pieszej i rowerowej jest zarezerwowane w pasach drogowych wszystkich dróg. 

ad 7) w zakresie wskazania preferowanych rodzajów działalności na terenach usługowych. W planie są 
wskazane tereny pod usługi, nie wprowadza się ograniczeń co do rodzaju usług. Wskazywanie konkretnego 
rodzaju działalności ingerowałoby nadmiernie w prawo własności i swobodę gospodarczą. Dolina rzeki nie jest 
terenem predysponowanym do zabudowy - inwestowanie w dolinie stwarza zagrożenie dla powstałych 
inwestycji oraz może wyrządzać szkody w środowisku. 

ad 9) w zakresie utrzymania na osiedlu zabudowy rezydencjonalnej. W granicach osiedla wykształciły się 
różne typy zabudowy mieszkaniowej. Plan dopuszcza funkcjonowanie wyłącznie zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. O możliwości lokalizowania zabudowy wolnostojącej, bliźniaczej i szeregowej decydują 
przepisy odrębne dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Parametry zabudowy dla osiedla zostały ustalone w większości w oparciu o istniejące zagospodarowanie i są 
jego kontynuacją. Zwiększenie parametrów w części centralnej osiedla wynika z jego docelowej funkcji bufora 
między zabudową usługową i mieszkaniową. Z uwagi na potrzebę kształtowania ładu przestrzennego tereny te 
predysponowane są do większej intensywności zabudowy (zwłaszcza wobec lokalizowania zabudowy 
szeregowej na obrzeżach osiedla). Przy określaniu rodzaju i wskaźników zabudowy nadrzędną sprawą jest 
uwzględnienie wymagań ładu przestrzennego, tj. kształtowanie przestrzeni w sposób tworzący harmonijną 
całość, uwzględniający m.in. uwarunkowania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze i kompozycyjno-
estetyczne. 

Uwaga nr 683 

- wpłynęła 30 października 2017 r., 

- dotyczy działki o numerze 70/50 w obrębie W-46. 

Treść uwagi: 

Składająca uwagę wnosi o przeznaczenie działki o numerze 70/50 pod budownictwo mieszkaniowe 
rezydencjonalne. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Łodzi przyjętym uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione 
uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., działka o numerze 70/50, obręb W-46, 
znajduje się w granicach terenów zieleni urządzonej o powierzchni minimum 3 ha i dolin rzecznych w strefie 
zurbanizowanej (Z). Tereny (Z) zieleni urządzonej i dolin rzecznych obejmują obszary dopełniające system 
przyrodniczy oraz dodatkowo pełnią rolę rekreacyjno-społeczną i klimatyczno-biologiczną. Na tych terenach 
obowiązuje zachowanie niezabudowanych odcinków dolin rzecznych jako wolnych od zabudowy. Zgodnie 
z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, „ustalenia 
studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych”. Projekt miejscowego planu 
został opracowany zgodnie z zapisami „Studium”. Głównymi celami opracowania projektu planu jest 
wprowadzenie regulacji gwarantujących kształtowanie ładu przestrzennego, w tym ochrona obszaru 
przed niekontrolowaną zabudową oraz ochrona przed urbanizacją terenów wspierających system ekologiczny 
Miasta – terenów doliny rzeki. 

Uwagi nr: 684-710 o jednakowej treści, zostały rozpatrzone łącznie 

- wpłynęły 30 października 2017 r., 

- dotyczą całego obszaru objętego planem. 

Treść uwag: 
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Składający uwagi wnoszą o: 

1) rezygnację z proponowanego układu dróg zbiorczych (2KDZ i 4KDZ); 

2) szybką realizację tzw. Pełnej obwodnicy Osiedla Nowosolna od strony południowej i wschodniej 
„omijającej” osiedle, której powstanie warunkuje brak potrzeby realizowania dróg zbiorczych (KDZ) 
w obszarze „wewnątrz” osiedla; 

3) rezygnację z funkcji placu centralnego 1.1.PP jako przestrzeni publicznej oraz realizacja tzw. 
„bezpiecznego skrzyżowania” jako głównego drogowego węzła komunikacyjnego w obszarze ścisłego centrum 
osiedla; 

4) korektę i zmniejszenie przyjętych zbyt wysokich parametrów intensywności zabudowy w obszarze 
centrum; 

5) ograniczenie liczby nowo projektowanych dróg oraz ich wzajemnych połączeń/skrzyżowań 
do koniecznego minimum; 

6) wykonanie analiz możliwości obsługi komunikacyjnej osiedla w oparciu o strukturę mieszaną 
historycznego układu promienistego (8 głównych ulic) oraz częściowych pierścieni/łącznic (bazując na tych już 
istniejących), bez potrzeby i konieczności realizacji pełnych ringów drogowych, co w konsekwencji 
zmniejszyłoby również koszty wykupu gruntów pod realizację nadmiernie rozbudowanej osiedlowej 
sieci/pajęczyny dróg publicznych; 

7) wskazanie na terenie osiedla obszarów z przeznaczeniem na realizację funkcji celu publicznego oraz 
wybór miejsc preferowanych pod konkretne rodzaje działalności; 

8) wyznaczenie w obszarze całego osiedla terenów z przeznaczeniem na osiedlowe funkcje RWO (rekreacja 
wypoczynek osiedlowy), z wykorzystaniem do tego celu terenów będących we władaniu Miasta lub 
posiadających taką potencjalną możliwość; 

9) uwzględnienie rozbudowy sieci transportu zbiorowego w obszarze osiedla; 

10) utrzymanie dominującego charakteru nowej zabudowy mieszkaniowej jako wolnostojącej 
rezydencjonalnej na dużych działkach w otoczeniu zieleni; 

11) uwzględnienie w zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego problematyki 
parkowania w centrum osiedla; 

12) podjęcie stosownych działań dotyczących ochrony konserwatorskiej, poprzez ponowną ocenę 
i weryfikację kwalifikacji obiektów znajdujących się w strefie centralnej osiedla; 

13) weryfikację prawidłowości zmiany przeznaczenia terenu w obszarze istniejącego boiska sportowego 
przy ul. Grabińskiej na funkcje mieszkaniową (część północna jednostki 2.2MN); 

14) wnikliwe zapoznanie się z propozycjami mieszkańców zawartymi w treści powyższych uwag 
oraz załączniku graficznym (RYS_1), będącym ich integralną częścią. 

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwag. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta Łodzi. 

Wyjaśnienie:  

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi z punktów 1, 4, 8 i 14 oraz części punktu 3 dotyczącej 
zarezerwowania terenu pod przyszłe rozwiązania komunikacyjne. 

Nie uwzględnia się następujących uwag: 

ad 2) w zakresie szybkiej realizacji obwodnicy. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, plan nie przesądza o terminach realizacji przedsięwzięć. Ustalenia planu 
nie podlegają etapowaniu. Plan jest całościowym dokumentem, ustalającym docelowy sposób 
zagospodarowania nieruchomości. Ponadto obwodnica osiedla nie znajduje się w granicach planu, którego 
dotyczy uwaga. Niemniej jednak projekt planu nie przewiduje nowych dróg zbiorczych. Układ komunikacyjny 
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osiedla opiera się na drogach dojazdowych i lokalnych, funkcje dróg zbiorczych będą nadal pełniły ulice, które 
obecnie przewodzą ruch tranzytowy. 

ad 3) w zakresie rezygnacji z funkcji terenu 1.1PP. Place oraz ulice są z definicji przestrzeniami 
publicznymi, a nieracjonalnym byłoby zastosowanie innego rozwiązania w miejscu funkcjonującego 
skrzyżowania. Wobec złożoności problematyki rozwiązania centralnego skrzyżowania na osiedlu Nowosolna 
oraz różnorodności oczekiwań mieszkańców, centralny plac został w planie przeprojektowany tak, aby 
zagwarantować możliwość zastosowania różnych wariantów rozwiązania komunikacyjnego przez zarządcę 
drogi - w tym również wyłączenia tego skrzyżowania z ruchu, w zależności od zmieniających się warunków 
funkcjonowania komunikacji na osiedlu. 

ad 5) i 6) w zakresie oparcia układu komunikacyjnego o istniejące drogi tranzytowe i dojazdowe drogi 
nieprzelotowe. Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 
wyznaczenie zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy układów komunikacji z koniecznością uwzględnienia wymagań ładu przestrzennego, czyli 
ukształtowania przestrzeni w sposób tworzący harmonijną całość, uwzględniając uwarunkowania 
kompozycyjno-estetyczne. Plan miejscowy musi przy tym zapewnić faktyczne zabezpieczenie interesów 
właścicieli nieruchomości nim objętych, w tym dostęp do drogi publicznej dla działek budowlanych (zgodnie 
z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako działkę 
budowlaną definiuje się „nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, 
dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi 
realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego”). Mając na 
uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
który stanowi o potrzebie kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu 
dążenia do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa zasięg terenów 
zurbanizowanych wraz z systemem komunikacji opartym na sieci dróg publicznych. Projektowany przebieg 
dróg jest konsekwencją już istniejącego zagospodarowania. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny budowlane, 
usprawnia połączenia między terenami zurbanizowanymi i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy przy 
zwiększającej się liczbie mieszkańców osiedla. Zaprojektowany przebieg dróg jest konsekwencją istniejącego 
zagospodarowania. Proponowane rozwiązanie oparte na drogach nieprzelotowych nie spełnia standardów 
projektowania układu komunikacyjnego. Ulice nieprzelotowe generują dłuższe trasy przejazdu i większy ruch 
samochodowy oraz wyższe koszty budowy i utrzymania infrastruktury. Układ pozostałych dróg w projekcie 
planu pozostał zachowany. Nowa sieć dróg będzie obsługiwała nowe tereny budowlane i jednocześnie 
odciążała istniejący układ drogowy, przy czym ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z centrum osiedla 
przez obwodnicę, a pozostałe drogi spowodują rozproszenie ruchu lokalnego. Miejsce na realizację 
komunikacji pieszej i rowerowej jest zarezerwowane w pasach drogowych wszystkich dróg. 

ad 7) w zakresie wskazania preferowanych rodzajów działalności na terenach usługowych. W planie są 
wskazane tereny pod usługi, nie wprowadza się ograniczeń co do rodzaju usług. Wskazywanie konkretnego 
rodzaju działalności ingerowałoby nadmiernie w prawo własności i swobodę gospodarczą. Dolina rzeki nie jest 
terenem predysponowanym do zabudowy - inwestowanie w dolinie stwarza zagrożenie dla powstałych 
inwestycji oraz może wyrządzać szkody w środowisku. 

ad 9) w zakresie rozwoju komunikacji autobusowej. Budowa i funkcjonowanie sieci transportu zbiorowego 
leży poza zakresem planu miejscowego. 

ad 10) w zakresie utrzymania na osiedlu zabudowy rezydencjonalnej. W granicach osiedla wykształciły się 
różne typy zabudowy mieszkaniowej. Plan dopuszcza funkcjonowanie wyłącznie zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. O możliwości lokalizowania zabudowy wolnostojącej, bliźniaczej i szeregowej decydują 
przepisy odrębne dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Parametry zabudowy dla osiedla zostały ustalone w większości w oparciu o istniejące zagospodarowanie i są 
jego kontynuacją. Zwiększenie parametrów w części centralnej osiedla wynika z jego docelowej funkcji bufora 
między zabudową usługową i mieszkaniową. Z uwagi na potrzebę kształtowania ładu przestrzennego tereny te 
predysponowane są do większej intensywności zabudowy (zwłaszcza wobec lokalizowania zabudowy 
szeregowej na obrzeżach osiedla). Przy określaniu rodzaju i wskaźników zabudowy nadrzędną sprawą jest 
uwzględnienie wymagań ładu przestrzennego, tj. kształtowanie przestrzeni w sposób tworzący harmonijną 
całość, uwzględniający m.in. uwarunkowania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze i kompozycyjno-
estetyczne. 
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ad 11) w zakresie uwzględnienia problematyki parkowania w centrum osiedla. Plan miejscowy ustala 
warunki zapewnienia miejsc parkingowym przez inwestorów, również na terenach centralnych. Ponadto 
zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, obecnie 
istniejący parking może nadal pozostać parkingiem. 

ad 12) w zakresie weryfikacji kwalifikacji obiektów znajdujących w ewidencji zabytków. W gminnej 
ewidencji zabytków ujęte są zabytki wyznaczone przez Prezydenta Miasta w porozumieniu z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. Problematyka zasadności ujęcia zabytku w ewidencji znajduje się poza zakresem 
planu miejscowego. 

ad 13) w zakresie pozostawienia funkcji sportowej na terenie boiska. Plan miejscowy ustala warunki 
zabudowy, zgodnie ze wskazaniami Studium. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, obecnie istniejące boisko może nadal pełnić swoje funkcje. 

Uwagi nr: 711 i 714 o jednakowej treści, zostały rozpatrzone łącznie 

- wpłynęły 30 października 2017 r., 

- dotyczą działki o numerze 244/1 w obrębie W-45. 

Treść uwag: 

1) naruszenie ustalenia obowiązującego Studium, które nie przewiduje wyłączenia z ruchu tranzytowego 
okolic rynku Nowosolna w śladzie dróg 1KDZ, 2KDZ, 4KDZ; 

2) brak zgody na poszerzenie ulicy Kasprowicza, kosztem działki o numerze 244/1; 

3) brak zgody na zaprojektowanie placu publicznego w centralnej części osiedla; 

4) brak zgody na projektowanie niepotrzebnej ilości nowych dróg; 

5) brak zgody na teren komunikacji 2.5 KDW; 

6) brak zgody na dopuszczenie lokalizowania budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej 
na terenach: 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN; 

7) ustalenie wskaźnika powierzchni zabudowy dla terenów: 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 
2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na max. 30%; 

8) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy dla terenów: 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 
2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na max. 0.6; 

9) ustalenie wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej dla terenów: 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 
2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na min. 40%; 

10) ustalenie minimalnej powierzchni działek dla terenów: 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 
2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na co najmniej 600 m²; 

11) wykreślenie z planu obiektu E2; 

12) zakwalifikowanie innych obszarów na projektowanym terenie jako UN (tereny usług nauki i oświaty). 

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwag. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta Łodzi. 

Wyjaśnienie:  

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi z punktów 2 i 5. 

Nie uwzględnia się następujących uwag: 

ad 1) w zakresie naruszenia ustaleń Studium dotyczących układu komunikacyjnego osiedla Nowosolna. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzone uchwałą 
Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., dopuszcza zmianę przebiegu dróg, pod warunkiem utrzymania 
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ciągłości systemu. Projekt planu zakłada prowadzenie głównego szlaku komunikacyjnego obwodnicą osiedla 
i ograniczenie ruchu tranzytowego w jego centrum. 

ad 3) w zakresie braku zgody na plac publiczny w centralnej części osiedla. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w planowaniu „uwzględnia się 
zwłaszcza wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, walory architektoniczne 
i krajobrazowe, wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego”. Poprzez ład przestrzenny rozumiane jest „takie 
ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach 
wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe 
i kompozycyjno-estetyczne”. Plac był centralnym punktem założenia urbanistycznego od momentu powstania 
osady. Należy podkreślić, że w innych uwagach mieszkańcy wyrażają potrzebę przestrzeni wspólnych, 
a usytuowany w centrum plac (centrum usług, w tym publicznych, komunikacji) taką funkcję pełni. 

ad 4) w zakresie braku zgody na projektowanie nowych dróg. Jednym z celów sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie zasięgu terenów inwestycyjnych przeznaczonych 
pod urbanizację, w tym terenów zabudowy mieszkaniowej oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy układu komunikacji. Plan miejscowy musi zabezpieczyć interesy właścicieli nieruchomości nim 
objętych, w tym dostępu do drogi publicznej dla działek budowlanych. Mając na uwadze 
art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który 
stanowi o potrzebie kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia 
do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa zasięg terenów 
zurbanizowanych wraz z systemem komunikacji opartym na sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje 
nowe tereny budowlane, usprawnia (skraca) połączenia między terenami zurbanizowanymi i jednocześnie 
odciąża istniejący układ drogowy przy zwiększającej się liczbie mieszkańców osiedla. Obwodnica wyprowadzi 
ruch tranzytowy z centrum osiedla, a pozostałe drogi spowodują rozproszenie ruchu lokalnego. 

ad 6) w zakresie zmiany dopuszczalnych form zabudowy jednorodzinnej na terenach: 2.1MN, 2.2MN, 
2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Znajdują się one na pograniczu 
zabudowy mieszkaniowej i centrum usługowego. Z uwagi na potrzebę kształtowania ładu przestrzennego 
tereny te predysponowane są do większej intensywności zabudowy (zwłaszcza wobec lokalizowania zabudowy 
szeregowej na obrzeżach osiedla). Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego jest wyznaczenie zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad 
modernizacji, rozbudowy i budowy układów komunikacji. Przy tym procesie, określając rodzaj zabudowy, 
nadrzędną sprawą jest uwzględnienie wymagań ładu przestrzennego, tj. kształtowanie przestrzeni w sposób 
tworzący harmonijną całość, uwzględniający m.in. uwarunkowania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze 
i kompozycyjno-estetyczne. 

ad 7) w zakresie obniżenia wskaźnika powierzchni zabudowy do 30% na terenach: 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 
2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Z uwagi na potrzebę kształtowania ładu 
przestrzennego tereny te predysponowane są do większej intensywności zabudowy. Wartość wskaźnika została 
zróżnicowana ze względu na powierzchnię działki i lokalizację terenu, tak aby docelowe gabaryty zabudowy na 
różnych terenach pozostały podobne i harmonijne. Wskaźnik większy niż 30% jest dopuszczalny na działkach 
o powierzchni mniejszej niż 600 m2. 

ad 8) w zakresie obniżenia wskaźnika intensywności zabudowy do maksimum 0,6 na terenach: 2.1MN, 
2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Z uwagi na potrzebę 
kształtowania ładu przestrzennego tereny te predysponowane są do większej intensywności zabudowy. Wartość 
wskaźnika zostanie jednak zróżnicowana ze względu na powierzchnię działki i lokalizację terenu, tak aby 
docelowe gabaryty zabudowy na różnych terenach pozostały podobne i harmonijne. Wskaźnik większy niż 0,6 
będzie dopuszczalny na działkach o powierzchni mniejszej niż 600 m2. 

ad 9) w zakresie podwyższenia wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej do minimum 40% na terenach: 
2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Z uwagi na 
potrzebę kształtowania ładu przestrzennego tereny te predysponowane są do większej intensywności 
zabudowy. Wartość wskaźnika zostanie jednak zróżnicowana ze względu na powierzchnię działki i lokalizację 
terenu, tak aby docelowe gabaryty zabudowy na różnych terenach pozostały podobne i harmonijne. Wskaźnik 
mniejszy niż 40% będzie dopuszczalny na działkach o powierzchni mniejszej niż 1 000 m2. 
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ad 10) w zakresie podwyższenia minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej do 600 m2 
na terenach: 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. 
Z uwagi na potrzebę kształtowania ładu przestrzennego tereny te predysponowane są do większej 
intensywności zabudowy. Wartość tego parametru zostanie jednak zróżnicowana ze względu na lokalizację 
terenu i w zależności od położenia będzie wynosiła 300 m2 albo 700, 1 000 lub 1 400 m2. 

ad 11) w zakresie wykreślenia z planu obiektu E2. W chwili rozpatrzenia przez Prezydenta Miasta Łodzi 
uwag do projektu planu budynek Szkoły Podstawowej Nr 202 zlokalizowany przy ul. Jugosłowiańskiej 2 był 
wpisany do gminnej ewidencji zabytków. W toku dalszej procedury planu obiekt ten został wykreślony 
z gminnej ewidencji zabytków, a więc konieczne stało się zaktualizowanie projektu planu poprzez usunięcie 
ustaleń ochronnych dla obiektu E2. Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, „w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się 
wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków”. W związku z powyższym uwaga o wykreślenie 
z planu obiektu E2 stała się bezprzedmiotowa. 

ad 12) w zakresie zakwalifikowania innych obszarów jako usługi nauki i oświaty. Zgodnie z ustaleniami 
planu, usługi nauki i oświaty można realizować na każdym terenie przeznaczonym pod usługi. Nie ma 
potrzeby, żeby wskazywać szczególne tereny. 

Uwagi nr: 712, 713 i 715 o jednakowej treści, zostały rozpatrzone łącznie 

- wpłynęły 30 października 2017 r., 

- dotyczą całego obszaru objętego planem. 

Treść uwag: 

1) naruszenie ustalenia obowiązującego Studium, które nie przewiduje wyłączenia z ruchu tranzytowego 
okolic rynku Nowosolna w śladzie dróg: 1KDZ, 2KDZ, 4KDZ; 

Nie wyrażają zgody na: 

2) brak zgody na poszerzenie ulic Kasprowicza, kosztem działki o numerze 244/2; 

3) brak zgody na zaprojektowanie placu publicznego w centralnej części osiedla; 

4) brak zgody na projektowanie niepotrzebnej ilości nowych dróg; 

5) brak zgody na teren komunikacji 2.5 KDW; 

6) brak zgody na dopuszczenie lokalizowania budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej 
na terenach: 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN; 

7) ustalenie wskaźnika powierzchni zabudowy dla terenów: 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 
2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na max. 30%; 

8) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy dla terenów: 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 
2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na max. 0.6; 

9) ustalenie wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej dla terenów: 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 
2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na min. 40%; 

10) ustalenie minimalnej powierzchni działek dla terenów: 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 
2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na co najmniej 600 m²; 

11) wykreślenie z planu obiektu E2; 

12) zakwalifikowanie innych obszarów na projektowanym terenie jako UN (tereny usług nauki i oświaty). 

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwag. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta Łodzi. 

Wyjaśnienie: 

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi z punktów 2 i 5. 
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Nie uwzględnia się następujących uwag: 

ad 1) w zakresie naruszenia ustaleń Studium dotyczących układu komunikacyjnego osiedla Nowosolna. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzone uchwałą 
Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., dopuszcza zmianę przebiegu dróg, pod warunkiem utrzymania 
ciągłości systemu. Projekt planu zakłada prowadzenie głównego szlaku komunikacyjnego obwodnicą osiedla 
i ograniczenie ruchu tranzytowego w jego centrum. 

ad 3) w zakresie braku zgody na plac publiczny w centralnej części osiedla. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w planowaniu „uwzględnia się 
zwłaszcza wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, walory architektoniczne 
i krajobrazowe, wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego”. Poprzez ład przestrzenny rozumiane jest „takie 
ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach 
wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe 
i kompozycyjno-estetyczne”. Plac był centralnym punktem założenia urbanistycznego od momentu powstania 
osady. Należy podkreślić, że w innych uwagach mieszkańcy wyrażają potrzebę przestrzeni wspólnych, 
a usytuowany w centrum plac (centrum usług, w tym publicznych, komunikacji) taką funkcję pełni. 

ad 4) w zakresie braku zgody na projektowanie nowych dróg. Jednym z celów sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie zasięgu terenów inwestycyjnych przeznaczonych 
pod urbanizację, w tym terenów zabudowy mieszkaniowej oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy układu komunikacji. Plan miejscowy musi zabezpieczyć interesy właścicieli nieruchomości nim 
objętych, w tym dostępu do drogi publicznej dla działek budowlanych. Mając na uwadze 
art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który 
stanowi o potrzebie kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia 
do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa zasięg terenów 
zurbanizowanych wraz z systemem komunikacji opartym na sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje 
nowe tereny budowlane, usprawnia (skraca) połączenia między terenami zurbanizowanymi i jednocześnie 
odciąża istniejący układ drogowy przy zwiększającej się liczbie mieszkańców osiedla. Obwodnica wyprowadzi 
ruch tranzytowy z centrum osiedla, a pozostałe drogi spowodują rozproszenie ruchu lokalnego. 

ad 6) w zakresie zmiany dopuszczalnych form zabudowy jednorodzinnej na terenach: 2.1MN, 2.2MN, 
2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Znajdują się one na pograniczu 
zabudowy mieszkaniowej i centrum usługowego. Z uwagi na potrzebę kształtowania ładu przestrzennego 
tereny te predysponowane są do większej intensywności zabudowy (zwłaszcza wobec lokalizowania zabudowy 
szeregowej na obrzeżach osiedla). Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego jest wyznaczenie zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad 
modernizacji, rozbudowy i budowy układów komunikacji. Przy tym procesie, określając rodzaj zabudowy, 
nadrzędną sprawą jest uwzględnienie wymagań ładu przestrzennego, tj. kształtowanie przestrzeni w sposób 
tworzący harmonijną całość, uwzględniający m.in. uwarunkowania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze 
i kompozycyjno-estetyczne. 

ad 7) w zakresie obniżenia wskaźnika powierzchni zabudowy do 30% na terenach: 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 
2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Z uwagi na potrzebę kształtowania ładu 
przestrzennego tereny te predysponowane są do większej intensywności zabudowy. Wartość wskaźnika została 
zróżnicowana ze względu na powierzchnię działki i lokalizację terenu, tak aby docelowe gabaryty zabudowy na 
różnych terenach pozostały podobne i harmonijne. Wskaźnik większy niż 30% jest dopuszczalny na działkach 
o powierzchni mniejszej niż 600 m2. 

ad 8) w zakresie obniżenia wskaźnika intensywności zabudowy do maksimum 0,6 na terenach: 2.1MN, 
2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Z uwagi na potrzebę 
kształtowania ładu przestrzennego tereny te predysponowane są do większej intensywności zabudowy. Wartość 
wskaźnika zostanie jednak zróżnicowana ze względu na powierzchnię działki i lokalizację terenu, tak aby 
docelowe gabaryty zabudowy na różnych terenach pozostały podobne i harmonijne. Wskaźnik większy niż 0,6 
będzie dopuszczalny na działkach o powierzchni mniejszej niż 600 m2. 

ad 9) w zakresie podwyższenia wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej do minimum 40% na terenach: 
2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Z uwagi na 
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potrzebę kształtowania ładu przestrzennego tereny te predysponowane są do większej intensywności 
zabudowy. Wartość wskaźnika zostanie jednak zróżnicowana ze względu na powierzchnię działki i lokalizację 
terenu, tak aby docelowe gabaryty zabudowy na różnych terenach pozostały podobne i harmonijne. Wskaźnik 
mniejszy niż 40% będzie dopuszczalny na działkach o powierzchni mniejszej niż 1 000 m2. 

ad 10) w zakresie podwyższenia minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej do 600 m2 
na terenach: 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. 
Z uwagi na potrzebę kształtowania ładu przestrzennego tereny te predysponowane są do większej 
intensywności zabudowy. Wartość tego parametru zostanie jednak zróżnicowana ze względu na lokalizację 
terenu i w zależności od położenia będzie wynosiła 300 m2 albo 700, 1 000 lub 1 400 m2. 

ad 11) w zakresie wykreślenia z planu obiektu E2. W chwili rozpatrzenia przez Prezydenta Miasta Łodzi 
uwag do projektu planu budynek Szkoły Podstawowej Nr 202 zlokalizowany przy ul. Jugosłowiańskiej 2 był 
wpisany do gminnej ewidencji zabytków. W toku dalszej procedury planu obiekt ten został wykreślony 
z gminnej ewidencji zabytków, a więc konieczne stało się zaktualizowanie projektu planu poprzez usunięcie 
ustaleń ochronnych dla obiektu E2. Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, „w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się 
wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków”. W związku z powyższym uwaga o wykreślenie 
z planu obiektu E2 stała się bezprzedmiotowa. 

ad 12) w zakresie zakwalifikowania innych obszarów jako usługi nauki i oświaty. Zgodnie z ustaleniami 
planu, usługi nauki i oświaty można realizować na każdym terenie przeznaczonym pod usługi. Nie ma 
potrzeby, żeby wskazywać szczególne tereny. 

Uwagi nr: 803-820, 988, 993 o jednakowej treści, zostały rozpatrzone łącznie 

- wpłynęły: uwagi: 803-9820 - 30 października 2017 r., uwagi: 988 i 993 wpłynęły 31 października 2017 r., 

- dotyczą obrębów W-45, W-46, W-47, W-48. 

Treść uwag: 

1) naruszenie ustalenia obowiązującego Studium, które nie przewiduje wyłączenia z ruchu tranzytowego 
okolic rynku Nowosolna i przekierowanie go na układ dróg 1KDZ, 2KDZ, 4KDZ; 

2) brak zgody na obniżenie klasy drogi w ulicy Brzezińskiej od ul. Margaretek do skrzyżowania z 4KDZ; 

3) brak zgody na utrzymanie klasy KDZ ulic Margaretek, Peoniowej, 4KDZ i Nenckiego; 

4) brak zgody na projektowanie niepotrzebnej ilości nowych dróg; 

5) brak zgody na zaprojektowanie placu publicznego w centralnej części osiedla; 

6) brak zgody na teren komunikacji 2.5 KDW; 

7) brak zgody na dopuszczenie lokalizowania budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej 
na terenach: 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN; 

8) ustalenie wskaźnika powierzchni zabudowy dla terenów: 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 
2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na max. 30%; 

9) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy dla terenów: 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 
2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na max. 0.6; 

10) ustalenie wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej dla terenów: 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 
2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na min. 40%; 

11) ustalenie minimalnej powierzchni działek dla terenów: 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 
2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na co najmniej 600 m²; 

12) wykreślenie z planu obiektu E2; 

13) zakwalifikowanie innych obszarów na projektowanym terenie jako UN (tereny usług nauki i oświaty). 

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwag. 
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Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta Łodzi. 

Wyjaśnienie:  

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi z punktów 2, 3 i 6. 

Nie uwzględnia się następujących uwag: 

ad 1) w zakresie naruszenia ustaleń Studium dotyczących układu komunikacyjnego osiedla Nowosolna. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzone uchwałą 
Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., dopuszcza zmianę przebiegu dróg, pod warunkiem utrzymania 
ciągłości systemu. Projekt planu zakłada prowadzenie głównego szlaku komunikacyjnego obwodnicą osiedla 
i ograniczenie ruchu tranzytowego w jego centrum. 

ad 4) w zakresie braku zgody na projektowanie nowych dróg. Jednym z celów sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie zasięgu terenów inwestycyjnych przeznaczonych 
pod urbanizację, w tym terenów zabudowy mieszkaniowej oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy układu komunikacji. Plan miejscowy musi zabezpieczyć interesy właścicieli nieruchomości nim 
objętych, w tym dostępu do drogi publicznej dla działek budowlanych. Mając na uwadze 
art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który 
stanowi o potrzebie kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia 
do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa zasięg terenów 
zurbanizowanych wraz z systemem komunikacji opartym na sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje 
nowe tereny budowlane, usprawnia (skraca) połączenia między terenami zurbanizowanymi i jednocześnie 
odciąża istniejący układ drogowy przy zwiększającej się liczbie mieszkańców osiedla. Obwodnica wyprowadzi 
ruch tranzytowy z centrum osiedla, a pozostałe drogi spowodują rozproszenie ruchu lokalnego. 

ad 5) w zakresie braku zgody na plac publiczny w centralnej części osiedla. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w planowaniu „uwzględnia się 
zwłaszcza wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, walory architektoniczne 
i krajobrazowe, wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego”. Poprzez ład przestrzenny rozumiane jest „takie 
ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach 
wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe 
i kompozycyjno-estetyczne”. Plac był centralnym punktem założenia urbanistycznego od momentu powstania 
osady. Należy podkreślić, że w innych uwagach mieszkańcy wyrażają potrzebę przestrzeni wspólnych, 
a usytuowany w centrum plac (centrum usług, w tym publicznych, komunikacji) taką funkcję pełni. 

ad 7) w zakresie zmiany dopuszczalnych form zabudowy jednorodzinnej na terenach: 2.1MN, 2.2MN, 
2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Znajdują się one na pograniczu 
zabudowy mieszkaniowej i centrum usługowego. Z uwagi na potrzebę kształtowania ładu przestrzennego 
tereny te predysponowane są do większej intensywności zabudowy (zwłaszcza wobec lokalizowania zabudowy 
szeregowej na obrzeżach osiedla). Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego jest wyznaczenie zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad 
modernizacji, rozbudowy i budowy układów komunikacji. Przy tym procesie, określając rodzaj zabudowy, 
nadrzędną sprawą jest uwzględnienie wymagań ładu przestrzennego, tj. kształtowanie przestrzeni w sposób 
tworzący harmonijną całość, uwzględniający m.in. uwarunkowania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze 
i kompozycyjno-estetyczne. 

ad 8) w zakresie obniżenia wskaźnika powierzchni zabudowy do 30% na terenach: 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 
2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Z uwagi na potrzebę kształtowania ładu 
przestrzennego tereny te predysponowane są do większej intensywności zabudowy. Wartość wskaźnika została 
zróżnicowana ze względu na powierzchnię działki i lokalizację terenu tak, aby docelowe gabaryty zabudowy na 
różnych terenach pozostały podobne i harmonijne. Wskaźnik większy niż 30% jest dopuszczalny na działkach 
o powierzchni mniejszej niż 600 m2. 

ad 9) w zakresie obniżenia wskaźnika intensywności zabudowy do maksimum 0,6 na terenach: 2.1MN, 
2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Z uwagi na potrzebę 
kształtowania ładu przestrzennego tereny te predysponowane są do większej intensywności zabudowy. Wartość 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 138 – Poz. 5802



wskaźnika zostanie jednak zróżnicowana ze względu na powierzchnię działki i lokalizację terenu, tak aby 
docelowe gabaryty zabudowy na różnych terenach pozostały podobne i harmonijne. Wskaźnik większy niż 0,6 
będzie dopuszczalny na działkach o powierzchni mniejszej niż 600 m2. 

ad 10) w zakresie podwyższenia wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej do minimum 40% na terenach: 
2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Z uwagi na 
potrzebę kształtowania ładu przestrzennego tereny te predysponowane są do większej intensywności 
zabudowy. Wartość wskaźnika zostanie jednak zróżnicowana ze względu na powierzchnię działki i lokalizację 
terenu, tak aby docelowe gabaryty zabudowy na różnych terenach pozostały podobne i harmonijne. Wskaźnik 
mniejszy niż 40% będzie dopuszczalny na działkach o powierzchni mniejszej niż 1 000 m2. 

ad 11) w zakresie podwyższenia minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej do 600 m2 
na terenach: 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. 
Z uwagi na potrzebę kształtowania ładu przestrzennego tereny te predysponowane są do większej 
intensywności zabudowy. Wartość tego parametru zostanie jednak zróżnicowana ze względu na lokalizację 
terenu i w zależności od położenia będzie wynosiła 300 m2 albo 700, 1 000 lub 1 400 m2. 

ad 12) w zakresie wykreślenia z planu obiektu E2. W chwili rozpatrzenia przez Prezydenta Miasta Łodzi 
uwag do projektu planu budynek Szkoły Podstawowej Nr 202 zlokalizowany przy ul. Jugosłowiańskiej 2 był 
wpisany do gminnej ewidencji zabytków. W toku dalszej procedury planu obiekt ten został wykreślony 
z gminnej ewidencji zabytków, a więc konieczne stało się zaktualizowanie projektu planu poprzez usunięcie 
ustaleń ochronnych dla obiektu E2. Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, „w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się 
wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków”. W związku z powyższym uwaga o wykreślenie 
z planu obiektu E2 stała się bezprzedmiotowa. 

ad 13) w zakresie zakwalifikowania innych obszarów jako usługi nauki i oświaty. Zgodnie z ustaleniami 
planu, usługi nauki i oświaty można realizować na każdym terenie przeznaczonym pod usługi. Nie ma 
potrzeby, żeby wskazywać szczególne tereny. 

Uwaga nr 824 

- wpłynęła 31 października 2017 r., 

- dotyczy działki o numerze 302/3 w obrębie W-47. 

Treść uwagi: 

- przesunięcie linii zabudowy pierzejowej do linii garażu, poza działką pozostawienie linii zabudowy 
w zaproponowanym miejscu. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi.  

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 

Linia zabudowy pozostanie w tym samym miejscu. Poszerzenie pasa drogowego jest potrzebne 
na zmieszczenie chodników i podziemnej infrastruktury technicznej, co wynika z przepisów obowiązującego 
rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 oraz 
z 2019 r. poz. 1643 i 1696). Rozbudowa osiedla o nowe obszary inwestycyjne wymaga poprawy standardu 
i rozbudowy układu drogowego, celem zabezpieczenia podstawowego interesu właścicieli oraz pozostałych 
osób korzystających z dróg. Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego jest wyznaczenie zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad 
modernizacji, rozbudowy i budowy układów komunikacji. Linia zabudowy wytyczona w planie jest 
kontynuacją wytworzonej wzdłuż ul. Jugosłowiańskiej pierzei. Przesunięcie jej do frontu garażu 
spowodowałoby możliwość realizacji zabudowy w linii rozgraniczającej ulicy oraz kolidowałoby 
z kształtowaniem ładu przestrzennego. 

Uwagi nr: 825 i 826 o jednakowej treści, zostały rozpatrzone łącznie 

- wpłynęły 31 października 2017 r., 
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-  dotyczą całego obszaru objętego projektem planu. 

Treść uwag: 

1) naruszenie ustalenia obowiązującego Studium, które nie przewiduje wyłączenia z ruchu tranzytowego 
okolic rynku Nowosolna i przekierowanie go na układ dróg 1KDZ, 2KDZ, 4KDZ; 

2) brak zgody na obniżenie klasy drogi w ulicy Brzezińskiej od ul. Margaretek do skrzyżowania z 4KDZ; 

3) brak zgody na utrzymanie klasy KDZ ulic Margaretek, Peoniowej, 4 KDZ i Nenckiego; 

4) brak zgody na projektowanie niepotrzebnej ilości nowych dróg; 

5) brak zgody na zaprojektowanie placu publicznego w centralnej części osiedla; 

6) brak zgody na teren komunikacji 2.5 KDW; 

7) brak zgody na dopuszczenie lokalizowania budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na 
terenach: 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN; 

8) ustalenie wskaźnika powierzchni zabudowy dla terenów: 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 
2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na max. 30%; 

9) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy dla terenów: 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 
2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na max. 0.6; 

10) ustalenie wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej dla terenów: 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 
2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na min. 40%; 

11) ustalenie minimalnej powierzchni działek dla terenów: 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 
2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na co najmniej 600 m²; 

12) wykreślenie z planu obiektu E2; 

13) zakwalifikowanie innych obszarów na projektowanym terenie jako UN (tereny usług nauki i oświaty); 

14) Skorygowanie inwentaryzacji dla działki o numerze 848/3 i oznaczenie jej jako zalesionej; 

15) Zachowanie w części „Kierunki” leśnego i rekreacyjnego charakteru działek o numerach: 951, 952, 
873/1, 861, 849/1, 848/3, 848/2, 847/2. 

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwag. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta Łodzi. 

Wyjaśnienie:  

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi z punktów 2, 3 i 6. 

Nie uwzględnia się następujących uwag: 

ad 1) w zakresie naruszenia ustaleń Studium dotyczących układu komunikacyjnego osiedla Nowosolna. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzone uchwałą 
Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., dopuszcza zmianę przebiegu dróg, pod warunkiem utrzymania 
ciągłości systemu. Projekt planu zakłada prowadzenie głównego szlaku komunikacyjnego obwodnicą osiedla 
i ograniczenie ruchu tranzytowego w jego centrum. 

ad 4) w zakresie braku zgody na projektowanie nowych dróg. Jednym z celów sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie zasięgu terenów inwestycyjnych przeznaczonych 
pod urbanizację, w tym terenów zabudowy mieszkaniowej oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy układu komunikacji. Plan miejscowy musi zabezpieczyć interesy właścicieli nieruchomości nim 
objętych, w tym dostępu do drogi publicznej dla działek budowlanych. Mając na uwadze 
art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który 
stanowi o potrzebie kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia 
do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa zasięg terenów 
zurbanizowanych wraz z systemem komunikacji opartym na sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje 
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nowe tereny budowlane, usprawnia (skraca) połączenia między terenami zurbanizowanymi i jednocześnie 
odciąża istniejący układ drogowy przy zwiększającej się liczbie mieszkańców osiedla. Obwodnica wyprowadzi 
ruch tranzytowy z centrum osiedla, a pozostałe drogi spowodują rozproszenie ruchu lokalnego. 

ad 5) w zakresie braku zgody na plac publiczny w centralnej części osiedla. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w planowaniu „uwzględnia się 
zwłaszcza wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, walory architektoniczne 
i krajobrazowe, wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego”. Poprzez ład przestrzenny rozumiane jest „takie 
ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach 
wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe 
i kompozycyjno-estetyczne”. Plac był centralnym punktem założenia urbanistycznego od momentu powstania 
osady. Należy podkreślić, że w innych uwagach mieszkańcy wyrażają potrzebę przestrzeni wspólnych, 
a usytuowany w centrum plac (centrum usług, w tym publicznych, komunikacji) taką funkcję pełni. 

ad 7) w zakresie zmiany dopuszczalnych form zabudowy jednorodzinnej na terenach: 2.1MN, 2.2MN, 
2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Znajdują się one na pograniczu 
zabudowy mieszkaniowej i centrum usługowego. Z uwagi na potrzebę kształtowania ładu przestrzennego 
tereny te predysponowane są do większej intensywności zabudowy (zwłaszcza wobec lokalizowania zabudowy 
szeregowej na obrzeżach osiedla). Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego jest wyznaczenie zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad 
modernizacji, rozbudowy i budowy układów komunikacji. Przy tym procesie, określając rodzaj zabudowy, 
nadrzędną sprawą jest uwzględnienie wymagań ładu przestrzennego, tj. kształtowanie przestrzeni w sposób 
tworzący harmonijną całość, uwzględniający m.in. uwarunkowania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze 
i kompozycyjno-estetyczne. 

ad 8) w zakresie obniżenia wskaźnika powierzchni zabudowy do 30% na terenach: 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 
2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Z uwagi na potrzebę kształtowania ładu 
przestrzennego tereny te predysponowane są do większej intensywności zabudowy. Wartość wskaźnika została 
zróżnicowana ze względu na powierzchnię działki i lokalizację terenu, tak aby docelowe gabaryty zabudowy na 
różnych terenach pozostały podobne i harmonijne. Wskaźnik większy niż 30% jest dopuszczalny na działkach 
o powierzchni mniejszej niż 600 m2. 

ad 9) w zakresie obniżenia wskaźnika intensywności zabudowy do maksimum 0,6 na terenach: 2.1MN, 
2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Z uwagi na potrzebę 
kształtowania ładu przestrzennego tereny te predysponowane są do większej intensywności zabudowy. Wartość 
wskaźnika zostanie jednak zróżnicowana ze względu na powierzchnię działki i lokalizację terenu, tak aby 
docelowe gabaryty zabudowy na różnych terenach pozostały podobne i harmonijne. Wskaźnik większy niż 0,6 
będzie dopuszczalny na działkach o powierzchni mniejszej niż 600 m2. 

ad 10) w zakresie podwyższenia wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej do minimum 40% na terenach: 
2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Z uwagi na 
potrzebę kształtowania ładu przestrzennego tereny te predysponowane są do większej intensywności 
zabudowy. Wartość wskaźnika zostanie jednak zróżnicowana ze względu na powierzchnię działki i lokalizację 
terenu, tak aby docelowe gabaryty zabudowy na różnych terenach pozostały podobne i harmonijne. Wskaźnik 
mniejszy niż 40% będzie dopuszczalny na działkach o powierzchni mniejszej niż 1 000 m2. 

ad 11) w zakresie podwyższenia minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej do 600 m2 
na terenach: 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. 
Z uwagi na potrzebę kształtowania ładu przestrzennego tereny te predysponowane są do większej 
intensywności zabudowy. Wartość tego parametru zostanie jednak zróżnicowana ze względu na lokalizację 
terenu i w zależności od położenia będzie wynosiła 300 m2 albo 700, 1 000 lub 1 400 m2. 

ad 12) w zakresie wykreślenia z planu obiektu E2. W chwili rozpatrzenia przez Prezydenta Miasta Łodzi 
uwag do projektu planu budynek Szkoły Podstawowej Nr 202 zlokalizowany przy ul. Jugosłowiańskiej 2 był 
wpisany do gminnej ewidencji zabytków. W toku dalszej procedury planu obiekt ten został wykreślony 
z gminnej ewidencji zabytków, a więc konieczne stało się zaktualizowanie projektu planu poprzez usunięcie 
ustaleń ochronnych dla obiektu E2. Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, „w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się 
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wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków”. W związku z powyższym uwaga o wykreślenie 
z planu obiektu E2 stała się bezprzedmiotowa. 

ad 13) w zakresie zakwalifikowania innych obszarów jako usługi nauki i oświaty. Zgodnie z ustaleniami 
planu, usługi nauki i oświaty można realizować na każdym terenie przeznaczonym pod usługi. Nie ma 
potrzeby, żeby wskazywać szczególne tereny. 

ad 14) w zakresie skorygowania inwentaryzacji przedmiotowej działki i oznaczenia jej jako zalesionej. 
Ewidencjonowanie gruntów leży poza zakresem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

ad 15) w zakresie zachowania leśnego charakteru przedmiotowych działek w Studium. Wytyczne określone 
w Studium są poza zakresem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Uwagi nr: 827-911 o jednakowej treści, zostały rozpatrzone łącznie 

- wpłynęły 31 października 2017 r., 

- dotyczą całego obszaru objętego planem. 

Treść uwag: 

1) naruszenie ustalenia obowiązującego Studium, które nie przewiduje wyłączenia z ruchu tranzytowego 
okolic rynku Nowosolna i przekierowanie go na układ dróg 1KDZ, 2KDZ, 4KDZ; 

2) brak zgody na obniżenie klasy drogi w ulicy Brzezińskiej od ul. Margaretek do skrzyżowania z 4KDZ; 

3) brak zgody na budowę drogi 4KDZ wzdłuż osiedla Słoneczne Wzgórza; 

4) brak zgody na utrzymanie klasy KDZ ulic Margaretek i Peoniowej; 

5) brak zgody na projektowanie niepotrzebnej ilości nowych dróg; 

6) brak zgody na zaprojektowanie placu publicznego w centralnej części osiedla; 

7) brak zgody na dopuszczenie lokalizowania budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej 
na terenach: 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN; 

8) ustalenie wskaźnika powierzchni zabudowy dla terenów: 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 
2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na max. 30%; 

9) ustalenie wskaźnika intensywności zabudowy dla terenów: 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 
2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na max. 0.6; 

10) ustalenie wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej dla terenów: 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 
2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na min. 40%; 

11) ustalenie minimalnej powierzchni działek dla terenów: 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 
2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN, 2.11MN na co najmniej 600 m²; 

12) zakwalifikowanie innych obszarów na projektowanym terenie jako UN (tereny usług nauki i oświaty). 

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwag. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta Łodzi. 

Wyjaśnienie:  

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę z punktu 2. 

Nie uwzględnia się następujących uwag: 

ad 1) w zakresie naruszenia ustaleń Studium dotyczących układu komunikacyjnego osiedla Nowosolna. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzone uchwałą 
Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., dopuszcza zmianę przebiegu dróg, pod warunkiem utrzymania 
ciągłości systemu. Projekt planu zakłada prowadzenie głównego szlaku komunikacyjnego obwodnicą osiedla 
i ograniczenie ruchu tranzytowego w jego centrum. 
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ad 3) w zakresie braku zgody na budowę drogi 4KDZ. Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie zasięgu terenów inwestycyjnych przeznaczonych 
pod urbanizację, w tym terenów zabudowy mieszkaniowej oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy układu komunikacji. Mając na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi o potrzebie kształtowania struktur 
przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania transportochłonności 
układu przestrzennego”, plan określa system komunikacji oparty na sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg 
obsługuje nowe tereny budowlane i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy. Ruch tranzytowy 
z centrum osiedla jest wyprowadzony obwodnicą, a pozostałe drogi powodują rozproszenie ruchu lokalnego. 
Zaprojektowany układ komunikacji zapewnia dojazd do wszystkich działek na obszarze planu, dając większe 
możliwości poruszania się po osiedlu. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2004 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 234, 282 i 784) zaproponowane w planie drogi 
oraz pozostałe tereny będą zabezpieczone w zakresie odwodnienia – w projekcie planu uwzględniono 
opracowanie z 2015 r. wykonane na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej, regulujące sposób 
odwodnienia tego obszaru (Uporządkowanie systemu odprowadzenia wód opadowych z określeniem sposobu 
kierunków odpływu i retencji wód dla terenu zlewni „Nowosolna”) oraz przyjęty układ komunikacji 
i zainwestowane tereny. 

ad 5) w zakresie braku zgody na projektowanie nowych dróg. Jednym z celów sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie zasięgu terenów inwestycyjnych przeznaczonych 
pod urbanizację, w tym terenów zabudowy mieszkaniowej oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy układu komunikacji. Plan miejscowy musi zabezpieczyć interesy właścicieli nieruchomości nim 
objętych, w tym dostępu do drogi publicznej dla działek budowlanych. Mając na uwadze 
art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który 
stanowi o potrzebie kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia 
do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa zasięg terenów 
zurbanizowanych wraz z systemem komunikacji opartym na sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje 
nowe tereny budowlane, usprawnia (skraca) połączenia między terenami zurbanizowanymi i jednocześnie 
odciąża istniejący układ drogowy przy zwiększającej się liczbie mieszkańców osiedla. Obwodnica wyprowadzi 
ruch tranzytowy z centrum osiedla, a pozostałe drogi spowodują rozproszenie ruchu lokalnego. 

ad 6) w zakresie braku zgody na plac publiczny w centralnej części osiedla. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w planowaniu „uwzględnia się 
zwłaszcza wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, walory architektoniczne 
i krajobrazowe, wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego”. Poprzez ład przestrzenny rozumiane jest „takie 
ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach 
wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe 
i kompozycyjno-estetyczne”. Plac był centralnym punktem założenia urbanistycznego od momentu powstania 
osady. Należy podkreślić, że w innych uwagach mieszkańcy wyrażają potrzebę przestrzeni wspólnych, 
a usytuowany w centrum plac (centrum usług, w tym publicznych, komunikacji) taką funkcję pełni. 

ad 7) w zakresie zmiany dopuszczalnych form zabudowy jednorodzinnej na terenach: 2.1MN, 2.2MN, 
2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Znajdują się one na pograniczu 
zabudowy mieszkaniowej i centrum usługowego. Z uwagi na potrzebę kształtowania ładu przestrzennego 
tereny te predysponowane są do większej intensywności zabudowy (zwłaszcza wobec lokalizowania zabudowy 
szeregowej na obrzeżach osiedla). Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego jest wyznaczenie zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad 
modernizacji, rozbudowy i budowy układów komunikacji. Przy tym procesie, określając rodzaj zabudowy, 
nadrzędną sprawą jest uwzględnienie wymagań ładu przestrzennego, tj. kształtowanie przestrzeni w sposób 
tworzący harmonijną całość, uwzględniający m.in. uwarunkowania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze 
i kompozycyjno-estetyczne. 

ad 8) w zakresie obniżenia wskaźnika powierzchni zabudowy do 30% na terenach: 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 
2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Z uwagi na potrzebę kształtowania ładu 
przestrzennego tereny te predysponowane są do większej intensywności zabudowy. Wartość wskaźnika została 
zróżnicowana ze względu na powierzchnię działki i lokalizację terenu, tak aby docelowe gabaryty zabudowy na 
różnych terenach pozostały podobne i harmonijne. Wskaźnik większy niż 30% jest dopuszczalny na działkach 
o powierzchni mniejszej niż 600 m2. 
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ad 9) w zakresie obniżenia wskaźnika intensywności zabudowy do maksimum 0,6 na terenach: 2.1MN, 
2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Z uwagi na potrzebę 
kształtowania ładu przestrzennego tereny te predysponowane są do większej intensywności zabudowy. Wartość 
wskaźnika zostanie jednak zróżnicowana ze względu na powierzchnię działki i lokalizację terenu, tak aby 
docelowe gabaryty zabudowy na różnych terenach pozostały podobne i harmonijne. Wskaźnik większy niż 0,6 
będzie dopuszczalny na działkach o powierzchni mniejszej niż 600 m2. 

ad 10) w zakresie podwyższenia wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej do minimum 40% na terenach: 
2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. Z uwagi na 
potrzebę kształtowania ładu przestrzennego tereny te predysponowane są do większej intensywności 
zabudowy. Wartość wskaźnika zostanie jednak zróżnicowana ze względu na powierzchnię działki i lokalizację 
terenu, tak aby docelowe gabaryty zabudowy na różnych terenach pozostały podobne i harmonijne. Wskaźnik 
mniejszy niż 40% będzie dopuszczalny na działkach o powierzchni mniejszej niż 1000 m2. 

ad 11) w zakresie podwyższenia minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej do 600 m2 
na terenach: 2.1MN, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 2.7MN, 2.8MN, 2.9MN, 2.10MN i 2.11MN. 
Z uwagi na potrzebę kształtowania ładu przestrzennego tereny te predysponowane są do większej 
intensywności zabudowy. Wartość tego parametru zostanie jednak zróżnicowana ze względu na lokalizację 
terenu i w zależności od położenia będzie wynosiła 300 m2 albo 700, 1 000 lub 1 400 m2. 

ad 12) w zakresie zakwalifikowania innych obszarów jako usługi nauki i oświaty. Zgodnie z ustaleniami 
planu, usługi nauki i oświaty można realizować na każdym terenie przeznaczonym pod usługi. Nie ma 
potrzeby, żeby wskazywać szczególne tereny. 

Uwaga nr 937 

- wpłynęła 31 października 2017 r., 

- dotyczy nieruchomości zlokalizowanej w narożu ulicy Byszewskiej i Nenckiego. 

Treść uwagi: 

1) naruszenie ustalenia obowiązującego Studium, które nie przewiduje wyłączenia z ruchu tranzytowego 
okolic rynku Nowosolna i przekierowanie go na układ dróg: 1KDZ, 2KDZ, 4KDZ; 

2) brak zgody na obniżenie klasy drogi w ulicy Brzezińskiej od ul. Margaretek do skrzyżowania z 4KDZ; 

3) brak zgody na utrzymanie klasy KDZ ulic Margaretek i Peoniowej; 

4) brak zgody na projektowanie niepotrzebnej ilości nowych dróg. 

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta Łodzi. 

Wyjaśnienie:  

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi z punktów 2 i 3. 

Nie uwzględnia się następujących uwag: 

ad 1) w zakresie naruszenia ustaleń Studium dotyczących układu komunikacyjnego osiedla Nowosolna. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzone uchwałą 
Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., dopuszcza zmianę przebiegu dróg, pod warunkiem utrzymania 
ciągłości systemu. Projekt planu zakłada prowadzenie głównego szlaku komunikacyjnego obwodnicą osiedla 
i ograniczenie ruchu tranzytowego w jego centrum. 

ad 4) w zakresie braku zgody na projektowanie nowych dróg. Jednym z celów sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie zasięgu terenów inwestycyjnych przeznaczonych 
pod urbanizację, w tym terenów zabudowy mieszkaniowej oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy układu komunikacji. Plan miejscowy musi zabezpieczyć interesy właścicieli nieruchomości nim 
objętych, w tym dostępu do drogi publicznej dla działek budowlanych. Mając na uwadze 
art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który 
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stanowi o potrzebie kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia 
do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa zasięg terenów 
zurbanizowanych wraz z systemem komunikacji opartym na sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje 
nowe tereny budowlane, usprawnia (skraca) połączenia między terenami zurbanizowanymi i jednocześnie 
odciąża istniejący układ drogowy przy zwiększającej się liczbie mieszkańców osiedla. Obwodnica wyprowadzi 
ruch tranzytowy z centrum osiedla, a pozostałe drogi spowodują rozproszenie ruchu lokalnego. 

Uwaga nr 989 

- wpłynęła 2 listopada 2017 r., 

- dotyczy działek o numerach: 353/62, 349/84, 349/115. 

Treść uwagi: 

1) brak zgody na teren komunikacji 2.6KDW; 

2) brak zgody na zakwalifikowanie działki o numerze 353/62 do terenów zieleni o charakterze naturalnym; 

3) przeznaczenie działki na teren zabudowy mieszkaniowej. 

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta Łodzi. 

Wyjaśnienie: 

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę z punktów 2 i 3. 

Nie uwzględnia się uwagi w zakresie likwidacji drogi 2.6KDW. Jednym z celów sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację 
oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy układów komunikacji. Mając na uwadze 
art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który 
stanowi o potrzebie kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia 
do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa system komunikacji oparty na 
sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny budowlane i jednocześnie odciąża istniejący 
układ drogowy. Projektowana droga rowerowa skraca trasę dojazdu do dalej położonej części osiedla. 
Przebiega przez teren wyłączony spod zabudowy ze względu na istniejącą linię elektroenergetyczną. Aby 
poszerzyć możliwości korzystania z działki przez którą przechodzi, szerokość drogi rowerowej zostanie 
zmniejszona. 

Uwaga nr 990 

- wpłynęła 2 listopada 2017 r., 

- dotyczy działek o numerach: 242/4, 242/5 w obrębie W-45 

Treść uwagi: 

1) wstrzymanie prac projektowych nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego do czasu 
wejścia w życie Nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Łodzi; 

2) zmniejszenie strefy ochronnej cmentarza do około 10-15 m; 

3) pozostawienie drogi 2KDD – Kasprowicza oraz innych dróg – istniejących ulic w obecnym śladzie 
i obecnych parametrach; 

4) rezygnację z planowania drogi 13KDD. 

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta Łodzi. 

Wyjaśnienie:  
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Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę z punktu 3. 

Nie uwzględnia się następujących uwag: 

ad 1) w zakresie wstrzymania prac nad planem. Projekt planu jest sporządzany zgodnie z zarządzeniem 
Nr 1464/VIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu 
sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Łodzi na lata 2019 – 2024+. 
Jego ustalenia są zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Łodzi, zatwierdzonym uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r, 
zmienionym uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. 

ad 2) w zakresie zmniejszenia strefy ochronnej od cmentarza. Z uwagi na podłączenie do instalacji 
wodociągowej całego sąsiedztwa cmentarza, przyjęto najmniejszą dopuszczalną strefę ochrony sanitarnej, co 
określone jest w rozporządzeniu z dnia 25 sierpnia 1959 r. Ministra Gospodarki Komunalnej w sprawie 
określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52 poz. 315 z późn. 
zm.). Wyjątek przytoczony w § 7 wyżej wymienionego rozporządzenia dotyczy przypadku, gdy zastosowanie 
strefy uniemożliwiłoby korzystanie z cmentarza już istniejącego, co w danym przypadku nie ma miejsca. Na 
przedmiotowych działkach jest możliwość wybudowania zarówno budynku usługowego, jak i mieszkalnego. 

ad 4) w zakresie rezygnacji z drogi 13KDD. Droga 13KDD stanowi zabezpieczenie interesów właścicieli - 
dostępu do drogi publicznej, zapewniając wydajny układ komunikacyjny oparty na sieci przelotowych dróg: 
2KDD, 3KDD, 11KDD, 23KDD, 46KDD. Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację 
oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy układów komunikacji. Plan miejscowy musi 
zapewnić faktyczne zabezpieczenie interesów właścicieli nieruchomości nim objętych, w tym dostępu do drogi 
publicznej dla działek budowlanych – zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, który definiuje działkę budowlaną jako „nieruchomość gruntową lub 
działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie 
w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające 
z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego”. Mając na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi o potrzebie kształtowania 
struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania 
transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa system komunikacji oparty na sieci dróg 
publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny budowlane i jednocześnie odciąża istniejący układ 
drogowy, który musi być przygotowany na zwiększającą się liczbę mieszkańców osiedla. 

Uwaga nr 991 

- wpłynęła 2 listopada 2017 r., 

- dotyczy działki o numerze 531/6 w obrębie W-47 oraz całego obszaru objętego planem 

Treść uwagi: 

1) brak zgody na zaprojektowanie placu publicznego w centralnej części osiedla; 

2) brak zgody na poszerzenie i projektowany charakter ulic Margaretek i Peoniowej. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 

ad 1) w zakresie braku zgody na plac publiczny w centralnej części osiedla. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w planowaniu „uwzględnia się 
zwłaszcza wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, walory architektoniczne 
i krajobrazowe, wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego”. Poprzez ład przestrzenny rozumiane jest „takie 
ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach 
wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe 
i kompozycyjno-estetyczne”. Plac był centralnym punktem założenia urbanistycznego od momentu powstania 
osady. Należy podkreślić, że w innych uwagach mieszkańcy wyrażają potrzebę przestrzeni wspólnych, 
a usytuowany w centrum plac (centrum usług, w tym publicznych, komunikacji) taką funkcję pełni. 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 146 – Poz. 5802



ad 2) w zakresie nieposzerzania ulic Margaretek i Peoniowej. Szerokość tych ulic została wyrównana do 
szerokości jaką mają ich pasy drogowe w przeważającej części (20 m). Pas drogowy będzie zawierał program 
dla mieszkańców - obok jezdni: chodniki, ścieżki rowerowe, zieleń. Niemniej jednak ulice te nie będą miały 
utrzymanej klasy dróg zbiorczych. Drogi te będą miały klasę lokalną. Rolę drogi klasy zbiorczej przejmie 
ul. Brzezińska. 

Uwaga nr 992 

- wpłynęła 2 listopada 2017 r., 

- dotyczy działki o numerze 531/5 w obrębie W-47 oraz całego obszaru objętego planem. 

Treść uwagi: 

1) brak zgody na zamknięcie centralnego skrzyżowania na osiedlu i przeniesienie ruchu na ulice Margaretek 
i Peoniową; 

2) brak zgody na poszerzenie i projektowany charakter ulic Margaretek i Peoniowej. 

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta Łodzi. 

Wyjaśnienie: 

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę z punktu 1. 

Nie uwzględnia się uwagi z punktu 2 w zakresie nieposzerzania ulic Margaretek i Peoniowej. Szerokość tych 
ulic została wyrównana do szerokości jaką mają ich pasy drogowe w przeważającej części (20 m). Pas drogowy 
będzie zawierał program dla mieszkańców - obok jezdni: chodniki, ścieżki rowerowe, zieleń. Niemniej jednak 
ulice te nie będą miały utrzymanej klasy dróg zbiorczych. Drogi te będą miały klasę lokalną. Rolę drogi klasy 
zbiorczej przejmie ul. Brzezińska. 

Uwaga nr 995 

- wpłynęła 3 listopada 2017 r., 

- dotyczy działek o numerach 26/5 i 26/7 w obrębie W-46. 

Treść uwagi: 

Brak zgody na projektowaną drogę 1KDL pomiędzy Byszewską a Dyniową – 22KDD. Przedstawia 
propozycję likwidacji drugiego pierścienia ulic, w tym 1KDL z ewentualną likwidacją 1KDL pomiędzy 
Byszewską a Grabieńską. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 

Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie 
zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
układów komunikacji. Plan miejscowy musi zapewnić faktyczne zabezpieczenie interesów właścicieli 
nieruchomości nim objętych, w tym dostępu do drogi publicznej dla działek budowlanych – zgodnie 
z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który definiuje 
działkę budowlaną jako „nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, 
dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi 
realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego”. Mając na 
uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
który stanowi o potrzebie kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu 
dążenia do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa system komunikacji 
oparty na publicznej sieci dróg. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny budowlane i jednocześnie odciąża 
istniejący układ drogowy, który musi być przygotowany na zwiększającą się liczbę mieszkańców osiedla. Dla 
drogi 1KDL nie ma alternatywnej ulicy, która by przeprowadziła ruch między ul. Byszewską i Grabińską 
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oraz obsłużyłaby tereny budowlane. Należy zaznaczyć, że działki będące przedmiotem uwagi, w części, przez 
którą przebiega projektowana droga, nie są wskazane w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Łodzi (zatwierdzonym uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r.) jako 
tereny pod inwestycje. Nie wystąpiono również o wydanie dla nich decyzji o warunkach zabudowy. 

Uwaga nr 1011 

- wpłynęła 3 listopada 2017 r., 

- dotyczy działek o numerach: 398/102 i 398/107 oraz całego obszaru objętego planem. 

Treść uwagi: 

1) brak zgody na  projektowanie niepotrzebnej ilości nowych dróg; 

2) brak zgody na zmiany rangi dróg w gwieździstym układzie skrzyżowania oraz na budowę nowych dróg 
o charakterze lokalnym i zbiorczym; 

3) budowa obwodnicy; 

4) brak zgody na dopuszczenie ul. Mandarynkowej – 1.4KDW do publicznego dostępu; 

5) brak zgody na drogę 1KDL, która narusza zasady ochrony rzek; 

6) sprzeciw wobec przeznaczenia działek na tereny zieleni o charakterze naturalnym – 2.1ZN oraz 5.2Zn, 
wnosząc tym samym o pozostawienie działek w całości terenami budowlanymi. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 

ad 1) w zakresie braku zgody na projektowanie nowych dróg. Jednym z celów sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie zasięgu terenów inwestycyjnych przeznaczonych 
pod urbanizację, w tym terenów zabudowy mieszkaniowej oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy układu komunikacji. Plan miejscowy musi zabezpieczyć interesy właścicieli nieruchomości nim 
objętych, w tym dostępu do drogi publicznej dla działek budowlanych. Mając na uwadze 
art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który 
stanowi o potrzebie kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia 
do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa zasięg terenów 
zurbanizowanych wraz z systemem komunikacji opartym na sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje 
nowe tereny budowlane, usprawnia (skraca) połączenia między terenami zurbanizowanymi i jednocześnie 
odciąża istniejący układ drogowy przy zwiększającej się liczbie mieszkańców osiedla. Obwodnica wyprowadzi 
ruch tranzytowy z centrum osiedla, a pozostałe drogi spowodują rozproszenie ruchu lokalnego. 

ad 2) w zakresie braku zgody na zmiany rangi dróg w gwieździstym układzie skrzyżowania oraz na budowę 
nowych dróg o charakterze lokalnym i zbiorczym. Zgodnie z postulatami konserwatorskimi plan chroni 
historyczne rozplanowanie dróg oraz podziały miedz środkowych. Wprowadzenie dróg okrężnych w miejsce 
istniejących miedz jest realizacją wytycznych wynikających z konkursu „Skrzyżowanie marzeń”, dotyczącego 
rehabilitacji obszaru centralnego osiedla Nowosolna, a wskazanych również przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków do uwzględnienia w projekcie planu. Dla układu historycznego nie ma znaczenia 
klasa dróg. Ma ona jednak znaczenie dla funkcjonowania komunikacji lokalnej i ponadlokalnej. 
Zaproponowany w planie układ dróg uwzględnia realne wykorzystanie i rozwój komunikacji w tym rejonie. 

ad 3) w zakresie budowy obwodnicy. Obwodnica jest zaplanowana w planach dotyczących osiedla 
Nowosolna, zgodnie ze Studium. 

ad 4) w zakresie braku zgody na brak zgody na dopuszczenie ul. Mandarynkowej – 1.4KDW do publicznego 
dostępu. Ulica Mandarynkowa, oznaczona w planie 1.4KDW, jest drogą wewnętrzną, nie jest drogą publiczną. 
O jej dostępności i przeznaczeniu decyduje właściciel. 

ad 5) w zakresie braku zgody na drogę 1KDL, która narusza zasady ochrony rzek. Droga 1KDL jest 
koniecznym elementem układu komunikacyjnego, zarówno obsługującym tereny budowlane, jak 
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i przeprowadzającym ruch. Brak jest przeciwwskazań do realizacji inwestycji liniowych w dolinie rzeki 
Miazgi. Projekt budowlany drogi będzie musiał uwzględnić istniejące uwarunkowania i konieczność ochrony 
środowiska. 

ad 6) w zakresie sprzeciwu wobec przeznaczenia działek na tereny zieleni o charakterze naturalnym – 2.1ZN 
oraz 5.2Zn, wnosząc tym samym o pozostawienie działek w całości terenami budowlanymi. Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzone uchwałą 
Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., określa kierunek zmian w przeznaczeniu działek, których dotyczy 
uwaga, na tereny zieleni urządzonej o powierzchni minimum 3 ha i dolin rzecznych w strefie zurbanizowanej. 
Wskazanie to wynika z położenia terenu w dolinie rzeki Miazgi. Na terenach tych według Studium nie jest 
dopuszczalna zabudowa mieszkaniowa. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym „ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu 
planów miejscowych”. Ponadto, decyzje o warunkach zabudowy nie są wyrazem polityki przestrzennej Miasta, 
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie wskazuje obowiązku 
dostosowywania planów do tych decyzji. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, przeznaczenie terenu ustalane jest dopiero w planie. 

Uwaga nr 1012 

- wpłynęła 3 listopada 2017 r., 

- dotyczy działek o numerach: 343/1, 344/1, 345/9 w obrębie W-47 oraz całego obszaru objętego planem. 

Treść uwagi: 

1) brak zgody na projektowane przejście piesze – w związku z tym, brak również zgody na projektowane 
obowiązujące linie zabudowy; 

2) brak zgody na projektowanie niepotrzebnej ilości nowych dróg; 

3) brak zgody na projektowanie placu publicznego w centralnej części osiedla oraz pierścieni dróg wokół 
osiedla. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 

ad 1) w zakresie braku zgody na projektowane przejście piesze. Oznaczenie „przejście piesze” jest wyłącznie 
informacyjne, nie stanowi ustalenia projektu planu. Jest to proponowane docelowe uzupełnienie istniejącego 
układu drogowego. Przebieg linii zabudowy ustalonych w projekcie planu jest wynikiem szeregu analiz 
przestrzennych, szczególnie kulturowych i kompozycyjnych zabytkowego układu urbanistycznego centrum 
Nowosolnej. Wytworzenie ciągów wolnych od zabudowy, z możliwością prowadzenia komunikacji pieszej 
wpisuje się w układ kompozycyjny obszaru. Kształtowanie linii zabudowy na działkach przeznaczonych pod 
tereny zabudowy usługowej z mieszkaniową jednorodzinną (1.5Um) nie przesądza o realizacji przejścia 
pieszego (teren pod realizację celu publicznego nie został wyznaczony), a jedynie o sposobie kształtowania 
zabudowy na działce budowanej. Ponadto, decyzje o warunkach zabudowy nie są wyrazem polityki 
przestrzennej Miasta, zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym nie ma obowiązku dostosowywania planów do tych decyzji. 

ad 2) w zakresie braku zgody na projektowanie nowych dróg. Jednym z celów sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie zasięgu terenów inwestycyjnych przeznaczonych 
pod urbanizację, w tym terenów zabudowy mieszkaniowej oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy układu komunikacji. Plan miejscowy musi zabezpieczyć interesy właścicieli nieruchomości nim 
objętych, w tym dostępu do drogi publicznej dla działek budowlanych. Mając na uwadze 
art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który 
stanowi o potrzebie kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia 
do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa zasięg terenów 
zurbanizowanych wraz z systemem komunikacji opartym na sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje 
nowe tereny budowlane, usprawnia (skraca) połączenia między terenami zurbanizowanymi i jednocześnie 
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odciąża istniejący układ drogowy przy zwiększającej się liczbie mieszkańców osiedla. Obwodnica wyprowadzi 
ruch tranzytowy z centrum osiedla, a pozostałe drogi spowodują rozproszenie ruchu lokalnego. 

ad 3) w zakresie braku zgody na projektowanie placu publicznego w centralnej części osiedla oraz pierścieni 
dróg wokół osiedla. Zgodnie z postulatami konserwatorskimi plan chroni historyczne rozplanowanie dróg oraz 
podziały miedz środkowych. Wprowadzenie dróg okrężnych w miejsce istniejących miedz jest realizacją 
wytycznych wynikających z konkursu „Skrzyżowanie marzeń”, dotyczącego rehabilitacji obszaru centralnego 
osiedla Nowosolna, a wskazanych również przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do uwzględnienia 
w projekcie planu. Ma ona jednak znaczenie dla funkcjonowania komunikacji lokalnej i ponadlokalnej. 
Zaproponowany w planie układ dróg uwzględnia realne wykorzystanie i rozwój komunikacji w tym rejonie. 

Uwaga nr 1107 

- wpłynęła 3 listopada 2017 r., 

- dotyczy działki o numerze 247/4 w obrębie W-45. 

Treść uwagi: 

Brak zgody na projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru centrum 
Nowosolna. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 

Nie można ustalić przedmiotu sprzeciwu. Projekt planu jest sporządzany zgodnie z zarządzeniem 
Nr 1464/VIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu 
sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Łodzi na lata 2019 – 2024+. 
Po podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu prezydent jest zobowiązany do realizacji tej 
uchwały. 

Uwaga nr 1110 

- wpłynęła 2 listopada 2017 r., 

- dotyczy działek o numerach: 447/5, 447/6, 447/12 w obrębie W-46. 

Treść uwagi: 

Brak zgody na nałożenie w stosunku do działek rygorów zabudowy rezydencjonalnej opisanych 
w projektowanej uchwale w części dotyczącej minimalnych wielkości powierzchni wszelkich nowo powstałych 
działek w obszarze oznaczonym jako 6.12MNr: 

1) określenie dodatkowego wyjątku iż wielkość minimalnej powierzchni nie dotyczy również działek 
pozbawionych ich pierwotnych rozmiarów, w związku z wydzieleniem ich części pod nowe drogi albo pod 
poszerzenie dróg istniejących oraz działek pod urządzenia infrastruktury technicznej, albo 

2) wielkość minimalnej powierzchni nie dotyczy działek gruntu powstałego po scaleniu działek gruntu 
o numerach: 447/6, 447/5 i fragmentu działki o numerze 447/12, albo 

3) wyznaczenie odrębnego terenu oznaczonego 6.XX MNr nad północną granicą projektowanej drogi 1.0 
KDW, dla którego przy pozostałych warunkach niezmienionych minimalna powierzchnia działki będzie 
odpowiadała ½ wielkości posiadanych przez składającą uwagę działek po scaleniu, tj. ok. 1 000 m2, albo 

4) wyznaczenie odrębnego terenu zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej ZWYKŁEJ oznaczonego 6.XX 
Mn nad północną granicą projektowanej drogi 1.9 KDW, które to oznaczenie nie uniemożliwi dokonania 
podziału scalonych „ścinków” ziemi, które otrzyma po wydzieleniu planowanej drogi, albo 

5) odstąpienie od projektowanej drogi, której to wykonanie lege artis prze Gminę Miasto Łódź zapewne i tak 
nigdy nie nastąpi. 

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwagi. 
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Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta Łodzi. 

Wyjaśnienie: 

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę w zakresie zmiany przeznaczenia terenu. 

Nie uwzględnia się uwagi: 

1) w zakresie odstąpienia od wyznaczania minimalnej powierzchni zabudowy dla przedmiotowych 
nieruchomości. Jednym z celów planu jest kształtowanie ładu przestrzennego (art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Regulacja intensywności zabudowy 
poprzez wielkość działki budowlanej jest jednym ze środków do kreowania ładu. 

2) w zakresie odstąpienia od projektowania drogi. Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację 
oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy układów komunikacji. Plan miejscowy musi 
zapewnić faktyczne zabezpieczenie interesów właścicieli nieruchomości nim objętych, w tym dostępu do drogi 
publicznej dla działek budowlanych – zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, który definiuje działkę budowlaną jako „nieruchomość gruntową lub 
działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie 
w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające 
z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego”. Plan określa system komunikacji oparty na sieci dróg. 
Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny budowlane, których pojawienie się, w związku ze zwiększającą się 
liczbą mieszkańców osiedla, wymaga podwyższenia standardów, to jest tworzenia układów przelotowych, 
i rozbudowy układu drogowego. Sieć ta jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy, który musi być 
przygotowany na większą liczbę mieszkańców. Nie ma konieczności, aby droga wewnętrzna była realizowana 
przez Miasto. Jej wykonanie leży w gestii właściciela gruntu. Należy podkreślić, że droga 1.9KDW zostanie 
przeprojektowana tak, aby minimalnie ingerować w przedmiotowe działki i nadal zabezpieczać interesy 
właścicieli nieruchomości, w tym dostęp do drogi publicznej. 

Uwaga nr 1115 

- wpłynęła 2 listopada 2017 r., 

- dotyczy działek o numerach: 242/5, 242/9 w obrębie W-46 

Treść uwagi: 

Brak zgody na realizację drogi dojazdowej 13KDD. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 

Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie 
zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
układów komunikacji. Plan miejscowy musi zapewnić faktyczne zabezpieczenie interesów właścicieli 
nieruchomości nim objętych, w tym dostępu do drogi publicznej dla działek budowlanych – zgodnie 
z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który definiuje 
działkę budowlaną jako „nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, 
dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi 
realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego”. 

Rozbudowa osiedla o nowe obszary inwestycyjne wymaga poprawy standardu i rozbudowy układu 
drogowego, celem zabezpieczenia podstawowego interesu właścicieli oraz pozostałych osób korzystających 
z dróg. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2004 r. Prawo budowlane zaproponowane w planie drogi 
oraz pozostałe tereny będą zabezpieczone w zakresie odwodnienia – w projekcie planu uwzględniono 
opracowanie z 2015 r. wykonane na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej, regulujące sposób 
odwodnienia tego obszaru (Uporządkowanie systemu odprowadzenia wód opadowych z określeniem sposobu 
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kierunków odpływu i retencji wód dla terenu zlewni „Nowosolna”) oraz przyjęty układ komunikacji 
i zainwestowane tereny. 

Uwagi nr 1116 i 1120 o jednakowej treści, zostały rozpatrzone łącznie 

- wpłynęły 2 listopada 2017 r., 

- dotyczą dróg: 13KDD, 23KDD, 24KDD, 39KDD, 46KDD, 65KDD, 69KDD, 70KDD wraz z przejściami 
pieszymi pomiędzy: 1KDD-2KDD, 6KDD-7KDD, 7KDD-8KDD oraz rynku Nowosolna 1.1PP. 

Treść uwagi: 

Brak zgody na budowę dróg: 13KDD, 23KDD, 24KDD, 39KDD, 46KDD, 65KDD, 69KDD, 70KDD wraz 
z przejściami pieszymi pomiędzy: 1KDD-2KDD, 6KDD-7KDD, 7KDD-8KDD. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 

Wyjaśnienie: 

Rozbudowa osiedla o nowe obszary inwestycyjne wymaga poprawy standardu i rozbudowy układu 
drogowego, celem zabezpieczenia podstawowego interesu właścicieli oraz pozostałych osób korzystających 
z dróg. Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie 
zasięgu terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod urbanizację, w tym terenów zabudowy mieszkaniowej 
oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy układu komunikacji. Plan miejscowy musi zapewnić 
faktyczne zabezpieczenie interesów właścicieli nieruchomości nim objętych, w tym dostępu do drogi 
publicznej dla działek budowlanych. 

Odnośnie stanowiska, dotyczącego likwidacji obiektów - po wejściu w życie planu – zgodnie z art. 35 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wszystkie obiekty mogą 
zachować swoją funkcję do czasu zagospodarowania, zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2004 r. Prawo budowlane zaproponowane w planie drogi oraz 
pozostałe tereny będą zabezpieczone w zakresie odwodnienia – w projekcie planu uwzględniono opracowanie 
z 2015 r. wykonane na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej, regulujące sposób odwodnienia tego 
obszaru (Uporządkowanie systemu odprowadzenia wód opadowych z określeniem sposobu kierunków odpływu 
i retencji wód dla terenu zlewni „Nowosolna”) oraz przyjęty układ komunikacji i zainwestowane tereny. 

Rozwój cmentarza nie jest przewidziany w Studium, nie ma też takiej możliwości z uwagi na istniejącą 
w jego sąsiedztwie zabudowę mieszkaniową (rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 
25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze). 

Propozycja zlokalizowania w centrum ronda wiąże się z licznymi wyburzeniami. Rozwiązanie takie 
powodowałoby utrudnienia w poruszaniu się pieszych oraz problemy z przepustowością skrzyżowania. 

Ustalona w planie sieć dróg obsługuje nowe tereny budowlane i jednocześnie – wraz z projektowaną 
w planie obwodnicą – odciąża istniejący układ drogowy, przy czym obwodnica wyprowadzi ruch tranzytowy 
z centrum osiedla, a pozostałe drogi spowodują rozproszenie ruchu lokalnego. Rolę dojazdu do autostrady pełni 
jedynie droga 1KDGP - obwodnica osiedla Nowosolna, której przebieg w planie jest zgodny z obowiązującym 
Studium. 

Uwaga nr 1117 

- wpłynęła 2 listopada 2017 r., 

- dotyczy działek o numerach: 242/2, 242/4, 242/5. 

Treść uwagi: 

Brak zgody na poszerzenie dróg dojazdowych: 2KDD i 12 KDD. 

Prezydent Miasta Łodzi częściowo uwzględnił uwagę. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta Łodzi. 
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Wyjaśnienie: 

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę w zakresie pozostawienia drogi 2KDD na odcinku między 
placem, a projektowaną drogą 13KDD w obecnych parametrach. 

Nie uwzględnia się uwagi w pozostałym zakresie. Droga 12KDD jest nowo projektowaną drogą, potrzebną 
do obsługi nowych terenów budowlanych. Z analizy treści uwagi można wywnioskować, że prawdopodobnie 
chodzi o drogę 14KDD. Rozbudowa osiedla o nowe obszary inwestycyjne wymaga poprawy standardu 
i rozbudowy układu drogowego, celem zabezpieczenia podstawowego interesu właścicieli oraz pozostałych 
osób korzystających z dróg. Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego jest wyznaczenie zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad 
modernizacji, rozbudowy i budowy układów komunikacji. Mając na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który mówi o potrzebie kształtowania 
struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania 
transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa system komunikacji oparty na sieci dróg 
publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny budowlane i jednocześnie odciąża istniejący układ 
drogowy, który musi być przygotowany na zwiększającą się liczbę mieszkańców osiedla. Obsługuje nowe 
tereny budowlane i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy. W związku ze zwiększającą się liczbą 
mieszkańców osiedla, układ komunikacyjny wymaga podwyższenia standardów. Dla publicznego układu 
komunikacyjnego istotnym jest, aby był rozwijany ekonomicznie, to jest aby nie powielać dróg pełniących tę 
samą funkcję i nie wydłużać ich tras oraz zachować drożność tego układu i tworzących go ulic. 

Uwaga nr 1118 

- wpłynęła 2 listopada 2017 r., 

- dotyczy działki o numerze 241/5, drogi dojazdowej 11KDD. 

Treść uwagi: 

Brak zgody na budowę drogi dojazdowej 11KDD. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 

Rozbudowa osiedla o nowe obszary inwestycyjne wymaga poprawy standardu i rozbudowy układu 
drogowego, celem zabezpieczenia podstawowego interesu właścicieli oraz pozostałych osób korzystających 
z dróg. Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie 
zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
układów komunikacji. Plan miejscowy musi zapewnić faktyczne zabezpieczenie interesów właścicieli 
nieruchomości nim objętych, w tym dostępu do drogi publicznej dla działek budowlanych – zgodnie 
z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który definiuje 
działkę budowlaną jako „nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, 
dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi 
realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego”. Mając 
na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
który mówi o potrzebie kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia 
do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa system komunikacji oparty na 
sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny budowlane i jednocześnie odciąża istniejący 
układ drogowy, który musi być przygotowany na zwiększającą się liczbę mieszkańców osiedla. Droga 11KDD 
obsługuje w znacznej części działki, które obecnie nie mają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. 

Uwaga nr 1121 

- wpłynęła 3 listopada 2017 r., 

- dotyczy działek o numerach: 847/2, 848/2, 848/3, 849/1, 861, 951, 952, 873/1 w obrębie W-46. 

Treść uwagi: 
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1) przeznaczenie działek pod tereny zieleni ogólnodostępnej oraz umożliwienie zrealizowania projektu 
ogólnodostępnego parku, który wygrał konkurs UMŁ, 

2) pozostawienie rekreacyjnego charakteru działki o numerze 847/2, 

3) pozostawienie działki o numerze 951 przy ul. Pomarańczowej jako terenu zieleni. 

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta Łodzi. 

Wyjaśnienie: 

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę w zakresie przeznaczenia działek o numerach: 848/3, 849/1, 
873/1, 951 i częściowo 847/2 pod tereny zieleni ogólnodostępnej urządzonej. 

Nie uwzględnia się uwagi w zakresie przeznaczenia pozostałych działek pod tereny zieleni ogólnodostępnej. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzone uchwałą 
Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., określa kierunek zmian w przeznaczeniu działek, których dotyczy 
uwaga na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „ustalenia studium są wiążące dla organów gminy 
przy sporządzaniu planów miejscowych”. W związku z powyższym w projekcie planu część działek została 
przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie 
zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
układów komunikacji z koniecznością uwzględnienia wymagań ładu przestrzennego, czyli ukształtowania 
przestrzeni w sposób tworzący harmonijną całość, uwzględniając uwarunkowania kompozycyjno-estetyczne. 
Plan miejscowy musi zapewnić faktyczne zabezpieczenie interesów właścicieli nieruchomości nim objętych, 
w tym dostępu do drogi publicznej dla działek budowlanych – zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który definiuje działkę budowlaną jako 
„nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej 
oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych 
wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego”. Mając na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który mówi o potrzebie 
kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania 
transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa system komunikacji oparty na sieci dróg 
publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny budowlane i jednocześnie odciąża istniejący układ 
drogowy, który musi być przygotowany na zwiększającą się liczbę mieszkańców osiedla. Z uwagi na powyższe 
oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, mając na uwadze konieczność zapewnienia w planie wymagań ładu przestrzennego, istniejące 
osiedle wymaga uzupełnienia struktury zabudowy oraz umożliwienia prawidłowej komunikacji. 

Uwaga nr 1123 

- wpłynęła 2 listopada 2017 r., 

- dotyczy działek o numerach: 242/5, 242/9 w obrębie W-45. 

Treść uwagi: 

Brak zgody na budowę drogi 13KDD 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 

Droga 13KDD stanowi zabezpieczenie interesów właścicieli - dostępu do drogi publicznej, zapewniając 
wydajny układ komunikacyjny oparty na sieci przelotowych dróg: 2KDD, 3KDD, 11KDD, 23KDD, 46KDD. 
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Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie 
zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
układów komunikacji. Plan miejscowy musi zapewnić faktyczne zabezpieczenie interesów właścicieli 
nieruchomości nim objętych, w tym dostępu do drogi publicznej dla działek budowlanych – zgodnie 
z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który definiuje 
działkę budowlaną jako „nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, 
dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi 
realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego”. Mając na 
uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
który mówi o potrzebie kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia 
do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa system komunikacji oparty na 
sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny budowlane i jednocześnie odciąża istniejący 
układ drogowy, który musi być przygotowany na zwiększającą się liczbę mieszkańców osiedla. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2004 r. Prawo budowlane zaproponowane w planie drogi oraz 
pozostałe tereny będą zabezpieczone w zakresie odwodnienia – w projekcie planu uwzględniono opracowanie 
z 2015 r. wykonane na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej, regulujące sposób odwodnienia tego 
obszaru (Uporządkowanie systemu odprowadzenia wód opadowych z określeniem sposobu kierunków odpływu 
i retencji wód dla terenu zlewni „Nowosolna”) oraz przyjęty układ komunikacji i zainwestowane tereny. 

Uwagi nr 1124 i 1125 o jednakowej treści, zostały rozpatrzone łącznie 

- wpłynęły 2 listopada 2017 r., 

- dotyczą działek o numerach: 242/2, 242/6 w obrębie W-45. 

Treść uwagi: 

Pozostawienie drogi 12KDD w dotychczasowym kształcie 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 

Wyjaśnienie: 

Droga 12KDD jest nowo projektowaną drogą, potrzebną do obsługi nowych terenów budowlanych. 
W uwagach prawdopodobnie chodzi o drogę 14KDD. Rozbudowa osiedla o nowe obszary inwestycyjne 
wymaga poprawy standardu i rozbudowy układu drogowego, celem zabezpieczenia podstawowego interesu 
właścicieli oraz pozostałych osób korzystających z dróg. Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację 
oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy układów komunikacji. Plan miejscowy musi 
zapewnić faktyczne zabezpieczenie interesów właścicieli nieruchomości nim objętych, w tym dostępu do drogi 
publicznej dla działek budowlanych – zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, który definiuje działkę budowlaną jako „nieruchomość gruntową lub 
działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie 
w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające 
z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego”. Mając na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który mówi o potrzebie kształtowania 
struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania 
transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa system komunikacji oparty na sieci dróg 
publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny budowlane i jednocześnie odciąża istniejący układ 
drogowy, który musi być przygotowany na zwiększającą się liczbę mieszkańców osiedla. Obsługuje nowe 
tereny budowlane i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy. W związku ze zwiększającą się liczbą 
mieszkańców osiedla, układ komunikacyjny wymaga podwyższenia standardów. Z tego powodu droga będąca 
przedmiotem uwagi, zostaje poszerzona do szerokości zapewniającej obsługę pieszych, pojazdów kołowych 
oraz przeprowadzenie infrastruktury technicznej. 

Uwaga nr 1126 

- wpłynęła 2 listopada 2017 r., 
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- dotyczy działek o numerach: 242/5, 242/9 w obrębie W-45. 

Treść uwagi: 

Brak zgody na budowę drogi 13KDD 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 

Droga 13KDD stanowi zabezpieczenie interesów właścicieli - dostępu do drogi publicznej, zapewniając 
wydajny układ komunikacyjny oparty na sieci przelotowych dróg: 2KDD, 3KDD, 11KDD, 23KDD, 46KDD. 

Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie 
zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
układów komunikacji. Plan miejscowy musi zapewnić faktyczne zabezpieczenie interesów właścicieli 
nieruchomości nim objętych, w tym dostępu do drogi publicznej dla działek budowlanych – zgodnie 
z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który definiuje 
działkę budowlaną jako „nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, 
dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi 
realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego”. Mając na 
uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
który mówi o potrzebie kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia 
do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa system komunikacji oparty na 
sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny budowlane i jednocześnie odciąża istniejący 
układ drogowy, który musi być przygotowany na zwiększającą się liczbę mieszkańców osiedla. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2004 r. Prawo budowlane zaproponowane w planie drogi oraz 
pozostałe tereny będą zabezpieczone w zakresie odwodnienia – w projekcie planu uwzględniono opracowanie 
z 2015 r. wykonane na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej, regulujące sposób odwodnienia tego 
obszaru (Uporządkowanie systemu odprowadzenia wód opadowych z określeniem sposobu kierunków odpływu 
i retencji wód dla terenu zlewni „Nowosolna”) oraz przyjęty układ komunikacji i zainwestowane tereny. 

Uwaga nr 1127 

- wpłynęła 2 listopada 2017 r., 

- dotyczy działek o numerach: 242/2, 242/4, 242/5 w obrębie W-45. 

Treść uwagi: 

Brak zgody na poszerzenie dróg dojazdowych: 2KDD i 12KDD 

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta Łodzi. 

Wyjaśnienie: 

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę w zakresie pozostawienia drogi 2KDD na odcinku między 
placem, a projektowaną drogą 13KDD w obecnych parametrach. 

Nie uwzględnia się uwagi w pozostałym zakresie. Droga 12KDD jest nowo projektowaną drogą, potrzebną 
do obsługi nowych terenów budowlanych. Z analizy treści uwagi można wywnioskować, że prawdopodobnie 
chodzi o drogę 14KDD. Rozbudowa osiedla o nowe obszary inwestycyjne wymaga poprawy standardu 
i rozbudowy układu drogowego, celem zabezpieczenia podstawowego interesu właścicieli oraz pozostałych 
osób korzystających z dróg. Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego jest wyznaczenie zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad 
modernizacji, rozbudowy i budowy układów komunikacji. Mając na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który mówi o potrzebie kształtowania 
struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania 
transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa system komunikacji oparty na sieci dróg 
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publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny budowlane i jednocześnie odciąża istniejący układ 
drogowy, który musi być przygotowany na zwiększającą się liczbę mieszkańców osiedla. obsługuje nowe 
tereny budowlane i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy. W związku ze zwiększającą się liczbą 
mieszkańców osiedla, układ komunikacyjny wymaga podwyższenia standardów. Dla publicznego układu 
komunikacyjnego istotnym jest, aby był rozwijany ekonomicznie, to jest aby nie powielać dróg pełniących tę 
samą funkcję i nie wydłużać ich tras oraz zachować drożność tego układu i tworzących go ulic. 

Uwaga nr 1129 

- wpłynęła 2 listopada 2017 r., 

- dotyczy działek o numerach: 242/5, 242/9 w obrębie W-45. 

Treść uwagi: 

Brak zgody na budowę drogi dojazdowej 13KDD. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 

Droga 13KDD stanowi zabezpieczenie interesów właścicieli - dostępu do drogi publicznej, zapewniając 
wydajny układ komunikacyjny oparty na sieci przelotowych dróg: 2KDD, 3KDD, 11KDD, 23KDD, 46KDD. 

Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie 
zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
układów komunikacji. Plan miejscowy musi zapewnić faktyczne zabezpieczenie interesów właścicieli 
nieruchomości nim objętych, w tym dostępu do drogi publicznej dla działek budowlanych – zgodnie 
z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który definiuje 
działkę budowlaną jako „nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, 
dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi 
realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego”. Mając na 
uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
który mówi o potrzebie kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia 
do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa system komunikacji oparty na 
sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny budowlane i jednocześnie odciąża istniejący 
układ drogowy, który musi być przygotowany na zwiększającą się liczbę mieszkańców osiedla. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2004 r. Prawo budowlane zaproponowane w planie drogi oraz 
pozostałe tereny będą zabezpieczone w zakresie odwodnienia – w projekcie planu uwzględniono opracowanie 
z 2015 r. wykonane na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej, regulujące sposób odwodnienia tego 
obszaru (Uporządkowanie systemu odprowadzenia wód opadowych z określeniem sposobu kierunków odpływu 
i retencji wód dla terenu zlewni „Nowosolna”) oraz przyjęty układ komunikacji i zainwestowane tereny. 

Uwaga nr 1130 

- wpłynęła 2 listopada 2017 r., 

- dotyczy działek o numerach: 242/2, 242/4 i 242/5 w obrębie W-45. 

Treść uwagi: 

Brak zgody na budowę drogi dojazdowej 13KDD i poszerzenie dróg: 2KDD i 12KDD. 

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta Łodzi. 

Wyjaśnienie: 

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę w zakresie pozostawienia drogi 2KDD na odcinku między 
placem, a projektowaną drogą 13KDD w obecnych parametrach. 
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Nie uwzględnia się uwagi w zakresie rezygnacji z budowy drogi 13KDD oraz poszerzenia drogi 12KDD (z 
analizy treści uwagi można wywnioskować, że prawdopodobnie chodzi o drogę 14KDD). 

Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie 
zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
układów komunikacji. Plan miejscowy musi zapewnić faktyczne zabezpieczenie interesów właścicieli 
nieruchomości nim objętych, w tym dostępu do drogi publicznej dla działek budowlanych – zgodnie 
z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który definiuje 
działkę budowlaną jako „nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, 
dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi 
realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego”. Mając na 
uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
który mówi o potrzebie kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia 
do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa system komunikacji oparty na 
sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny budowlane i jednocześnie odciąża istniejący 
układ drogowy, który musi być przygotowany na zwiększającą się liczbę mieszkańców osiedla. obsługuje nowe 
tereny budowlane i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy. W związku ze zwiększającą się liczbą 
mieszkańców osiedla, układ komunikacyjny wymaga podwyższenia standardów. Dla publicznego układu 
komunikacyjnego istotnym jest, aby był rozwijany ekonomicznie, to jest aby nie powielać dróg pełniących tę 
samą funkcję i nie wydłużać ich tras oraz zachować drożność tego układu i tworzących go ulic. Z tego powodu 
między innymi droga 14KDD zostaje poszerzona do szerokości zapewniającej obsługę pieszych, pojazdów 
kołowych oraz przeprowadzenie infrastruktury technicznej. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2004 r. Prawo budowlane zaproponowane w planie drogi oraz 
pozostałe tereny będą zabezpieczone w zakresie odwodnienia – w projekcie planu uwzględniono opracowanie 
z 2015 r. wykonane na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej, regulujące sposób odwodnienia tego 
obszaru (Uporządkowanie systemu odprowadzenia wód opadowych z określeniem sposobu kierunków odpływu 
i retencji wód dla terenu zlewni „Nowosolna”) oraz przyjęty układ komunikacji i zainwestowane tereny. 

Uwaga nr 1196 

- wpłynęła 3 listopada 2017 r., 

- dotyczy nieruchomości przy ulicy Jugosłowiańskiej 13 (działka o numerze 353/84, obręb W-47). 

Treść uwagi: 

Brak zgody na przeznaczenie działki o numerze 353/84 na tereny zielone, kosztem terenów budowlanych. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie:  

Marszałek Województwa Łódzkiego decyzją z dnia 7 sierpnia 2020 r., podtrzymaną decyzją z dnia 15 lutego 
2021 r., odmówił zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych, znajdujących się na przedmiotowej działce 
oraz w jej sąsiedztwie (w tym stanowiących dojazd do działki), na cele nieleśne. Wobec braku możliwości 
zapewnienia dostępu do drogi publicznej, działka nie może być przeznaczona na cele budowlane. Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą 
Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., dopuszcza przeznaczenie każdej nieruchomości pod tereny zielone 
i leśne. 

Uwagi nr: 1214, 1218, 1220, 1237 i 1239 o jednakowej treści, zostały rozpatrzone łącznie 

- wpłynęły 3 listopada 2017 r., 

- dotyczą działek w obrębie Osiedla Brzozowa Aleja przy ul. Mandarynkowej. 

Treść uwagi: 

1) brak zgody na dopuszczenie ul. Mandarynkowej do publicznego dostępu, powinna służyć wyłącznie 
w celach dojazdowych; 
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2) brak zgody na podłączenie wewnętrznej drogi – 1.4KDW  do zewnętrznego układu drogowego – 21KDD 
od strony zachodniej ul. Mandarynkowej; 

3) brak zgody na przeprowadzenie ulic klas KDL przez teren zamkniętego osiedla przy ul. Mandarynkowej; 

4) rozwój ulicy Pomorskiej. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 

Wyjaśnienie: 

Ulica Mandarynkowa, oznaczona w planie 1.4KDW jest drogą wewnętrzną, nie jest drogą publiczną. 
W gestii właściciela tej drogi jest decyzja, czy droga będzie publicznie dostępna. Ponadto przez teren osiedla 
przy ul. Mandarynkowej nie jest projektowana ulica klasy lokalnej. Ze względu na bezzasadność, uwagi 
nie uwzględnia się. 

Ulica Pomorska w projekcie planu ma klasę drogi lokalnej. Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzone uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej 
w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 
2019 r., przewiduje rozwój jej południowej części jako doprowadzającej ruch do obwodnicy osiedla 
Nowosolna. 

Uwaga nr 1215 

- wpłynęła 3 listopada 2017 r., 

- dotyczy drogi rowerowej 2.6KDW. 

Treść uwagi: 

1) brak zgody na zamknięcie ruchu kołowego na wieloramiennym skrzyżowaniu; 

2) brak zgody na lokalizację drogi rowerowej 2.6KDW; 

3) brak zgody na stworzenie ringu ulic, który przejąłby ruch kołowy z centralnego skrzyżowania; 

4) propozycja budowy dwupasmowego ronda na centralnym skrzyżowaniu. 

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta Łodzi . 

Wyjaśnienie: 

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę w punkcie 1. 

Nie uwzględnia się uwagi w pozostałym zakresie. Wobec złożoności problematyki rozwiązania centralnego 
skrzyżowania na osiedlu Nowosolna oraz różnorodności oczekiwań mieszkańców, centralny plac zostanie 
w planie przeprojektowany tak, aby zagwarantować możliwość zastosowania różnych wariantów rozwiązania 
komunikacyjnego przez zarządcę drogi. W zależności warunków funkcjonowania komunikacji na osiedlu, 
będzie możliwe przystosowanie skrzyżowania do istniejącej sytuacji, w tym pozostawienie go w pełni 
przejezdnym. Propozycja zlokalizowania w centrum ronda wiąże się z licznymi wyburzeniami. Rozwiązanie 
ronda o gabarytach zapewniających jego przepustowość powodowałoby utrudnienia w poruszaniu się pieszych. 

Nie uwzględnia się uwagi w zakresie likwidacji drogi 2.6KDW. Jednym z celów sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację 
oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy układów komunikacji. Mając na uwadze 
art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który mówi 
o potrzebie kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia 
do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa system komunikacji oparty na 
sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny budowlane i jednocześnie odciąża istniejący 
układ drogowy. Projektowana droga rowerowa skraca trasę dojazdu do dalej położonej części osiedla. 
Przebiega przez teren wyłączony spod zabudowy ze względu na istniejącą linię elektroenergetyczną. Aby 
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poszerzyć możliwości korzystania z działki przez którą przechodzi, szerokość drogi rowerowej zostanie 
zmniejszona. 

Uwaga nr 1216 

- wpłynęła 3 listopada 2017 r., 

- dotyczy działek o numerach: 847/2, 848/2, 843, 849/1, 849/2, 861, 952 i 873/1 w obrębie W-46. 

Treść uwagi: 

Sprzeciw przeznaczenia działek o numerach: 847/2, 848/2, 848/3, 849/1, 849/2, 861, 952, 873/1 na obszar 
zabudowy rezydencjonalnej oraz nową drogę. Pozostawienie tych terenów jako obszar zieleni miejskiej. 
Przywołanie projektu parku „Zielone Wzgórza”, opracowanego przez Wydział Gospodarki Komunalnej. 

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta Łodzi. 

Wyjaśnienie: 

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę w zakresie przeznaczenia działek o numerach: 848/3, 849/1, 
873/1, 951 i częściowo 847/2 pod tereny zieleni ogólnodostępnej urządzonej. 

Nie uwzględnia się uwagi w zakresie przeznaczenia pozostałych działek pod tereny zieleni ogólnodostępnej. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzone uchwałą 
Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., określa kierunek zmian w przeznaczeniu działek, których dotyczą 
uwagi na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „ustalenia studium są wiążące dla organów gminy 
przy sporządzaniu planów miejscowych”. W związku z powyższym w projekcie planu część działek została 
przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację 
oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy układów komunikacji z koniecznością uwzględnienia 
wymagań ładu przestrzennego, czyli ukształtowania przestrzeni w sposób tworzący harmonijną całość, 
uwzględniając uwarunkowania kompozycyjno-estetyczne. Plan miejscowy musi zapewnić faktyczne 
zabezpieczenie interesów właścicieli nieruchomości nim objętych, w tym dostępu do drogi publicznej dla 
działek budowlanych – zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, który definiuje działkę budowlaną jako „nieruchomość gruntową lub 
działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie 
w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające 
z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego”. Mając na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który mówi o potrzebie kształtowania 
struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania 
transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa system komunikacji oparty na sieci dróg 
publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny budowlane i jednocześnie odciąża istniejący układ 
drogowy, który musi być przygotowany na zwiększającą się liczbę mieszkańców osiedla. Projektowany 
przebieg dróg jest konsekwencją istniejącego zagospodarowania. 

Uwaga nr 1217 

- wpłynęła 3 listopada 2017 r., 

- dotyczy działek o numerach: 847/2, 848/2, 843, 849/1, 849/2, 861, 952 i 873/1 w obrębie W-46. 

Treść uwagi: 

Pozostawienie działek o numerach: 847/2, 848/2, 848/3, 849/1, 849/2, 861, 952 i 873/1 w obrębie zieleni 
planowanej. Przywołanie planowanej inwestycji Wydziału Gospodarki Komunalnej. 

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwagi. 
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Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta Łodzi. 

Wyjaśnienie: 

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagę w zakresie przeznaczenia działek o numerach: 848/3, 849/1, 
873/1, 951 i częściowo 847/2 pod tereny zieleni ogólnodostępnej urządzonej. 

Nie uwzględnia się uwagi w zakresie przeznaczenia pozostałych działek pod tereny zieleni ogólnodostępnej. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzone uchwałą 
Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., określa kierunek zmian w przeznaczeniu działek, których dotyczą 
uwagi na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „ustalenia studium są wiążące dla organów gminy 
przy sporządzaniu planów miejscowych”. W związku z powyższym w projekcie planu część działek została 
przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację 
oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy układów komunikacji z koniecznością uwzględnienia 
wymagań ładu przestrzennego, czyli ukształtowania przestrzeni w sposób tworzący harmonijną całość, 
uwzględniając uwarunkowania kompozycyjno-estetyczne. Plan miejscowy musi zapewnić faktyczne 
zabezpieczenie interesów właścicieli nieruchomości nim objętych, w tym dostępu do drogi publicznej dla 
działek budowlanych – zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, który definiuje działkę budowlaną jako „nieruchomość gruntową lub 
działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie 
w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające 
z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego”. Mając na uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który mówi o potrzebie kształtowania 
struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania 
transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa system komunikacji oparty na sieci dróg 
publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny budowlane i jednocześnie odciąża istniejący układ 
drogowy, który musi być przygotowany na zwiększającą się liczbę mieszkańców osiedla. Projektowany 
przebieg dróg jest konsekwencją istniejącego zagospodarowania. 

Uwagi nr: 1219, 1221 i 1222 o jednakowej treści, zostały rozpatrzone łącznie 

- wpłynęły 3 listopada 2017 r., 

- dotyczą działek o numerach: 350/21, 350/22 w obrębie W-47. 

Treść uwagi: 

1) rozszerzenie przeznaczenia terenu o tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 

- na terenie oznaczonym na rysunku planu 8.10MN - w bliskim sąsiedztwie ww. działek, występuje 
zabudowa wielorodzinna o wysokości 3 kondygnacji, dachy czterospadowe (ul. Lęborska), 

- na terenie oznaczonym na rysunku planu 8.14MN - w bliskim sąsiedztwie ww. występuje zabudowa 
wielorodzinna o wysokości 3 kondygnacji pełnych i poddasze użytkowe, dachy wielospadowe (ul. Gryfa 
Pomorskiego / Marynarzy Polskich); 

2) zmiana zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wysokości budynków 
do maksimum 12 m (3 kondygnacji naziemnych) lub zmianę dopuszczalnej ilości kondygnacji przy 
zachowaniu wysokości budynków maksimum 10 m: 

- na terenie oznaczonym na rysunku planu 8.10MN, w bliskim sąsiedztwie ww. działek, występuje 
zabudowa wielorodzinna o wysokości 3 kondygnacji, dachy czterospadowe (ul. Lęborska) – wysokość 
w kalenicy około 12 m, 

- na terenie oznaczonym na rysunku planu 8.14MN, w bliskim sąsiedztwie ww. działek występuje zabudowa 
wielorodzinna o wysokości 3 kondygnacji pełnych i poddasze użytkowe, dachy wielospadowe (ul. Gryfa 
Pomorskiego/Marynarzy Polskich) – wysokość w kalenicy około 14 m, wysokość elewacji około 12 m, 
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- w przypadku pozostawienia maksymalnej wysokości budynków na poziomie 10 m, zmianę dopuszczalnej 
ilości kondygnacji do 2 m kondygnacji i poddasza użytkowego lub do 3 kondygnacji. Zaprojektowanie 
budynku o 2 kondygnacjach pełnych i poddaszu użytkowym o wysokości w kalenicy 10 m, jest technicznie 
możliwe, a uniemożliwiają to jedynie sprzeczne zapisy planu miejscowego; 

3) zmiana zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie dopuszczalnego kąta 
i kształtu dachu. Dopuszczenie dachów czterospadowych oraz kąta nachylenia dachu w zakresie 20˚ do 45˚: 

- na terenie oznaczonym na rysunku planu 8.10MN, w bliskim sąsiedztwie ww. działek, występuje 
zabudowa wielorodzinna o wysokości 3 kondygnacji, dachy czterospadowe (ul. Lęborska) o kącie mniejszym 
niż 35˚, 

- na terenie oznaczonym na rysunku planu 8.14MN, w bliskim sąsiedztwie ww. działek, występuje 
zabudowa wielorodzinna o wysokości 3 kondygnacji pełnych i poddasze użytkowe, dachy wielospadowe (ul. 
Gryfa Pomorskiego / Marynarzy Polskich) o kącie mniejszym niż 35˚; 

4) zmiana obowiązujących linii zabudowy zlokalizowanych od strony ulic: Gryfa Pomorskiego i Lęborskiej 
na nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) zmiana zapisów odnoszących się do ilości miejsc postojowych dla rowerów, ustalonych w wartości, dla 
budynków mieszkalnych lub mieszkań w budynkach mieszkalno-usługowych ustalających wymóg 
1 stanowiska na każde mieszkanie, podnosząc że jest to zbyt wysoka wartość. 

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwag. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta Łodzi. 

Wyjaśnienie: 

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi w punktach: 1, 2, 4 i 5. 

Nie uwzględnia się uwag w zakresie zmiany dopuszczalnego kąta nachylenia połaci dachowych. Zgodnie 
z art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należy zapewnić wymogi ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków. Wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do planu wskazują przyjęcie optymalnej 
geometrii dachów. Projekt planu ustala parametry dla budynków mieszkalnych, w tym kształt oraz spadki 
dachów, wynikające również z potrzeby kontynuacji parametrów zabudowy, która przeważa w danym obszarze 
– celem kształtowania ładu przestrzennego oraz w oparciu o wytyczne konserwatorskie. Wobec powyższego  
projekt planu będzie dopuszczał różne formy dachów stromych, ale dopuszczalny kąt połaci dachu zostanie 
ustalony na 30° - 45°, zakres wartości proponowanych w uwagach jest zbyt szeroki, aby zachować harmonię 
zabudowy. 

Uwagi nr: 1223-1225 o jednakowej treści, zostały rozpatrzone łącznie 

- wpłynęły 3 listopada 2017 r. 

- dotyczą działek zlokalizowanych przy ulicy Mandarynkowej 30/7b, 32/8a. 

Treść uwagi: 

1) brak zgody na podłączenie wewnętrznej drogi - 1.4KDW do zewnętrznego układu drogowego – 21KDD 
od strony zachodniej ul. Mandarynkowej; 

2) przekształcenie drogi 21KDD w ciąg komunikacyjny wyłączony z ruchu samochodowego; 

3) brak zgody na przeniesienie ruchu kołowego z centralnego skrzyżowania osiedla Nowosolna w drogi 
osiedlowe, które mają tworzyć tzw. ring. Propozycja uwzględnienia w planie priorytetowości obwodnicy 
osiedla Nowosolna; 

4) obniżenie klas dróg zbiorczych - 4KDZ i 2KDZ na drogi lokalne – KDL. 

Prezydent Miasta Łodzi częściowo uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta Łodzi. 
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Wyjaśnienie: 

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi w zakresie punktu 4. 

Nie uwzględnia się uwag: 

ad 1) w zakresie braku zgody na podłączenie drogi 1.4KDW do zewnętrznego układu drogowego. Ulica 
Mandarynkowa, oznaczona w planie 1.4KDW jest drogą wewnętrzną, nie jest drogą publiczną. W gestii 
właściciela tej drogi jest decyzja, komu droga będzie udostępniana. Wobec zastosowania w wyłożonym do 
publicznego wglądu projekcie planu rozwiązania, o które wnoszą wnoszący uwagę, uwagi formalnie 
nie uwzględnia się. 

ad 2) w zakresie przekształcenia drogi 21KDD w ciąg komunikacyjny wyłączony z ruchu samochodowego. 
Droga zostanie przekształcona na ciąg pieszo-rowerowy. 

ad 3) w zakresie ustalenia priorytetowości powstania obwodnicy osiedla. Ustalenia planu nie podlegają 
etapowaniu. Plan jest całościowym dokumentem, ustalającym docelowy sposób zagospodarowania 
nieruchomości. 

Uwagi nr: 1226-1230 o jednakowej treści, zostały rozpatrzone łącznie 

- wpłynęły 3 listopada 2017 r. 

- dotyczą działek zlokalizowanych przy ulicy Mandarynkowej 13, 15, 35, 37/30a, 39. 

Treść uwagi: 

1) brak zgody na podłączenie wewnętrznej drogi - 1.4KDW do zewnętrznego układu drogowego – 21KDD 
od strony zachodniej ul. Mandarynkowej; 

2) przekształcenie drogi 21KDD w ciąg komunikacyjny wyłączony z ruchu samochodowego; 

3) brak zgody na przeniesienie ruchu kołowego z centralnego skrzyżowania osiedla Nowosolna w drogi 
osiedlowe, które mają tworzyć tzw. Ring; uwzględnienie w planie priorytetowości obwodnicy osiedla 
Nowosolna. 

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwag. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta Łodzi. 

Wyjaśnienie: 

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi w zakresie punktu 2. 

Nie uwzględnia się uwag: 

ad 1) w zakresie braku zgody na podłączenie drogi 1.4KDW do zewnętrznego układu drogowego. Ulica 
Mandarynkowa, oznaczona w planie 1.4KDW jest drogą wewnętrzną, nie jest drogą publiczną. W gestii 
właściciela tej drogi jest decyzja, komu droga będzie udostępniana. Wobec zastosowania w wyłożonym do 
publicznego wglądu projekcie planu rozwiązania, o które wnoszą wnoszący uwagę, uwagi formalnie 
nie uwzględnia się. 

ad 3) w zakresie ustalenia priorytetowości powstania obwodnicy osiedla. Ustalenia planu nie podlegają 
etapowaniu. Plan jest całościowym dokumentem, ustalającym docelowy sposób zagospodarowania 
nieruchomości. 

Uwaga nr 1231 

- wpłynęła 6 listopada 2017 r., 

- dotyczy działek o numerach: 279/40, 279/48 w obrębie W-45. 

Treść uwagi: 

sprzeciw wobec przeprowadzenia nowych dróg na działkach o numerach 279/40 i 279/48. Nie wyraża zgody 
na przeniesienie ruchu kołowego z centralnego skrzyżowania osiedla Nowosolna w drogi osiedlowe, które mają 
tworzyć tzw. ring. 
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Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 

Jednym z celów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wyznaczenie 
zasięgu terenów przeznaczonych pod urbanizację oraz określenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
układów komunikacji. Plan miejscowy musi zapewnić faktyczne zabezpieczenie interesów właścicieli 
nieruchomości nim objętych, w tym dostępu do drogi publicznej dla działek budowlanych – zgodnie 
z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który definiuje 
działkę budowlaną jako „nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, 
dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi 
realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego”. Mając na 
uwadze art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
który mówi o potrzebie kształtowania struktur przestrzennych z nową zabudową „przy uwzględnieniu dążenia 
do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego”, plan określa system komunikacji oparty na 
sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny budowlane i jednocześnie odciąża istniejący 
układ drogowy, który musi być przygotowany na zwiększającą się liczbę mieszkańców osiedla. Wraz 
ze zwiększającą się liczbą mieszkańców osiedla, układ komunikacyjny wymaga rozbudowy i podwyższenia 
standardów. Drogi projektowane na części nieruchomości wnoszącego uwagę są koniecznym uzupełnieniem 
i uporządkowaniem struktury komunikacyjnej ze względu na zwiększenie przelotowości ulic oraz możliwości 
obsługi działek budowlanych. Należy podkreślić, że przedmiotowe działki nie utracą możliwości wjazdu 
samochodów ciężarowych. 

Wspomniane w uwadze decyzje o warunkach zabudowy oraz o pozwoleniu na budowę nie są wyrazem 
polityki przestrzennej Miasta. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym przeznaczenie terenu ustalane jest w planie miejscowym. Aktualne 
zagospodarowanie działki nr 279/48 nie znajduje odzwierciedlenia w decyzjach administracyjnych. 

Uwagi nr: 1234-1236, 1240 o jednakowej treści, zostały rozpatrzone łącznie 

- wpłynęły: uwaga nr 1234 - 7 listopada 2017 r., uwagi nr: 1235 i 1236 - 6 listopada 2017 r., uwaga nr 1240 - 
10 listopada 2017 r., 

- dotyczą działek zlokalizowanych przy ulicy Mandarynkowej 9, 23, 26. 

Treść uwagi: 

1) brak zgody na podłączenie wewnętrznej drogi - 1.4KDW do zewnętrznego układu drogowego – 21KDD 
od strony zachodniej ul. Mandarynkowej; 

2) przekształcenia drogi 21KDD w ciąg komunikacyjny wyłączony z ruchu samochodowego; 

3) uwzględnienie w planie priorytetowości obwodnicy osiedla Nowosolna. 

Prezydent Miasta Łodzi częściowo nie uwzględnił uwag. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag w części nieuwzględnionej przez Prezydenta 
Miasta Łodzi. 

Wyjaśnienie: 

Prezydent Miasta Łodzi uwzględnił uwagi  w zakresie punktu 2. 

Nie uwzględnia się uwag w zakresie braku zgody na podłączenie drogi 1.4KDW do zewnętrznego układu 
drogowego. Ulica Mandarynkowa, oznaczona w planie 1.4KDW jest drogą wewnętrzną, nie jest drogą 
publiczną. W gestii właściciela tej drogi jest decyzja, komu droga będzie udostępniana. Wobec zastosowania 
w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu rozwiązania, o które wnoszą wnoszący uwagę, uwagi 
formalnie nie uwzględnia się. 

Nie uwzględnia się uwag w zakresie ustalenia priorytetowości powstania obwodnicy osiedla. Ustalenia planu 
nie podlegają etapowaniu. Plan jest całościowym dokumentem, ustalającym docelowy sposób 
zagospodarowania nieruchomości. 
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Uwaga nr 1238 

- wpłynęła 6 listopada 2017 r. 

- dotyczy działki zlokalizowanej przy ulicy Grabińskiej 7a, działka o numerze 53/30. 

Treść uwagi: 

1) brak zgody na zaprojektowanie terenów zieleni o charakterze naturalnym – 5.1Zn, dla których według 
projektu uchwały będą obowiązywały ustalenia: 

- zakaz budowy nowych budynków, 

- zakaz podziału nieruchomości na działki o powierzchni mniejszej niż 3 000 m², 

- szerokość frontu działki w przypadku podziału nie może być mniejsza niż 30 m podczas gdy obecnie 
szerokość działki jest mniejsza od tej wartości. 

2) wadliwe oznaczenie granic doliny rzeki Miazgi i wadliwe zaznaczenie linii koncentracji wód 
spływowych, podczas gdy dolina oraz linia koncentracji powinna przebiegać kilkadziesiąt metrów w kierunku 
północno – wschodnim, 

3) brak zgody na przeznaczenie działki o numerze 53/30 na tereny zieleni o charakterze naturalnym kosztem 
terenów budowlanych 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 

Nie uwzględnia się uwagi w zakresie przeznaczenia całej działki o numerze 53/30 pod teren zabudowy 
mieszkaniowej. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, 
zatwierdzone uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą 
Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., określa kierunek zmian w przeznaczeniu 
przeważającej części działki na tereny zieleni urządzonej o powierzchni minimum 3 ha i dolin rzecznych 
w strefie zurbanizowanej. Na terenach tych nie jest dopuszczalna zabudowa mieszkaniowa. Na części 
przylegającej do ul. Grabińskiej, Studium określa kierunek zmian w przeznaczeniu działki na tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym „ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu 
planów miejscowych”. W związku z powyższym w projekcie planu działka w większości pozostanie 
przeznaczona pod zieleń naturalną, w części położonej przy ul. Grabińskiej - pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. 

Zasięg doliny rzeki Miazgi opiera się o opracowanie specjalistyczne wykonane na potrzeby planu i studium. 

II. Drugie wyłożenie w okresie od 25 czerwca 2021 r. do 23 lipca 2021 r. 

W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotyczących projektu planu, tj. do dnia 6 sierpnia 2021 r. 
wpłynęły 504 uwagi, po terminie wyznaczonym w ogłoszeniu złożono jedną uwagę do projektu planu. Uwagi 
zostały oznaczone numerami w celu identyfikacji. Prezydent Miasta Łodzi zarządzeniem Nr 8209/VIII/21 
z dnia 27 sierpnia 2021 r. rozpatrzył uwagi dotyczące projektu planu, zgodnie z przywołanymi w wyjaśnieniach 
aktami prawnymi w ich brzmieniu na dzień podpisania zarządzenia. Żadna z uwag nie została uwzględniona 
w całości. 

W zakresie uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Łodzi, Rada Miejska w Łodzi postanawia 
przyjąć następujący sposób rozpatrzenia: 

Uwaga nr 1 

- wpłynęła 29 czerwca 2021 r., 

- dotyczy dróg 4KDZ i 8KDL. 

Treść uwagi: 
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„(…)Założona w planie i konsekwentnie promowana próba przeniesienia ruchu z ulicy Pomorskiej 
i Brzezińskiej (dojazd do autostrady A1) pomiędzy zabudowania jednorodzinne wokół rynku Nowosolna jest 
nie do przyjęcia dla całej lokalnej społeczności. 

Zamiast wyprowadzać ruch ze strefy zamieszkania, pod oknami naszych domów ma powstać droga 
dojazdowa do autostrady. Zamiast w planie koncentrować się na tworzeniu systemu terenów zielonych, stref 
rekreacyjnych, parków skwerów i zieleńców oraz sieci dróg rowerowych Urząd funduje mieszkańcom 
urbanistycznego potworka wprowadzającego drogę szybkiego ruchu w osiedla mieszkaniowe. 

W związku z tym wyrażam głębokie oburzenie w stosunku do założeń planu i uważam je za wysoce szkodliwe 
dla całej lokalnej społeczności i sprzeczne z jej żywotnymi interesami. Po raz kolejny zostaliśmy jako obywatele 
potraktowani przedmiotowo. Czujemy, że nasze interesy nie są w ogóle brane pod uwagę. Latami toczymy boje 
o wyprowadzenie ruchu ciężarówek z ulicy Pomorskiej i ulicy Wiączyńskiej, a teraz w założeniach planu (ulica 
4KDZ i projektowana 8 KDL) planuje się wprowadzenia w południowej części osiedla Nowosolna drogi 
dojazdowej do autostrady w bezpośredniej bliskości zabudowy mieszkaniowej. 

Podsumowując uważam, iż przedłożony projekt planu należy w całości odrzucić i przystąpić do sporządzenia 
projektu, który wyprowadzi ruch z naszej części miasta i nie będzie zmieniał dotychczasowego układu ulic, 
który doskonale komunikuje naszą dzielnicę z resztą Miasta.”. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 

Proponowane w projekcie planu przekształcenie układu komunikacyjnego osiedla ma na celu udrożnienie 
lokalnej komunikacji na osiedlu. W celu wyprowadzenia ruchu tranzytowego z osiedla zaprojektowano przez 
tereny niezainwestowane obwodnicę, położoną poza granicami planu będącego przedmiotem uwag. Siatka 
nowych dróg przy osiedlu Słoneczne Wzgórza służy dojazdowi do terenów budowlanych położonych wokół 
zamkniętego osiedla. Nie są to drogi szybkiego ruchu. Zaprojektowane zostały jako lokalne i dojazdowe. Drogi 
te mogą również wspomóc rozwiązanie problemów mieszkańców osiedla Słoneczne Wzgórza związanych 
z wyjazdem z zamieszkiwanego osiedla. 

Uwaga nr 2 

- wpłynęła 9 lipca 2021 r., 

- dotyczy działek o numerach: 91/8 i 92/2 w obrębie W-46. 

Treść uwagi: 

„(…)wnoszę o dopuszczenie lokalizacji parkingów związanych z usługami, 

- w zakresie parametrów kształtowania zabudowy wnoszę o podwyższenie wysokości zabudowy 
dla budynków usługowych do 16 m (obecnie wysokość w kalenicy budynku biurowego Urzędu Gminy 
Nowosolna wynosi 15,48 m). Proszę również o zmianę zakresu kąta pochylenia połaci dachowych w zakresie 
od 30° do 55° (obecny kąt pochylenia głównych połaci dachu budynku biurowego Urzędu Gminy Nowosolna 
wynosi 51,12°) oraz dopuszczenie umieszczenia na dachu budynku elementów technicznego wyposażenia takich 
jak: klimatyzatory, anteny, przewody kominowe, instalacje odgromowe, itp., 

- wnoszę o usunięcie z rysunku planu linii zabudowy pierzejowej oraz wykreślenie po granicy działki na 92/2 
nieprzekraczalnej linii zabudowy. W przypadku wejścia w życie MPZP w obecnym kształcie wyznaczone linie 
zabudowy pierzejowej uniemożliwiają dostosowanie budynku Urzędu Gminy Nowosolna do wytycznych 
określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
W znaczący sposób utrudniona będzie ewentualna rozbudowa Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy 
Nowosolna na terenie działki 91/8 w obrębie W-46, 

- proszę również o dopuszczenie umieszczania na elewacjach frontowych elementów technicznego 
wyposażenia budynków takich jak: klimatyzatory oraz łamacze światła. 

W przypadku nieuwzględnienia powyższych uwag wnoszę o utworzenie odrębnej jednostki funkcjonalno-
przestrzennej obejmującej działki nr 92/2, 91/8 w obrębie W-46 o przeznaczeniu podstawowym 
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i uzupełniającym oraz zasadach zagospodarowania analogicznych jak dla terenów oznaczonych symbolami od 
1.1Um do 1.8Um, przy jednoczesnym uwzględnieniu powyższych uwag. 

Ponadto dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1.1PP/KDZ na terenie działki nr 92/1 
w obrębie W-46 wnoszę o dopuszczenie możliwości lokalizacji parkingów naziemnych.”. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 

W terenie oznaczonym 1.3Um dopuszczone są parkingi służące obsłudze usług znajdujących się 
na nieruchomości (zgodnie z definicją przeznaczenia terenu – „obiekty budowlane i urządzenia budowlane oraz 
zagospodarowanie tworzące całość funkcjonalną, określone ustaleniami planu na danym terenie”). Dodatkowo 
plan zapewnia możliwość lokalizacji w tym terenie parkingów ogólnodostępnych, określonych jako 
„niezwiązane z usługami w terenie”. 

Budynki przekraczające wymiary określone w planie mogą zachować swoją wysokość i kształt dachu 
(„dla zabudowy istniejącej (…) o wysokości równej lub przekraczającej maksymalną wysokość zabudowy – 
dopuszczenie remontu lub przebudowy, a także dopuszczenie zwiększenia wysokości zabudowy o maksimum 0,5 
m – wyłącznie w przypadku zmiany formy dachu oraz dopuszczenie zachowania geometrii dachu lub jej zmiany 
na wyznaczoną w planie”). Wobec powyższego nie ma potrzeby dostosowywać regulacji dla terenu do 
istniejącej zabudowy, której parametry wyróżniają się na tle pozostałych obiektów. 

Linie zabudowy wytyczone zostały tak, aby kształtować i ujednolicić oprawę głównych przestrzeni 
publicznych na osiedlu. Zgodnie z wytycznymi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzonego uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
28 marca 2018 r., zmienionego uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., 
w centralnej części osiedla należy dążyć do zmian funkcjonalnych, strukturalnych i wizerunkowych. 
Szczególne miejsce w przekształceniach zajmuje centralny plac, który wymaga nowej oprawy i wytworzenia 
ścian urbanistycznych, które ukształtują to wnętrze i podniosą jego rolę społeczno twórczą. Linia zabudowy 
pierzejowa nie ogranicza możliwości rozwoju budynku istniejącego („dla zabudowy istniejącej zlokalizowanej 
w obrębie linii zabudowy – dopuszczenie remontu, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy bez konieczności jej 
realizacji w linii zabudowy (…) pierzejowej”). Dopiero nowy budynek, lokalizowany na działce przy placu, 
musiałby dopasować się do zaprojektowanego kształtu tego placu bądź pozostałych linii pierzejowych. Warto 
zwrócić uwagę, że proponowany w uwadze przebieg linii zawęziłby obszar działań wyłącznie do granicy 
działki 92/2.  

Linie zabudowy, zgodnie z definicją linii zabudowy nieprzekraczalnej, nie są ograniczeniem dla elementów 
wejścia do budynku (np. schodów, pochylni, podestów) ani dla zewnętrznych elementów komunikacji 
pionowej (takich jak klatki schodowe i szyby windowe), tym samym zachowana jest możliwość dostosowania 
istniejącej zabudowy do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Lokalizacja elementów technicznego wyposażenia budynku jest na dachu dopuszczalna – uwaga jest w tym 
zakresie bezzasadna. 

Ustalenia planu dotyczące zakazu umieszczania na elewacjach frontowych elementów technicznego 
wyposażenia budynków mają na celu kształtowanie odbioru przestrzeni publicznych i estetyzację otoczenia. 
Możliwe jest lokalizowanie tych elementów na pozostałych elewacjach lub dachu. 

Łamacze światła nie są elementem technicznego wyposażenia budynku – to element wystroju elewacji, detal 
architektoniczny, który zgodnie z ustaleniami planu jest dopuszczony do stosowania. 

W związku z nieuwzględnieniem wniesionych uwag, bezprzedmiotowym jest wprowadzanie do planu 
odrębnego terenu, w którym ustalono by zasady zagospodarowania uwzględniające powyższe uwagi. 

Centralny plac wymaga zmiany wizerunku i w związku z powyższym zostanie przekształcony 
i przystosowany do funkcji komunikacyjnej oraz społecznotwórczej. Miejsca postojowe dla korzystających 
z usług powinny zostać zapewnione przez usługodawców. W terenie, na którym znajdują się działki Urzędu 
Gminy Nowosolna jest zapewniona możliwość organizacji ogólnodostępnego parkingu. 

Uwaga nr 3 
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- wpłynęła 15 lipca 2021 r., 

- dotyczy działek o numerach: 222/1 w obrębie W-45 i 303/3 w obrębie W-47. 

Treść uwagi: 

„(…) wyraża stanowczy sprzeciw wobec zapisów projektu dotyczącego przejęcia działek Nr 222/1, obręb W-
45 ul. Grabińska i nr 303/3,obreb W-47 ul. Jugosłowiańska na cele usługowo-handlowe i pod zabudowę 
deweloperską. Uważamy, że zajęcie części placu zabaw dla uczniów i dzieci z osiedla Nowosolna oraz 
fragmentu boiska trawiastego przy ul. Grabińskiej jest szkodliwe dla całej społeczności naszego osiedla, w tym 
społeczności szkolnej. 

Osiedle Nowosolna w ostatnim czasie bardzo prężnie się rozwija, przybywa nowych mieszkańców, w tym 
najwięcej młodych rodzin z małymi dziećmi, które uczęszczają do naszego zespołu lub do pobliskiego żłobka. 

Fragment działki nr 303/3, obręb W-47 ul. Grabińska w przyszłości ma być przeznaczony na plac zabaw 
z przeznaczeniem dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, a wniosek na jego budowę został złożony do Budżetu 
Obywatelskiego w bieżącym roku.”. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 

Nie można ustalić lokalizacji działki nr 222/1 w obrębie W-45, nie istnieje ona w ewidencji gruntów. 
Przyjęto, że składający uwagę odnosi się do boiska znajdującego się na działce 222/11 w tym samym obrębie. 

Działka, na której znajduje się boisko przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub 
usługi lokalne (tj. nieuciążliwe usługi z zakresu: oświaty, wychowania, ochrony zdrowia, opieki społecznej, 
kultury, rekreacji, turystyki, gastronomii, administracji, biurowości, finansów, działalności rzemieślniczej). 
Wobec powyższego może ono nadal funkcjonować i być rozwijane. Część terenu przeznaczona pod konieczną 
rozbudowę układu komunikacyjnego, nie ingeruje w istniejące obiekty. 

Działka, na której znajduje się szkoła przeznaczona jest pod usługi nauki i oświaty (z dopuszczeniem usług 
lokalnych i zieleni urządzonej) i częściowo pod zabudowę usługową lub zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną niskiej intensywności. Szkoła ze swoimi terenowymi urządzeniami rekreacyjnymi jest funkcją 
usługową, plan nie wyklucza, ani nie ogranicza jej funkcjonowania i rozwoju. Szkoła zyskuje możliwość 
rozbudowy lub budowy dodatkowych obiektów np. szkolnych, sportowych w otoczeniu centralnego placu. 
Mogą to być również obiekty terenowe. W planie zostało uregulowane, jaką formę powinny przyjąć nowe 
obiekty kubaturowe, z uwagi na potrzebę kształtowania ładu przestrzennego, w tym estetyzację otoczenia 
centralnego placu osiedla. 

Uwagi nr: 4, 5, 6, 10, 11, 13, 24-160, 169, 177, 181, 182, 184, 189, 195, 204, 272-276, 285, 286, 309, 311, 
321-323, 346-349, 360, 363-365, 368-373, 410-437 o jednakowej treści, zostały rozpatrzone łącznie 

- wpłynęły: 19 lipca 2021 r. (uwaga nr 4), 20 lipca 2021 r. (uwagi nr: 5 i 6) i 23 lipca 2021 r. (uwaga nr 10), 
24 lipca 2021 r. (uwaga nr 11), 26 lipca 2021 r. (uwaga nr 13), 3 sierpnia 2021 r. (uwagi 
nr: 24-160, 169, 177, 181, 182, 184, 189), 4 sierpnia 2021 r. (uwagi nr: 321, 322, 323), 5 sierpnia 2021 r. 
(uwagi nr: 195, 204, 309, 311, 346, 347, 348, 349), 6 sierpnia 2021 r. (uwagi nr: 272-276, 285, 286, 360, 363, 
364, 365, 368-373, 410-437), 

- dotyczą działek objętych planem. 

Treść uwag: 

„1. Nie zgadzam się na odebranie działki 303/3 ZS-P nr 2 i przeznaczenie jej na zabudowę usługową 
1.4 Um.  

Na działce mieści się boisko szkolne z placem zabaw dla dzieci.  

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 jest dużą placówką oświatową. Szkoła 202 pracuje już na 2 zmiany. Baza 
dydaktyczna szkoły pozbawiona jest w lokalizacji przy ul. Jugosłowiańskiej 2 boiska do przeprowadzania zajęć 
sportowych. Dla najmłodszych dzieci (przedszkole i nauczanie początkowe) zorganizowane są niewielkie boiska 
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- place zabaw. Plan 113 pozbawia placówkę oświatową jednego z nich, pozbawiając dzieci prawidłowych 
warunków do rozwoju, miejsca do ewentualnej ewakuacji placówki.  

Osiedle nasze ma co najmniej podwoić liczbę Mieszkańców. Miasto Łódź musi mieć rezerwę działek 
na budowę kolejnych placówek oświatowych. Przeznaczanie działek komunalnych, w centrum osiedla, 
na kolejne usługi niezwiązane z oświatą, kulturą jest polityką krótkowzroczną, nieprzewidującą planowanego 
rozwoju osiedla. Tym bardziej, że dzisiaj na terenie osiedla stoją puste obiekty usługowe.  

2. Nie zgadzam się na przekazanie działki 343/2 na cele zabudowy usługowej 1.5 Um.  

Na działce mieści się skwer oraz parking osiedlowy. Parking budowany był ze środków UMŁ 
przeznaczonych algorytmem na potrzeby osiedla. Tak była i taka jest potrzeba Mieszkańców. Parking obsługuje 
dowóz dzieci do przedszkola i szkoły przy Jugosłowiańskiej 2 oraz wszystkich realizujących swoje życiowe 
potrzeby w centrum osiedla. Stanowi również skrót przejazdu między ulicami Jugosłowiańską a Pomorską, 
odciążając niewydolny komunikacyjnie rynek. 

3. Nie zgadzam się na przeznaczenie części działki 222/1 na rzecz budowy planowanych dróg 2.2KDD 
i 1 KDL.  

Działka jest administrowana przez Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 i urządzone jest na niej boisko 
szkolne. Pełni ono również funkcję boiska osiedlowego. Rada Osiedla od lat angażowała tam dostępne jej 
środki finansowe. Boisko finansowane było również ze środków Budżetu Obywatelskiego, co świadczy 
o zaangażowaniu Mieszkańców w powstanie tej inwestycji. Na terenie działki mieści się boisko piłkarskie, 
zgodne z wymaganiami licencyjnymi, dla osiedlowej drużyny piłkarskiej, która działa od ponad 20 lat. 
Jakakolwiek ingerencja w ten teren ograniczy wymiary boiska, stworzy niebezpieczne warunki uprawiania 
sportu, jak i może być zagrożeniem dla przyszłych użytkowników dróg. Przeznaczanie terenu osiedla na nowe 
działki budowlane oraz drogi do nich prowadzące nie może odbywać się kosztem wieloletnich inwestycji, 
wydatkowania pieniędzy podatnika, zaangażowania i aktywności wielu Mieszkańców. Wiemy, w jakim trudzie 
powstają u nas najmniejsze nawet ogólnodostępne inwestycje komunalne, nie wolno więc ich kosztem budować 
przyszłości osiedla.  

4. Nie zgadzam się na przeznaczenie działek: 848/2, 861, 952 oraz części działki 847/2 na tereny: 6.3 MN, 
6.5 MN, 6.7 MN.  

Osiedle w tej części Nowosolnej leży w szczególnie uciążliwym miejscu przy ul. Brzezińskiej oraz w pobliżu 
autostrady A1. Dopuszczalny hałas jest tam nagminnie przekraczany, co stanowi zagrożenie dla zdrowia 
Mieszkańców. Drzewa, chociaż częściowo, mogą stanowić ochronę przed tym zagrożeniem akustycznym, ich 
wycinka utrudni jeszcze bardziej warunki zamieszkania. Poza tym tereny zielone, leśne są niezbędne dla całości 
ekosystemu osiedla. Co więcej, prognoza oddziaływania na środowisko pokazuje, że i tak znaczna część tego 
obszaru może zostać odlesiona i przekazana na realizację celów nieleśnych.  

Na terenie tej części osiedla został rozpoczęty projekt ścieżki ekologicznej, boiska wielofunkcyjnego 
oraz placu zabaw. Zaangażowano środki z BO, konkursu na zadania inwestycyjne dla rad osiedli. Projekt 
powinien być kontynuowany i rozwijany.  

Na terenie osiedla jest wiele terenów zieleni niezagospodarowanej, które mogą uzupełnić rezerwy 
mieszkaniowe Miasta. Niekoniecznie musi to się dziać kosztem wycinki setek zdrowych drzew, tworzących 
miejsce rekreacji i wypoczynku nie tylko dla Mieszkańców naszego osiedla.  

Na terenie Miasta na skutek protestu Mieszkańców rezygnuje się z wycinki terenów leśnych pod zabudowę 
mieszkaniową i kolejne osiedla. Tym bardziej jest zasadne zweryfikowanie planowanych wycinek lasu 
na naszym osiedlu.  

5. Nie zgadzam się, aby teren 1.1.KSu był jedynym miejscem obsługi autobusowej na terenie Rynku 
Nowosolna. Np. oddala on drogę uczniów ZS-P od dzisiejszej bezpiecznej lokalizacji przystanku linii 53A, 
drogę uczestników nabożeństw w parafialnym kościele od dzisiejszej lokalizacji przystanku linii 54 i 91, drogę 
dla osób dokonujących zakupów w lokalnych centrach handlowych do autobusu.  

6. Nie zgadzamy się na zbyt intensywną zabudowę pierzejową rynku obiektami usługowymi oraz zabudowę 
całego osiedla, co wymusza projektowanie bardzo dużej ilości nowych dróg, nawet kosztem istniejących 
obiektów użyteczności publicznej. Ingeruje to też w indywidualne interesy Mieszkańców (zgłoszone w czasie 
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konsultacji społecznych uwagi dotyczące działek 53/14, 282/22, planowanie stref 1.2Um i 1.1Um). Ingeruje też 
w teren należący do parafii pw. św. Andrzeja Boboli.  

7. Warunkiem wdrożenia tego planu jest zrealizowanie obwodnicy Nowosolna.”. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 

Wyjaśnienie: 

1. Teren 1.4Um, na którym znajduje się część nieruchomości szkoły, jest przeznaczony pod usługi 
oraz zabudowę mieszkaniową wielorodzinną niskiej intensywności. Usługi oświaty mogą funkcjonować na tym 
terenie i się rozwijać zgodnie z planem – także towarzyszące im obiekty rekreacyjne. Przez wzgląd na potrzebę 
zmiany wizerunkowej otoczenia centralnego skrzyżowania na osiedlu Nowosolna, wskazane jest lokalizowanie 
nowych obiektów kubaturowych w taki sposób, aby utworzyły jego obudowę, co w planie jest regulowane. 
Obiekty oświaty, kultury itp. mogą być lokalizowane na każdej działce przeznaczonej pod zabudowę usługową. 

2. Ustalenia planu wymagają zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów przy lokalizowanych 
inwestycjach. Dodatkowo plan przewiduje możliwość lokalizacji parkingów ogólnodostępnych w terenach 1.3 
i 1.8Um, gdzie również znajdują się działki w zarządzie Miasta. Ze względów wizerunkowych, istnieje 
potrzeba uregulowania zagospodarowania wokół centralnego skrzyżowania osiedla. Przejazd między ulicami 
Pomorską i Jugosłowiańską będzie zapewniony przez projektowane w planie drogi. Zadaniem nowej struktury 
układu komunikacyjnego jest m.in. odciążenie ruchu z centralnego skrzyżowania. 

3. Nie można ustalić lokalizacji działki nr 222/1, nie istnieje ona w ewidencji gruntów. Przyjęto, 
że Składający uwagę odnosi się do boiska znajdującego się na działce 222/11 w tym samym obrębie. 

Tereny budowlane potrzebują obsługi infrastrukturalnej, w tym komunikacyjnej i jej zapewnienie jest 
jednym z zadań własnych Miasta jako gminy. Nowe drogi 2.2KDD i 1KDL są konieczne ze względu na 
zapewnienie dojazdu do terenów budowlanych. Nie naruszają urządzeń znajdujących się na działce 222/11. 
Ewentualna korekta położenia boiska trawiastego względem nowej infrastruktury nie będzie powodowała 
trudności przewyższających potrzebę doprowadzenia infrastruktury drogowej i technicznej do działek 
budowlanych. 

4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzone 
uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. wskazuje jako kierunek zmian w zagospodarowaniu tych 
terenów zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Projekt planu pozostawia jako tereny osiedlowej zieleni 
działki, na których nie ma konieczności uzupełnienia istniejącej struktury zabudowy. Należy podkreślić, że 
działki przeznaczone do zabudowy nie zostały objęte inwestycjami z Budżetu Obywatelskiego. Ponadto plan 
nie wskazuje obszarów do objęcia wycinką. Przekształca tereny, które już utraciły wskutek sąsiedniego 
zagospodarowania (podział drogami, defragmentacja zabudową, ogrodzeniami) funkcję leśną, na inne – 
mieszkaniowe lub zieleni urządzonej. Pozostawienie części funkcji leśnej wykluczyłoby część sąsiadujących 
z nimi nieruchomości z kontynuacji istniejącej funkcji budowlanej z uwagi na zbyt bliskie sąsiedztwo 
zabudowy i gruntów leśnych. Wycinka drzew nadal jest regulowana przepisami odrębnymi, tak jak to miało 
miejsce do czasu wejścia planu w życie. Na terenach przeznaczonych pod inwestycje budowlane plan reguluje 
minimalną powierzchnię konieczną do pozostawienia w formie terenu biologicznie czynnego. 

5. Plan dopuszcza lokalizację przystanków komunikacji zbiorowej w drogach i na placu. Uwaga jest 
bezzasadna. 

6. Studium ustala kierunek przekształceń obszaru centralnego skrzyżowania na zabudowę wielofunkcyjną 
z dążeniem do zmian strukturalnych i wizerunkowych. Kształt i wielkość placu na centralnym skrzyżowaniu 
osiedla jest zdeterminowany koniecznością zarezerwowania terenu pod oczekiwane przez mieszkańców 
rozwiązania komunikacyjne (np. rondo). W obecnych granicach dróg wchodzących w skład skrzyżowania 
nie ma możliwości zastosowania nowego, bezpieczniejszego oraz wpływającego na poprawę płynności ruchu, 
rozwiązania tego skrzyżowania. 

Z uwagi na brak podania obrębu działek o numerach 53/14 i 282/22, nie ma możliwości ich zlokalizowania. 
Z powodu braku możliwości zlokalizowania działek uwaga nie jest, z przyczyn formalnych, w tym zakresie 
uwzględniona. 
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7. Uwaga nie dotyczy regulacji zawartych w projekcie planu miejscowego. Ponadto należy wyjaśnić, że plan 
jest całościowym dokumentem, ustalającym docelowy sposób zagospodarowania nieruchomości. Nie ma 
możliwości uzależniania realizacji poszczególnych ustaleń zawartych w planie od wykonania innych 
inwestycji. 

Uwaga nr 7 

- wpłynęła 21 lipca 2021 r., 

- dotyczy działki o numerze 343/2 w obrębie W-47. 

Treść uwagi: 

„Zgłaszam swój sprzeciw, aby działkę nr 343/2 pomiędzy ulicami Jugosłowiańską i Pomorską przeznaczać 
w MPZP pod zabudowę usługową/mieszkaniową. Działka jest bezpiecznym miejscem parkingowym dla 
okolicznych mieszkańców, którzy parkują samochody, aby odprowadzić dzieci do szkoły przy ulicy 
Jugosłowiańskiej. Działka również służy jako przejazd pomiędzy Jugosłowiańską i Pomorską, co w znacznym 
stopniu pomaga rozładować ruch samochodowy na tych dwóch ulicach. Proszę wziąć pod uwagę, że ul. 
Pomorska i Jugosłowiańska będą w kolejnych latach jeszcze bardziej obłożone ruchem samochodowym ze 
względu na powstające nowe domy, osiedla a co za tym idzie większy ruch samochodów.”. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 

Ze względów wizerunkowych, istnieje potrzeba uregulowania zagospodarowania wokół centralnego 
skrzyżowania osiedla. Projekt planu uzupełnia obudowę ścian placu kontynuując funkcje jego otoczenia. 
Ustalenia planu wymagają zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów przy lokalizowanych 
inwestycjach. Dodatkowo plan przewiduje możliwość lokalizacji parkingów ogólnodostępnych, jeśli zaistnieje 
taka potrzeba, w terenach 1.3 i 1.8Um. Przejazd między ulicami Pomorską i Jugosłowiańską będzie 
zapewniony przez projektowane w planie drogi. Zadaniem nowej struktury układu komunikacyjnego jest m.in. 
odciążenie ruchu z centralnego skrzyżowania. 

Uwaga nr 8 

- wpłynęła 22 lipca 2021 r., 

- dotyczy działek wskazanych w opinii Rady Osiedla. 

Treść uwagi: 

„Rada Osiedla napisała już w swojej opinii numery działek, do których się odnosimy. Piszę o obszarze 
centrum osiedla Nowosolna: chwalicie się sadzeniem drzew, zieleni np. na placu Wolności a nam chcecie tę 
zieleń wycinać. 

Jedyne miejsce w centrum osiedla, gdzie mógłby być mini park /zielony ciąg spacerowy/ jest między ulicą 
Brzezińską/ Byszewską/ Grabińską. Jest tam już zaczęta ścieżka ekologiczna i mały plac zabaw. Brakuje nam 
miejsca na spacery, ławeczki, alejki do pieszych wędrówek czy spacerów z małymi dziećmi. Jedyne miejsce, 
które w łatwy, niskobudżetowy sposób można zaadoptować na zielony skwer - chcecie zaadoptować na kolejne 
place budowy mieszkań czy punktów usługowych. Czy nie można pomyśleć TERAZ o zieleni a nie za 10 lat 
chwalić się akcją sadzenia drzew!!! 

W planach jest również zabranie części działki z placem zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 
2 czy części boiska sportowego przy ul. Grabińskiej – to jest dbanie o dzieci, młodzież??? Osiedle z roku na rok 
„pęcznieje”. Jest co raz więcej rodzin z dziećmi a Wasze plany oferują im zabranie placu zabaw i boiska 
w zamian drogę i lokale usługowe!!! 

Likwidować Parking zapewniający bezpieczny dowóz dzieci do szkoły, przedszkola i żłobka??? 

Tylko ktoś, kto tu nie mieszka a macha palcem po mapie może podejmować takie decyzje. Może tak wizja 
lokalna??? 
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Trudno doprosić się obwodnicy! Hałas z autostrady nie do zniesienia /zdarza się, że o godz. 22 przekracza 
59 decybeli!!!/. Kanalizacja tylko do osiedli deweloperskich dalej brak!!! Ścieżek rowerowych bark – chociaż 
można by bezpiecznie dojechać do Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, zrobić szlak rowerowy „na 
wzniesienia”!! 

Mieszkańcy z zazdrością obserwują zmiany w gminie Nowosolna – chodniki, ścieżki rowerowe, kanalizację, 
budowę świetlic środowiskowych, domów kultury. Coraz częściej głośno wyrażają chęć odłączenia się od 
Łodzi.”. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 

Projekt planu zakłada kształtowanie miejsc rekreacji i terenów zieleni urządzonej dla mieszkańców (m.in. 
teren byłego składowiska odpadów, dolina rzeki Miazgi ze zbiornikami wodnymi) oraz zazielenianie 
przestrzeni publicznych – w tym ulic. Nowe tereny budowlane uzupełniają istniejącą strukturę zabudowy. 

Tereny szkoły i boisk mają w projekcie planu zachowaną swoją funkcję usługową i mogą ją rozwijać także 
w postaci obiektów kubaturowych. Plan nie wskazuje na zmianę sposobu władania tymi nieruchomościami 
i ich funkcjonowania. 

Miejsca parkingowe zostaną zapewnione przez usługodawców, którzy będą inwestowali na swoich 
nieruchomościach. Ponadto plan dopuszcza również realizację parkingów ogólnodostępnych w trenach 1.3Um 
i 1.8Um oraz lokalizację miejsc postojowych w pasach drogowych. 

Projekt obwodnicy jest już uwzględniony w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego dla 
osiedla Nowosolna. Jest ona zlokalizowana poza granicami projektu podlegającego wyłożeniu do publicznego 
wglądu. Projekt planu uwzględnia konieczność wyposażenia osiedla w infrastrukturę techniczną i rozbudowę 
komunikacji, w tym rowerowej. Komunikacja rowerowa będzie prowadzona wzdłuż ulic oraz drogami 
rowerowymi wskazanymi w projekcie planu. 

Uwaga nr 9 

- wpłynęła 26 lipca 2021 r., 

- dotyczy działek o numerach: 353/86, 353/87, 353/89, 353/91, 353/92, 353/93, 353/94, 353/95, 353/96 
w obrębie W-47. 

Treść uwagi: 

„Przedmiot uwagi jest prośbą o zachowanie przeznaczenia ww. działek jako budowlanych. Działki ww. 
w planie zagospodarowania przestrzennego Łodzi przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LVII/491/93 
z dnia 02.06.1993 r., który utracił moc z dniem 01.01.2003 r. znajdowały się w jednostce planistycznej 
14.01.32/M.R.1.9 jako tereny mieszkaniowe. 

Działki o nr: 353/93, 353/96, 353/94 posiadają pełne uzbrojenie w wodę, prąd i gaz, a w 2017 r. Miasto 
doprowadziło kanalizację do tych działek wraz z wypustami przyłączeniowymi. 

Utrzymanie decyzji o zmianie przeznaczenia działek o nr: 353/86, 353/87, 353/98, 353/9, 353/92, 353/93, 
353/94, 353/96, 353/95 w projekcie nowego planu z działek budowlanych na tereny zielone skutkuje utratą 
wartości tych działek, co będzie skutkowało moim wystąpieniem o odszkodowanie do Urzędu Miasta.”. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 

Działka 353/98 jest już przeznaczona w projekcie planu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi 
lokalne. Z tego powodu uwaga w tym zakresie, jako bezzasadna, jest formalnie nieuwzględniona. 

Działki: 353/86 i 353/89 nie uzyskały decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 15 lutego 2021 r. 
znak: RŚI.7151.2.50.2019 zgody na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne, w związku z powyższym nie ma 
możliwości zmiany ich przeznaczenia na cele budowlane. 
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzone uchwałą 
Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., określa kierunek zmian w przeznaczeniu działek: 353/87, 353/89, 
353/91, 353/92, 353/93, 353/94, 353/95 i 353/96 na tereny lasów o powierzchni minimum 3 ha. Na terenach 
tych, zgodnie z ustaleniami Studium nie jest dopuszczalna zabudowa mieszkaniowa. Zgodnie 
z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, „ustalenia 
studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych”. 

Działki 353/9 nie odnaleziono w ewidencji gruntów. Z powodu braku możliwości zlokalizowania działki 
uwaga nie jest, z przyczyn formalnych, w tym zakresie uwzględniona. 

Uwaga nr 12 

- wpłynęła 26 lipca 2021 r., 

- dotyczy działki o numerze 345/4 w obrębie W-47. 

Treść uwagi: 

„Działka w 40% przeznaczona na drogę, co z pozostałą częścią 60%? Działka o szerokości 15 m jest za 
wąska pod zabudowę. W przypadku akceptacji planu wnoszę o wykup całkowity. Nie interesuje mnie pasek, 
którego nie mogę w pełni użytkować.”. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 

Uwaga nie odnosi się do materii planu. Projekt planu nie rozstrzyga kwestii roszczeń, o jakich mowa 
w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ponadto należy 
wyjaśnić, że działki stanowiące nieruchomość składającego uwagę mają w projekcie planu łącznie 20 m 
szerokości, co daje możliwość zlokalizowania zgodnie z prawem budowlanym i przy uwzględnieniu linii 
zabudowy budynku o szerokości 11-12 m. 

Uwagi nr: 14, 16-22, 170-172, 179, 185-188, 196, 200-203, 207-218, 224-269, 271, 277-284, 287, 288, 291-
295, 297, 300-305, 312-320, 324-338, 343-345, 350-354, 356-359, 361, 362, 367, 374, 377-380, 409, 441, 448-
451, 460-466, 477, 479, 480, 482-489 i 492-504 o jednakowej treści, zostały rozpatrzone łącznie 

- wpłynęły: 27 lipca 2021 r. (uwagi nr: 14, 16 i 17), 28 lipca 2021 r. (uwaga nr 18), 2 sierpnia 2021 r. (uwagi 
nr: 19, 20, 21 i 22), 3 sierpnia 2021 r. (uwagi nr: 170-172, 179, 185-188), 4 sierpnia 2021 r. (uwagi nr: 196, 
200-202, 207, 210, 211, 214, 215, 217, 271, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 301, 302, 303, 304, 314), 5 sierpnia 
2021 r. (uwagi nr: 203, 208, 209, 212, 213, 216, 218, 277-282, 284, 288, 297, 300, 305, 312, 313, 315-320, 
324-338, 343, 344, 350, 351), 6 sierpnia 2021 r (uwagi nr: 224-269, 277, 278, 283, 345, 352-354, 356-359, 361, 
362, 367, 374, 377-380, 409, 441, 448-451, 460-466, 477, 479, 480, 482-489 i 492-504), 

- dotyczą działek o numerach: 303/3 i 343/2 w obrębie W-47, 222/11 w obrębie W-45 oraz 848/2, 861, 952, 
847/2 w obrębie W-46. 

Treść uwag: 

„Przedmiot uwagi 

1. Nie zgadzam się na odebranie działki 303/3 ZS-P nr 2 i przeznaczenie jej na zabudowę usługową 1.4 UM. 

Na działce mieści się boisko szkolne z placem zabaw dla dzieci. 

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 jest dużą placówką oświatową. Szkoła 202 pracuje już na 2 zmiany. Baza 
dydaktyczna szkoły pozbawiona jest w lokalizacji przy ul. Jugosłowiańskiej 2 boiska do przeprowadzania zajęć 
sportowych. Dla najmłodszych dzieci (przedszkole i nauczanie początkowe) zorganizowane są niewielkie boiska 
– place zabaw. Plan 113 pozbawia placówkę oświatową jednego z nich, pozbawiając dzieci prawidłowych 
warunków do rozwoju, miejsca do ewentualnej ewakuacji placówki. 

Osiedle nasze ma co najmniej podwoić liczbę Mieszkańców. Miasto Łódź musi mieć rezerwę działek 
na budowę kolejnych placówek oświatowych. Przeznaczenie działek komunalnych, w centrum osiedla, 
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na kolejne usługi niezwiązane z oświatą, kulturą jest polityką krótkowzroczną, nieprzewidującą planowanego 
rozwoju osiedla. Tym bardziej, że dzisiaj na terenie osiedla stoją puste obiekty usługowe. 

2. Nie zgadzam się na przekazanie działki 343/2 na cele zabudowy usługowej 1.5Um. 

Na działce mieści się skwer oraz parking osiedlowy. Parking budowany był ze środków UMŁ 
przeznaczonych algorytmem na potrzeby osiedla. Taka była i taka jest potrzeba Mieszkańców. Parking 
obsługuje dowóz dzieci do przedszkola i szkoły przy Jugosłowiańskiej 2 oraz wszystkich realizujących swoje  
życiowe potrzeby w centrum osiedla. Stanowi również skrót przejazdu między ulicami Jugosłowiańską 
a Pomorską, odciążając niewydolny komunikacyjnie rynek. 

1.Nie zgadzam się na przeznaczenie części działki 222/11 na rzecz budowy planowanych dróg 2.2KDD 
i 1KDL. 

Działka jest administrowana przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 i urządzone jest na niej boisko 
szkolne. Pełni ono również funkcję boiska osiedlowego. Rada Osiedla od lat angażowała tam dostępne jej 
środki finansowe. Boisko finansowane było również ze środków Budżetu Obywatelskiego, co świadczy 
o zaangażowaniu Mieszkańców w powstanie tej inwestycji. Na terenie działki mieści się boisko piłkarskie, 
zgodne z wymaganiami licencyjnymi, dla osiedlowej drużyny piłkarskiej, która działa od ponad 20 lat. 
Jakakolwiek ingerencja w ten teren ograniczy wymiary boiska, stworzy niebezpieczne warunki uprawiania 
sportu, jak i może być zagrożeniem dla przyszłych użytkowników dróg. Przeznaczenie terenu osiedla na nowe 
działki budowlane oraz drogi do nich prowadzące nie może odbywać się kosztem wieloletnich inwestycji, 
wydatkowania pieniędzy podatnika, zaangażowania i aktywności wielu Mieszkańców. Wiemy, w jakim trudzie 
powstają u nas najmniejsze nawet ogólnodostępne inwestycje komunalne, nie wolno więc ich kosztem budować 
przyszłości osiedla. 

3. Nie zgadzam się na przeznaczenie działek: 848/2, 861, 952 oraz części działki 847/2 na tereny 6.3 MN, 
6.5 MN, 6.7 MN. 

Są to tereny o dużych walorach przyrodniczych, na których został zrealizowany projekt ścieżki ekologicznej 
oraz placu zabaw z wielofunkcyjnym boiskiem. Został on sfinansowany z budżetu miasta i zdobył w Budżecie 
Obywatelskim największą ilość głosów Mieszkańców osiedla. Jest to teren rekreacyjny licznie odwiedzany 
przez mieszkańców z i z poza osiedla, dlatego warto zostawić miejsce na rozbudowę ścieżki ekologicznej 
i doposażenie części rekreacyjnej w nowe obiekty postulowane przez Mieszkańców. 

Działki: 861 i  952 w całości zarośnięte są dojrzałym lasem, składającym się ze starego drzewostanu, 
w skład którego wchodzą już kilkudziesięcioletnie dęby szypułkowe – oznaka kolejnego stadium sukcesji lasu. 
Obie działki znajdują się w bliskim sąsiedztwie działki 873/1 pozostawionej w planie jako teren zieleni. Dzieli 
je zaledwie droga o minimalnym natężeniu ruchu zapewniająca łączność ekologiczną. Całość połączona jest 
pozostawionym przez Państwa pasmem zieleni z dużym kompleksem leśnym po drugiej stronie ul. Byszewskiej. 
Tereny te obecnie działają jako ekologiczna całość. Usunięcie obszarów leśnych z działek 861 i  952 separuje 
las na działce 873/1 i skazuje go na degenerację. To jest defragmentacja siedlisk przyrodniczych w praktyce! 

Stary dojrzały drzewostan występuje też na działce 848/2 i dużej części działki 847/2 (okolice boiska i teren 
przy ul. Byszewskiej). Działka 847/2 jest już częściowo zagospodarowana na potrzeby rekreacji. Istnieje tu plac 
zabaw i wielofunkcyjne boisko. Nowo planowane drogi nie zapewniają bezpiecznych odległości od istniejącej 
już i sfinansowanej ze środków publicznych infrastruktury boiska i placu zabaw. Teren tych działek również 
działa jako łącznik z lasem po drugiej stronie ul. Byszewskiej. 

Według inwentaryzacji przyrodniczej Uniwersytetu Łódzkiego, przekazanej MPU podczas poprzednich 
konsultacji, na terenie ścieżki ekologicznej, w tym na działkach: 848/2, 861, 952 i 847/2, stwierdzono obecność 
co najmniej 45 chronionych gatunków. Proszę o pozostawienie działek: 847/2, 861, 952, 848/2 w całości jako 
zieleń ogólnodostępną na potrzeby bardzo intensywnie rozwijającego się osiedla Nowosolna. 

4. Nie zgadzam się, aby teren 1.1KSu był jedynym miejscem obsługi autobusowej na terenie rynku 
Nowosolna. Np. oddala on drogę uczniów ZS-P od dzisiejszej, bezpiecznej lokalizacji przystanku linii 53A, 
drogę uczestników nabożeństw w parafialnym kościele od dzisiejszej lokalizacji przystanku linii 54 i 91, drogę 
dla osób dokonujących zakupów w lokalnych centrach handlowych do autobusu. 

5. Nie zgadzam się na zbyt intensywną zabudowę pierzejową rynku obiektami usługowymi oraz zabudowę 
całego osiedla, co wymusza projektowanie bardzo dużej ilości nowych dróg, nawet kosztem istniejących 
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obiektów użyteczności publicznej. Ingeruje to też w indywidualne interesy Mieszkańców oraz teren należący do 
parafii pw. Św. Andrzeja Boboli. 

6. Warunkiem wdrożenia tego planu jest zrealizowanie obwodnicy Nowosolna.”. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 

Wyjaśnienie: 

1. Teren 1.4Um, na którym znajduje się część nieruchomości szkoły, jest przeznaczony pod usługi oraz 
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną niskiej intensywności. Usługi oświaty mogą funkcjonować na tym 
terenie i się rozwijać, zgodnie z planem – także towarzyszące im obiekty rekreacyjne. Przez wzgląd na potrzebę 
zmiany wizerunkowej otoczenia centralnego skrzyżowania na osiedlu Nowosolna, wskazane jest lokalizowanie 
nowych obiektów kubaturowych w taki sposób, aby utworzyły jego obudowę, co w planie jest regulowane. 
Obiekty oświaty, kultury itp. mogą być lokalizowane na każdej działce przeznaczonej pod zabudowę usługową. 

2. Ustalenia planu wymagają zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów przy lokalizowanych 
inwestycjach. Dodatkowo plan przewiduje możliwość lokalizacji parkingów ogólnodostępnych w terenach 1.3 
i 1.8Um, gdzie również znajdują się działki w zarządzie Miasta. Ze względów wizerunkowych, istnieje 
potrzeba uregulowania zagospodarowania wokół centralnego skrzyżowania osiedla. Przejazd między ulicami 
Pomorską i Jugosłowiańską będzie zapewniony przez projektowane w planie drogi. Zadaniem nowej struktury 
układu komunikacyjnego jest m.in. odciążenie ruchu z centralnego skrzyżowania. 

3. Tereny budowlane potrzebują obsługi infrastrukturalnej, w tym komunikacyjnej i jej zapewnienie jest 
jednym z zadań własnych Miasta. Nowe drogi 2.2KDD i 1KDL są konieczne ze względu na zapewnienie 
dojazdu do terenów budowlanych. Nie naruszają urządzeń znajdujących się na działce 222/11. Ewentualna 
korekta położenia boiska trawiastego względem nowej infrastruktury nie będzie powodowała trudności 
przewyższających potrzebę doprowadzenia infrastruktury drogowej i technicznej do działek budowlanych. 

4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzone 
uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. wskazuje jako kierunek zmian w zagospodarowaniu tych 
terenów zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Projekt planu pozostawia jako tereny ogólnodostępnej zieleni 
działki, na których nie ma konieczności uzupełnienia istniejącej struktury zabudowy. Należy podkreślić, że 
działki przeznaczone do zabudowy nie zostały objęte inwestycjami z Budżetu Obywatelskiego. Ponadto plan 
nie wskazuje obszarów do objęcia wycinką. Przekształca tereny, które już utraciły wskutek sąsiedniego 
zagospodarowania (podział drogami, defragmentacja ogrodzeniami, zabudowa, która pojawiła się 
w bezpośrednim otoczeniu zieleni) funkcję leśną i walory łącznika przyrodniczego, na inne – mieszkaniowe lub 
zieleni urządzonej. Pozostawienie części funkcji leśnej na tych działkach wykluczyłoby część sąsiadujących 
z nimi nieruchomości z kontynuacji istniejącej funkcji budowlanej z uwagi na zbyt bliskie sąsiedztwo 
zabudowy od gruntów leśnych. Wycinka drzew nadal jest regulowana przepisami odrębnymi, tak jak to miało 
miejsce do czasu wejścia planu w życie. 

Projektowany przebieg dróg jest konsekwencją istniejącego układu komunikacyjnego i stanowi jego 
kontynuację. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny budowlane i jednocześnie odciąża istniejący układ 
drogowy, który musi być przygotowany na zwiększającą się liczbę mieszkańców osiedla. Pas drogowy 
6.3KDD nie narusza istniejących urządzeń na działce 847/2. 

Projekt planu wraz z innymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Nowosolna 
zakładają kształtowanie miejsc rekreacji i terenów zieleni urządzonej dla mieszkańców (m.in. teren byłego 
składowiska odpadów, dolina rzeki Miazgi ze zbiornikami wodnymi) oraz zazielenianie przestrzeni 
publicznych – w tym ulic. Nowe tereny budowlane jedynie uzupełniają istniejącą strukturę zabudowy. 

5. Plan dopuszcza lokalizację przystanków komunikacji zbiorowej w drogach i na placu. Uwaga jest 
bezzasadna. 

6. Studium ustala kierunek przekształceń obszaru centralnego skrzyżowania na zabudowę wielofunkcyjną 
z dążeniem do zmian strukturalnych i wizerunkowych. Kształt i wielkość placu na centralnym skrzyżowaniu 
osiedla jest zdeterminowany koniecznością zarezerwowania terenu pod oczekiwane przez mieszkańców 
rozwiązania komunikacyjne (np. rondo). W obecnych granicach dróg wchodzących w skład skrzyżowania 
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nie ma możliwości zastosowania nowego, bezpieczniejszego oraz wpływającego na poprawę płynności ruchu, 
rozwiązania tego skrzyżowania. 

Z uwagi na brak podania obrębu działek o numerach 53/14 i 282/22, nie ma możliwości ich zlokalizowania. 
Z powodu braku możliwości zlokalizowania działek uwaga nie jest, z przyczyn formalnych, w tym zakresie 
uwzględniona. 

7. Uwaga nie dotyczy regulacji zawartych w projekcie planu miejscowego. Ponadto należy wyjaśnić, że plan 
jest całościowym dokumentem, ustalającym docelowy sposób zagospodarowania nieruchomości. Nie ma 
możliwości uzależniania realizacji poszczególnych ustaleń zawartych w planie od wykonania innych 
inwestycji. 

Uwaga nr 15 

- wpłynęła 28 lipca 2021 r., 

- dotyczy działek o numerach: 303/3 i 343/2 w obrębie W-47, 222/11 w obrębie W-45 oraz 848/2, 861, 952, 
847/2 w obrębie W-46. 

Treść uwagi: 

„Przedmiot uwagi 

1. Nie zgadzam się na odebranie działki 303/3 ZS-P nr 2 i przeznaczenie jej na zabudowę usługową 1.4 UM. 

Na działce mieści się boisko szkolne z placem zabaw dla dzieci. 

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 jest dużą placówką oświatową. Szkoła 202 pracuje już na 2 zmiany. Baza 
dydaktyczna szkoły pozbawiona jest w lokalizacji przy ul. Jugosłowiańskiej 2 boiska do przeprowadzania zajęć 
sportowych. Dla najmłodszych dzieci (przedszkole i nauczanie początkowe) zorganizowane są niewielkie boiska 
– place zabaw. Plan 113 pozbawia placówkę oświatową jednego z nich, pozbawiając dzieci prawidłowych 
warunków do rozwoju, miejsca do ewentualnej ewakuacji placówki. 

Osiedle nasze ma co najmniej podwoić liczbę Mieszkańców. Miasto Łódź musi mieć rezerwę działek 
na budowę kolejnych placówek oświatowych. Przeznaczenie działek komunalnych w centrum osiedla na kolejne 
usługi niezwiązane z oświatą, kulturą jest polityką krótkowzroczną, nieprzewidującą planowanego rozwoju 
osiedla. Tym bardziej, że dzisiaj na terenie osiedla stoją puste obiekty usługowe. 

2. Nie zgadzam się na przekazanie działki 343/2 na cele zabudowy usługowej 1.5Um. 

Na działce mieści się skwer oraz parking osiedlowy. Parking budowany był ze środków UMŁ 
przeznaczonych algorytmem na potrzeby osiedla. Taka była i taka jest potrzeba Mieszkańców. Parking 
obsługuje dowóz dzieci do przedszkola i szkoły przy Jugosłowiańskiej 2 oraz wszystkich realizujących swoje  
życiowe potrzeby w centrum osiedla. Stanowi również skrót przejazdu między ulicami Jugosłowiańską 
a Pomorską, odciążając niewydolny komunikacyjnie rynek. 

Na Osiedlu funkcjonuje już wystarczająco dużo punktów usługowych, które w pełni zaspokajają potrzeby 
nie tylko mieszkańców Osiedla, ale również sąsiadującej z osiedlem gminy Nowosolna. 

3. Nie zgadzam się na przeznaczenie części działki 222/11 na rzecz budowy planowanych dróg 2.2KDD 
i 1 KDL. 

Działka jest administrowana przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 i urządzone jest na niej boisko 
szkolne. Pełni ono również funkcję boiska osiedlowego. Rada Osiedla od lat angażowała tam dostępne jej 
środki finansowe. Boisko finansowane było również ze środków Budżetu Obywatelskiego, co świadczy 
o zaangażowaniu Mieszkańców w powstanie tej inwestycji. Na terenie działki mieści się boisko piłkarskie, 
zgodne z wymaganiami licencyjnymi, dla osiedlowej drużyny piłkarskiej, która działa od ponad 20 lat. 
Jakakolwiek ingerencja w ten teren ograniczy wymiary boiska, stworzy niebezpieczne warunki uprawiania 
sportu, jak i może być zagrożeniem dla przyszłych użytkowników dróg. Przeznaczenie terenu osiedla na nowe 
działki budowlane oraz drogi do nich prowadzące nie może odbywać się kosztem wieloletnich inwestycji, 
wydatkowania pieniędzy podatnika, zaangażowania i aktywności wielu Mieszkańców. Wiemy, w jakim trudzie 
powstają u nas najmniejsze nawet ogólnodostępne inwestycje komunalne, nie wolno więc ich kosztem budować 
przyszłości osiedla. 
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4. Nie zgadzam się na przeznaczenie działek: 848/2, 861, 952 oraz części działki 847/2 na tereny: 6.3 MN, 
6.5 MN, 6.7 MN. 

Są to tereny o dużych walorach przyrodniczych, na których został zrealizowany projekt ścieżki ekologicznej 
oraz placu zabaw z wielofunkcyjnym boiskiem. Został on sfinansowany z budżetu Miasta i zdobył w Budżecie 
Obywatelskim największą ilość głosów Mieszkańców osiedla. Jest to teren rekreacyjny licznie odwiedzany 
przez Mieszkańców z i spoza osiedla, dlatego warto zostawić miejsce na rozbudowę ścieżki ekologicznej 
i doposażenie części rekreacyjnej w nowe obiekty postulowane przez Mieszkańców. 

Działki: 861 i  952 w całości zarośnięte są dojrzałym lasem, składającym się ze starego drzewostanu, 
w skład którego wchodzą już kilkudziesięcioletnie dęby szypułkowe – oznaka kolejnego stadium sukcesji lasu. 
Obie działki znajdują się w bliskim sąsiedztwie działki 873/1 pozostawionej w planie jako teren zieleni. Dzieli 
je zaledwie droga o minimalnym natężeniu ruchu zapewniająca łączność ekologiczną. Całość połączona jest 
pozostawionym przez Państwa pasmem zieleni z dużym kompleksem leśnym po drugiej stronie ul. Byszewskiej. 
Tereny te obecnie działają jako ekologiczna całość. Usunięcie obszarów leśnych z działek: 861 i  952 separuje 
las na działce 873/1 i skazuje go na degenerację. To jest defragmentacja siedlisk przyrodniczych w praktyce! 

Stary dojrzały drzewostan występuje też na działce 848/2 i dużej części działki 847/2 (okolice boiska i teren 
przy ul. Byszewskiej). Działka 847/2 jest już częściowo zagospodarowana na potrzeby rekreacji. Istnieje tu plac 
zabaw i wielofunkcyjne boisko. Nowo planowane drogi nie zapewniają bezpiecznych odległości od istniejącej 
już i sfinansowanej ze środków publicznych infrastruktury boiska i placu zabaw. Teren tych działek również 
działa jako łącznik z lasem po drugiej stronie ul. Byszewskiej. 

Według inwentaryzacji przyrodniczej Uniwersytetu Łódzkiego, przekazanej MPU podczas poprzednich 
konsultacji, na terenie ścieżki ekologicznej, w tym na działkach działek: 848/2, 861, 952 i 847/2, stwierdzono 
obecność co najmniej 45 chronionych gatunków. Proszę o pozostawienie działek: 847/2, 861, 952, 848/2 
w całości jako zieleń ogólnodostępną na potrzeby bardzo intensywnie rozwijającego się osiedla Nowosolna. 

Proponowane przeznaczenie terenu jest sprzeczne z obecnie obowiązującą „Strategią przestrzennego 
rozwoju Łodzi 2020+”, która za cel główny przyjęła zrównoważone miasto kompaktowe, czyli rozwój Miasta 
„do wewnątrz” oraz z celami strategicznymi: celem I Rozkwit centrum Miasta oraz celem II:  Ograniczenie 
zjawiska „rozlewania się Miasta”. 

5. Nie zgadzam się, aby teren 1.1KSu był jedynym miejscem obsługi autobusowej na terenie rynku 
Nowosolna. Np. oddala on drogę uczniów ZS-P od dzisiejszej, bezpiecznej lokalizacji przystanku linii 53A, 
drogę uczestników nabożeństw w parafialnym kościele od dzisiejszej lokalizacji przystanku linii 54 i 91, drogę 
dla osób dokonujących zakupów w lokalnych centrach handlowych do autobusu. 

6. Nie zgadzam się na zbyt intensywną zabudowę pierzejową rynku obiektami usługowymi oraz zabudowę 
całego osiedla, co wymusza projektowanie bardzo dużej ilości nowych dróg, nawet kosztem istniejących 
obiektów użyteczności publicznej. Ingeruje to też w indywidualne interesy Mieszkańców oraz teren należący do 
parafii pw. Św. Andrzeja Boboli. 

1.Warunkiem wdrożenia tego planu jest zrealizowanie obwodnicy Nowosolna.”. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 

1. Teren 1.4Um, na którym znajduje się część nieruchomości szkoły, jest przeznaczony pod usługi 
oraz zabudowę mieszkaniową wielorodzinną niskiej intensywności. Usługi oświaty mogą funkcjonować na tym 
terenie i się rozwijać zgodnie z planem – także towarzyszące im obiekty rekreacyjne. Przez wzgląd na potrzebę 
zmiany wizerunkowej otoczenia centralnego skrzyżowania na osiedlu Nowosolna, wskazane jest lokalizowanie 
nowych obiektów kubaturowych w taki sposób, aby utworzyły jego obudowę, co w planie jest regulowane. 
Obiekty oświaty, kultury itp. mogą być lokalizowane na każdej działce przeznaczonej pod zabudowę usługową. 

2. Ustalenia planu wymagają zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów przy lokalizowanych 
inwestycjach. Dodatkowo plan przewiduje możliwość lokalizacji parkingów ogólnodostępnych w terenach 1.3 
i 1.8Um, gdzie również znajdują się działki w zarządzie Miasta. Ze względów wizerunkowych, istnieje 
potrzeba uregulowania zagospodarowania wokół centralnego skrzyżowania osiedla. Przejazd między ulicami 
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Pomorską i Jugosłowiańską będzie zapewniony przez projektowane w planie drogi. Zadaniem nowej struktury 
układu komunikacyjnego jest m.in. odciążenie ruchu z centralnego skrzyżowania. 

3. Tereny budowlane potrzebują obsługi infrastrukturalnej, w tym komunikacyjnej i jej zapewnienie jest 
jednym z zadań własnych Miasta. Nowe drogi 2.2KDD i 1KDL są konieczne ze względu na zapewnienie 
dojazdu do terenów budowlanych. Nie naruszają urządzeń znajdujących się na działce 222/11. Ewentualna 
korekta położenia boiska trawiastego względem nowej infrastruktury nie będzie powodowała trudności 
przewyższających potrzebę doprowadzenia infrastruktury drogowej i technicznej do działek budowlanych. 

4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzone 
uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. wskazuje jako kierunek zmian w zagospodarowaniu tych 
terenów zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Projekt planu pozostawia jako tereny ogólnodostępnej zieleni 
działki, na których nie ma konieczności uzupełnienia istniejącej struktury zabudowy. Należy podkreślić, że 
działki przeznaczone do zabudowy nie zostały objęte inwestycjami z Budżetu Obywatelskiego. Ponadto plan 
nie wskazuje obszarów do objęcia wycinką. Przekształca tereny, które już utraciły wskutek sąsiedniego 
zagospodarowania (podział drogami, defragmentacja ogrodzeniami, zabudowa, która pojawiła się 
w bezpośrednim otoczeniu zieleni) funkcję leśną i walory łącznika przyrodniczego, na inne – mieszkaniowe lub 
zieleni urządzonej. Pozostawienie części funkcji leśnej na tych działkach wykluczyłoby część sąsiadujących 
z nimi nieruchomości z kontynuacji istniejącej funkcji budowlanej z uwagi na zbyt bliskie sąsiedztwo 
zabudowy od gruntów leśnych. Wycinka drzew nadal jest regulowana przepisami odrębnymi, tak, jak to miało 
miejsce do czasu wejścia planu w życie. 

Projektowany przebieg dróg jest konsekwencją istniejącego układu komunikacyjnego i stanowi jego 
kontynuację. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny budowlane i jednocześnie odciąża istniejący układ 
drogowy, który musi być przygotowany na zwiększającą się liczbę mieszkańców osiedla. Pas drogowy 
6.3KDD nie narusza istniejących urządzeń na działce 847/2. 

Projekt planu wraz z innymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Nowosolna 
zakładają kształtowanie miejsc rekreacji i terenów zieleni urządzonej dla mieszkańców (m.in. teren byłego 
składowiska odpadów, dolina rzeki Miazgi ze zbiornikami wodnymi) oraz zazielenianie przestrzeni 
publicznych – w tym ulic. Nowe tereny budowlane jedynie uzupełniają istniejącą strukturę zabudowy. 

Projekt planu, w ślad za kierunkami określonymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, realizuje wytyczne Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+ poprzez wskazanie pod 
inwestowanie terenów uzupełniających istniejące struktury zabudowy i ochronę przed zabudową terenów 
otwartych. 

5. Plan dopuszcza lokalizację przystanków komunikacji zbiorowej w drogach i na placu. Uwaga jest 
bezzasadna. 

6. Studium ustala kierunek przekształceń obszaru centralnego skrzyżowania na zabudowę wielofunkcyjną 
z dążeniem do zmian strukturalnych i wizerunkowych. Kształt i wielkość placu na centralnym skrzyżowaniu 
osiedla jest zdeterminowany koniecznością zarezerwowania terenu pod oczekiwane przez mieszkańców 
rozwiązania komunikacyjne (np. rondo). W obecnych granicach dróg wchodzących w skład skrzyżowania 
nie ma możliwości zastosowania nowego, bezpieczniejszego oraz wpływającego na poprawę płynności ruchu, 
rozwiązania tego skrzyżowania. 

Z uwagi na brak podania obrębu działek o numerach 53/14 i 282/22, nie ma możliwości ich zlokalizowania. 
Z powodu braku możliwości zlokalizowania działek uwaga nie jest, z przyczyn formalnych, w tym zakresie 
uwzględniona. 

1.Uwaga nie dotyczy regulacji zawartych w projekcie planu miejscowego. Ponadto należy wyjaśnić, że plan 
jest całościowym dokumentem, ustalającym docelowy sposób zagospodarowania nieruchomości. Nie ma 
możliwości uzależniania realizacji poszczególnych ustaleń zawartych w planie od wykonania innych 
inwestycji. 

Uwaga nr 23 

- wpłynęła 2 sierpnia 2021 r., 

- dotyczy terenu drogi 1KDL. 
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Treść uwagi: 

„(…)ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewidują wyznaczenie 
terenu drogi o przeskalowanej względem potrzeb klasie (KDL) w zakresie odcinka projektowanego przebiegu 
drogi wzdłuż korytarza oznaczonego w liniach rozgraniczających tereny symbolem 1KDL.  

Wyjaśnienie: 

1) Tereny drogi 1KDL (ich wschodnia część) przebiega w większości przez obszar wyznaczony w Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi jako tereny zieleni urządzonej, 
w szczególności wzdłuż korytarza ekologicznego. O ile przebieg drogi o klasie drogi lokalnej w poprzek takiego 
korytarza nie powinien stanowić problemu, o tyle tereny drogi 1KDL przebiegają wzdłuż tego korytarza (na 
odcinku ponad 200 metrów) całkowicie wyłączając go z lokalnej sieci ekologicznej. 

2) Projektowanie drogi o klasie drogi lokalnej daje w przyszłości możliwość budowy drogi o zdecydowanie 
przewymiarowanej infrastrukturze względem lokalnych potrzeb (czego konsekwencją może być obniżenie 
poziomu bezpieczeństwa). Założenia nowoczesnego planowania i projektowania osiedli jednorodzinnych i sieci 
transportowych na nich odchodzą od projektowania długich i prostych odcinków dróg na rzecz maksymalnego 
skracania i „łamania” odcinków dróg tak, aby poprzez odpowiednie ich planowania wpływać na ograniczenie 
na nich prędkości. 

3) Utworzenie „pierścienia” dróg lokalnych może doprowadzić do przeniesienia części ruchu z dróg 
predestynowanych do jego kanalizowania (klas Zbiorczych) na drogę w całości biegnącą we wnętrzach osiedli 
mieszkaniowych (tereny MN). Zagrożenie przeniesienia wspomnianego ruchu powinno wymóc wykonanie 
analiz mikro i makrosymulacyjnych ruchu, które ujawniłoby wielkość ruchu omijającego centrum Nowosolnej. 
Takie symulacje albo nie zostały przeprowadzone, albo ich wyniki nie zostały przedstawione w konsultacjach. 

4) Wyznaczenie na odcinku projektowanego terenu 1KDL drogi o klasie drogi dojazdowej o szerokości 
w liniach rozgraniczających nie większej niż 12 metrów umożliwi obsługę transportową działek 
zlokalizowanych pomiędzy ul. Byszewską a Grabińską przy jednoczesnym ograniczeniu ich wpływu na lokalną 
przestrzenną strukturę ekologiczną oraz nie dopuszczając do wyraźnego przeskalowania lokalnej 
infrastruktury. 

5) Taki sposób poprowadzenia drogi nie będzie jednocześnie generował dodatkowych kosztów (zarówno 
finansowych, jak i społecznych) związanych z istnieniem osiedla szeregowców (Klementynkowa) i zajęciem 
części działek przez tereny uniemożliwiające ich swobodne użytkowane. Samo osiedle w swojej części 
nie zostało uwzględnione w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, co jest skutkiem braku 
aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi.”. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 

Lokalizacja drogi w dolinie rzeki Miazgi nie wyklucza funkcji odwadniającej i przewietrzającej doliny. 
Celem jej projektowania jest odciążenie centralnego skrzyżowania z ruchu lokalnego i rozprowadzenie tego 
ruchu po osiedlu. Parametry pasa drogowego drogi KDL wynikają z planowanego jej urządzenia 
uwzględniającego pełną infrastrukturę techniczną, drogi rowerowe i nasadzenia zieleni. Na przedmiotowym 
odcinku przebiega ona przez tereny mało zainwestowane, które są chronione przed zabudową ze względu 
na lokalizację rzeki Miazgi. Zadaniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
nie jest odwzorowywanie stanu istniejącego, lecz kształtowanie polityki przestrzennej Miasta. W stosunku do 
doliny rzeki Miazgi Studium zakłada działania ochronne, bez możliwości rozwoju zabudowy. 

Uwagi nr: 161, 162, 310 o jednakowym zakresie merytorycznym, zostały rozpatrzone łącznie 

- wpłynęły: 3 sierpnia 2021 r. (uwagi nr: 161 i 162), 4 sierpnia 2021 r. (uwaga nr 310), 

- dotyczą działek objętych planem. 

Treść uwag: 

„1. Nie zgadzam się na odebranie działki 303/3 ZS-P nr 2 i przeznaczenie jej na zabudowę usługową 1.4 
Um.  
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Na działce mieści się boisko szkolne z placem zabaw dla dzieci.  

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 jest dużą placówką oświatową. Szkoła 202 pracuje już na 2 zmiany. Baza 
dydaktyczna szkoły pozbawiona jest w lokalizacji przy ul. Jugosłowiańskiej 2 boiska do przeprowadzania zajęć 
sportowych. Dla najmłodszych dzieci (przedszkole i nauczanie początkowe) zorganizowane są niewielkie boiska 
- place zabaw. Plan 113 pozbawia placówkę oświatową jednego z nich, pozbawiając dzieci prawidłowych 
warunków do rozwoju, miejsca do ewentualnej ewakuacji placówki.  

Osiedle nasze ma co najmniej podwoić liczbę Mieszkańców. Miasto Łódź musi mieć rezerwę działek na 
budowę kolejnych placówek oświatowych. Przeznaczanie działek komunalnych, w centrum osiedla, na kolejne 
usługi niezwiązane z oświatą, kulturą jest polityką krótkowzroczną, nieprzewidującą planowanego rozwoju 
osiedla. Tym bardziej, że dzisiaj na terenie osiedla stoją puste obiekty usługowe.  

2. Nie zgadzam się na przekazanie działki 343/2 na cele zabudowy usługowej 1.5 Um.  

Na działce mieści się skwer oraz parking osiedlowy. Parking budowany był ze środków UMŁ 
przeznaczonych algorytmem na potrzeby osiedla. Tak była i taka jest potrzeba Mieszkańców. Parking obsługuje 
dowóz dzieci do przedszkola i szkoły przy Jugosłowiańskiej 2 oraz wszystkich realizujących swoje życiowe 
potrzeby w centrum osiedla. Stanowi również skrót przejazdu między ulicami Jugosłowiańską a Pomorską, 
odciążając niewydolny komunikacyjnie rynek. 

3. Nie zgadzam się na przeznaczenie części działki 222/1 na rzecz budowy planowanych dróg: 2.2KDD i 1 
KDL.  

Działka jest administrowana przez Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 i urządzone jest na niej boisko 
szkolne. Pełni ono również funkcję boiska osiedlowego. Rada Osiedla od lat angażowała tam dostępne jej 
środki finansowe. Boisko finansowane było również ze środków Budżetu Obywatelskiego, co świadczy 
o zaangażowaniu Mieszkańców w powstanie tej inwestycji. Na terenie działki mieści się boisko piłkarskie, 
zgodne z wymaganiami licencyjnymi, dla osiedlowej drużyny piłkarskiej, która działa od ponad 20 lat. 
Jakakolwiek ingerencja w ten teren ograniczy wymiary boiska, stworzy niebezpieczne warunki uprawiania 
sportu, jak i może być zagrożeniem dla przyszłych użytkowników dróg. Przeznaczanie terenu osiedla na nowe 
działki budowlane oraz drogi do nich prowadzące nie może odbywać się kosztem wieloletnich inwestycji, 
wydatkowania pieniędzy podatnika, zaangażowania i aktywności wielu Mieszkańców. Wiemy, w jakim trudzie 
powstają u nas najmniejsze nawet ogólnodostępne inwestycje komunalne, nie wolno więc ich kosztem budować 
przyszłości osiedla. 

4. Nie zgadzam się na przeznaczenie działek: 848/2, 861, 952 oraz części działki 847/2 na tereny: 6.3 MN, 
6.5 MN, 6.7 MN.  

Osiedle w tej części Nowosolnej leży w szczególnie uciążliwym miejscu przy ul. Brzezińskiej oraz w pobliżu 
autostrady A1. Dopuszczalny hałas jest tam nagminnie przekraczany, co stanowi zagrożenie dla zdrowia 
Mieszkańców. Drzewa, chociaż częściowo, mogą stanowić ochronę przed tym zagrożeniem akustycznym, ich 
wycinka utrudni jeszcze bardziej warunki zamieszkania. Poza tym tereny zielone, leśne są niezbędne dla całości 
ekosystemu osiedla. Co więcej, prognoza oddziaływania na środowisko pokazuje, że i tak znaczna część tego 
obszaru może zostać odlesiona i przekazana na realizację celów nieleśnych.  

Na terenie tej części osiedla został rozpoczęty projekt ścieżki ekologicznej, boiska wielofunkcyjnego oraz 
placu zabaw. Zaangażowano środki z BO, konkursu na zadania inwestycyjne dla rad osiedli. Projekt powinien 
być kontynuowany i rozwijany.  

Na terenie osiedla jest wiele terenów zieleni niezagospodarowanej, które mogą uzupełnić rezerwy 
mieszkaniowe Miasta. Niekoniecznie musi to się dziać kosztem wycinki setek zdrowych drzew, tworzących 
miejsce rekreacji i wypoczynku nie tylko dla Mieszkańców naszego osiedla.  

Na terenie Miasta na skutek protestu Mieszkańców rezygnuje się z wycinki terenów leśnych pod zabudowę 
mieszkaniową i kolejne osiedla. Tym bardziej jest zasadne zweryfikowanie planowanych wycinek lasu na 
naszym osiedlu.  

5. Nie zgadzam się, aby teren 1.1.KSu był jedynym miejscem obsługi autobusowej na terenie rynku 
Nowosolna. Np. oddala on drogę uczniów ZS-P od dzisiejszej bezpiecznej lokalizacji przystanku linii 53A, 
drogę uczestników nabożeństw w parafialnym kościele od dzisiejszej lokalizacji przystanku linii 54 i 91, drogę 
dla osób dokonujących zakupów w lokalnych centrach handlowych do autobusu.  
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6. Nie zgadzam się na zbyt intensywną zabudowę rynku oraz całego osiedla, co wymusza projektowanie 
bardzo dużej ilości nowych dróg, nawet kosztem istniejących obiektów użyteczności publicznej.”. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 

Wyjaśnienie: 

1. Teren 1.4Um, na którym znajduje się część nieruchomości szkoły, jest przeznaczony pod usługi oraz 
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną niskiej intensywności. Usługi oświaty mogą funkcjonować na tym 
terenie i się rozwijać zgodnie z planem – także towarzyszące im obiekty rekreacyjne. Przez wzgląd na potrzebę 
zmiany wizerunkowej otoczenia centralnego skrzyżowania na osiedlu Nowosolna, wskazane jest lokalizowanie 
nowych obiektów kubaturowych w taki sposób, aby utworzyły jego obudowę, co w planie jest regulowane. 
Obiekty oświaty, kultury itp. mogą być lokalizowane na każdej działce przeznaczonej pod zabudowę usługową. 

2. Ustalenia planu wymagają zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów przy lokalizowanych 
inwestycjach. Dodatkowo plan przewiduje możliwość lokalizacji parkingów ogólnodostępnych w terenach 1.3 
i 1.8Um, gdzie również znajdują się działki w zarządzie Miasta. Ze względów wizerunkowych, istnieje 
potrzeba uregulowania zagospodarowania wokół centralnego skrzyżowania osiedla. Przejazd między ulicami 
Pomorską i Jugosłowiańską będzie zapewniony przez projektowane w planie drogi. Zadaniem nowej struktury 
układu komunikacyjnego jest m.in. odciążenie ruchu z centralnego skrzyżowania. 

3. Nie można ustalić lokalizacji działki nr 222/1, nie istnieje ona w ewidencji gruntów. Przyjęto, 
że Składający uwagę odnosi się do boiska znajdującego się na działce 222/11 w tym samym obrębie. 

Tereny budowlane potrzebują obsługi infrastrukturalnej, w tym komunikacyjnej i jej zapewnienie jest 
jednym z zadań własnych Miasta. Nowe drogi 2.2KDD i 1KDL są konieczne ze względu na zapewnienie 
dojazdu do terenów budowlanych. Nie naruszają urządzeń znajdujących się na działce 222/11. Ewentualna 
korekta położenia boiska trawiastego względem nowej infrastruktury nie będzie powodowała trudności 
przewyższających potrzebę doprowadzenia infrastruktury drogowej i technicznej do działek budowlanych. 

4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzone 
uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. wskazuje jako kierunek zmian w zagospodarowaniu tych 
terenów zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Projekt planu pozostawia jako tereny osiedlowej zieleni 
działki, na których nie ma konieczności uzupełnienia istniejącej struktury zabudowy. Należy podkreślić, że 
działki przeznaczone do zabudowy nie zostały objęte inwestycjami z Budżetu Obywatelskiego. Ponadto plan 
nie wskazuje obszarów do objęcia wycinką. Przekształca tereny, które już utraciły wskutek sąsiedniego 
zagospodarowania (podział drogami, defragmentacja zabudową, ogrodzeniami) funkcję leśną, na inne – 
mieszkaniowe lub zieleni urządzonej. Pozostawienie części funkcji leśnej wykluczyłoby część sąsiadujących 
z nimi nieruchomości z kontynuacji istniejącej funkcji budowlanej z uwagi na zbyt bliskie sąsiedztwo 
zabudowy i gruntów leśnych. Wycinka drzew nadal jest regulowana przepisami odrębnymi, tak, jak to miało 
miejsce do czasu wejścia planu w życie. Na terenach przeznaczonych pod inwestycje budowlane plan reguluje 
minimalną powierzchnię konieczną do pozostawienia w formie terenu biologicznie czynnego. 

5. Plan dopuszcza lokalizację przystanków komunikacji zbiorowej w drogach i na placu. Uwaga jest 
bezzasadna. 

6. Studium ustala kierunek przekształceń obszaru centralnego skrzyżowania na zabudowę wielofunkcyjną 
z dążeniem do zmian strukturalnych i wizerunkowych. Kształt i wielkość placu na centralnym skrzyżowaniu 
osiedla jest zdeterminowany koniecznością zarezerwowania terenu pod oczekiwane przez mieszkańców 
rozwiązania komunikacyjne (np. rondo). W obecnych granicach dróg wchodzących w skład skrzyżowania 
nie ma możliwości zastosowania nowego, bezpieczniejszego oraz wpływającego na poprawę płynności ruchu, 
rozwiązania tego skrzyżowania. 

Z uwagi na brak podania obrębu działek o numerach: 53/14 i 282/22, nie ma możliwości ich zlokalizowania. 
Z powodu braku możliwości zlokalizowania działek uwaga nie jest, z przyczyn formalnych, w tym zakresie 
uwzględniona. 

Uwaga nr 163 
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- wpłynęła 3 sierpnia 2021 r., 

- dotyczy działki o numerze 53/30 w obrębie W-46. 

Treść uwagi: 

„Nie zgadzam się na organizowanie terenów zielonych na mojej działce, tym bardziej że planowana jest 
wycinka drzew już istniejących chociażby w pobliżu mojej działki tj. działek przy ulicach Brzezińskiej 
i Byszewskiej.”. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 

Działka położona jest w obszarze doliny rzeki Miazgi. Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., 
określa kierunek zmian w przeznaczeniu przeważającej części działki na tereny zieleni urządzonej 
o powierzchni minimum 3 ha i dolin rzecznych w strefie zurbanizowanej. Na terenach tych nie jest 
dopuszczalne inne zainwestowanie, mogłoby ono zakłócać środowiskową rolę doliny. Na części przylegającej 
do ul. Grabińskiej, Studium określa kierunek zmian w przeznaczeniu działki na tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym "ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu 
planów miejscowych". W związku z powyższym w projekcie planu działka w większości pozostanie 
przeznaczona pod zieleń naturalną. 

Uwaga nr 164 

- wpłynęła 3 sierpnia 2021 r., 

- dotyczy działek objętych planem. 

Treść uwagi: 

„Proszę nic więcej nie planować, tylko zrobić obwodnicę dla osiedla Nowosolna, utwardzić nawierzchnię 
dróg małych dojazdowych, zostawić wszystkie parkingi i tereny zielone.”. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 

Projekt planu jest sporządzany zgodnie z zarządzeniem Nr 4678/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 
23 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla miasta Łodzi na lata 2019 – 2024+. Jego ustalenia są zgodne ze Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjętym uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
6 marca 2019 r. 

Terminy i sposób wykonania ustaleń planu nie są przedmiotem projektu planu. Projekt przewiduje nakazanie 
realizatorom inwestycji organizację miejsc postojowych oraz wskazuje urządzenie terenów zieleni i ochronę 
przed zabudową terenów otwartych. 

Uwaga nr 165 

- wpłynęła 3 sierpnia 2021 r., 

- dotyczy działek o numerach: 170/6, 172/1 w obrębie W-48. 

Treść uwagi: 

„Składam sprzeciw wobec planów jakie ma Miasto, co do mojej działki. Terenów zielonych w Nowosolnej 
nie brakuje na dzień dzisiejszy, dlatego zakwalifikowanie mojej ziemi na takie tereny jest totalnym bezsensem. 
Argument, że przechodzi przez działkę fizycznie nieistniejąca rzeka od dziesiątek lat nie jest żadnym 
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argumentem, skoro tuż obok tej nieistniejącej rzeki mogła powstać kanalizacja miejska. To absurd! Blokują mi 
Państwo możliwość wytyczania działek budowlanych. Dodam, że mam czworo dzieci i dzięki Państwu nie będą 
one mogły i miały możliwości pobudowania swoich przyszłych domów.”. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 

Uwaga dotyczy terenów położonych poza obszarem objętym granicami projektu planu. 

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 
Łodzi położonej w rejonie ulic: Pomorskiej i Wiączyńskiej – południowej części osiedla Nowosolna, 
uchwalonym uchwałą Nr XXXIV/1115/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 grudnia 2020 r. 

Uwagi nr: 166 i 167 o jednakowej treści, zostały rozpatrzone łącznie 

- wpłynęły 3 sierpnia 2021 r., 

- dotyczą działki o numerze 244/2 w obrębie W-45. 

Treść uwag: 

„Przedmiot uwagi: 

1. Jako mieszkaniec działki bezpośrednio przylegającej do centralnego placu (1.2Um), nie zgadzam się na 
powiększenie obszaru centralnego rynku kosztem mojej nieruchomości - proponowany plan redukuje działkę 
o 50%. W roku 2016 wystąpiliśmy o warunki zabudowy oraz pozwolenie na rozbudowę i przebudowę domu 
jednorodzinnego, w którym mieszkamy. Dokumenty były opiniowane przez Konserwatora Zabytków, 
a przedstawione Studium jest sprzeczne z dotychczasowym wyglądem i charakterem osiedla. Inwestycja, którą 
realizujemy w obliczu nowego Studium jest dla nas nieakceptowalna i burzy koncepcję domku jednorodzinnego 
z ogrodem. 

2. Nie zgadzam się na zaprojektowanie placu publicznego w centralnej części osiedla Nowosolna oraz 
pozostałych ulic zaczynających się przy skrzyżowaniu kosztem nieruchomości prywatnych - w planowanych 
obszarach znajdują się budynki mieszkalne i usługowe (m.in. Kwiaciarnia, Motel5, Stare OSP). Przyczyni się to 
do zakończenia działalności lokalnych inicjatyw gospodarczych, a funkcja powstałego terenu pozostaje 
wątpliwa. Wydaje się to bezcelowe także ze względu na planowane nowe drogi, które przejęłyby część ruchu. 

3. Nie zgadzam się na: dopuszczenie tylko zabudowy pierzejowej w centrum osiedla – zmieniłoby to zupełnie 
obecny charakter zabudowań w obszarze rynku oraz poświęcenie na ten cel działek prywatnych (1.2Um), 
terenu szkolnego (1.4Um), czy parkingu (1.5Um). 

4. Nie zgadzam się na usytuowanie drogi 2.2KDD, która wyłączyłaby z użyteczności boisko i teren sportowy 
przylegający (obszar 2.2MN). 

5. Wnoszę o zakwalifikowanie innych obszarów na projektowanych terenie jako UN (tereny usług nauki 
i oświaty). Potencjał istniejącej SP202 został już w całości wykorzystany i istnieje konieczność ulokowanie na 
terenie osiedla kolejnej placówki szkolno-przedszkolnej, czego plan miejscowy nie uwzględnia.”. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 

Wyjaśnienie: 

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr 
LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. ustala kierunek przekształceń sąsiedztwa centralnego skrzyżowania 
na zabudowę wielofunkcyjną z dążeniem do zmian strukturalnych i wizerunkowych. Kształt i wielkość placu 
na centralnym skrzyżowaniu osiedla są zdeterminowane koniecznością zarezerwowania terenu pod oczekiwane 
przez mieszkańców rozwiązania komunikacyjne (np. rondo). 
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2. Parametry przewidywanych rozwiązań, koniecznych do zastosowania w celu rozwiązania problemów 
komunikacyjnych tworzących się w centrum osiedla, wymagają ingerencji w prywatne nieruchomości. 
Dotychczasowe zagospodarowanie może być kontynuowane do czasu realizacji docelowych rozwiązań. 

3. Okolice centralnego skrzyżowania osiedla wymagają zmian funkcjonalnych i wizerunkowych przez m.in. 
regulację sposobu lokalizowania zabudowy widocznej z przestrzeni publicznych tak, aby stworzyć spójną, 
estetyczną obudowę centralnego placu. Istniejące zagospodarowanie nieruchomości wokół placu może być 
w większości kontynuowane. W przypadku realizacji nowej zabudowy, będzie musiała ona wpisać się 
w kształtowaną oprawę placu. 

4. Nowa droga 2.2KDD jest konieczna ze względu na zapewnienie dojazdu do terenów budowlanych. Nie 
narusza ona urządzeń sportowych znajdujących się na działce 222/11. 

5. Lokalizacja nowej szkoły jest możliwa w każdym terenie przeznaczonym pod usługi, tj. na większości 
obszaru objętego projektem planu. 

Uwaga nr 168 

- wpłynęła 3 sierpnia 2021 r., 

- dotyczy działki o numerze 244/1 w obrębie W-45. 

Treść uwagi: 

„Przedmiot uwagi: 

1. Nie zgadzam się na zaprojektowanie placu publicznego w centralnej części osiedla Nowosolna oraz 
pozostałych ulic zaczynających się przy skrzyżowaniu kosztem nieruchomości prywatnych - w planowanych 
obszarach znajdują się budynki mieszkalne i usługowe (m.in. Kwiaciarnia, Motel5, Stare OSP). Przyczyni się to 
do zakończenia działalności lokalnych inicjatyw gospodarczych, a funkcja powstałego terenu pozostaje 
wątpliwa. Wydaje się to bezcelowe także ze względu na planowane nowe drogi, które przejęłyby część ruchu. 

1.Nie zgadzam się na: dopuszczenie tylko zabudowy pierzejowej w centrum osiedla – zmieniłoby to zupełnie 
obecny charakter zabudowań w obszarze rynku oraz poświęcenie na ten cel działek prywatnych (1.2Um), 
terenu szkolnego (1.4Um), czy parkingu (1.5Um). 

2.Nie zgadzam się na usytuowanie drogi 2.2KDD, która wyłączyłaby z użyteczności boisko i teren sportowy 
przylegający (obszar 2.2MN). 

3.Wnoszę o zakwalifikowanie innych obszarów na projektowanych terenie jako UN (tereny usług nauki 
i oświaty). Potencjał istniejącej SP202 został już w całości wykorzystany i istnieje konieczność ulokowanie na 
terenie osiedla kolejnej placówki szkolno-przedszkolnej, czego plan miejscowy nie uwzględnia.”. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 

1.Kształt i wielkość placu na centralnym skrzyżowaniu osiedla są zdeterminowane koniecznością 
zarezerwowania terenu pod oczekiwane przez mieszkańców rozwiązania komunikacyjne (np. rondo). 
Parametry przewidywanych rozwiązań wymagają ingerencji w prywatne nieruchomości. Dotychczasowe 
zagospodarowanie może być kontynuowane do czasu realizacji docelowych rozwiązań. 

2. Okolice centralnego skrzyżowania osiedla wymagają zmian funkcjonalnych i wizerunkowych przez m.in. 
regulację sposobu lokalizowania zabudowy widocznej z przestrzeni publicznych tak, aby stworzyć spójną, 
estetyczną obudowę centralnego placu. Istniejące zagospodarowanie nieruchomości wokół placu może być 
w większości kontynuowane. W przypadku realizacji nowej zabudowy, będzie musiała ona wpisać się 
w kształtowaną oprawę placu. 

3. Nowa droga 2.2KDD jest konieczna ze względu na zapewnienie dojazdu do terenów budowlanych. Nie 
narusza ona urządzeń sportowych znajdujących się na działce 222/11. 

4. Lokalizacja nowej szkoły jest możliwa w każdym terenie przeznaczonym pod usługi, tj. na większości 
obszaru objętego projektem planu. 
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Uwaga nr 173 

- wpłynęła 3 sierpnia 2021 r., 

- dotyczy działki o numerze 52/4 w obrębie W-46. 

Treść uwagi: 

„(…)jest linia zabudowy nieprzekraczalnej i sposobie przeprowadzenia na działce 52/4 obręb W-46. 
Wnioskuję o przesunięcie linii nieprzekraczalnej zabudowy od granicy północnej działki w odległości 
nie większej niż 8 m od jej granicy ze względu na projektowany budynek mieszkalny. Działka ma 22,5 m 
szerokości. Proponowana w planie nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 12 m od północnej strony 
granicy działki uniemożliwia budowę budynku mieszkalnego o ścianie frontowej nie szerszej niż 6,5 m. Obecnie 
inwestor jest na etapie kompletowania dokumentów w celu uzyskania pozwolenia na budowę.”. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, 1608 i 2351) 
minimalna odległość budynku w zabudowie jednorodzinnej od lasu wynosi 12 m. W trybie sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie ma możliwości uzyskania odstępstwa od tego 
przepisu. 

Uwaga nr 174 

- wpłynęła 3 sierpnia 2021 r., 

- dotyczy działki o numerze 52/4 w obrębie W-46. 

Treść uwagi: 

„(…)jest punkt 2 parametry zabudowy podp. b) dachy. Wnioskuję o możliwość budowy dachu płaskiego 
w budynku mieszkalnym o kącie nachylenia do 15° budynku projektowanego na działce 52/4 obręb       W-46. 
Większość budynków mieszkalnych na terenie oznaczonym symbolem 5.3.MN posiada dachy płaskie o kącie 
nachylenia do 15°. W otrzymanych warunkach zabudowy jest uwzględniony dach płaski o kącie nachylenia 
5°.”. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 

Projekt planu ustala parametry dla budynków mieszkalnych, w tym kształt dachów, opierając się na 
potrzebie kształtowania ładu przestrzennego poprzez kontynuację parametrów zabudowy, która przeważa na 
obszarze osiedla Nowosolna. Projekt planu dopuszcza zakres kąta nachylenia połaci dachu w przedziale od 
30 do 45°. Zakres wartości proponowany w uwadze jest zbyt szeroki, aby zachować harmonię zabudowy. 
Dachy płaskie nie są charakterystyczne dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na osiedlu. 

Uwaga nr 175 

- wpłynęła 3 sierpnia 2021 r., 

- dotyczy działki o numerze 353/86 w obrębie W-47. 

Treść uwagi: 

„(…)jest zmiana przeznaczenia działki z leśnej na budowlaną. 

Uzasadnienie:  

1) W 2017 roku otrzymałam pozwolenie na budowę dwóch budynków mieszkalnych dec. nr. Dar-UA-I.1651. 
2017 oraz decyzję Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi z dn. 17.07.2017 r. znak 
ZS.224.2.93.2017 zezwalającą na trwałe wyłączenie z produkcji leśnej. Decyzja została wykonana dn. 
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26.07.2021 r. i od tej daty będę płaciła za trwałe wyłączenie terenu z produkcji leśnej przez 10 lat, czyli od tej 
daty teren nie jest już terenem leśnym tylko budowlanym. 

2) Powyższa działka leży na terenie, który w starym planie był przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe 
jednostka planistyczna 14.01.32/M.R1.9. 

3) W 2017 roku złożyłam odwołanie do Studium planu uwaga nr 58 z dn. 29 sierpnia 2017 r., która została 
rozpatrzona pozytywnie przez Prezydenta Miasta Łodzi. Działka została przeznaczona na tereny mieszkaniowe. 
Decyzja Pani Prezydent nie została uwzględniona w obecnym projekcie planu. Budowa została rozpoczęta 
w marcu 2020 r.”. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 

Działka 353/86 wraz z działką 353/89, która zapewnia dla niej dostęp do drogi publicznej, nie uzyskały 
zgody na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 15 lutego 
2021 r. znak: RŚI.7151.2.50.2019. W związku z powyższym nie ma możliwości zmiany przeznaczenia działki 
353/86 na cele budowlane. 

Uwaga nr 176 

- wpłynęła 28 lipca 2021 r., 

- dotyczy działek o numerach: 221/11, 221/13 w obrębie W-45. 

Treść uwagi: 

„Wyrażam zgodę na poprowadzenie dróg zgodnie z projektem (4.3KDD) (1KDL).  

Proszę o doprowadzenie infrastruktury zwłaszcza kanalizacji do tych działek.”. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 

Projekt planu zachowuje przebieg projektowanych dróg. Wskazuje również na potrzebę realizacji w nich 
infrastruktury technicznej. Dokładny przebieg infrastruktury będzie możliwy do określenia na etapie projektu 
budowlanego, nie jest ustalany w projekcie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na 
powyższe, formalnie uwaga nie została uwzględniona. 

Uwagi nr: 178, 180, 306, 307, 375 i 376 o jednakowym zakresie merytorycznym, zostały rozpatrzone 
łącznie 

- wpłynęły: 3 sierpnia 2021 r. (uwagi nr: 178 i 180), 5 sierpnia 2021 r. (uwagi nr: 306 i 307) 
i 6 sierpnia 2021 r. (uwagi nr: 375 i 376), 

- dotyczą: działki o numerze 160/38 w obrębie W-48 (uwagi nr: 178 i 180), działki nr 160/16 w obrębie W-
48 oraz innych działek objętych planem (uwaga nr 306), działki nr 160/17 w obrębie    W-48 oraz innych 
działek objętych planem (uwaga nr 307), działki nr 160/34 w obrębie W-48 oraz innych działek objętych 
planem (uwagi nr: 375 i 376). 

Treść uwagi: 

„1. Zgłaszam sprzeciw wobec planu budowy drogi lokalnej 8KDL, zaprojektowanej w dolinie rzeki Miazgi. 

Budowa drogi doprowadzi do zaburzenia naturalnego obniżenia dolinnego rzeki Miazgi i spowoduje 
wystąpienie zagrożenia zalaniem terenów mieszkalnych, w tym domów na osiedlu Słoneczne Wzgórza. 
W Prognozie Oddziaływania na Środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (str. 
22) wskazano iż: „nieomal cały teren objęty opracowaniem odwadniany jest przez rzekę Miazgę i jej dopływy. 
W przeszłości rzeka brała początek w mokradłach, znajdujących się po obu stronach ul. Grabińskiej. Teraz 
w tym miejscu znajduje się 5 akwenów o różnej wielkości pełniących różne funkcje. Oprócz ww. cieków 
obserwuje się stały wypływ wody z obszaru źródliskowego położonego przy ul. Byszewskiej (za posesją nr 7). 
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Woda wypływa z niewielkiej niszy źródliskowej i na odcinku kilkudziesięciu metrów płynie utwardzonym rowem 
wzdłuż ul. Byszewskiej zasilając dolinę i koryto Miazgi. Mimo niewielkich przepływów Miazgi, wytypowano 
tereny zagrożone powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 100 lat. Zlokalizowane są poza 
obszarem opracowania w gminie Nowosolna i występują wzdłuż koryta Miazgi, od miejsca przecięcia 
z ul. Wiączyńską do południowo-wschodniego krańca osiedla (Wysmyk-Lamprecht i in. 2007 i cyt. tam 
literatura).”. Mimo, iż w ww. Prognozie wskazano, że teren zagrożony powodzią znajduje się poza obszarem 
opracowania i wydaje się, że go nie dotyczy, to pragnę wskazać, że jest wręcz przeciwnie, ponieważ teren ten 
bezpośrednio przylega do osiedla Słoneczne Wzgórza. W miejscu przecięcia rzeki Miazgi z ul. Wiączyńską 
znajduje się wjazd na osiedle, który już  w tej chwili jest systematycznie zalewany przy większych opadach.  

Budowa drogi 8KDL spowoduje powstanie stanu, w którym domy położone na osiedlu Słoneczne Wzgórza, 
a posiadające wjazd i front od ul. Słoneczne Wzgórza będą tyłem zwrócone do planowanej drogi w związku 
z czym wystąpią trudności ze zdefiniowaniem pojęcia frontu działki i elewacji frontowej (par. 4 ust. 1 pkt. 3 i 4 
projektu uchwały w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego jw.) Zaburzona zostanie funkcjonalność 
przestrzeni wypoczynkowej na tyłach wspomnianych domów, która stanie się terenem bezpośrednio 
przylegającym do drogi 8KDL. W związku z powyższym w znacznym stopniu rażąco spadnie komfort życia 
mieszkańców oraz wartość nieruchomości. Dzieci wypoczywające w ogrodach będą narażone na niekorzystne 
czynniki związane z tak bliskim usytuowaniem drogi, tym bardziej, że nie przewidziano żadnych zabezpieczeń 
dla mieszkańców. Jednym słowem nad osiedlem Słoneczne Wzgórza dzięki decyzjom władz miasta Łodzi 
nie dość, że zawiśnie niebezpieczeństwo związane z zalewaniem osiedla (w trakcie ostatnich tego typu 
konsultacji w 2017 roku od przedstawicieli MPU usłyszeliśmy już, że to jest sprawa mieszkańców, a nie Miasta, 
że będą zalewani – co było już wtedy oburzające), ale także dodatkowo wzrośnie hałas i zanieczyszczenie 
powietrza. 

Projektowana droga 8KDL nie będzie stanowiła drogi dojazdowej do żadnej nieruchomości, jest ona 
planowana jako droga „przelotowa”, pozwalająca na bezkolizyjny ruch samochodów, w tym ruch tranzytowy, 
prowadzący od zjazdu z autostrady A1 do centrum Miasta i planowanych stref logistycznych. Wybudowanie tej 
drogi spowoduje znaczne zwiększenie uciążliwości akustycznej na osiedlu Słoneczne Wzgórza (hałas już w tej 
chwili jest generowany przez ul. Brzezińską, autostradę A1 oraz ul. Wiączyńską – przy przejeździe dużych 
pojazdów ul. Wiączyńską wyczuwalne są wstrząsy gruntu) oraz zachęci kierowców tranzytowych do przejazdu 
właśnie tą drogą, zaprojektowaną jako „duży ring” i wprowadzi ten ruch na tereny mieszkalne. Nie rozumiem, 
dlaczego władze Miasta są tak przywiązani do projektu, który stwarza takie zagrożenie dla zdrowia 
mieszkańców. Wszak reklamujecie Państwo, Łódź jako Miasto przyjazne i zielone, a tutaj mamy przykład na 
działanie typowo nieekologiczne i niezgodne z potrzebami Mieszkańców.  

2. Nie zgadzam się na odebranie działki 303/3 ZS-P nr 2 i przeznaczenie jej na zabudowę usługową 1.4Um.  

Na działce mieści się boisko szkolne z placem zabaw dla dzieci. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 jest dużą placówką oświatową. Szkoła 202 pracuje już na 2 zmiany. Baza 
dydaktyczna szkoły pozbawiona jest w lokalizacji przy ul. Jugosłowiańskiej 2 boiska do przeprowadzania zajęć 
sportowych. Dla najmłodszych dzieci (przedszkole i nauczanie początkowe) zorganizowane są niewielkie boiska 
- place zabaw. Plan 113 pozbawia placówkę oświatową jednego z nich, pozbawiając dzieci prawidłowych 
warunków do rozwoju, miejsca do ewentualnej ewakuacji placówki.  

Osiedle nasze ma co najmniej podwoić liczbę Mieszkańców. Miasto Łódź musi  mieć rezerwę działek 
na budowę kolejnych placówek oświatowych. Przeznaczanie działek komunalnych, w centrum osiedla, 
na kolejne usługi niezwiązane z oświatą, kulturą jest polityką krótkowzroczną, nieprzewidującą planowanego 
rozwoju osiedla. Tym bardziej, że dzisiaj na terenie osiedla stoją puste obiekty usługowe. 

3. Nie zgadzam się na przekazanie działki 343/2 na cele zabudowy usługowej 1.5Um. 

Na działce mieści się skwer oraz parking osiedlowy. Parking budowany był ze środków UMŁ 
przeznaczonych  algorytmem na potrzeby osiedla. Tak była i taka jest potrzeba Mieszkańców. Parking 
obsługuje dowóz dzieci do przedszkola i szkoły przy Jugosłowiańskiej 2 oraz wszystkich realizujących swoje 
życiowe potrzeby w centrum osiedla. Stanowi również skrót przejazdu między ulicami Jugosłowiańską 
a Pomorską, odciążając niewydolny komunikacyjnie rynek.  

4. Nie zgadzam się na przeznaczenie części działki 222/11 na rzecz budowy planowanych dróg 2.2KDD 
i 1 KDL. 
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Działka jest administrowana przez Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 i urządzone jest na niej boisko 
szkolne. Pełni ono również funkcję boiska osiedlowego. Rada Osiedla od lat angażowała tam dostępne jej 
środki finansowe. Boisko finansowane było również ze środków Budżetu Obywatelskiego, co świadczy 
o zaangażowaniu Mieszkańców w powstanie tej inwestycji. Na terenie działki mieści się boisko piłkarskie, 
zgodne z wymaganiami licencyjnymi, dla osiedlowej drużyny piłkarskiej, która działa od ponad 20 lat. 
Jakakolwiek ingerencja w ten teren ograniczy wymiary boiska, stworzy niebezpieczne warunki uprawiania 
sportu, jak i może być  zagrożeniem dla przyszłych użytkowników dróg. Przeznaczanie terenu osiedla na nowe 
działki budowlane oraz drogi do nich prowadzące nie może odbywać się kosztem wieloletnich inwestycji, 
wydatkowania pieniędzy podatnika, zaangażowania i aktywności wielu Mieszkańców. Wiemy, w jakim trudzie 
powstają u nas najmniejsze nawet ogólnodostępne inwestycje komunalne, nie wolno więc ich kosztem budować 
przyszłości osiedla. 

5. Nie zgadzam się na zbyt intensywną zabudowę pierzejową rynku Nowosolna obiektami usługowymi oraz 
tak gęstą sieć nowych dróg, w szczególności realizacji w całości przestarzałej już i nieodpowiadającej obecnym 
potrzebom i wymogom koncepcji tzw. „dużego ringu” (dot. 8KDL). Na osiedlu powinna istnieć sieć dróg, które 
są niezbędne dla dojazdu do nieruchomości mieszkańców. Drogi tranzytowe powinny zachować dawny układ 
i być uzupełnione o chodniki i ścieżki rowerowe (szczególnie wzdłuż ul. Brzezińskiej, gdzie jest na to miejsce). 
Ruch nie powinien wchodzić w strefy mieszkalne. 

Prognoza  Oddziaływania na Środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (str 
34) wskazuje, iż „na omawianym obszarze występują także źródła liniowej emisji zanieczyszczeń – ciągi 
komunikacyjne o znacznym natężeniu ruchu z dużym udziałem pojazdów ciężkich. Są to przede wszystkim ulice 
Brzezińska i Pomorska, które są jednocześnie głównymi źródłami emisji hałasu. Część obszaru, w tym tereny 
zabudowy mieszkaniowej, znajduje się w strefach przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu - zarówno 
w porze dziennej jak i nocnej”. Dzisiejsze rozwiązania drogowe stanowią jednak układ komunikacyjny od wielu 
lat i to od decyzji właścicieli działek zlokalizowanych w ich pobliżu zależy, czy wybudują domy czy lokale 
usługowe na ich terenie, ewentualnie w jakiej odległości od drogi je umieszczą. Wprowadzenie nowej drogi 
(8KDL), która będzie zbierała ruch ze wspomnianych wcześniej ulic (Brzezińskiej i Pomorskiej) oraz 
pozostałych ulic schodzących się w słynne ośmioramienne skrzyżowanie, tuż pod istniejącymi już 
i zamieszkałymi przez rodziny z dziećmi domami jest rozwiązaniem nieprzemyślanym i błędnym, które może 
przynieść w przyszłości negatywne skutki dla rozwoju zarówno tego obszaru, jak i Miasta. Takie traktowanie 
opinii mieszkańców, jak w trakcie konsultacji w 2017 roku, nie stanowi zachęty dla osiedlania się na tym 
terenie, a wręcz przeciwnie zmusi niejedną osobę do szukania miejsca na dom dla rodziny w bardziej 
przyjaznej okolicy, w innym mieście. Jest to również argument dla zwolenników odcięcia się Nowosolnej 
od miasta Łodzi.  

6. Warunkiem wdrożenia tego planu jest zrealizowanie obwodnicy Nowosolna i w tym kierunku powinny iść 
wysiłki władz Miasta.”. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 

Wyjaśnienie: 

1. Proponowane w projekcie planu przekształcenie układu komunikacyjnego osiedla ma na celu udrożnienie 
lokalnej komunikacji na osiedlu. W celu wyprowadzenia ruchu tranzytowego z osiedla zaprojektowano przez 
tereny niezainwestowane obwodnicę, położoną poza granicami planu będącego przedmiotem uwag. Siatka 
nowych dróg przy osiedlu Słoneczne Wzgórza służy dojazdowi do nowych terenów budowlanych położonych 
wokół zamkniętego osiedla. Szczegółowe rozwiązania służące ochronie przed niedogodnościami związanymi 
z lokalizacją drogi będą mogły być wskazane dopiero na etapie jej projektu budowlanego. 

Projekt planu zakłada realizację koncepcji odwodnienia osiedla Nowosolna, z wykorzystaniem naturalnych 
spływów, przez dolinę rzeki Miazgi. System odwodnienia zostanie wsparty budową zbiorników retencyjnych 
oraz kanalizacji deszczowej w drogach. Realizacja projektu planu będzie sprzyjała regulacji gospodarki wodnej 
osiedla Nowosolna i zmniejszy ryzyko zalewania osiedla Słoneczne Wzgórza zlokalizowanego w dolinie rzeki 
Miazgi. 

2. Teren 1.4Um, na którym znajduje się część nieruchomości szkoły, jest przeznaczony pod usługi oraz 
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną niskiej intensywności. Usługi oświaty mogą funkcjonować na tym 
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terenie i się rozwijać zgodnie z planem – także towarzyszące im obiekty rekreacyjne. Przez wzgląd na potrzebę 
zmiany wizerunkowej otoczenia centralnego skrzyżowania na osiedlu Nowosolna, wskazane jest lokalizowanie 
nowych obiektów kubaturowych w taki sposób, aby utworzyły jego obudowę, co w planie jest regulowane. 
Obiekty oświaty, kultury itp. mogą być lokalizowane na każdej działce przeznaczonej pod zabudowę usługową. 

3. Ustalenia planu wymagają zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów przy lokalizowanych 
inwestycjach. Dodatkowo plan przewiduje możliwość lokalizacji parkingów ogólnodostępnych w terenach 1.3 
i 1.8Um, gdzie również znajdują się działki w zarządzie Miasta. Ze względów wizerunkowych, istnieje 
potrzeba uregulowania zagospodarowania wokół centralnego skrzyżowania osiedla. Przejazd między ulicami 
Pomorską i Jugosłowiańską będzie zapewniony przez projektowane w planie drogi. Zadaniem nowej struktury 
układu komunikacyjnego jest m.in. odciążenie ruchu z centralnego skrzyżowania. 

1.Tereny budowlane potrzebują obsługi infrastrukturalnej, w tym komunikacyjnej i jej zapewnienie jest 
jednym z zadań własnych Miasta. Nowe drogi 2.2KDD i 1KDL są konieczne ze względu na zapewnienie 
dojazdu do terenów budowlanych. Nie naruszają urządzeń znajdujących się na działce 222/11. Ewentualna 
korekta położenia boiska trawiastego względem nowej infrastruktury nie będzie powodowała trudności 
przewyższających potrzebę doprowadzenia infrastruktury drogowej i technicznej do działek budowlanych. 

4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr 
LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. ustala kierunek przekształceń sąsiedztwa centralnego skrzyżowania 
na zabudowę wielofunkcyjną z dążeniem do zmian strukturalnych i wizerunkowych. Proponowane w projekcie 
planu przekształcenie układu komunikacyjnego osiedla ma na celu udrożnienie lokalnej komunikacji na 
osiedlu. W celu wyprowadzenia ruchu tranzytowego z osiedla zaprojektowano przez tereny niezainwestowane 
obwodnicę, położoną poza granicami planu będącego przedmiotem uwag. 

5. Uwaga nie dotyczy regulacji zawartych w projekcie planu miejscowego. Ponadto należy wyjaśnić, że plan 
jest całościowym dokumentem, ustalającym docelowy sposób zagospodarowania nieruchomości. Nie ma 
możliwości uzależniania realizacji poszczególnych ustaleń zawartych w planie od wykonania innych 
inwestycji. 

Uwaga nr 183 

- wpłynęła 3 sierpnia 2021 r., 

- dotyczy działek o numerach: 303/3 i 343/2 w obrębie W-47, 222/11 w obrębie W-45 oraz 848/2, 861, 952, 
847/2 w obrębie W-46. 

Treść uwagi: 

„1. Nie zgadzam się na odebranie działki 303/3 ZS-P nr 2 i przeznaczenie jej na zabudowę usługową 1.4Um. 
Na tej działce znajduje się boisko szkolne z placem zabaw, które są niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania najmłodszych podopiecznych. Dodatkowo jest to ewentualne miejsce zbiórki do ewakuacji. 
Osiedle Nowosolna dynamicznie się rozrasta i zyskuje wielu nowych mieszkańców z przewagą młodych rodzin 
z dziećmi. Zgłaszam sprzeciw wobec zabierania przestrzeni przeznaczonej dla oświaty na rzecz kolejnych 
punktów usługowych. 

2. Nie zgadzam się na przekazanie działki 343/2 na cele zabudowy usługowej 1.5Um. Na działce mieści się 
parking osiedlowy z którego korzystają wszyscy mieszkańcy osiedla. Parking ten jest niezbędny do przywożenia 
dzieci do przedszkola i szkoły przy Jugosłowiańskiej 2 oraz korzystania z sąsiadujących sklepów. Stanowi 
również skrót przejazdu między ulicami Jugosłowiańską a Pomorską odciążając niewydolny komunikacyjnie 
rynek. 

3. Nie zgadzam się na przeznaczenie części działki 222/11 na rzecz budowy planowanych dróg 2.2KDD 
i 1KDL. Działka jest administrowana przez Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 i urządzone jest na niej boisko 
szkolne. Pełni ono również funkcję boiska osiedlowego. Rada Osiedla od lat angażowała tam dostępne jej 
środki finansowe. Boisko finansowane było również ze środków Budżetu Obywatelskiego, co świadczy 
o zaangażowaniu Mieszkańców w powstanie tej inwestycji. Na terenie działki mieści się boisko piłkarskie, 
zgodne z wymaganiami licencyjnymi, dla osiedlowej drużyny piłkarskiej, która działa od ponad 20 lat. 
Jakakolwiek ingerencja w ten teren ograniczy wymiary boiska, stworzy niebezpieczne warunki uprawiania 
sportu, jak i może być zagrożeniem dla przyszłych użytkowników dróg. Przeznaczanie terenu osiedla na nowe 
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działki budowlane oraz drogi do nich prowadzące nie może odbywać się kosztem wieloletnich inwestycji, 
wydatkowania pieniędzy podatnika, zaangażowania i aktywności wielu Mieszkańców. 

4. Nie zgadzam się na przeznaczenie działek: 848/2, 861, 952, 847/2 na tereny: 6.3MN, 6.5MN, 6.7MN. Są to 
tereny o dużych walorach przyrodniczych, na których został zrealizowany projekt ścieżki ekologicznej oraz 
placu zabaw z wielofunkcyjnym boiskiem. Został on sfinansowany z budżetu Miasta i zdobył w Budżecie 
Obywatelskim największą ilość. Jest to teren rekreacyjny licznie odwiedzany przez Mieszkańców. Według 
inwentaryzacji przyrodniczej Uniwersytetu Łódzkiego, przekazanej MPU podczas poprzednich konsultacji, na 
terenie ścieżki ekologicznej, w tym na działkach: 848/2, 861, 952 i 847/2, stwierdzono obecność co najmniej 
45 chronionych gatunków. Dodatkowo są to tereny zalesione starodrzewiem. Apeluję o pozostawienie 
omawianych działek w całości jako tereny zielone na potrzeby bardzo intensywnie rozwijającego się osiedla 
Nowosolna. 

5. Nalegam, aby warunkiem wdrożenia tego planu było zrealizowanie obwodnicy Nowosolna.”. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 

1. Teren 1.4Um, na którym znajduje się część nieruchomości szkoły, jest przeznaczony pod usługi oraz 
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną niskiej intensywności. Usługi oświaty mogą funkcjonować na tym 
terenie i się rozwijać zgodnie z planem – także towarzyszące im obiekty rekreacyjne. Przez wzgląd na potrzebę 
zmiany wizerunkowej otoczenia centralnego skrzyżowania na osiedlu Nowosolna, wskazane jest lokalizowanie 
nowych obiektów kubaturowych w taki sposób, aby utworzyły jego obudowę, co w planie jest regulowane. 

2. Ustalenia planu wymagają zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów przy lokalizowanych 
inwestycjach. Dodatkowo plan przewiduje możliwość lokalizacji parkingów ogólnodostępnych w terenach 1.3 
i 1.8Um, gdzie również znajdują się działki w zarządzie Miasta. Ze względów wizerunkowych, istnieje 
potrzeba uregulowania zagospodarowania wokół centralnego skrzyżowania osiedla. Przejazd między ulicami 
Pomorską i Jugosłowiańską będzie zapewniony przez projektowane w planie drogi. Zadaniem nowej struktury 
układu komunikacyjnego jest m.in. odciążenie ruchu z centralnego skrzyżowania. 

3. Tereny budowlane potrzebują obsługi infrastrukturalnej, w tym komunikacyjnej i jej zapewnienie jest 
jednym z zadań własnych Miasta. Nowe drogi 2.2KDD i 1KDL są konieczne ze względu na zapewnienie 
dojazdu do terenów budowlanych. Nie naruszają urządzeń znajdujących się na działce 222/11. Ewentualna 
korekta położenia boiska trawiastego względem nowej infrastruktury nie będzie powodowała trudności 
przewyższających potrzebę doprowadzenia infrastruktury drogowej i technicznej do działek budowlanych. 

4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzone 
uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. wskazuje jako kierunek zmian w zagospodarowaniu tych 
terenów zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Projekt planu pozostawia jako tereny ogólnodostępnej zieleni 
działki, na których nie ma konieczności uzupełnienia istniejącej struktury zabudowy. Należy podkreślić, że 
działki przeznaczone do zabudowy nie zostały objęte inwestycjami z Budżetu Obywatelskiego. 

5. Uwaga nie dotyczy regulacji zawartych w projekcie planu miejscowego. Ponadto należy wyjaśnić, że plan 
jest całościowym dokumentem, ustalającym docelowy sposób zagospodarowania nieruchomości. Nie ma 
możliwości uzależniania realizacji poszczególnych ustaleń zawartych w planie od wykonania innych 
inwestycji. 

Uwaga nr 190 

- wpłynęła 4 sierpnia 2021 r., 

- dotyczy działek o numerach: 353/62, 349/84, 349/115 w obrębie W-47. 

Treść uwagi: 

„(…) podtrzymujemy dotychczas zgłoszone uwagi (uwaga nr 989 – data wpływu uwagi 02.11.2017 r.) i nie 
zgadzamy się z częściowym nieuwzględnieniem uwagi 989. 
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Nieruchomość, która jest naszą własnością, składa się z trzech działek: 353/63, 349/84, 349/115. Działki te, 
w projekcie mpzp, znajdują się na terenie oznaczonym jednostkami: 8.12MN oraz 8.13MN. Działki: 349/84, 
349/115 są zabudowane budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. 

(…)Wnosimy o uchylenie ww. postanowień projektu mpzp i ustalenie innego przebiegu drogi 8.1KDX. 

Wnosząc ponownie o wyeliminowanie przebiegu drogi 8.1KDX z naszego terenu wskazujemy, że projekt 
mpzp w aktualnej wersji narusza zasady sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

W ocenie Zgłaszającego uwagi gmina projektując przebieg drogi 8.1KDX naruszyła granice władztwa 
planistycznego przyznanego jej na mocy art. 1 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(dalej „ustawa”). Organ ma bowiem obowiązek rozważnego, uzasadnionego oraz racjonalnego uwzględnienia 
prawa własności podmiotów dotkniętych treścią planu miejscowego (art. 1 ust. 2 pkt 7) ustawy, obowiązek 
wyważenia potrzeb interesu publicznego oraz interesów prywatnych wynikających ze zgłaszanych wniosków 
i uwag (art. 1. ust. 3 w zw. z art. 1 ust. 2 pkt 11 ustawy), obowiązek ochrony istniejącego stanu 
zagospodarowania terenu oraz obowiązek uwzględniania wszelkich merytorycznych analiz ekonomicznych, 
środowiskowych i społecznych (art. 1 ust. 3 ustawy). Organ planistyczny powinien prawidłowo i przekonująco 
uzasadnić i wykazać ograniczenie prawa do zagospodarowania terenu prywatnego w świetle potrzeb interesu 
publicznego. Nadmienić należy, że interes publiczny nie uzyskuje prymatu nad interesem prywatnym jednostki, 
tym bardziej zatem wymaga się od organu planistycznego wyważenia praw indywidualnych i interesu 
społecznego, a co najwyżej proporcjonalności ingerencji w sferę wykonywania prawa własności chronionego 
Konstytucją. 

Zdaniem Zgłaszającego uwagi powyższe zasady tworzenia mpzp zostały naruszone, a wyznaczenie drogi 
rowerowej przez środek ogrodzonej nieruchomości i obok domu mieszkalnego jest dowolne i arbitralne, a co 
gorsza niczym nieuzasadnione. Organ nie wykazał bowiem szczególnych przesłanek wynikających z interesu 
społecznego dla tak dalekiej ingerencji w nasze prawo własności i zaplanowania drogi rowerowej w tym, a nie 
innym miejscu, tym bardziej, iż 20 metrów od planowanej drogi rowerowej przebiegającej przez środek naszej 
nieruchomości i równolegle do niej przebiega ulica Gryfa Pomorskiego, która w planie została zaplanowana 
jako 8.4KDD, a ponadto z pisma z dnia 12 grudnia 2019 r. wynika, iż planuje się, aby była to droga publiczna 
(zatem także droga, do której ma zastosowanie specustawa, czyli ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych). 

Za usunięciem drogi 8.1KDX z projektu mpzp przemawia jednocześnie to, że jej wybudowanie będzie wiązać 
się z koniecznością wywłaszczenia nas z części działki. W naszej ocenie zgodnie z art. 21 ust. 2 Konstytucji RP 
wywłaszczenia można dokonać wyłącznie na cel publiczny, a zdaniem Zgłaszającego uwagi przeprowadzenie 
drogi w projektowanym kształcie nie realizuje tego celu. 

(…)Projektowana droga przebiega przez środek naszej nieruchomości oznaczonej jako tereny zabudowy 
mieszkaniowej składającej się z trzech działek: 353/62, 349/84, 349/115, a konkretnie przez działkę 353/62 
pozbawiając ją całkowicie swojego znaczenia. Teren jaki zostanie po wywłaszczeniu fragmentu działki pod 
drogę, przy uwzględnieniu ograniczeń wskazanych w mpzp (§ 5 ust. 3 pkt 5 zakaz lokalizacji obiektów 
pomocniczych, gospodarczych i technicznych w odległości mniejszej niż 10 m od linii zabudowy wyznaczonej 
od strony terenów oznaczonych symbolami: KDZ, KDL, KDD, KDW, PP/KDZ i KDX, § 6 ust. 1, ograniczeń 
wskazanych w § 41) narazi nas na szkody i będzie ekonomicznie pozbawione sensu. Z tych przyczyn być może 
nawet zgodnie z art. 113 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami niezbędne stanie się wywłaszczenie nas 
z całej działki.  

(…)Organ nie wyjaśnił dlaczego właśnie na naszej działce, a nie np. wzdłuż drogi przy ul. Gryfa 
Pomorskiego czy ul. Marynarzy Polskich zostanie poprowadzona droga rowerowa. 

Podkreślić również należy, że planowana droga przebiegałaby w sąsiedztwie tarasu,  przez część 
wypoczynkowo-ogrodową naszej nieruchomości, a nie od strony frontowo-wejściowej czyli ulicą Gryfa 
Pomorskiego. 

(…)Organ nie wykazał, z jakich przyczyn ustalił przebieg ogólnodostępnej drogi rowerowej przez tereny 
prywatne w sytuacji, gdy - jako ogólnodostępne -  z założenia są drogi już zlokalizowane i urządzone, np. ul. 
Gryfa Pomorskiego czy Marynarzy Polskich, do których dostęp posiadają właściciele działek sąsiednich. 

(…)Niebagatelną  kwestią jest również konieczność  wycięcia  wielu drzew, w tym sporej części lasu (działka 
353/69) i utwardzenie terenów zielonych. Wobec ostatnich zjawisk pogodowych oczywistym się stało, że 
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koniecznie musimy ograniczać udział powierzchni betonowych, wyłożonych brukiem czy utwardzonych, 
dokończmy więc zagospodarowywanie ulic Gryfa Pomorskiego i Marynarzy Polskich zamiast likwidować 
kolejny obszar terenu zielonego. 

(…)Należy rozważyć inne warianty zrealizowania zamierzenia planistycznego w ramach przyjętej koncepcji, 
albo że przyjęte rozwiązanie planistyczne, mimo konieczności dokonania ingerencji w strefy prawa własności, 
jest jedynym możliwym w danych warunkach. 

(…)W związku z powyższym wnosi się o wyeliminowanie z projektu mpzp drogi rowerowej oznaczonej 
symbolem 8.1KDX przebiegającej przez naszą działkę nr 353/62. 

Wobec powyższego wnoszę o odpowiednią zmianę projektu mpzp, rysunku planu, jak również tekstu 
stosownie do obowiązujących przepisów.”. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 

Projekt planu określa system komunikacji oparty na sieci dróg publicznych. Nowa sieć dróg obsługuje nowe 
tereny budowlane i jednocześnie odciąża istniejący układ drogowy. Projektowana droga rowerowa skraca 
komunikację z dalej położoną częścią osiedla i umożliwia dostęp do terenu lasu. Jest kontynuacją drogi 
zaprojektowanej w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru 
miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Brzezińskiej i Jugosłowiańskiej – zachodniej części osiedla Nowosolna 
(uchwała Nr XXXIV/1114/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 grudnia 2020 r.) oraz ul. Maltańskiej. 
Przebiega przez teren wyłączony spod zabudowy ze względu na istniejącą linię elektroenergetyczną. 

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11, 234, 815, 1551 i 1561) drogi rowerowe są inwestycjami celu publicznego. 

Ustawowo określonym sposobem ustalania zagospodarowania nie jest dążenie do ochrony istniejącego 
zagospodarowania terenu lecz ważenie interesów prywatnych i publicznych zarówno zmierzających do ochrony 
zagospodarowania, jak i tych zmierzających do jego zmian. Należy zaznaczyć, że w przypadku realizacji 
przedmiotowej drogi rowerowej prawo własności właścicieli do tego terenu nie będzie podlegało ograniczeniu, 
gdyż zostanie on wykupiony przez Miasto. Część nieruchomości pozostająca we władaniu właścicieli zachowa 
aktualną funkcję zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zyska prawo do zagospodarowania taką funkcją 
(część aktualnie nieużytkowana). 

Uwagi nr: 191-193 o jednakowej treści, zostały rozpatrzone łącznie 

- wpłynęły 4 sierpnia 2021 r., 

- dotyczą działek objętych planem. 

Treść uwag: 

„1. Nie zgadzam się na poprowadzenie nowej drogi 2.7KDD pomiędzy ulicami Amarantową i Mirtową. 
Takie poprowadzenie drogi jest zbędnym, niepotrzebnym kosztem, bo centrum handlowe 
przy ul. Jugosłowiańskiej/Mirtowej jest doskonale skomunikowane od strony ul. Jugosłowiańskiej, Pomorskiej, 
Mirtowej i pośrednio z DK27/Brzezińskiej. Poprowadzenie nowych dróg ma zazwyczaj na celu doprowadzenie 
dróg do działek, które dotychczas nie miały do drogi dostępu, jednak w tym konkretnym przypadku wszystkie 
działki, z którymi miałaby się stykać planowana droga są skomunikowane. W tej sytuacji jedynym 
beneficjentem tego rozwiązania będzie zakład piekarniczy na działce W47-547/1 (którego właściciel uzyskał 
zgodę na prowadzenie działalności przemysłowej wśród zabudowy jednorodzinnej!), gdzie z pewnością zostanie 
wykonane przebicie do nowo projektowanej drogi i ciężarówki z wyrobami piekarniczymi będą wykorzystywały 
tę drogę w godzinach nocnych i wczesnoporannych (wszak wtedy dystrybuuje się tego rodzaju produkty) i tym 
sposobem spowoduje kolejną uciążliwość dla bezpośrednich i pośrednich sąsiadów prócz uciążliwości 
funkcjonowania samego zakładu piekarniczego jako takiego. Koncepcja owa godzi w mój osobisty interes 
i bezpieczeństwo mojej rodziny, zakłóci charakter najbliższej okolicy, spowoduje znaczne obniżenie wartości 
mojej nieruchomości. Mieszkam w bliskim sąsiedztwie ul. Amarantowej, wybierając tę lokalizację pod budowę 
domu głównym argumentem było właśnie bezpieczeństwo bezpośredniej okolicy. Wartym podkreślenia jest fakt, 
że wśród mieszkańców Osiedla Nowosolna, czy też od Rady Osiedla Nowosolna, o sąsiadach nie wspominając, 
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nigdy nie wybrzmiała potrzeba budowy takiej drogi. Środki, które Miasto musiałoby przeznaczyć na 
wywłaszczenie prywatnych działek oraz budowę samej drogi, o której mowa, można przeznaczyć na wiele 
innych potrzebnych inwestycji w Osiedlu Nowosolna. Wobec faktu braku uzasadnienia ekonomicznego 
i społecznego samej inwestycji, proszę o uwzględnienie mojego głosu i odstąpienie od tego konceptu. 

2. Nie zgadzam się na poszerzenie ul. Mirtowej (działka W47-568/1) kosztem działek bezpośrednio leżących 
przy ul. Mirtowej, mianowicie: W47-543, W47-544/1, W47-545/3, W47-546/2. Poszerzenie ulicy jest zbędne, 
gdyż centrum handlowe, do którego przylega ulica jest doskonale skomunikowane z osiedlem od ul. Pomorskiej 
i Jugosłowiańskiej, a także pośrednio z DK72/Brzezińskiej. Kategorycznie nie wyrażam również zgody w tak 
drastyczną ingerencję we własność prywatną i wywłaszczenie części zagospodarowanych od lat działek. 

3. Nie zgadzam się na odebranie działki 303/3 ZS-P nr 2 i przeznaczenie jej na zabudowę usługową 1.4Um.  

Na działce mieści się boisko szkolne z placem zabaw dla dzieci. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 jest dużą placówką oświatową. Szkoła 202 pracuje już na 2 zmiany. Baza 
dydaktyczna szkoły pozbawiona jest w lokalizacji przy ul. Jugosłowiańskiej 2 boiska do przeprowadzania zajęć 
sportowych. Dla najmłodszych dzieci (przedszkole i nauczanie początkowe) zorganizowane są niewielkie boiska 
- place zabaw. Plan 113 pozbawia placówkę oświatową jednego z nich, pozbawiając dzieci prawidłowych 
warunków do rozwoju, miejsca do ewentualnej ewakuacji placówki.  

Osiedle nasze ma co najmniej podwoić liczbę Mieszkańców. Miasto Łódź musi  mieć rezerwę działek 
na budowę kolejnych placówek oświatowych. Przeznaczanie działek komunalnych w centrum osiedla na kolejne 
usługi niezwiązane z oświatą, kulturą jest polityką krótkowzroczną, nieprzewidującą planowanego rozwoju 
osiedla. Tym bardziej, że dzisiaj na terenie osiedla stoją puste obiekty usługowe. 

4. Nie zgadzam się na przekazanie działki 343/2 na cele zabudowy usługowej 1.5Um. 

Na działce mieści się skwer oraz parking osiedlowy. Parking budowany był ze środków UMŁ 
przeznaczonych algorytmem na potrzeby osiedla. Tak była i taka jest potrzeba Mieszkańców. Parking obsługuje 
dowóz dzieci do przedszkola i szkoły przy Jugosłowiańskiej 2 oraz wszystkich realizujących swoje życiowe 
potrzeby w centrum osiedla. Stanowi również skrót przejazdu między ulicami Jugosłowiańską a Pomorską, 
odciążając niewydolny komunikacyjnie rynek. 

5. Nie zgadzam się na przeznaczenie części działki 222/1 na rzecz budowy planowanych dróg 2.2KDD 
i 1KDL. 

Działka jest administrowana przez Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 i urządzone jest na niej boisko 
szkolne. Pełni ono również funkcję boiska osiedlowego. Rada Osiedla od lat angażowała tam dostępne jej 
środki finansowe. Boisko finansowane było również ze środków Budżetu Obywatelskiego, co świadczy 
o zaangażowaniu Mieszkańców w powstanie tej inwestycji. Na terenie działki mieści się boisko piłkarskie, 
zgodne z wymaganiami licencyjnymi, dla osiedlowej drużyny piłkarskiej, która działa od ponad 20 lat. 
Jakakolwiek ingerencja w ten teren ograniczy wymiary boiska, stworzy niebezpieczne warunki uprawiania 
sportu, jak i może być  zagrożeniem dla przyszłych użytkowników dróg. Przeznaczanie terenu osiedla na nowe 
działki budowlane oraz drogi do nich prowadzące nie może odbywać się kosztem wieloletnich inwestycji, 
wydatkowania pieniędzy podatnika, zaangażowania i aktywności wielu Mieszkańców. Wiemy, w jakim trudzie 
powstają u nas najmniejsze nawet ogólnodostępne inwestycje komunalne, nie wolno więc ich kosztem budować 
przyszłości osiedla. 

6. Nie zgadzam się na przeznaczenie działek: 848/2, 861, 952 oraz części działki 847/2 na tereny: 6.3 MN, 
6.5 MN, 6.7 MN.  

Osiedle w tej części Nowosolnej leży w szczególnie uciążliwym miejscu przy ul. Brzezińskiej oraz w pobliżu 
autostrady A1. Dopuszczalny hałas jest tam nagminnie przekraczany, co stanowi zagrożenie dla zdrowia 
Mieszkańców. Drzewa, chociaż częściowo, mogą stanowić ochronę przed tym zagrożeniem akustycznym, ich 
wycinka utrudni jeszcze bardziej warunki zamieszkania. Poza tym tereny zielone, leśne są niezbędne dla całości 
ekosystemu osiedla. Co więcej, prognoza oddziaływania na środowisko pokazuje, że i tak znaczna część tego 
obszaru może zostać odlesiona i przekazana na realizację celów nieleśnych.   

Na terenie tej części osiedla został rozpoczęty projekt ścieżki ekologicznej, boiska wielofunkcyjnego oraz 
placu zabaw. Zaangażowano środki z BO, konkursu na zadania inwestycyjne dla rad osiedli. Projekt powinien 
być kontynuowany i rozwijany. 
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Na terenie osiedla jest wiele terenów zieleni niezagospodarowanej, które mogą uzupełnić rezerwy 
mieszkaniowe Miasta. Niekoniecznie musi to się dziać kosztem wycinki setek zdrowych drzew, tworzących 
miejsce rekreacji i wypoczynku nie tylko dla Mieszkańców naszego osiedla.  

Na terenie Miasta na skutek protestu Mieszkańców rezygnuje się z wycinki terenów leśnych pod zabudowę 
mieszkaniową i kolejne osiedla. Tym bardziej jest zasadne zweryfikowanie planowanych wycinek lasu na 
naszym osiedlu. 

7. Nie zgadzam się aby teren 1.1.KSu był jedynym miejscem obsługi autobusowej na terenie rynku 
Nowosolna. Np. oddala on drogę uczniów ZS-P od dzisiejszej bezpiecznej lokalizacji przystanku linii 53A, 
drogę uczestników nabożeństw w parafialnym kościele  od dzisiejszej lokalizacji przystanku linii 54 i 91, drogę 
dla osób dokonujących zakupów w lokalnych centrach handlowych do autobusu. 

6. Nie zgadzamy się na zbyt intensywną zabudowę pierzejową rynku obiektami usługowymi oraz zabudowę 
całego osiedla, co wymusza projektowanie bardzo dużej ilości nowych dróg, nawet kosztem istniejących 
obiektów użyteczności publicznej. Ingeruje to też w indywidualne interesy Mieszkańców (zgłoszone w czasie 
konsultacji społecznych uwagi dotyczące  działek: 53/14, 282/22, planowanie stref 1.2Um i 1.1Um). Ingeruje 
też w teren należący do parafii pw. św. Andrzeja Boboli.”. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 

Wyjaśnienie: 

1. Proponowane w projekcie planu przekształcenie układu komunikacyjnego osiedla ma na celu udrożnienie 
lokalnej komunikacji na osiedlu. Rozbudowa dróg publicznych służy usprawnieniu komunikacji i dojazdowi do 
nowych terenów budowlanych. Projekt planu dąży do eliminacji dróg nieprzelotowych. 

2. Poszerzenie ul. Mirtowej na odcinku przyległym do przedmiotowych działek jest konieczne ze względu na 
potrzebę jej dopasowania do pasa drogowego jej drugiej części (od skrzyżowania z ul. Pomorską). Granice obu 
części ulicy różnią się znacznie przebiegiem i położeniem infrastruktury technicznej. Aby móc ujednolicić 
przebieg ulicy, potrzebne jest jej poszerzenie w kierunku przedmiotowych działek. 

3. Teren 1.4Um, na którym znajduje się część nieruchomości szkoły, jest przeznaczony pod usługi oraz 
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną niskiej intensywności. Usługi oświaty mogą funkcjonować na tym 
terenie i się rozwijać, zgodnie z planem – także towarzyszące im obiekty rekreacyjne. Przez wzgląd na potrzebę 
zmiany wizerunkowej otoczenia centralnego skrzyżowania na osiedlu Nowosolna, wskazane jest lokalizowanie 
nowych obiektów kubaturowych w taki sposób, aby utworzyły jego obudowę, co w planie jest regulowane. 
Obiekty oświaty, kultury itp. mogą być lokalizowane na każdej działce przeznaczonej pod zabudowę usługową. 

4. Ustalenia planu wymagają zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów przy lokalizowanych 
inwestycjach. Dodatkowo plan przewiduje możliwość lokalizacji parkingów ogólnodostępnych w terenach 1.3 
i 1.8Um, gdzie również znajdują się działki w zarządzie Miasta. Ze względów wizerunkowych, istnieje 
potrzeba uregulowania zagospodarowania wokół centralnego skrzyżowania osiedla. Przejazd między ulicami 
Pomorską i Jugosłowiańską będzie zapewniony przez projektowane w planie drogi. Zadaniem nowej struktury 
układu komunikacyjnego jest m.in. odciążenie ruchu z centralnego skrzyżowania. 

5. Nie można ustalić lokalizacji działki nr 222/1, nie istnieje ona w ewidencji gruntów. Przyjęto, 
że Składający uwagę odnosi się do boiska znajdującego się na działce 222/11 w tym samym obrębie. 

Tereny budowlane potrzebują obsługi infrastrukturalnej, w tym komunikacyjnej i jej zapewnienie jest 
jednym z zadań własnych Miasta. Nowe drogi 2.2KDD i 1KDL są konieczne ze względu na zapewnienie 
dojazdu do terenów budowlanych. Nie naruszają urządzeń znajdujących się na działce 222/11. Ewentualna 
korekta położenia boiska trawiastego względem nowej infrastruktury nie będzie powodowała trudności 
przewyższających potrzebę doprowadzenia infrastruktury drogowej i technicznej do działek budowlanych. 

6. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzone 
uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. wskazuje jako kierunek zmian w zagospodarowaniu tych 
terenów zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Projekt planu pozostawia jako tereny osiedlowej zieleni 
działki, na których nie ma konieczności uzupełnienia istniejącej struktury zabudowy. Należy podkreślić, że 
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działki przeznaczone do zabudowy nie zostały objęte inwestycjami z Budżetu Obywatelskiego. Ponadto plan 
nie wskazuje obszarów do objęcia wycinką. Przekształca tereny, które już utraciły wskutek sąsiedniego 
zagospodarowania (podział drogami, defragmentacja zabudową, ogrodzeniami) funkcję leśną, na inne – 
mieszkaniowe lub zieleni urządzonej. Pozostawienie części funkcji leśnej wykluczyłoby część sąsiadujących 
z nimi nieruchomości z kontynuacji istniejącej funkcji budowlanej z uwagi na zbyt bliskie sąsiedztwo 
zabudowy i gruntów leśnych. Wycinka drzew nadal jest regulowana przepisami odrębnymi, tak jak to miało 
miejsce do czasu wejścia planu w życie. Na terenach przeznaczonych pod inwestycje budowlane plan reguluje 
minimalną powierzchnię konieczną do pozostawienia w formie terenu biologicznie czynnego 

7. Plan dopuszcza lokalizację przystanków komunikacji zbiorowej w drogach i na placu. Uwaga jest 
bezzasadna. 

8. Studium ustala kierunek przekształceń obszaru centralnego skrzyżowania na zabudowę wielofunkcyjną 
z dążeniem do zmian strukturalnych i wizerunkowych. Kształt i wielkość placu na centralnym skrzyżowaniu 
osiedla jest zdeterminowany koniecznością zarezerwowania terenu pod oczekiwane przez mieszkańców 
rozwiązania komunikacyjne (np. rondo). W obecnych granicach dróg wchodzących w skład skrzyżowania 
nie ma możliwości zastosowania nowego, bezpieczniejszego oraz wpływającego na poprawę płynności ruchu, 
rozwiązania tego skrzyżowania. 

Uwaga nr 194 

- wpłynęła 5 sierpnia 2021 r., 

- dotyczy działek przy ul. Marynarzy Polskich 34/36 i Marynarzy Polskich 11. 

Treść uwagi: 

„Dotyczy wydawania warunków zabudowy na działki w obszarze: 8.11MN, 8.14MN, 8.9MN, 8.8MN, 
8.16MN, 8.13MN, 8.15MN, 8.8MN na budynki wielorodzinne. Prezydent Miasta Łodzi nie powinien wydawać 
warunków zabudowy na ww. jednostki projektowe w zakresie budynków wielorodzinnych? Z uwagi na brak 
miejsc parkingowych, wąskie drogi wewnętrzne, niszczenie roślinności, drzew na działkach, spadek ciśnienia 
wody dla osiedla domów jednorodzinnych. 

Bloki w jednostkach projektowych 8.1MW do 8.3MW w chwili obecnej prowadzą również do zaburzenia 
zabudowy jednorodzinnej przeważającej na tych terenach. Obecnie bloki zlokalizowane przy ul. Lęborskiej, 
Gryfa Pomorskiego, Marynarzy Polskich – generują ww. problemy. W chwili obecnej deweloper dokonuje 
wycinki drzew przy Lęborska/Gryfa Pomorskiego.”. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 

Uwaga dotyczy wydanych decyzji o warunkach zagospodarowania terenu, nie dotyczy projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z powodów formalnych nie jest uwzględniona. 

Projekt planu dopuszcza wyłącznie zachowanie już istniejącej zabudowy wielorodzinnej. Nie dopuszcza jej 
rozwoju na osiedlu Nowosolna. 

Uwaga nr 197 

- wpłynęła 4 sierpnia 2021 r., 

- dotyczy działek o numerach: 303/3 i 343/2 w obrębie W-47, 222/11 w obrębie W-45 oraz 848/2, 861, 952, 
847/2 w obrębie W-46. 

Treść uwagi: 

„1. Nie zgadzam się na przeznaczenie działek: 848/2, 861, 952 oraz części działki: 847/2 na tereny: 6.3 MN, 
6.5 MN, 6.7 MN. 

Są to tereny o dużych walorach przyrodniczych, na których został zrealizowany projekt ścieżki ekologicznej 
oraz placu zabaw z wielofunkcyjnym boiskiem. Został on sfinansowany z budżetu Miasta i zdobył w Budżecie 
Obywatelskim największą ilość głosów Mieszkańców osiedla. Jest to teren rekreacyjny licznie odwiedzany 
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przez Mieszkańców z i spoza osiedla, dlatego warto zostawić miejsce na rozbudowę ścieżki ekologicznej 
i doposażenie części rekreacyjnej w nowe obiekty postulowane przez Mieszkańców. 

Działki: 861 i  952 w całości zarośnięte są dojrzałym lasem, składającym się ze starego drzewostanu, 
w skład którego wchodzą już kilkudziesięcioletnie dęby szypułkowe – oznaka kolejnego stadium sukcesji lasu. 
Obie działki znajdują się w bliskim sąsiedztwie działki 873/1 pozostawionej w planie jako teren zieleni. Dzieli 
je zaledwie droga o minimalnym natężeniu ruchu zapewniająca łączność ekologiczną. Całość połączona jest 
pozostawionym przez Państwa pasmem zieleni z dużym kompleksem leśnym po drugiej stronie ul. Byszewskiej. 
Tereny te obecnie działają jako ekologiczna całość. Usunięcie obszarów leśnych z działek: 861 i  952 separuje 
las na działce 873/1 i skazuje go na degenerację. To jest defragmentacja siedlisk przyrodniczych w praktyce! 

Stary dojrzały drzewostan występuje też na działce 848/2 i dużej części działki 847/2 (okolice boiska i teren 
przy ul. Byszewskiej). Działka 847/2 jest już częściowo zagospodarowana na potrzeby rekreacji. Istnieje tu plac 
zabaw i wielofunkcyjne boisko. Nowo planowane drogi nie zapewniają bezpiecznych odległości od istniejącej 
już i sfinansowanej ze środków publicznych infrastruktury boiska i placu zabaw. Teren tych działek również 
działa jako łącznik z lasem po drugiej stronie ul. Byszewskiej. 

Według inwentaryzacji przyrodniczej Uniwersytetu Łódzkiego, przekazanej MPU podczas poprzednich 
konsultacji, na terenie ścieżki ekologicznej, w tym na działkach: 848/2, 861, 952 i 847/2, stwierdzono obecność 
co najmniej 45 chronionych gatunków. Proszę o pozostawienie działek: 847/2, 861, 952, 848/2 w całości jako 
zieleń ogólnodostępną na potrzeby bardzo intensywnie rozwijającego się osiedla Nowosolna. 

2. Nie zgadzam się na odebranie działki 303/3 ZS-P nr 2 i przeznaczenie jej na zabudowę usługową 1.4UM. 

Na działce mieści się boisko szkolne z placem zabaw dla dzieci. 

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 jest dużą placówką oświatową. Szkoła 202 pracuje już na 2 zmiany. Baza 
dydaktyczna szkoły pozbawiona jest w lokalizacji przy ul. Jugosłowiańskiej 2 boiska do przeprowadzania zajęć 
sportowych. Dla najmłodszych dzieci (przedszkole i nauczanie początkowe) zorganizowane są niewielkie boiska 
– place zabaw. Plan 113 pozbawia placówkę oświatową jednego z nich, pozbawiając dzieci prawidłowych 
warunków do rozwoju, miejsca do ewentualnej ewakuacji placówki. 

3. Nie zgadzam się na przeznaczenie części działki 222/11 na rzecz budowy planowanych dróg 2.2 KDD i 1 
KDL. 

Działka jest administrowana przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 i urządzone jest na niej boisko 
szkolne. Pełni ono również funkcję boiska osiedlowego. Rada Osiedla od lat angażowała tam dostępne jej 
środki finansowe. Boisko finansowane było również ze środków Budżetu Obywatelskiego, co świadczy 
o zaangażowaniu Mieszkańców w powstanie tej inwestycji. Na terenie działki mieści się boisko piłkarskie, 
zgodne z wymaganiami licencyjnymi, dla osiedlowej drużyny piłkarskiej, która działa od ponad 20 lat. 
Jakakolwiek ingerencja w ten teren ograniczy wymiary boiska, stworzy niebezpieczne warunki uprawiania 
sportu, jak i może być zagrożeniem dla przyszłych użytkowników dróg.”. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzone 
uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. wskazuje jako kierunek zmian w zagospodarowaniu tych 
terenów zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Projekt planu pozostawia jako tereny ogólnodostępnej zieleni 
działki, na których nie ma konieczności uzupełnienia istniejącej struktury zabudowy. Należy podkreślić, że 
działki przeznaczone do zabudowy nie zostały objęte inwestycjami z Budżetu Obywatelskiego. Ponadto plan 
nie wskazuje obszarów do objęcia wycinką. Przekształca tereny, które już utraciły wskutek sąsiedniego 
zagospodarowania (podział drogami, defragmentacja ogrodzeniami, zabudowa, która pojawiła się 
w bezpośrednim otoczeniu zieleni) funkcję leśną i walory łącznika przyrodniczego, na inne – mieszkaniowe lub 
zieleni urządzonej. Pozostawienie części funkcji leśnej na tych działkach wykluczyłoby część sąsiadujących 
z nimi nieruchomości z kontynuacji istniejącej funkcji budowlanej z uwagi na zbyt bliskie sąsiedztwo 
zabudowy od gruntów leśnych. Wycinka drzew nadal jest regulowana przepisami odrębnymi, tak jak to miało 
miejsce do czasu wejścia planu w życie. 
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Projektowany przebieg dróg jest konsekwencją istniejącego układu komunikacyjnego i stanowi jego 
kontynuację. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny budowlane i jednocześnie odciąża istniejący układ 
drogowy, który musi być przygotowany na zwiększającą się liczbę mieszkańców osiedla. Pas drogowy 
6.3KDD nie narusza istniejących urządzeń na działce 847/2. 

Projekt planu wraz z innymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Nowosolna 
zakładają kształtowanie miejsc rekreacji i terenów zieleni urządzonej dla mieszkańców (m.in. teren byłego 
składowiska odpadów, dolina rzeki Miazgi ze zbiornikami wodnymi) oraz zazielenianie przestrzeni 
publicznych – w tym ulic. Nowe tereny budowlane jedynie uzupełniają istniejącą strukturę zabudowy. 

2. Teren 1.4Um, na którym znajduje się część nieruchomości szkoły, jest przeznaczony pod usługi oraz 
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną niskiej intensywności. Usługi oświaty mogą funkcjonować na tym 
terenie i się rozwijać zgodnie z planem – także towarzyszące im obiekty rekreacyjne. Przez wzgląd na potrzebę 
zmiany wizerunkowej otoczenia centralnego skrzyżowania na osiedlu Nowosolna, wskazane jest lokalizowanie 
nowych obiektów kubaturowych w taki sposób, aby utworzyły jego obudowę, co w planie jest regulowane. 

3. Nowe drogi 2.2KDD i 1KDL są konieczne ze względu na zapewnienie dojazdu do terenów budowlanych. 
Zapewnienie obsługi komunikacyjnej do nich zapewnienie jest jednym z zadań własnych Miasta. Drogi 
nie naruszają urządzeń znajdujących się na działce 222/11. Ewentualna korekta położenia boiska trawiastego 
względem nowej infrastruktury nie będzie powodowała trudności przewyższających potrzebę doprowadzenia 
infrastruktury drogowej i technicznej do działek budowlanych. 

Uwaga nr 198 

- wpłynęła 5 sierpnia 2021 r., 

- dotyczy działki o numerze 353/85 w obrębie W-47. 

Treść uwagi: 

„1. Zmiana przeznaczenia części działki o nr ewid. 353/85 o powierzchni 391 m2 (trwale wyłączonej 
z produkcji leśnej ostateczną decyzją Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi z dnia 20.12.2007 r. 
znak sprawy ZS-2ln-2120-279/07) z terenów leśnych określonych w projekcie planu symbolem 8.2ZL 
(obejmującym całą powierzchnię działki) na teren oznaczony symbolem MN dopuszczającym na tym obszarze 
jako przeznaczenie podstawowe – zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Na wskazanym terenie działki o nr 
ewid. 353/85 rozpoczęto budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego na podstawie ostatecznej i prawomocnej 
decyzji o pozwoleniu na budowę. Zgodnie z art. 9 ust. 4 u.p.z.p. oraz art. 15 u.p.z.p. ustalenia studium są 
wiążące dla organów gminy przy sporządzeniach planów miejscowych, gdyż treść planu powinna być 
konsekwencją zapisów studium. Zgodnie z kartą M3 uchwalonego Studium (przyjętego uchwałą 
Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r.) na terenie działki o nr ewid. 353/85 dopuszczona została zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna. Powyższą uwagę do projektu planu motywujemy również drastycznym 
ograniczeniem prawa własności, co w oczywisty sposób narusza art. 1 ust. 2 pkt 7 u.p.z.p. stanowiący, iż 
w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza prawo własności. Całkowity zakaz 
zabudowy na już wyłączonej z gospodarki leśnej części działki, uniemożliwi wszelkie dopuszczalne przepisami 
odrębnymi, zmiany w projekcie zatwierdzonym wyżej wymienioną decyzją o pozwoleniu na budowę, w tym 
planowane przez nas zmiany bryły i konstrukcji domu, zgodne z warunkami zabudowy, przewidzianymi 
w projekcie planu dla terenów MN, na prostszą, bardziej energooszczędną, wykorzystującą odnawialne źródła 
energii (panele fotowoltaiczne i pompę ciepła) i charakteryzującą się mniejszymi stratami ciepła (wcześniej 
wysokie koszty i słabe zaawansowanie technologiczne źródeł odnawialnych nie skłaniały do ich wyboru). 
Przeznaczenie terenu pod las bez prawa zabudowy spowoduje kontynuowanie budowy domu, który 
pod względem ekologicznym będzie przestarzały, a jego unowocześnienie może być utrudnione, a nawet 
niemożliwe.  

2. Zmiana przeznaczenia części działki o nr ew. 353/85 o powierzchni 1 500 m2 (powiększenie obszaru 
przekształconego na potrzeby rozpoczętej budowy domu jednorodzinnego oraz jego najbliższego otoczenia 
z uwzględnieniem wyłączonej z produkcji leśnej części o pow. 391 m2) w części przylegającej bezpośrednio do 
ul. Sardyńskiej z terenu oznaczonego symbolem 8.2ZL na teren o symbolu MN dopuszczającym na tym 
obszarze, jako przeznaczenie podstawowe – zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Uzasadnienie – zgodnie ze 
wskazanym w uwadze nr 1 i 2 art. 9 ust. 4 i art. 15 u.p.z.p. ustalenia studium są wiążące dla organów gminy 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 197 – Poz. 5802



przy sporządzeniach planów miejscowych, gdyż treść planu jest konsekwencją zapisów studium. Zgodnie 
z kartą M3 uchwalonego Studium (przyjętego uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r.) na terenie 
działki nr 353/85 dopuszczona została zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W Studium określono także 
niektóre parametry tej zabudowy np. powierzchnię biologicznie czynną na min. 25%, intensywność zabudowy 
dla zabudowy wolnostojącej na 0,5, wysokość zabudowy do 10,5 m. Tymczasem w projekcie planu cały teren 
działki 353/85 o powierzchni 3 648 m2 oznaczono symbolem 8.2ZL z całkowitym zakazem zabudowy. Zgoda 
na wyłączenie 1 500 m2 terenu już obecnie częściowo przekształconego pod zabudowę (w tym wykonana 
wycinka drzew), nie ograniczy w żaden sposób interesu społecznego i nie zachwieje zrównoważonego rozwoju 
poprzez zniszczenie kompleksu leśnego. W dalszym ciągu powierzchnia 2 148 m2 (ponad 58% terenu działki) 
stanowić będzie grunt leśny w rozumieniu ustawy o lasach. Odmowa przez Marszałka Województwa wydania 
zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych. Ochrona takich gruntów nie może skutkować, co do 
zasady, istotnym ograniczeniem praw własności, które to podlegają również prawnej ochronie wyrażonej 
w art. 1 ust. 2 pkt 7 u.p.z.p. i które należy bezwzględnie brać pod uwagę. Ponadto ustawa o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym w art. 15 ust. 2 wskazuje wyraźnie, iż w planach miejscowych określa się 
linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, co w tym przypadku winno być uwzględnione w projekcie 
planu i spowodowałoby zgodność zapisów Studium z tym planem. 

3. W przypadku nieuwzględnienia uwagi nr 2, zmiana przeznaczenia części działki o nr ewid. 353/85 
o powierzchni ok. 850 m2 (obszar przekształcony na potrzeby rozpoczętej budowy domu jednorodzinnego oraz 
jego najbliższego otoczenia z uwzględnieniem wyłączonej z produkcji leśnej części o pow. 391 m2) w części 
przylegającej bezpośrednio do ul. Sardyńskiej z terenu oznaczonego symbolem 8.2ZL na teren o symbolu MN 
dopuszczającym na tym obszarze, jako przeznaczenie podstawowe, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
Uzasadnienie – zgodnie ze wskazanym w uwadze nr 1 art. 9 ust. 4 i art. 15 u.p.z.p ustalenia studium są wiążące 
dla organów gminy przy sporządzeniach planów miejscowych, gdyż treść planu jest konsekwencją zapisów 
studium. Zgodnie z kartą M3 uchwalonego Studium (przyjętego uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej 
w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
6 marca 2019 r.) na terenie działki nr 353/85 dopuszczona została zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
W Studium określono także niektóre parametry tej zabudowy np. powierzchnię biologicznie czynną na min. 
25%, intensywność zabudowy dla zabudowy wolnostojącej na 0,5, wysokość zabudowy do 10,5 m. Tymczasem 
w projekcie planu cały teren działki 353/85 o powierzchni 3 648 m2 oznaczono symbolem 8.2ZL z całkowitym 
zakazem zabudowy. Zgoda na wyłączenie 850 m2 terenu już obecnie częściowo przekształconego pod zabudowę 
(w tym wykonana wycinka drzew), nie ograniczy w żaden sposób interesu społecznego i nie zachwieje 
zrównoważonego rozwoju poprzez zniszczenie kompleksu leśnego. W dalszym ciągu powierzchnia 2 798 m2 
(prawie 77% terenu działki) stanowić będzie grunt leśny w rozumieniu ustawy o lasach. Odmowa przez 
Marszałka Województwa wydania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych. Ochrona takich 
gruntów nie może skutkować, co do zasady, istotnym ograniczeniem praw własności, które to podlegają 
również prawnej ochronie wyrażonej w art. 1 ust. 2 pkt 7 u.p.z.p. i które należy bezwzględnie brać pod uwagę. 
Ponadto ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w art. 15 ust. 2 wskazuje wyraźnie, iż 
w planach miejscowych określa się linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, co w tym przypadku 
winno być uwzględnione w projekcie planu i spowodowałoby zgodność zapisów Studium z tym planem. 

W świetle wskazanych w uwagach przepisów, w szczególności ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, a także w świetle zapisów w obowiązującym Studium, trudno zgodzić się z opinią wyrażoną 
w odniesieniu do wcześniej składanych uwag, iż cyt. „studium dopuszcza przeznaczenie każdej nieruchomości 
pod tereny leśne”. W przypadku przedmiotowej działki pominięto zapisy Studium (karta M3), dopuszczające 
przede wszystkim zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W tym miejscu warto również przytoczyć treść art.  
6 u.p.z.p., który to w ust. 2 pkt 1 wskazuje, że każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą, 
do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy, jeżeli nie narusza to 
chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich. Warunek wskazany w tym przepisie nie został 
i nie zostanie naruszony w przypadku uwzględnienia wyżej opisanych i wnioskowanych zmian zawartych 
w uwagach.”. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
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Wyjaśnienie: 

Działka 353/85 nie uzyskała zgody na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne decyzją Marszałka 
Województwa Łódzkiego z dnia 15 lutego 2021 r. znak: RŚI.7151.2.50.2019. Uzyskanie zgody na zmianę 
przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne jest wymagane ustawą z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W związku z powyższym nie ma możliwości zmiany 
jej przeznaczenia na cele budowlane. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie minimalna odległość budynku 
w zabudowie jednorodzinnej od lasu wynosi 12 m. W trybie procedury sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego nie ma możliwości uzyskania odstępstwa od tego przepisu. Z tego względu 
w planie nie można przeznaczyć pod zabudowę części działki, na której rozpoczęto budowę domu 
jednorodzinnego. 

Uwaga nr 199 

- wpłynęła 5 sierpnia 2021 r., 

- dotyczy działki o numerze 353/83 w obrębie W-47. 

Treść uwagi: 

„1. Zmiana przeznaczenia części działki o nr ewid. 353/83 o powierzchni 500 m2 (trwale wyłączonej 
z produkcji leśnej ostateczną decyzją Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi z dnia 20.12.2007 r. 
znak sprawy ZS-2ln-2120-278/07) z terenów leśnych określonych w projekcie planu symbolem 8.2ZL 
(obejmującym całą powierzchnię działki) na teren oznaczony symbolem MN dopuszczającym na tym obszarze 
jako przeznaczenie podstawowe – zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Na wskazanym terenie działki o nr 
ewid. 353/83 rozpoczęto budowę dwóch domów mieszkalnych jednorodzinnych na podstawie ostatecznej 
i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Zgodnie z art. 9 ust. 4 u.p.z.p. oraz art. 15 u.p.z.p. ustalenia 
studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzeniach planów miejscowych, gdyż treść planu powinna 
być konsekwencją zapisów studium. Zgodnie z kartą M3 uchwalonego Studium (przyjętego uchwałą 
Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r.) na terenie działki o nr ewid. 353/83 dopuszczona została zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna. Powyższą uwagę do projektu planu motywujemy również drastycznym 
ograniczeniem prawa własności, co w oczywisty sposób narusza art. 1 ust. 2 pkt 7 u.p.z.p. stanowiącym, 
iż w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza prawo własności. Całkowity 
zakaz zabudowy na już wyłączonej z gospodarki leśnej części działki, uniemożliwi wszelkie dopuszczalne 
przepisami odrębnymi, zmiany w projektach zatwierdzonych wyżej wymienioną decyzją o pozwoleniu na 
budowę, w tym planowane przez nas zmiany brył i konstrukcji domów, zgodne z warunkami zabudowy, 
przewidzianymi w projekcie planu dla terenów MN, na prostsze, bardziej energooszczędne, wykorzystujące 
odnawialne źródła energii (panele fotowoltaiczne i pompę ciepła) i charakteryzujące się mniejszymi stratami 
ciepła (wcześniej wysokie koszty i słabe zaawansowanie technologiczne źródeł odnawialnych nie skłaniały do 
ich wyboru). Przeznaczenie terenu pod las bez prawa zabudowy spowoduje kontynuowanie budowy domów, 
które pod względem ekologicznym będą przestarzałe, a ich unowocześnienie może być utrudnione, a nawet 
niemożliwe. 

2. Zmiana przeznaczenia części działki o nr ew. 353/83 o powierzchni 2 050 m2 (powiększenie obszaru 
przekształconego na potrzeby rozpoczętej budowy domu jednorodzinnego oraz jego najbliższego otoczenia 
z uwzględnieniem wyłączonej z produkcji leśnej części o pow. 500 m2) w części przylegającej bezpośrednio do 
ul Sardyńskiej i do działki 353/85 z terenu oznaczonego symbolem 8.2ZL na teren o symbolu MN 
dopuszczającym na tym obszarze, jako przeznaczenie podstawowe – zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
Uzasadnienie – zgodnie ze wskazanym w uwadze nr 1 i 2 art. 9 ust. 4 i art. 15 u.p.z.p. ustalenia studium są 
wiążące dla organów gminy przy sporządzeniach planów miejscowych, gdyż treść planu jest konsekwencją 
zapisów studium. Zgodnie z kartą M3 uchwalonego studium (przyjętego uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
6 marca 2019 r.) na terenie działki nr 353/83 dopuszczona została zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
W Studium określono także niektóre parametry tej zabudowy np. powierzchnię biologicznie czynną na min. 
25%, intensywność zabudowy dla zabudowy wolnostojącej na 0,5, wysokość zabudowy do 10,5 m. Tymczasem 
w projekcie planu cały teren działki 353/83 o powierzchni 4 087 m2 oznaczono symbolem 8.2ZL z całkowitym 
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zakazem zabudowy. Zgoda na wyłączenie 2 050 m2 terenu już obecnie częściowo przekształconego 
pod zabudowę (w tym wykonana wycinka drzew), nie ograniczy w żaden sposób interesu społecznego i nie 
zachwieje zrównoważonego rozwoju poprzez zniszczenie kompleksu leśnego. W dalszym ciągu powierzchnia 
2 037 m2 (prawie 50% terenu działki) stanowić będzie grunt leśny w rozumieniu ustawy o lasach. Odmowa 
przez Marszałka Województwa wydania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych. Ochrona 
takich gruntów nie może skutkować, co do zasady, istotnym ograniczeniem praw własności, które to podlegają 
również prawnej ochronie wyrażonej w art. 1 ust. 2 pkt 7 u.p.z.p. i które należy bezwzględnie brać pod uwagę. 
Ponadto ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w art. 15 ust. 2 wskazuje wyraźnie, iż 
w planach miejscowych określa się linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, co w tym przypadku 
winno być uwzględnione w projekcie planu i spowodowałoby zgodność zapisów Studium z tym planem. 

3. W przypadku nieuwzględnienia uwagi nr 2, zmiana przeznaczenia części działki o nr ewid. 353/83 
o powierzchni ok. 1 680 m2 (obszar przekształcony na potrzeby rozpoczętej budowy domu jednorodzinnego oraz 
jego najbliższego otoczenia z uwzględnieniem wyłączonej z produkcji leśnej części o pow. 500 m2) w części 
przylegającej bezpośrednio do ul. Sardyńskiej i działki 353/85 z terenu oznaczonego symbolem 8.2ZL na teren 
o symbolu MN dopuszczającym na tym obszarze, jako przeznaczenie podstawowe, zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. Uzasadnienie – zgodnie ze wskazanym w uwadze nr 1 art. 9 ust. 4 i art. 15 u.p.z.p ustalenia 
studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzeniach planów miejscowych, gdyż treść planu jest 
konsekwencją zapisów studium. Zgodnie z kartą M3 uchwalonego Studium (przyjętego uchwałą 
Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r.) na terenie działki nr 353/83 dopuszczona została zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna. W Studium określono także niektóre parametry tej zabudowy np. powierzchnię 
biologicznie czynną na min. 25%, intensywność zabudowy dla zabudowy wolnostojącej na 0,5, wysokość 
zabudowy do 10,5 m. Tymczasem w projekcie planu cały teren działki 353/83 o powierzchni 4 087 m2 
oznaczono symbolem 8.2ZL z całkowitym zakazem zabudowy. Zgoda na wyłączenie 1 680 m2 terenu już obecnie 
częściowo przekształconego pod zabudowę (w tym wykonana wycinka drzew), nie ograniczy w żaden sposób 
interesu społecznego i nie zachwieje zrównoważonego rozwoju poprzez zniszczenie kompleksu leśnego. 
W dalszym ciągu powierzchnia 2 407 m2 (prawie 60% terenu działki) stanowić będzie grunt leśny w rozumieniu 
ustawy o lasach. Odmowa przez Marszałka Województwa wydania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów 
rolnych i leśnych. Ochrona takich gruntów nie może skutkować, co do zasady, istotnym ograniczeniem praw 
własności, które to podlegają również prawnej ochronie wyrażonej w art. 1 ust. 2 pkt 7 u.p.z.p. i które należy 
bezwzględnie brać pod uwagę. Ponadto ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w art. 15 ust. 2 wskazuje wyraźnie, iż w planach miejscowych określa się linie rozgraniczające tereny o różnym 
przeznaczeniu, co w tym przypadku winno być uwzględnione w projekcie planu i spowodowałoby zgodność 
zapisów Studium z tym planem. 

W świetle wskazanych w uwagach przepisów, w szczególności ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, a także w świetle zapisów w obowiązującym Studium, trudno zgodzić się z opinią wyrażoną 
w odniesieniu do wcześniej składanych uwag, iż cyt. „studium dopuszcza przeznaczenie każdej nieruchomości 
pod tereny leśne”. W przypadku przedmiotowej działki pominięto zapisy Studium (karta M3), dopuszczające 
przede wszystkim zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W tym miejscu warto również przytoczyć treść 
art. 6 u.p.z.p., który to w ust. 2 pkt 1 wskazuje, że każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą, 
do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy, jeżeli nie narusza to 
chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich. Warunek wskazany w tym przepisie nie został 
i nie zostanie naruszony w przypadku uwzględnienia wyżej opisanych i wnioskowanych zmian zawartych 
w uwagach.”. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 

Działka 353/83 nie uzyskała zgody na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne decyzją Marszałka 
Województwa Łódzkiego z dnia 15 lutego 2021 r. znak: RŚI.7151.2.50.2019. Uzyskanie zgody na zmianę 
przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne jest wymagane ustawą z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W związku z powyższym nie ma możliwości zmiany 
jej przeznaczenia na cele budowlane. 
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Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie minimalna odległość budynku 
w zabudowie jednorodzinnej od lasu wynosi 12 m. W trybie procedury sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego nie ma możliwości uzyskania odstępstwa od tego przepisu. Z tego względu 
w planie nie można przeznaczyć pod zabudowę części działki, na której rozpoczęto budowę domu 
jednorodzinnego. 

Uwagi nr: 205 i 206 o jednakowej treści, zostały rozpatrzone łącznie 

- wpłynęły 5 sierpnia 2021 r., 

- dotyczą działek o numerach: 303/3 i 343/2 w obrębie W-47, 222/11 w obrębie W-45 oraz 848/2, 861, 952, 
847/2 w obrębie W-46. 

Treść uwag: 

„1. Nie zgadzam się na odebranie działki 303/3 ZS-P nr 2 i przeznaczenie jej na zabudowę usługową 1.4 
UM. 

Na działce mieści się boisko szkolne z placem zabaw dla dzieci. 

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 jest dużą placówką oświatową. Szkoła 202 pracuje już na 2 zmiany. Baza 
dydaktyczna szkoły pozbawiona jest w lokalizacji przy ul. Jugosłowiańskiej 2 boiska do przeprowadzania zajęć 
sportowych. Dla najmłodszych dzieci (przedszkole i nauczanie początkowe) zorganizowane są niewielkie boiska 
– place zabaw. Plan 113 pozbawia placówkę oświatową jednego z nich, pozbawiając dzieci prawidłowych 
warunków do rozwoju, miejsca do ewentualnej ewakuacji placówki. 

Osiedle nasze ma co najmniej podwoić liczbę Mieszkańców. Miasto Łódź musi mieć rezerwę działek 
na budowę kolejnych placówek oświatowych. Przeznaczenie działek komunalnych w centrum osiedla na kolejne 
usługi niezwiązane z oświatą, kulturą jest polityką krótkowzroczną, nieprzewidującą planowanego rozwoju 
osiedla. Tym bardziej, że dzisiaj na terenie osiedla stoją puste obiekty usługowe. 

2. Nie zgadzam się na przekazanie działki 343/2 na cele zabudowy usługowej 1.5Um. 

Na działce mieści się skwer oraz parking osiedlowy. Parking budowany był ze środków UMŁ 
przeznaczonych algorytmem na potrzeby osiedla. Taka była i taka jest potrzeba Mieszkańców. Parking 
obsługuje dowóz dzieci do przedszkola i szkoły przy Jugosłowiańskiej 2 oraz wszystkich realizujących swoje  
życiowe potrzeby w centrum osiedla. Stanowi również skrót przejazdu między ulicami Jugosłowiańską 
a Pomorską, odciążając niewydolny komunikacyjnie rynek. 

3. Nie zgadzam się na budowę drogi 4KDZ łączącej ulicę Brzezińską z ulicą Byszewską. Będzie ona 
stanowiła skrót dla wszystkich, którzy będą omijać skrzyżowanie w Nowosolnej, tym samym cały ruch 
w kierunku autostrady przeniesie się na spokojne okolice wąskich ulic Raciborskiego i Chałasińskiego, 
na których często bawią się dzieci. Ponadto wyjazd np. z ulicy Chałasińskiego będzie stanowił duży problem 
zarówno dla rowerów, jak i samochodów. 

4. Nie zgadzam się na przeznaczenie części działki 222/11 na rzecz budowy planowanych dróg: 2.2 KDD 
i 1 KDL. 

Działka jest administrowana przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 i urządzone jest na niej boisko 
szkolne. Pełni ono również funkcję boiska osiedlowego. Rada Osiedla od lat angażowała tam dostępne jej 
środki finansowe. Boisko finansowane było również ze środków Budżetu Obywatelskiego, co świadczy 
o zaangażowaniu Mieszkańców w powstanie tej inwestycji. Na terenie działki mieści się boisko piłkarskie, 
zgodne z wymaganiami licencyjnymi, dla osiedlowej drużyny piłkarskiej, która działa od ponad 20 lat. 
Jakakolwiek ingerencja w ten teren ograniczy wymiary boiska, stworzy niebezpieczne warunki uprawiania 
sportu, jak i może być zagrożeniem dla przyszłych użytkowników dróg. Przeznaczenie terenu osiedla na nowe 
działki budowlane oraz drogi do nich prowadzące nie może odbywać się kosztem wieloletnich inwestycji, 
wydatkowania pieniędzy podatnika, zaangażowania i aktywności wielu Mieszkańców.  

5. Nie zgadzam się na przeznaczenie działek: 848/2, 861, 952 oraz części działki 847/2 na tereny: 6.3MN, 
6.5MN, 6.7MN. 
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Są to tereny o dużych walorach przyrodniczych, na których został zrealizowany projekt ścieżki ekologicznej 
oraz placu zabaw z wielofunkcyjnym boiskiem. Został on sfinansowany z budżetu Miasta i zdobył w Budżecie 
Obywatelskim największą ilość głosów Mieszkańców osiedla. Jest to teren rekreacyjny licznie odwiedzany 
przez mieszkańców z i spoza osiedla, dlatego warto zostawić miejsce na rozbudowę ścieżki ekologicznej 
i doposażenie części rekreacyjnej w nowe obiekty postulowane przez Mieszkańców. 

Działki: 861 i  952 w całości zarośnięte są dojrzałym lasem, składającym się ze starego drzewostanu, 
w skład którego wchodzą już kilkudziesięcioletnie dęby szypułkowe – oznaka kolejnego stadium sukcesji lasu. 
Obie działki znajdują się w bliskim sąsiedztwie działki 873/1 pozostawionej w planie jako teren zieleni. Dzieli 
je zaledwie droga o minimalnym natężeniu ruchu zapewniająca łączność ekologiczną. Całość połączona jest 
pozostawionym przez Państwa pasmem zieleni z dużym kompleksem leśnym po drugiej stronie ul. Byszewskiej. 
Tereny te obecnie działają jako ekologiczna całość. Usunięcie obszarów leśnych z działek: 861 i 952 separuje 
las na działce 873/1 i skazuje go na degenerację. Powyższe doprowadzi do defragmentacji siedlisk 
przyrodniczych. 

Stary dojrzały drzewostan występuje też na działce 848/2 i dużej części działki 847/2 (okolice boiska i teren 
przy ul. Byszewskiej). Działka 847/2 jest już częściowo zagospodarowana na potrzeby rekreacji. Istnieje tu plac 
zabaw i wielofunkcyjne boisko. Nowo planowane drogi nie zapewniają bezpiecznych odległości od istniejącej 
już i sfinansowanej ze środków publicznych infrastruktury boiska i placu zabaw. Teren tych działek również 
działa jako łącznik z lasem po drugiej stronie ul. Byszewskiej. 

Według inwentaryzacji przyrodniczej Uniwersytetu Łódzkiego, przekazanej MPU podczas poprzednich 
konsultacji, na terenie ścieżki ekologicznej, w tym na działkach: 848/2, 861, 952 i 847/2, stwierdzono obecność 
co najmniej 45 chronionych gatunków. Proszę o pozostawienie działek: 847/2, 861, 952, 848/2 w całości jako 
zieleń ogólnodostępną na potrzeby bardzo intensywnie rozwijającego się osiedla Nowosolna. 

6. Nie  zgadzam się na intensywną zabudowę pierzejową rynku obiektami usługowymi oraz zabudowę całego 
osiedla, co wymusza projektowanie bardzo dużej ilości nowych dróg, nawet kosztem istniejących obiektów 
użyteczności publicznej. Ingeruje to też w indywidualne interesy Mieszkańców oraz teren należący do parafii 
pw. Św. Andrzeja Boboli.”. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 

Wyjaśnienie: 

1. Teren 1.4Um, na którym znajduje się część nieruchomości szkoły, jest przeznaczony pod usługi oraz 
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną niskiej intensywności. Usługi oświaty mogą funkcjonować na tym 
terenie i się rozwijać zgodnie z planem – także towarzyszące im obiekty rekreacyjne. Przez wzgląd na potrzebę 
zmiany wizerunkowej otoczenia centralnego skrzyżowania na osiedlu Nowosolna, wskazane jest lokalizowanie 
nowych obiektów kubaturowych w taki sposób, aby utworzyły jego obudowę, co w planie jest regulowane. 
Obiekty oświaty, kultury itp. mogą być lokalizowane na każdej działce przeznaczonej pod zabudowę usługową. 

2. Ustalenia planu wymagają zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów przy lokalizowanych 
inwestycjach. Dodatkowo plan przewiduje możliwość lokalizacji parkingów ogólnodostępnych w terenach 1.3 
i 1.8Um, gdzie również znajdują się działki w zarządzie Miasta. Ze względów wizerunkowych, istnieje 
potrzeba uregulowania zagospodarowania wokół centralnego skrzyżowania osiedla. Przejazd między ulicami 
Pomorską i Jugosłowiańską będzie zapewniony przez projektowane w planie drogi. Zadaniem nowej struktury 
układu komunikacyjnego jest m.in. odciążenie ruchu z centralnego skrzyżowania. 

3. Proponowane w projekcie planu przekształcenie układu komunikacyjnego osiedla ma na celu udrożnienie 
lokalnej komunikacji na osiedlu. Rozbudowa dróg publicznych służy usprawnieniu komunikacji i dojazdowi do 
nowych terenów budowlanych. Projekt planu dąży do eliminacji dróg nieprzelotowych. Przedłużenie ul. 
Marcelego Nenckiego nie jest jedynym połączeniem ulic Byszewskiej i Brzezińskiej, komunikacja pomiędzy 
tymi ulicami rozproszy się na kilka innych dróg. Rozwiązania ułatwiające włączanie się do ruchu będą możliwe 
do wdrożenia na etapie projektu budowlanego drogi. 

4. Tereny budowlane potrzebują obsługi infrastrukturalnej, w tym komunikacyjnej i jej zapewnienie jest 
jednym z zadań własnych Miasta. Nowe drogi 2.2KDD i 1KDL są konieczne ze względu na zapewnienie 
dojazdu do terenów budowlanych. Nie naruszają urządzeń znajdujących się na działce 222/11. Ewentualna 
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korekta położenia boiska trawiastego względem nowej infrastruktury nie będzie powodowała trudności 
przewyższających potrzebę doprowadzenia infrastruktury drogowej i technicznej do działek budowlanych. 

5. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzone 
uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. wskazuje jako kierunek zmian w zagospodarowaniu tych 
terenów zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Projekt planu pozostawia jako tereny ogólnodostępnej zieleni 
działki, na których nie ma konieczności uzupełnienia istniejącej struktury zabudowy. Należy podkreślić, że 
działki przeznaczone do zabudowy nie zostały objęte inwestycjami z Budżetu Obywatelskiego. Ponadto plan 
nie wskazuje obszarów do objęcia wycinką. Przekształca tereny, które już utraciły wskutek sąsiedniego 
zagospodarowania (podział drogami, defragmentacja ogrodzeniami, zabudowa, która pojawiła się 
w bezpośrednim otoczeniu zieleni) funkcję leśną i walory łącznika przyrodniczego, na inne – mieszkaniowe lub 
zieleni urządzonej. Pozostawienie części funkcji leśnej na tych działkach wykluczyłoby część sąsiadujących 
z nimi nieruchomości z kontynuacji istniejącej funkcji budowlanej z uwagi na zbyt bliskie sąsiedztwo 
zabudowy od gruntów leśnych. Wycinka drzew nadal jest regulowana przepisami odrębnymi, tak jak to miało 
miejsce do czasu wejścia planu w życie. 

Projektowany przebieg dróg jest konsekwencją istniejącego układu komunikacyjnego i stanowi jego 
kontynuację. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny budowlane i jednocześnie odciąża istniejący układ 
drogowy, który musi być przygotowany na zwiększającą się liczbę mieszkańców osiedla. Pas drogowy 
6.3KDD nie narusza istniejących urządzeń na działce 847/2. 

Projekt planu wraz z innymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Nowosolna 
zakładają kształtowanie miejsc rekreacji i terenów zieleni urządzonej dla mieszkańców (m.in. teren byłego 
składowiska odpadów, dolina rzeki Miazgi ze zbiornikami wodnymi) oraz zazielenianie przestrzeni 
publicznych – w tym ulic. Nowe tereny budowlane jedynie uzupełniają istniejącą strukturę zabudowy. 

6. Studium ustala kierunek przekształceń obszaru centralnego skrzyżowania na zabudowę wielofunkcyjną 
z dążeniem do zmian strukturalnych i wizerunkowych. Kształt i wielkość placu na centralnym skrzyżowaniu 
osiedla jest zdeterminowany koniecznością zarezerwowania terenu pod oczekiwane przez mieszkańców 
rozwiązania komunikacyjne (np. rondo). W obecnych granicach dróg wchodzących w skład skrzyżowania 
nie ma możliwości zastosowania nowego, bezpieczniejszego oraz wpływającego na poprawę płynności ruchu, 
rozwiązania tego skrzyżowania. 

Uwagi nr: 219-222, 384-407, 438-440, 442-447, 452, 457-459, 467, 468, 470-476 i 478 o jednakowym 
zakresie merytorycznym, zostały rozpatrzone łącznie 

- wpłynęły: 5 sierpnia 2021 r. (uwagi nr: 219-222), 6 sierpnia 2021 r. (uwagi nr: 384-407, 438-440,    442-
447, 452-459, 467, 470-476 i 478), 

- dotyczą obszaru objętego planem. 

Treść uwag: 

„1. Nie zgadzam się na poprowadzenie nowej drogi 2.7KDD pomiędzy ulicami Amarantową i Mirtową. 
Takie poprowadzenie drogi jest zbędnym, niepotrzebnym kosztem, bo centrum handlowe 
przy ul. Jugosłowiańskiej/Mirtowej jest doskonale skomunikowane od strony ul. Jugosłowiańskiej, Pomorskiej, 
Mirtowej i pośrednio z DK27/Brzezińskiej. Poprowadzenie nowych dróg ma zazwyczaj na celu doprowadzenie 
dróg do działek, które dotychczas nie miały do drogi dostępu, jednak w tym konkretnym przypadku wszystkie 
działki, z którymi miałaby się stykać planowana droga, są skomunikowane. (…) Wartym podkreślenia jest fakt, 
że wśród mieszkańców Osiedla Nowosolna, czy też Rady Osiedla Nowosolna, o sąsiadach nie wspominając, 
nigdy nie wybrzmiała potrzeba budowy takiej drogi. Środki, które Miasto musiałoby przeznaczyć na 
wywłaszczenie prywatnych działek oraz budowę samej drogi, o której mowa, można przeznaczyć na wiele 
innych potrzebnych inwestycji w Osiedlu Nowosolna, takich jak: choćby poprawienie nawierzchni na wielu 
istniejących już drogach /choćby na Amarantowej/, budowę oświetlenia na wielu osiedlowych ulicach /choćby 
na Amarantowej/, inwestycje w infrastrukturę osiedlową /place zabaw, chodniki itd. itp./. Wobec faktu braku 
uzasadnienia ekonomicznego i społecznego samej inwestycji, proszę o uwzględnienie mojego głosu 
i odstąpienie od tego konceptu. 

2. Nie zgadzam się na wrysowanie w projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru, o którym mowa, historycznej miedzy /wraz z wyznaczonymi liniami zabudowy/ pomiędzy 
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ul. Peoniową a Amarantową, co będzie w przyszłości dawało możliwość ewentualnej ingerencji urbanistycznej 
w ten teren oraz ograniczy możliwości zabudowy działki/. Jestem mieszkańcem ul. Amarantowej i empirycznie 
stwierdzam, że takie „ułatwienie komunikacyjne” jest zbędne, a ul. Amarantowa jest wystarczająco dobrze 
skomunikowana z Osiedlem Nowosolna. 

3. Nie zgadzam się na poszerzenie ul. Mirtowej (działka W47-568/1) kosztem działek bezpośrednio leżących 
przy ul. Mirtowej, mianowicie W47-543, W47-544/1, W47-545/3, W47-546/2. Poszerzenie ulicy jest zbędne, 
gdyż centrum handlowe, do którego przylega ulica jest doskonale skomunikowane z osiedlem od ul. Pomorskiej 
i Jugosłowiańskiej, a także pośrednio z DK72/Brzezińskiej. Kategorycznie nie wyrażam również zgody w tak 
drastyczną ingerencję we własność prywatną i wywłaszczenie części zagospodarowanych od lat działek. 

4. Nie zgadzam się na odebranie działki 303/3 ZS-P nr 2 i przeznaczenie jej na zabudowę usługową 1.4 Um.  

Na działce mieści się boisko szkolne z placem zabaw dla dzieci. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 jest dużą placówką oświatową. Szkoła 202 pracuje już na 2 zmiany. Baza 
dydaktyczna szkoły pozbawiona jest w lokalizacji przy ul. Jugosłowiańskiej 2 boiska do przeprowadzania zajęć 
sportowych. Dla najmłodszych dzieci (przedszkole i nauczanie początkowe) zorganizowane są niewielkie boiska 
- place zabaw. Plan 113 pozbawia placówkę oświatową jednego z nich, pozbawiając dzieci prawidłowych 
warunków do rozwoju, miejsca do ewentualnej ewakuacji placówki.  

Osiedle nasze ma co najmniej podwoić liczbę Mieszkańców. Miasto Łódź musi  mieć rezerwę działek 
na budowę kolejnych placówek oświatowych. Przeznaczanie działek komunalnych w centrum osiedla na kolejne 
usługi niezwiązane z oświatą, kulturą jest polityką krótkowzroczną, nieprzewidującą planowanego rozwoju 
osiedla. Tym bardziej, że dzisiaj na terenie osiedla stoją puste obiekty usługowe. 

5. Nie zgadzam się na przekazanie działki 343/2 na cele zabudowy usługowej 1.5Um. 

Na działce mieści się skwer oraz parking osiedlowy. Parking budowany był ze środków UMŁ 
przeznaczonych  algorytmem na potrzeby osiedla. Tak była i taka jest potrzeba Mieszkańców. Parking 
obsługuje dowóz dzieci do przedszkola i szkoły przy Jugosłowiańskiej 2 oraz wszystkich realizujących swoje 
życiowe potrzeby w centrum osiedla. Stanowi również skrót przejazdu między ulicami Jugosłowiańską 
a Pomorską, odciążając niewydolny komunikacyjnie rynek. 

6. Nie zgadzam się na przeznaczenie części działki 222/1 na rzecz budowy planowanych dróg 2.2KDD i 1 
KDL. 

Działka jest administrowana przez Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 i urządzone jest na niej boisko 
szkolne. Pełni ono również funkcję boiska osiedlowego. Rada Osiedla od lat angażowała tam dostępne jej 
środki finansowe. Boisko finansowane było również ze środków Budżetu Obywatelskiego, co świadczy 
o zaangażowaniu Mieszkańców w powstanie tej inwestycji. Na terenie działki mieści się boisko piłkarskie, 
zgodne z wymaganiami licencyjnymi, dla osiedlowej drużyny piłkarskiej, która działa od ponad 20 lat. 
Jakakolwiek ingerencja w ten teren ograniczy wymiary boiska, stworzy niebezpieczne warunki uprawiania 
sportu, jak i może być  zagrożeniem dla przyszłych użytkowników dróg. Przeznaczanie terenu osiedla na nowe 
działki budowlane oraz drogi do nich prowadzące nie może odbywać się kosztem wieloletnich inwestycji, 
wydatkowania pieniędzy podatnika, zaangażowania i aktywności wielu Mieszkańców. Wiemy, w jakim trudzie 
powstają u nas najmniejsze nawet ogólnodostępne inwestycje komunalne, nie wolno więc ich kosztem budować 
przyszłości osiedla. 

7. Nie zgadzam się na przeznaczenie działek: 848/2, 861, 952 oraz części działki 847/2 na tereny: 6.3 MN, 
6.5 MN, 6.7 MN.  

Osiedle w tej części Nowosolnej leży w szczególnie uciążliwym miejscu przy ul. Brzezińskiej oraz w pobliżu 
autostrady A1. Dopuszczalny hałas jest tam nagminnie przekraczany, co stanowi zagrożenie dla zdrowia 
Mieszkańców. Drzewa, chociaż częściowo, mogą stanowić ochronę przed tym zagrożeniem akustycznym, ich 
wycinka utrudni jeszcze bardziej warunki zamieszkania. Poza tym tereny zielone, leśne są niezbędne dla całości 
ekosystemu osiedla. Co więcej,  prognoza oddziaływania  na środowisko pokazuje, że i tak znaczna część tego 
obszaru może zostać odlesiona i przekazana na realizację celów nieleśnych. 

Na terenie tej części osiedla został rozpoczęty projekt ścieżki ekologicznej, boiska wielofunkcyjnego oraz 
placu zabaw. Zaangażowano środki z BO, konkursu na zadania inwestycyjne dla rad osiedli. Projekt powinien 
być kontynuowany i rozwijany. 
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Na terenie osiedla jest wiele terenów zieleni niezagospodarowanej, które mogą uzupełnić rezerwy 
mieszkaniowe Miasta. Niekoniecznie musi to się dziać kosztem wycinki setek zdrowych drzew, tworzących 
miejsce rekreacji i wypoczynku nie tylko dla Mieszkańców naszego osiedla. 

Na terenie Miasta na skutek protestu Mieszkańców rezygnuje się z wycinki terenów leśnych pod zabudowę 
mieszkaniową i kolejne osiedla. Tym bardziej jest zasadne zweryfikowanie planowanych wycinek lasu na 
naszym osiedlu. 

8. Nie zgadzam się, aby teren 1.1.KSu był jedynym miejscem obsługi autobusowej na terenie rynku 
Nowosolna. Np. oddala on drogę uczniów ZS-P od dzisiejszej bezpiecznej lokalizacji przystanku linii 53A, 
drogę uczestników nabożeństw w parafialnym kościele  od dzisiejszej lokalizacji przystanku linii 54 i 91, drogę 
dla osób dokonujących zakupów w lokalnych centrach handlowych do autobusu. 

6. Nie zgadzam się na zbyt intensywną zabudowę pierzejową rynku obiektami usługowymi oraz zabudowę 
całego osiedla, co wymusza projektowanie bardzo dużej ilości nowych dróg, nawet kosztem istniejących 
obiektów użyteczności publicznej. Ingeruje to też w indywidualne interesy Mieszkańców (zgłoszone w czasie 
konsultacji społecznych uwagi dotyczące  działek 53/14, 282/22, planowanie stref 1.2Um i 1.1Um). Ingeruje też 
w teren należący do parafii pw. św. Andrzeja Boboli. 

7. Warunkiem wdrożenia tego planu jest zrealizowanie obwodnicy Nowosolna.”. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 

Wyjaśnienie: 

1. Proponowane w projekcie planu przekształcenie układu komunikacyjnego osiedla ma na celu udrożnienie 
lokalnej komunikacji na osiedlu. Rozbudowa dróg publicznych służy usprawnieniu komunikacji i dojazdowi do 
nowych terenów budowlanych. Projekt planu dąży do eliminacji dróg nieprzelotowych. Zagadnienia związane 
z remontami dróg, instalacją oświetlenia i urządzeń rekreacyjnych wybiegają poza zakres merytoryczny planu, 
niemniej jednak plan zabezpiecza możliwości do modernizacji i rozwoju infrastruktury oraz terenów 
rekreacyjnych. 

2. Wytyczne konserwatora zabytków do projektu planu wskazują na konieczność zachowania i wyróżnienia 
historycznego unikatowego układu urbanistycznego i historycznych podziałów nieruchomości. W ślad za tymi 
wytycznymi plan chroni historyczne podziały 

3. Poszerzenie ul. Mirtowej na odcinku przyległym do przedmiotowych działek jest konieczne ze względu na 
potrzebę jej dopasowania do pasa drogowego jej drugiej części (od skrzyżowania z ul. Pomorską). Granice obu 
części ulicy różnią się znacznie przebiegiem i położeniem infrastruktury technicznej. Aby móc ujednolicić 
przebieg ulicy, potrzebne jest jej poszerzenie w kierunku przedmiotowych działek. 

4. Teren 1.4Um, na którym znajduje się część nieruchomości szkoły, jest przeznaczony pod usługi oraz 
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną niskiej intensywności. Usługi oświaty mogą funkcjonować na tym 
terenie i się rozwijać zgodnie z planem – także towarzyszące im obiekty rekreacyjne. Przez wzgląd na potrzebę 
zmiany wizerunkowej otoczenia centralnego skrzyżowania na osiedlu Nowosolna, wskazane jest lokalizowanie 
nowych obiektów kubaturowych w taki sposób, aby utworzyły jego obudowę, co w planie jest regulowane. 
Obiekty oświaty, kultury itp. mogą być lokalizowane na każdej działce przeznaczonej pod zabudowę usługową. 

5. Ustalenia planu wymagają zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów przy lokalizowanych 
inwestycjach. Dodatkowo plan przewiduje możliwość lokalizacji parkingów ogólnodostępnych w terenach 1.3 
i 1.8Um, gdzie również znajdują się działki w zarządzie Miasta. Ze względów wizerunkowych, istnieje 
potrzeba uregulowania zagospodarowania wokół centralnego skrzyżowania osiedla. Przejazd między ulicami 
Pomorską i Jugosłowiańską będzie zapewniony przez projektowane w planie drogi. Zadaniem nowej struktury 
układu komunikacyjnego jest m.in. odciążenie ruchu z centralnego skrzyżowania. 

6. Nie można ustalić lokalizacji działki nr 222/1, nie istnieje ona w ewidencji gruntów. Przyjęto, 
że Składający uwagę odnosi się do boiska znajdującego się na działce 222/11 w tym samym obrębie. 

Tereny budowlane potrzebują obsługi infrastrukturalnej, w tym komunikacyjnej i jej zapewnienie jest 
jednym z zadań własnych Miasta. Nowe drogi 2.2KDD i 1KDL są konieczne ze względu na zapewnienie 
dojazdu do terenów budowlanych. Nie naruszają urządzeń znajdujących się na działce 222/11. Ewentualna 
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korekta położenia boiska trawiastego względem nowej infrastruktury nie będzie powodowała trudności 
przewyższających potrzebę doprowadzenia infrastruktury drogowej i technicznej do działek budowlanych. 

7. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzone 
uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. wskazuje jako kierunek zmian w zagospodarowaniu tych 
terenów zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Projekt planu pozostawia jako tereny osiedlowej zieleni 
działki, na których nie ma konieczności uzupełnienia istniejącej struktury zabudowy. Należy podkreślić, że 
działki przeznaczone do zabudowy nie zostały objęte inwestycjami z Budżetu Obywatelskiego. Ponadto plan 
nie wskazuje obszarów do objęcia wycinką. Przekształca tereny, które już utraciły wskutek sąsiedniego 
zagospodarowania (podział drogami, defragmentacja zabudową, ogrodzeniami) funkcję leśną, na inne – 
mieszkaniowe lub zieleni urządzonej. Pozostawienie części funkcji leśnej wykluczyłoby część sąsiadujących 
z nimi nieruchomości z kontynuacji istniejącej funkcji budowlanej z uwagi na zbyt bliskie sąsiedztwo 
zabudowy i gruntów leśnych. Wycinka drzew nadal jest regulowana przepisami odrębnymi, tak jak to miało 
miejsce do czasu wejścia planu w życie. Na terenach przeznaczonych pod inwestycje budowlane plan reguluje 
minimalną powierzchnię konieczną do pozostawienia w formie terenu biologicznie czynnego. 

8. Plan dopuszcza lokalizację przystanków komunikacji zbiorowej w drogach i na placu. Uwaga jest 
bezzasadna. 

9. Studium ustala kierunek przekształceń obszaru centralnego skrzyżowania na zabudowę wielofunkcyjną 
z dążeniem do zmian strukturalnych i wizerunkowych. Kształt i wielkość placu na centralnym skrzyżowaniu 
osiedla jest zdeterminowany koniecznością zarezerwowania terenu pod oczekiwane przez mieszkańców 
rozwiązania komunikacyjne (np. rondo). W obecnych granicach dróg wchodzących w skład skrzyżowania 
nie ma możliwości zastosowania nowego, bezpieczniejszego oraz wpływającego na poprawę płynności ruchu, 
rozwiązania tego skrzyżowania. 

Z uwagi na brak podania obrębu działek o numerach 53/14 i 282/22, nie ma możliwości ich zlokalizowania. 
Z powodu braku możliwości zlokalizowania działek uwaga nie jest, z przyczyn formalnych, w tym zakresie 
uwzględniona. 

10. Uwaga nie dotyczy regulacji zawartych w projekcie planu miejscowego. Ponadto należy wyjaśnić, że 
plan jest całościowym dokumentem, ustalającym docelowy sposób zagospodarowania nieruchomości. Nie ma 
możliwości uzależniania realizacji poszczególnych ustaleń zawartych w planie od wykonania innych 
inwestycji. 

Uwaga nr 223 

- wpłynęła 6 sierpnia 2021 r., 

- dotyczy działki o numerze 53/13 w obrębie W-46. 

Treść uwagi: 

„Kategorycznie zgłaszam sprzeciw na poprowadzenie przez moją działkę drogi 1KDC, ponieważ spowoduje 
to zablokowanie możliwości sprzedaży działki i uzyskania wpływów finansowych!”. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 

W projekcie planu nie występuje droga 1KDC. Na potrzeby rozpatrzenia uwagi przyjęto, że Wnoszący 
uwagę ma na myśli drogę 1KDL, przebiegającą przez działkę 53/13 w obrębie W-46. 

Proponowane w projekcie planu przekształcenie układu komunikacyjnego osiedla ma na celu udrożnienie 
lokalnej komunikacji na osiedlu. Nowe drogi (w tym 1KDL) są konieczne ze względu na zapewnienie dojazdu 
do terenów budowlanych i usprawnienie komunikacji. Część działki nieprzeznaczona pod drogę zyskuje 
możliwość zabudowy, zabudową mieszkaniową jednorodzinną lub usługową. 

Uwagi nr: 270 i 355 o jednakowej treści, zostały rozpatrzone łącznie 

- wpłynęły: 4 sierpnia 2021 r. (270) i 6 sierpnia 2021 r. (355), 
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- dotyczą działek o numerach: 303/3 i 343/2 w obrębie W-47, 222/11 w obrębie W-45 oraz 848/2, 861, 952, 
847/2 w obrębie W-46. 

Treść uwag: 

„1. Nie zgadzam się na odebranie działki 303/3 ZS-P nr 2 i przeznaczenie jej na zabudowę usługową 1.4 
UM. 

Na działce mieści się boisko szkolne z placem zabaw dla dzieci. 

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 jest dużą placówką oświatową. Szkoła 202 pracuje już na 2 zmiany. Baza 
dydaktyczna szkoły pozbawiona jest w lokalizacji przy ul. Jugosłowiańskiej 2 boiska do przeprowadzania zajęć 
sportowych. Dla najmłodszych dzieci (przedszkole i nauczanie początkowe) zorganizowane są niewielkie boiska 
– place zabaw. Plan 113 pozbawia placówkę oświatową jednego z nich, pozbawiając dzieci prawidłowych 
warunków do rozwoju, miejsca do ewentualnej ewakuacji placówki. 

Osiedle nasze ma co najmniej podwoić liczbę Mieszkańców. Miasto Łódź musi mieć rezerwę działek 
na budowę kolejnych placówek oświatowych. Przeznaczenie działek komunalnych, w centrum osiedla, 
na kolejne usługi niezwiązane z oświatą, kulturą jest polityką krótkowzroczną, nieprzewidującą planowanego 
rozwoju osiedla. Tym bardziej, że dzisiaj na terenie osiedla stoją puste obiekty usługowe. 

2. Nie zgadzam się na przekazanie działki 343/2 na cele zabudowy usługowej 1.5Um. 

Na działce mieści się skwer oraz parking osiedlowy. Parking budowany był ze środków UMŁ 
przeznaczonych algorytmem na potrzeby osiedla. Taka była i taka jest potrzeba Mieszkańców. Parking 
obsługuje dowóz dzieci do przedszkola i szkoły przy Jugosłowiańskiej 2 oraz wszystkich realizujących swoje  
życiowe potrzeby w centrum osiedla. Stanowi również skrót przejazdu między ulicami Jugosłowiańską 
a Pomorską, odciążając niewydolny komunikacyjnie rynek. 

3. Nie zgadzam się na przeznaczenie części działki 222/11 na rzecz budowy planowanych dróg: 2.2 KDD i 1 
KDL. 

Działka jest administrowana przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 i urządzone jest na niej boisko 
szkolne. Pełni ono również funkcję boiska osiedlowego. Rada Osiedla od lat angażowała tam dostępne jej 
środki finansowe. Boisko finansowane było również ze środków Budżetu Obywatelskiego, co świadczy 
o zaangażowaniu Mieszkańców w powstanie tej inwestycji. Na terenie działki mieści się boisko piłkarskie, 
zgodne z wymaganiami licencyjnymi, dla osiedlowej drużyny piłkarskiej, która działa od ponad 20 lat. 
Jakakolwiek ingerencja w ten teren ograniczy wymiary boiska, stworzy niebezpieczne warunki uprawiania 
sportu, jak i może być zagrożeniem dla przyszłych użytkowników dróg. Przeznaczenie terenu osiedla na nowe 
działki budowlane oraz drogi do nich prowadzące nie może odbywać się kosztem wieloletnich inwestycji, 
wydatkowania pieniędzy podatnika, zaangażowania i aktywności wielu Mieszkańców. Wiemy, w jakim trudzie 
powstają u nas najmniejsze nawet ogólnodostępne inwestycje komunalne, nie wolno więc ich kosztem budować 
przyszłości osiedla. 

4. Nie zgadzam się na przeznaczenie działek: 848/2, 861, 952 oraz części działki 847/2 na tereny: 6.3 MN, 
6.5 MN, 6.7 MN. 

Są to tereny o dużych walorach przyrodniczych, na których został zrealizowany projekt ścieżki ekologicznej 
oraz placu zabaw z wielofunkcyjnym boiskiem. Został on sfinansowany z budżetu Miasta i zdobył w Budżecie 
Obywatelskim największą ilość głosów Mieszkańców osiedla. Jest to teren rekreacyjny licznie odwiedzany 
przez mieszkańców z i spoza osiedla, dlatego warto zostawić miejsce na rozbudowę ścieżki ekologicznej 
i doposażenie części rekreacyjnej w nowe obiekty postulowane przez Mieszkańców. 

Działki: 861 i  952 w całości zarośnięte są dojrzałym lasem, składającym się ze starego drzewostanu, 
w skład którego wchodzą już kilkudziesięcioletnie dęby szypułkowe – oznaka kolejnego stadium sukcesji lasu. 
Obie działki znajdują się w bliskim sąsiedztwie działki 873/1 pozostawionej w planie jako teren zieleni. Dzieli 
je zaledwie droga o minimalnym natężeniu ruchu zapewniająca łączność ekologiczną. Całość połączona jest 
pozostawionym przez Państwa pasmem zieleni z dużym kompleksem leśnym po drugiej stronie ul. Byszewskiej. 
Tereny te obecnie działają jako ekologiczna całość. Usunięcie obszarów leśnych z działek: 861 i  952 separuje 
las na działce 873/1 i skazuje go na degenerację. To jest defragmentacja siedlisk przyrodniczych w praktyce! 
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Stary dojrzały drzewostan występuje też na działce 848/2 i dużej części działki 847/2 (okolice boiska i teren 
przy ul. Byszewskiej). Działka 847/2 jest już częściowo zagospodarowana na potrzeby rekreacji. Istnieje tu plac 
zabaw i wielofunkcyjne boisko. Nowo planowane drogi nie zapewniają bezpiecznych odległości od istniejącej 
już i sfinansowanej ze środków publicznych infrastruktury boiska i placu zabaw. Teren tych działek również 
działa jako łącznik z lasem po drugiej stronie ul. Byszewskiej. 

Według inwentaryzacji przyrodniczej Uniwersytetu Łódzkiego, przekazanej MPU podczas poprzednich 
konsultacji, na terenie ścieżki ekologicznej, w tym na działkach: 848/2, 861, 952 i 847/2, stwierdzono obecność 
co najmniej 45 chronionych gatunków. Proszę o pozostawienie działek: 847/2, 861, 952, 848/2 w całości jako 
zieleń ogólnodostępną na potrzeby bardzo intensywnie rozwijającego się osiedla Nowosolna. 

5. Nie zgadzam się, aby teren 1.1KSu był jedynym miejscem obsługi autobusowej na terenie rynku 
Nowosolna. Np. oddala on drogę uczniów ZS-P od dzisiejszej, bezpiecznej lokalizacji przystanku linii 53A, 
drogę uczestników nabożeństw w parafialnym kościele od dzisiejszej lokalizacji przystanku linii 54 i 91, drogę 
dla osób dokonujących zakupów w lokalnych centrach handlowych do autobusu. 

6. Nie zgadzam się na zbyt intensywną zabudowę pierzejową rynku obiektami usługowymi oraz zabudowę 
całego osiedla, co wymusza projektowanie bardzo dużej ilości nowych dróg, nawet kosztem istniejących 
obiektów użyteczności publicznej. Ingeruje to też w indywidualne interesy Mieszkańców oraz teren należący do 
parafii pw. Św. Andrzeja Boboli.”. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 

Wyjaśnienie: 

1. Teren 1.4Um, na którym znajduje się część nieruchomości szkoły, jest przeznaczony pod usługi oraz 
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną niskiej intensywności. Usługi oświaty mogą funkcjonować na tym 
terenie i się rozwijać zgodnie z planem – także towarzyszące im obiekty rekreacyjne. Przez wzgląd na potrzebę 
zmiany wizerunkowej otoczenia centralnego skrzyżowania na osiedlu Nowosolna, wskazane jest lokalizowanie 
nowych obiektów kubaturowych w taki sposób, aby utworzyły jego obudowę, co w planie jest regulowane. 
Obiekty oświaty, kultury itp. mogą być lokalizowane na każdej działce przeznaczonej pod zabudowę usługową. 

2. Ustalenia planu wymagają zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów przy lokalizowanych 
inwestycjach. Dodatkowo plan przewiduje możliwość lokalizacji parkingów ogólnodostępnych w terenach 1.3 
i 1.8Um, gdzie również znajdują się działki w zarządzie Miasta. Ze względów wizerunkowych, istnieje 
potrzeba uregulowania zagospodarowania wokół centralnego skrzyżowania osiedla. Przejazd między ulicami 
Pomorską i Jugosłowiańską będzie zapewniony przez projektowane w planie drogi. Zadaniem nowej struktury 
układu komunikacyjnego jest m.in. odciążenie ruchu z centralnego skrzyżowania. 

3. Tereny budowlane potrzebują obsługi infrastrukturalnej, w tym komunikacyjnej i jej zapewnienie jest 
jednym z zadań własnych Miasta. Nowe drogi 2.2KDD i 1KDL są konieczne ze względu na zapewnienie 
dojazdu do terenów budowlanych. Nie naruszają urządzeń znajdujących się na działce 222/11. Ewentualna 
korekta położenia boiska trawiastego względem nowej infrastruktury nie będzie powodowała trudności 
przewyższających potrzebę doprowadzenia infrastruktury drogowej i technicznej do działek budowlanych. 

4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzone 
uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. wskazuje jako kierunek zmian w zagospodarowaniu tych 
terenów zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Projekt planu pozostawia jako tereny ogólnodostępnej zieleni 
działki, na których nie ma konieczności uzupełnienia istniejącej struktury zabudowy. Należy podkreślić, że 
działki przeznaczone do zabudowy nie zostały objęte inwestycjami z Budżetu Obywatelskiego. Ponadto plan 
nie wskazuje obszarów do objęcia wycinką. Przekształca tereny, które już utraciły wskutek sąsiedniego 
zagospodarowania (podział drogami, defragmentacja ogrodzeniami, zabudowa, która pojawiła się 
w bezpośrednim otoczeniu zieleni) funkcję leśną i walory łącznika przyrodniczego, na inne – mieszkaniowe lub 
zieleni urządzonej. Pozostawienie części funkcji leśnej na tych działkach wykluczyłoby część sąsiadujących 
z nimi nieruchomości z kontynuacji istniejącej funkcji budowlanej z uwagi na zbyt bliskie sąsiedztwo 
zabudowy od gruntów leśnych. Wycinka drzew nadal jest regulowana przepisami odrębnymi, tak jak to miało 
miejsce do czasu wejścia planu w życie. 
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Projektowany przebieg dróg jest konsekwencją istniejącego układu komunikacyjnego i stanowi jego 
kontynuację. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny budowlane i jednocześnie odciąża istniejący układ 
drogowy, który musi być przygotowany na zwiększającą się liczbę mieszkańców osiedla. Pas drogowy 
6.3KDD nie narusza istniejących urządzeń na działce 847/2. 

Projekt planu wraz z innymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Nowosolna 
zakładają kształtowanie miejsc rekreacji i terenów zieleni urządzonej dla mieszkańców (m.in. teren byłego 
składowiska odpadów, dolina rzeki Miazgi ze zbiornikami wodnymi) oraz zazielenianie przestrzeni 
publicznych – w tym ulic. Nowe tereny budowlane jedynie uzupełniają istniejącą strukturę zabudowy. 

5. Plan dopuszcza lokalizację przystanków komunikacji zbiorowej w drogach i na placu. Uwaga jest 
bezzasadna. 

6. Studium ustala kierunek przekształceń obszaru centralnego skrzyżowania na zabudowę wielofunkcyjną 
z dążeniem do zmian strukturalnych i wizerunkowych. Kształt i wielkość placu na centralnym skrzyżowaniu 
osiedla jest zdeterminowany koniecznością zarezerwowania terenu pod oczekiwane przez mieszkańców 
rozwiązania komunikacyjne (np. rondo). W obecnych granicach dróg wchodzących w skład skrzyżowania 
nie ma możliwości zastosowania nowego, bezpieczniejszego oraz wpływającego na poprawę płynności ruchu, 
rozwiązania tego skrzyżowania. 

Uwaga nr 289 

- wpłynęła 4 sierpnia 2021 r., 

- dotyczy działki o numerze 345/4 w obrębie W-47. 

Treść uwagi: 

„Utrata wartości działki. 

1. Brak możliwości sprzedaży. Nowy kształt działki uczyni ją bezużyteczną, totalnie nieatrakcyjną. 

2. Utrata możliwości zabudowy i zagospodarowania. Jako współwłaściciel poniosę olbrzymią stratę 
finansową. W chwili obecnej działka pełni funkcję rekreacyjną, stoi na niej budynek gospodarczy, jest w pełni 
zadrzewiona, w planach było postawienie domu całorocznego. Ponadto w 2010 r. poniesione zostały koszty 
budowy wodociągu miejskiego w ul. Mirtowej, 20 tys. zł!”. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 

Działka 345/4 wraz z działką 345/11 (obręb W-47) należą do jednego właściciela i stanowią jedną 
nieruchomość. Nieruchomość ta w projekcie planu ma łącznie 20 m szerokości, co daje możliwość 
zlokalizowania zgodnie z prawem budowlanym i przy uwzględnieniu linii zabudowy budynku o szerokości 11-
12 m. 

Uwaga nr 290 

- wpłynęła 5 sierpnia 2021 r., 

- dotyczy całego obszaru planu. 

Treść uwagi: 

„To Łódź i województwo, a nie Osiedle Nowosolna, potrzebują cywilizowanego dojazdu do autostrady (zjazd 
21), ale z tego powodu władze Miasta nie mogą rujnować historycznego układu dróg Osiedla Nowosolna. 
Istniejący układ dróg, z pewnymi zmianami dla nowych działek, jest wystarczający dla potrzeb mieszkańców. 
Jesteśmy do niego przyzwyczajeni, a poza tym ma on wartość historyczną. Przez wiele lat gwieździste 
skrzyżowanie ośmiu ulic miało status zabytku. (…) Nowe zasady należy wprowadzać na terenach o mniejszej 
wartości historycznej. 

Były już różne propozycje ucywilizowania dużego ruchu samochodowego na ulicach dochodzących do rynku 
Nowosolna i związanych z nim zagrożeniami życia i zdrowia mieszkańców Osiedla Nowosolna. Był to na 
przykład pomysł ronda w rynku Nowosolna, ale nie zmieści się ono dla ośmiu ulic i nie jest potrzebne w tym 
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miejscu. Jest to centrum naszego Osiedla, gdzie znajduje się centrum kulturalne i handlowe. Węzeł drogowy 
w postaci ronda zniszczyłby charakter osiedla. Jest to zabytek, a węzeł drogowy zniszczyłby go. 

Sprawa stała się bardzo pilna, gdy wybudowano autostradę A1 i nagle ulice Brzezińska, Pomorska, 
Wiączyńska, a także rynek Nowosolna i jego okolice stały się dojazdem do autostrady z bardzo dużym ruchem 
samochodowym  

(…)Nie zgadzam się na zaproponowany w tym roku pomysł Pracowni Urbanistycznej wprowadzenia ruchu 
samochodowego w mieszkalną część Osiedla Nowosolna przedstawiany mieszkańcom już od sześciu czy ośmiu 
lat. Jest on absurdalny. Wielokrotnie informowaliśmy Urząd Miasta, że się z nim nie zgadzamy i wyrażaliśmy 
swoją dezaprobatę. Nie ma tu potrzeby ingerowania w układ dróg w Osiedlu. Wystarczy ograniczenie 
przejazdu samochodów do autostrady poprzez skierowanie ruchu jezdnią północną planowaną z okolic np. 
Sikawy i południową, równoległą do ulicy Brzezińskiej omijające Osiedle. Są wykonane na to projekty już od 
dwudziestu lub więcej lat. Na potrzeby mieszkańców wystarczy historyczny układ dróg. W zasadzie 
przedstawione propozycje są kompromitujące dla Pracowni Urbanistyki Urzędu Miasta. Wnioskuję 
o odwołanie autorów tego projektu i wyrzucenie projektu do kosza. 

Do Pracowni Urbanistyki należałoby dobrać ludzi znających się i o większych horyzontach. W tym składzie 
osobowym nie mają nic do powiedzenia, a sprawa jest prosta. Nikt nie reaguje na nasze protesty, podpowiedzi 
i propozycje. Jednak obecna wersja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest najbardziej 
kuriozalna. Jedyne wyjście, to skierowanie ruchu jezdniami południową i północną. 

Drogę dojazdową do autostrady należałoby wybudować na terenie, na którym jeszcze nie znajdują się gęsto 
zabudowania. Jedną z dróg należałoby wybudować od strony południowej, a drugą od strony północnej. To 
wszystko już dawno było ustalone. Można to zrobić etapami. Zresztą np. deweloper budujący magazyny od 
strony Wiączyńskiej sam zobowiązał się, na zebraniu z mieszkańcami, że wybuduje pierwszy odcinek jezdni 
południowej od ul. Brzezińskiej do Wiączyńskiej. Wprowadzenie ruchu od i do autostrady z ulicy Brzezińskiej 
na ulice Margaretek, Peoniową, Pomorską, a potem ponownie do Brzezińskiej jest prawie tak samo kosztowne 
jak budowa jezdni północnej i południowej, co było już planowane wcześniej. Żeby było bezpiecznie dla 
Mieszkańców, na skrzyżowaniach powinny być umieszczone sygnalizatory świetlne, bo już teraz Mieszkańcy 
nie mogą, w godzinach szczytu, przejść przez skrzyżowania uliczek osiedlowych z ulicami: Margaretek, 
Peoniowej, Pomorskiej i Wiączyńskiej tak, aby bezpiecznie dostać się do szkoły, przedszkola, żłobka, kościoła, 
aptek i sklepów położonych w centrum Osiedla Nowosolna. Należałoby wzmocnić lub zrobić nowe 
nawierzchnie uliczek, bo stare, robione z algorytmu, są słabe, przeznaczone na mniejszy osiedlowy ruch, 
nie na transport ciężarowy. Trzeba by wykupić tereny pod poszerzenie uliczek. Wszystko to generuje koszty. 
Ruch, wprowadzony w uliczki osiedlowe, spowoduje również zwiększenie hałasu i zanieczyszczenie powietrza 
i najprawdopodobniej spowoduje powstanie "korka" samochodów aż do Urzędu Miasta. 

Dodatkowo skrzyżowanie w rynku Nowosolna znajduje się w głębokim dołku i przy ogromnym natężeniu 
ruchu utrzymuje się w tym miejscu stały smog trujący mieszkańców, dzieci i osoby przejeżdżające tranzytem. 
Samych dzieci w szkole jest około 700 i przebywają w tym smogu po kilka godzin dziennie. 

Powinna być zrobiona droga południowa i projektowana kiedyś droga północna od strony Zjazdowej. 
Wybudowanie tych odcinków będzie miało podobny koszt lub mniejszy niż cała ta przeróbka dróg w Osiedlu 
i potem powrót do rynku Nowosolna, aby Brzezińską dojechać do autostrady Z nowych dwóch dróg, po naszych 
ośmiu ulicach, wjeżdżaliby również mieszkańcy do i z Osiedla i samochody zaopatrzeniowe w ruchu 
miejscowym. Ruch w kierunku autostrady czy w kierunku północnym, gdzie jest duży przejazd przez Osiedle do 
gmin Strykowa, Głowna czy innych szedłby po drogach zewnętrznych, a nie przez centrum Osiedla. Cały ruch 
w kierunku autostrady lub sąsiednich gmin nie byłby wprowadzany w centrum Osiedla i wyprowadzany 
z centrum z jednego punktu rynku Nowosolna.  

W końcu są to tylko drogi, które mają służyć ludziom. Nie wiem, dlaczego nie można tego zrobić? Jeszcze 
tylko kilka lat i nic się już tu nie zmieści na takim skrzyżowaniu. Tylko ktoś bez wyobraźni nie czuje tego. Lepiej 
wcześniej zaplanować rozładowanie ruchu w tej części Łodzi. W jeden punkt przyjeżdżają auta z ośmiu ulic, 
w których większość osób nie ma nic do załatwienia w naszym centrum Osiedla. Jest to tylko ruch tranzytowy, 
bo nie ma innego dojazdu. Ludzie mają tylko trudność jak tędy przejechać. A tu znajduje się szkoła, 
przedszkole, żłobek, kościół, apteki, sklepy. Stres dla wszystkich. Nie służy to nie tylko mieszkańcom, ale 
i przejeżdżającym. Wszystkim.  
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Wybudowanie dróg północnej i południowej omijających centrum, znacznie odciążyłoby nasze Osiedle. 
Wprowadzanie ruchu w centrum Osiedla, który jest zagrożeniem bezpieczeństwa dla mieszkańców, nie jest 
rozwiązaniem. Nie zgadzam się i nie ma potrzeby w starej części Osiedla czegoś kombinować, bo ludzie się do 
tego układu przyzwyczaili i dla lokalnego ruchu jest on wystarczający. Nie zgadzam się na likwidowanie boiska 
szkolnego (działka 222/11) i miejscowego klubu sportowego czy placu zabaw przy szkole (działka 303/3), 
z którego korzystają również dzieci z całego Osiedla. Nie zgadzam się na takie projekty. Nie zgadzam się 
na likwidowanie parkingu przy ulicach Jugosłowiańska/Pomorska (działka 343/2). 

Wiem, że wszystkiego nie wybuduje się od razu, ale uważam, że zmiany układu dróg Osiedla powinny być 
projektowane perspektywicznie i tak, aby były funkcjonalne.  

To nie mieszkańcy Osiedla potrzebują dojazdu do autostrady, ale to Miasto i Wojewoda Łódzki powinni 
zapewnić bezpieczny przejazd dla wszystkich użytkowników dróg.”. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 

Proponowane w projekcie planu przekształcenie układu komunikacyjnego osiedla ma na celu udrożnienie 
lokalnej komunikacji na osiedlu. W celu wyprowadzenia ruchu tranzytowego z osiedla zaprojektowano przez 
tereny niezainwestowane obwodnicę, położoną poza granicami planu będącego przedmiotem uwag. Siatka 
nowych dróg służy również dojazdowi do terenów budowlanych. Nie są to drogi szybkiego ruchu. 

Nieruchomości będące we władaniu szkoły (boisko i plac zabaw) są położone na terenach przeznaczonych 
pod usługi  lub usługi lokalne (w tym usługi oświaty i rekreacji). Szkoła wraz z boiskami mogą nadal, zgodnie 
z planem, funkcjonować na tych terenach i się rozwijać. Regulacje dotyczące nowej zabudowy na terenie 
szkoły zostały określone przez wzgląd na potrzebę zmiany wizerunkowej otoczenia centralnego skrzyżowania 
na osiedlu Nowosolna oraz potrzebę dostosowania ewentualnej nowej zabudowy do otoczenia. 

Ze względów wizerunkowych, istnieje potrzeba uregulowania zagospodarowania wokół centralnego 
skrzyżowania osiedla. Parking naziemny nie służy estetyzacji przestrzeni publicznej. Ustalenia planu wymagają 
zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów przy lokalizowanych inwestycjach. Mogą być również 
lokalizowane w ulicach. Dodatkowo plan przewiduje możliwość lokalizacji parkingów ogólnodostępnych 
w terenach 1.3 i 1.8Um, gdzie również znajdują się działki w zarządzie Miasta. 

Uwaga nr 296 

- wpłynęła 5 sierpnia 2021 r., 

- dotyczy działek o numerach: 38/14, 38/15, 38/16, 400/13, 400/14, 400/15, 400/18, 400/19, 400/20 i 46/1 
w obrębie W-46. 

Treść uwagi: 

„Wnoszę o nadanie obszarom obejmującym wymienione wyżej działki funkcji: Przeznaczone pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną. 

Prośbę moją motywuję tym, że na wymienionych obszarach poniosłem bardzo duże  wydatki związane z: 
uzyskaniem Warunków Zabudowy, podziałem nieruchomości, budową sieci wodociągowej (podpisałem umowę 
z Łódzką Spółką Infrastrukturalną na przejęcie wybudowanej sieci na majątek Miasta), sieci gazowej 
(podpisałem z PSGaz. umowy na dostawę gazu i zapłaciłem koszty przyłączenia do sieci gazowej oraz 
podpisałem umowy z Łódzkim Zakładem Energetycznym na dostawę energii elektrycznej). 

Udostępniłem ŁZE nieodpłatnie działkę (45/37), na której została wybudowana na mój wniosek duża stacja 
transformatorowa mająca zaspokoić potrzeby na dostawę energii elektrycznej przyszłych mieszkańców (m.in.) 
dz.46/1. Łódzki Ośrodek Geodezji prowadzi postępowanie podziałowe – wznowione po 6 miesięcznym okresie 
zawieszenia dla działek położonych na ul. Grabińskiej 27 i 29.”. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 
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Uwaga dotyczy terenów położonych poza obszarem objętym granicami projektu planu. 

Uwaga nr 298 

- wpłynęła 6 sierpnia 2021 r., 

- dotyczy działki o numerze 53/42 w obrębie W-46. 

Treść uwagi: 

„Nie wyrażam zgody na przekształcenie/sklasyfikowanie mojej działki budowlanej o numerze 53/42 na tereny 
z przeznaczeniem: zieleń o charakterze naturalnym z zakazem lokalizacji nowych budynków. 

Działkę tę otrzymałam od rodziców z zamiarem przeznaczenia jej pod budowę domu jednorodzinnego 
i wszelkie zmiany pozbawiłyby mnie możliwości podjęcia budowy domu lub sprzedania tej działki na ww. cele. 

Wszystkie otaczające teren działki, to działki z zabudową jednorodzinną, włącznie z wybudowanym 
przez developera w ostatnim czasie osiedlem domów w miejscu, gdzie przebiegało koryto dawnej rzeki i każdej 
wiosny tworzyło się jeziorko. Pomimo powyższego faktu, developer uzyskał pozwolenie na budowę dużego 
osiedla domów jednorodzinnych. 

W przypadku przekształcenia mojej działki na tereny zielone, znacząco spadnie jej wartość i stanie się ona 
nieużytkiem. 

Warunkiem zatwierdzenia planu, w obecnej postaci, jest dokonanie przez Miasto zakupu ode mnie ww. 
działki po cenie rynkowej, w celu utworzenia w tym miejscu terenów zielonych.”. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 

Działka położona jest w obszarze doliny rzeki Miazgi. Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., 
określa kierunek zmian w przeznaczeniu przeważającej części działki na tereny zieleni urządzonej 
o powierzchni minimum 3 ha i dolin rzecznych w strefie zurbanizowanej. Na terenach tych nie jest 
dopuszczalne inne zainwestowanie, mogłoby ono zakłócać środowiskową rolę doliny. Na części przylegającej 
do ul. Grabińskiej, Studium określa kierunek zmian w przeznaczeniu działki na tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym "ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu 
planów miejscowych". W związku z powyższym w projekcie planu działka w większości pozostanie 
przeznaczona pod zieleń naturalną. Działki położone w dolinie zachowują swoją faktyczną funkcję sprzed 
wejścia planu w życie. 

Uwaga w zakresie wykupu działki nie odnosi się do materii planu miejscowego. Projekt planu nie rozstrzyga 
kwestii roszczeń, o jakich mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

Uwaga nr 299 

- wpłynęła 6 sierpnia 2021 r., 

- dotyczy działki o numerze 53/41 w obrębie W-46. 

Treść uwagi: 

„Nie wyrażam zgody na przekształcenie/sklasyfikowanie mojej działki budowlanej o numerze 53/41 na tereny 
z przeznaczeniem: zieleń o charakterze naturalnym z zakazem lokalizacji nowych budynków. 

Uniemożliwiłoby to w przyszłości potencjalną  rozbudowę istniejących na mojej działce budynków. 

Wszystkie otaczające teren działki, to działki z zabudową jednorodzinną, włącznie z wybudowanym przez 
developera w ostatnim czasie osiedlem domów w miejscu, gdzie przebiegało koryto dawnej rzeki i każdej 
wiosny tworzyło się jeziorko. 
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Pomimo powyższego faktu, developer uzyskał pozwolenie na budowę dużego osiedla domów 
jednorodzinnych. 

W przypadku przekształcenia działki częściowo na tereny zielone, znacząco spadnie jej wartość. 

Warunkiem zatwierdzenia planu, w obecnej postaci, jest pomniejszenie przez Miasto płaconego przeze mnie 
podatku o procent stanowiący tereny zielone na ww. działce.”. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 

Działka położona jest w obszarze doliny rzeki Miazgi. Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., 
określa kierunek zmian w przeznaczeniu części działki na tereny zieleni urządzonej o powierzchni minimum 
3 ha i dolin rzecznych w strefie zurbanizowanej. Na terenach tych nie jest dopuszczalne inne zainwestowanie, 
mogłoby ono zakłócać środowiskową rolę doliny. Na części działki przylegającej do ul. Grabińskiej, Studium 
określa kierunek zmian w przeznaczeniu działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie 
z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym "ustalenia 
studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych". W związku z powyższym 
w projekcie planu działka w większości zostanie przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 
a w części pod zieleń o charakterze naturalnym. 

Uwaga w zakresie podatku nie odnosi się do materii planu miejscowego. 

Uwaga nr 308 

- wpłynęła 9 sierpnia 2021 r. (data nadania 6 sierpnia 2021 r.), 

- dotyczy działki o numerze 448/7 w obrębie W-46. 

Treść uwagi: 

„1. Linie obowiązującej zabudowy wewnątrz jednostki 6.12MN są nieuzasadnione (…). 

Szanuję zamysł Miejskiej Pracowni urbanistycznej dotyczący przewietrzania tego fragmentu działek 
w obrębie ulicy Viewegera. Natomiast analizując teren widzę, że ten korytarz będzie się kończył na domu 
jednorodzinnym. Logika przewietrzania nie spełni swojej funkcji poza przedmiotową działką. 

Proszę o likwidację zaznaczonych strzałką linii obowiązujących lub w ostateczności zamianę linii 
obowiązujących na nieprzekraczalną. 

2. W ustaleniach szczegółowych dla kształtowania zabudowy w obrębie jednostki urbanistycznej 6.12.MN 
proponuję następujące korekty: 

• Zwiększenie dopuszczalnej wysokości zabudowy do 10,5 m – celem tej zmiany jest możliwość ujednolicenia 
zabudowy w tamtym terenie poprzez zaprojektowanie domu dwukondygnacyjnego z poddaszem użytkowym, 
których w tamtej okolicy jest wiele. Przykładem jest zabudowa osiedla Viewegera lub ulicy Raciborskiego, 
gdzie każdy dom ma dwie kondygnacje w wysokości po ok. 2,8 m każda + poddasze użytkowe. 

• Dopuszczenie kątów nachylenia połaci dachowych już od 23°. Kąt ten pozwala na zachowanie dwóch 
pełnych kondygnacji i wpisuje się w charakter osiedla Viewegera oraz ul. Raciborskiego. 

Jeśli z jakiegoś powodu kąt dachu nie zostanie zmieniony, to proszę o zwiększenie wysokości do 10,5 m – 
wtedy proporcje budynku zostaną odpowiednio zachowane. 

Tak zdefiniowane parametry sporządzonego planu umożliwią przyszłą zabudowę domów 
dwukondygnacyjnych, komponującą się z otoczeniem i zgodnie ze standardami architektonicznymi. 

Serdecznie proszę o uwzględnienie powyższych uwag w dalszych pracach planistycznych.”. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 
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Wyjaśnienie: 

Wskazane przez Składającego uwagę linie zabudowy obowiązującej kształtują połączenie nieruchomości 
z komunikacją z nowo projektowanej drogi publicznej. Połączenie to ma na celu ograniczenie nowych zjazdów 
z ul. Brzezińskiej. Linie te kształtują również relację nowej zabudowy z zabudową na sąsiednich działkach. 

Wysokość zabudowy jednorodzinnej jest przyjęta spójnie dla całego osiedla Nowosolna na 10 m. Wynika 
ona z uśrednienia wysokości istniejącej zabudowy, a także z planowania poza ścisłym centrum osiedla, które 
kształtuje się wokół centralnego skrzyżowania, zabudowy o niższej intensywności. Działka położona jest 
w sąsiedztwie zabudowy o charakterze ekstensywnym, w strefie zlokalizowanej między doliną rzeczną, 
a terenami otwartymi. Projekt planu nie limituje ilości kondygnacji. 

Dopuszczalne nachylenie połaci dachowych dla zabudowy jednorodzinnej zostało w planie przyjęte, zgodnie 
z wytycznymi konserwatorskimi, w przedziale od 30 do 45°. Zwiększanie tego zakresu będzie skutkowało 
większym zróżnicowaniem geometrii dachów na osiedlu i nie będzie sprzyjało kształtowaniu ładu 
przestrzennego. 

Uwagi nr: 339-341 o jednakowej treści, zostały rozpatrzone łącznie 

- wpłynęły 5 sierpnia 2021 r., 

- dotyczą działek o numerach: 303/3 i 343/2 w obrębie W-47, 222/11 w obrębie W-45 oraz 848/2, 861, 952, 
847/2 w obrębie W-46. 

„Treść uwagi: 

1. Nie zgadzam się na odebranie działki 303/3 ZS-P nr 2 i przeznaczenie jej na zabudowę usługową 1.4 UM. 

Na działce mieści się boisko szkolne z placem zabaw dla dzieci. 

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 jest dużą placówką oświatową. Szkoła 202 pracuje już na 2 zmiany. Baza 
dydaktyczna szkoły pozbawiona jest w lokalizacji przy ul. Jugosłowiańskiej 2 boiska do przeprowadzania zajęć 
sportowych. Dla najmłodszych dzieci (przedszkole i nauczanie początkowe) zorganizowane są niewielkie boiska 
– place zabaw. Plan 113 pozbawia placówkę oświatową jednego z nich, pozbawiając dzieci prawidłowych 
warunków do rozwoju, miejsca do ewentualnej ewakuacji placówki. 

Osiedle nasze ma co najmniej podwoić liczbę Mieszkańców. Miasto Łódź musi mieć rezerwę działek 
na budowę kolejnych placówek oświatowych. Przeznaczenie działek komunalnych, w centrum osiedla, 
na kolejne usługi niezwiązane z oświatą, kulturą jest polityką krótkowzroczną, nieprzewidującą planowanego 
rozwoju osiedla. Tym bardziej, że dzisiaj na terenie osiedla stoją puste obiekty usługowe. 

2. Nie zgadzam się na przekazanie działki 343/2 na cele zabudowy usługowej 1.5Um. 

Na działce mieści się skwer oraz parking osiedlowy. Parking budowany był ze środków UMŁ 
przeznaczonych algorytmem na potrzeby osiedla. Taka była i taka jest potrzeba Mieszkańców. Parking 
obsługuje dowóz dzieci do przedszkola i szkoły przy Jugosłowiańskiej 2 oraz wszystkich realizujących swoje  
życiowe potrzeby w centrum osiedla. Stanowi również skrót przejazdu między ulicami Jugosłowiańską 
a Pomorską, odciążając niewydolny komunikacyjnie rynek. 

3. Nie zgadzam się na przeznaczenie części działki 222/11 na rzecz budowy planowanych dróg 2.2 KDD i 1 
KDL. 

Działka jest administrowana przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 i urządzone jest na niej boisko 
szkolne. Pełni ono również funkcję boiska osiedlowego. Rada Osiedla od lat angażowała tam dostępne jej 
środki finansowe. Boisko finansowane było również ze środków Budżetu Obywatelskiego, co świadczy 
o zaangażowaniu Mieszkańców w powstanie tej inwestycji. Na terenie działki mieści się boisko piłkarskie, 
zgodne z wymaganiami licencyjnymi, dla osiedlowej drużyny piłkarskiej, która działa od ponad 20 lat. 
Jakakolwiek ingerencja w ten teren ograniczy wymiary boiska, stworzy niebezpieczne warunki uprawiania 
sportu, jak i może być zagrożeniem dla przyszłych użytkowników dróg. Przeznaczenie terenu osiedla na nowe 
działki budowlane oraz drogi do nich prowadzące nie może odbywać się kosztem wieloletnich inwestycji, 
wydatkowania pieniędzy podatnika, zaangażowania i aktywności wielu Mieszkańców. Wiemy, w jakim trudzie 
powstają u nas najmniejsze nawet ogólnodostępne inwestycje komunalne, nie wolno więc ich kosztem budować 
przyszłość osiedla. 
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4. Nie zgadzam się na przeznaczenie działek: 848/2, 861, 952 oraz części działki 847/2 na tereny: 6.3MN, 
6.5MN, 6.7MN. 

Są to tereny o dużych walorach przyrodniczych, na których został zrealizowany projekt ścieżki ekologicznej 
oraz placu zabaw z wielofunkcyjnym boiskiem. Został on sfinansowany z budżetu Miasta i zdobył w Budżecie 
Obywatelskim największą ilość głosów Mieszkańców osiedla. Jest to teren rekreacyjny licznie odwiedzany 
przez mieszkańców z i  spoza osiedla, dlatego warto zostawić miejsce na rozbudowę ścieżki ekologicznej 
i doposażenie części rekreacyjnej w nowe obiekty postulowane przez Mieszkańców. 

Działki: 861 i  952 w całości zarośnięte są dojrzałym lasem, składającym się ze starego drzewostanu, 
w skład którego wchodzą już kilkudziesięcioletnie dęby szypułkowe – oznaka kolejnego stadium sukcesji lasu. 
Obie działki znajdują się w bliskim sąsiedztwie działki 873/1 pozostawionej w planie jako teren zieleni. Dzieli 
je zaledwie droga o minimalnym natężeniu ruchu zapewniająca łączność ekologiczną. Całość połączona jest 
pozostawionym przez Państwa pasmem zieleni z dużym kompleksem leśnym po drugiej stronie ul. Byszewskiej. 
Tereny te obecnie działają jako ekologiczna całość. Usunięcie obszarów leśnych z działek: 861 i  952 separuje 
las na działce 873/1 i skazuje go na degenerację. To jest defragmentacja siedlisk przyrodniczych w praktyce! 

Stary dojrzały drzewostan występuje też na działce 848/2 i dużej części działki 847/2 (okolice boiska i teren 
przy ul. Byszewskiej). Działka 847/2 jest już częściowo zagospodarowana na potrzeby rekreacji. Istnieje tu plac 
zabaw i wielofunkcyjne boisko. Nowo planowane drogi nie zapewniają bezpiecznych odległości od istniejącej 
już i sfinansowanej ze środków publicznych infrastruktury boiska i placu zabaw. Teren tych działek również 
działa jako łącznik z lasem po drugiej stronie ul. Byszewskiej. 

Według inwentaryzacji przyrodniczej Uniwersytetu Łódzkiego, przekazanej MPU podczas poprzednich 
konsultacji, na terenie ścieżki ekologicznej, w tym na działkach: 848/2, 861, 952 i 847/2, stwierdzono obecność 
co najmniej 45 chronionych gatunków. Proszę o pozostawienie działek: 847/2, 861, 952, 848/2 w całości jako 
zieleń ogólnodostępną na potrzeby bardzo intensywnie rozwijającego się osiedla Nowosolna. 

5. Nie zgadzam się, aby teren 1.1KSu był jedynym miejscem obsługi autobusowej na terenie rynku 
Nowosolna. Np. oddala on drogę uczniów ZS-P od dzisiejszej, bezpiecznej lokalizacji przystanku linii 53A, 
drogę uczestników nabożeństw w parafialnym kościele od dzisiejszej lokalizacji przystanku linii 54 i 91, drogę 
dla osób dokonujących zakupów w lokalnych centrach handlowych do autobusu.”. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 

Wyjaśnienie: 

1. Teren 1.4Um, na którym znajduje się część nieruchomości szkoły, jest przeznaczony pod usługi oraz 
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną niskiej intensywności. Usługi oświaty mogą funkcjonować na tym 
terenie i się rozwijać zgodnie z planem – także towarzyszące im obiekty rekreacyjne. Przez wzgląd na potrzebę 
zmiany wizerunkowej otoczenia centralnego skrzyżowania na osiedlu Nowosolna, wskazane jest lokalizowanie 
nowych obiektów kubaturowych w taki sposób, aby utworzyły jego obudowę, co w planie jest regulowane. 
Obiekty oświaty, kultury itp. mogą być lokalizowane na każdej działce przeznaczonej pod zabudowę usługową. 

2. Ustalenia planu wymagają zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów przy lokalizowanych 
inwestycjach. Dodatkowo plan przewiduje możliwość lokalizacji parkingów ogólnodostępnych w terenach 1.3 
i 1.8Um, gdzie również znajdują się działki w zarządzie Miasta. Ze względów wizerunkowych, istnieje 
potrzeba uregulowania zagospodarowania wokół centralnego skrzyżowania osiedla. Przejazd między ulicami 
Pomorską i Jugosłowiańską będzie zapewniony przez projektowane w planie drogi. Zadaniem nowej struktury 
układu komunikacyjnego jest m.in. odciążenie ruchu z centralnego skrzyżowania. 

3. Tereny budowlane potrzebują obsługi infrastrukturalnej, w tym komunikacyjnej i jej zapewnienie jest 
jednym z zadań własnych Miasta. Nowe drogi 2.2KDD i 1KDL są konieczne ze względu na zapewnienie 
dojazdu do terenów budowlanych. Nie naruszają urządzeń znajdujących się na działce 222/11. Ewentualna 
korekta położenia boiska trawiastego względem nowej infrastruktury nie będzie powodowała trudności 
przewyższających potrzebę doprowadzenia infrastruktury drogowej i technicznej do działek budowlanych. 

4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzone 
uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. wskazuje jako kierunek zmian w zagospodarowaniu tych 
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terenów zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Projekt planu pozostawia jako tereny ogólnodostępnej zieleni 
działki, na których nie ma konieczności uzupełnienia istniejącej struktury zabudowy. Należy podkreślić, że 
działki przeznaczone do zabudowy nie zostały objęte inwestycjami z Budżetu Obywatelskiego. Ponadto plan 
nie wskazuje obszarów do objęcia wycinką. Przekształca tereny, które już utraciły wskutek sąsiedniego 
zagospodarowania (podział drogami, defragmentacja ogrodzeniami, zabudowa, która pojawiła się 
w bezpośrednim otoczeniu zieleni) funkcję leśną i walory łącznika przyrodniczego, na inne – mieszkaniowe lub 
zieleni urządzonej. Pozostawienie części funkcji leśnej na tych działkach wykluczyłoby część sąsiadujących 
z nimi nieruchomości z kontynuacji istniejącej funkcji budowlanej z uwagi na zbyt bliskie sąsiedztwo 
zabudowy od gruntów leśnych. Wycinka drzew nadal jest regulowana przepisami odrębnymi, tak jak to miało 
miejsce do czasu wejścia planu w życie. 

Projektowany przebieg dróg jest konsekwencją istniejącego układu komunikacyjnego i stanowi jego 
kontynuację. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny budowlane i jednocześnie odciąża istniejący układ 
drogowy, który musi być przygotowany na zwiększającą się liczbę mieszkańców osiedla. Pas drogowy 
6.3KDD nie narusza istniejących urządzeń na działce 847/2. 

Projekt planu wraz z innymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Nowosolna 
zakładają kształtowanie miejsc rekreacji i terenów zieleni urządzonej dla mieszkańców (m.in. teren byłego 
składowiska odpadów, dolina rzeki Miazgi ze zbiornikami wodnymi) oraz zazielenianie przestrzeni 
publicznych – w tym ulic. Nowe tereny budowlane jedynie uzupełniają istniejącą strukturę zabudowy. 

5. Plan dopuszcza lokalizację przystanków komunikacji zbiorowej w drogach i na placu. Uwaga jest 
bezzasadna. 

Uwaga nr 342 

- wpłynęła 5 sierpnia 2021 r., 

- dotyczy działki o numerze 247/4 w obrębie W-45. 

Treść uwagi: 

„Nie wyrażamy zgody na projektowane linie zabudowy pierzejowej kosztem działki 247/4 obręb W-45, 
a także na sugerowane przejście piesze przez działkę 247/4 obręb W-45. 

Nie wyrażamy zgody na przekształcenie działki 247/4, obręb W-45 na usługową.”. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 

Okolice centralnego skrzyżowania osiedla wymagają zmian funkcjonalnych i wizerunkowych przez m.in. 
regulację sposobu lokalizowania zabudowy widocznej z przestrzeni publicznych za pomocą linii zabudowy tak, 
aby stworzyć spójną, estetyczną obudowę centralnego placu. Nowa zabudowa, realizowana po wejściu planu 
w życie, ma w założeniu wpisać się w kształtowaną oprawę placu i jego sąsiedztwa. 

Przejścia piesze wskazane w projekcie planu mają na celu skrócenie dojść i - wraz z chodnikami 
zlokalizowanymi w drogach - ułatwienie funkcjonowania pieszym uczestnikom ruchu. Są one zaprojektowane 
w planie jako wydzielone liniami rozgraniczającymi i obowiązkowe do wykonania ciągi piesze bądź jako 
sugerowane nieobowiązkowo do realizacji w dogodnych lokalizacjach przejścia piesze - jak to ma miejsce 
w przypadku działki wskazanej w uwadze. Przejście przez tę działkę jest jedynie oznaczeniem informacyjnym, 
gdzie można je zlokalizować w przypadku takiej woli inwestora. 

Działka położona jest w pięćdziesięciometrowej strefie ochrony sanitarnej od cmentarza 
przy ul. Kasprowicza. W strefie tej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 
25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze 
nie jest dopuszczalne lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej. Działka musi być przekształcona na funkcję 
dopuszczalną w przedmiotowej strefie. Funkcja usługowa jest kontynuacją zagospodarowania znajdującego się 
w sąsiedztwie. 

Uwaga nr 366 
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- wpłynęła 6 sierpnia 2021 r., 

- dotyczy działki o numerze 242/12 w obrębie W-45. 

Treść uwagi: 

„Zgodnie z planowanym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na ww. działce, 
stanowiącej moją własność, przewidziano zabudowę usługową i wielorodzinną o niskiej intensywności, co jest 
sprzeczne z planowaną przeze mnie inwestycją polegającą na budowie domu mieszkalnego jednorodzinnego.  

Wnioskuję o dopuszczenie możliwości budowy domu mieszkalnego jednorodzinnego na ww. działce 
i w związku z tym wprowadzenie odpowiedniej zmiany do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

Działki sąsiednie: przy Grabińskiej 1 o nr 242/6 oraz Kasprowicza 1 o nr 242/2 zabudowane są domami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi. Na kolejnej sąsiedniej działce przy Kasprowicza o nr 242/4 właściciel uzyskał 
warunki zabudowy dopuszczające budowę jednorodzinnego domu mieszkalnego i zamierzenie to będzie 
zrealizowane. Działka nr 242/13 przy Grabińskiej również została nabyta z przeznaczeniem pod budowę domu 
jednorodzinnego. 

Reasumując, wokół pobudowane są domy jednorodzinne i planowane są kolejne, zatem projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego jest sprzeczny z zamierzeniami mieszkańców i właścicieli 
przedmiotowych działek.  

Moje przygotowania do budowy domu są na zaawansowanym etapie. W nabycie oraz przystosowanie działki 
do budowy, m.in. prace geodezyjne, ogrodzenie czy planowaną budowę przyłączy, zainwestowałam niemałe 
środki finansowe. Złożyłam wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Proszę wziąć pod uwagę 
również te ww. argumenty.  

Proszę o uwzględnienie mojego wniosku.”. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr 
LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. ustala kierunek przekształceń terenów w sąsiedztwie centralnego 
skrzyżowania na zabudowę wielofunkcyjną z dążeniem do zmian funkcjonalnych, strukturalnych 
i wizerunkowych. W tym rejonie osiedla ulokowane są usługi o większym oddziaływaniu (szkoła, kościół, 
markety, cmentarz), wobec czego przewiduje się dopełnienie funkcjonalne niezabudowanych nieruchomości 
właśnie usługami. Teren, na którym znajduje się działka położony jest również w strefie ochrony sanitarnej od 
cmentarza, w której zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. 
w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze występują 
ograniczenia w sytuowaniu zabudowy mieszkaniowej. Z powyższych względów teren jest przeznaczony 
pod zabudowę usługową. Plan dopuszcza również lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
o niskiej intensywności, która harmonijnie łączy się gabarytowo i funkcjonalnie z planowaną zabudową 
usługową. 

Uwagi nr: 381-383, 455, 469 i 481 o jednakowej treści, zostały rozpatrzone łącznie 

- wpłynęły 6 sierpnia 2021 r., 

- dotyczą obszaru objętego planem. 

Treść uwag: 

„1. Nie zgadzam się na poprowadzenie nowej drogi 2.7KDD pomiędzy ulicami Amarantową i Mirtową. 
Takie poprowadzenie drogi jest zbędnym, niepotrzebnym kosztem, bo centrum handlowe 
przy ul. Jugosłowiańskiej/Mirtowej jest doskonale skomunikowane od strony ul. Jugosłowiańskiej, Pomorskiej, 
Mirtowej i pośrednio z DK27/Brzezińskiej. Poprowadzenie nowych dróg ma zazwyczaj na celu doprowadzenie 
dróg do działek, które dotychczas nie miały do drogi dostępu, jednak w tym konkretnym przypadku wszystkie 
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działki, z którymi miałaby się stykać planowana droga są skomunikowane. W tej sytuacji jedynym 
beneficjentem tego rozwiązania będzie zakład piekarniczy na działce W47-547/1 (którego właściciel uzyskał 
zgodę na prowadzenie działalności przemysłowej wśród zabudowy jednorodzinnej!), gdzie z pewnością zostanie 
wykonane przebicie do nowo projektowanej drogi i ciężarówki z wyrobami piekarniczymi będą wykorzystywały 
tę drogę w godzinach nocnych i wczesnoporannych (wszak wtedy dystrybuuje się tego rodzaju produkty) i tym 
sposobem spowoduje kolejną uciążliwość dla bezpośrednich i pośrednich sąsiadów prócz uciążliwości 
funkcjonowania samego zakładu piekarniczego jako takiego. Koncepcja owa godzi w mój osobisty interes 
i bezpieczeństwo mojej rodziny, zakłóci charakter najbliższej okolicy, spowoduje znaczne obniżenie wartości 
mojej nieruchomości. Mieszkam w bliskim sąsiedztwie ul. Amarantowej, wybierając tę lokalizację pod budowę 
domu głównym argumentem było właśnie bezpieczeństwo bezpośredniej okolicy. Wartym podkreślenia jest fakt, 
że wśród mieszkańców Osiedla Nowosolna, czy też od Rady Osiedla Nowosolna, o sąsiadach nie wspominając, 
nigdy nie wybrzmiała potrzeba budowy takiej drogi. Środki, które Miasto musiałoby przeznaczyć na 
wywłaszczenie prywatnych działek oraz budowę samej drogi o której mowa, można przeznaczyć na wiele 
innych potrzebnych inwestycji w Osiedlu Nowosolna. Wobec faktu braku uzasadnienia ekonomicznego 
i społecznego samej inwestycji, proszę o uwzględnienie mojego głosu i odstąpienie od tego konceptu. 

2. Nie zgadzam się na poszerzenie ul. Mirtowej (działka W47-568/1) kosztem działek bezpośrednio leżących 
przy ul. Mirtowej, mianowicie W47-543, W47-544/1, W47-545/3, W47-546/2. Poszerzenie ulicy jest zbędne, 
gdyż centrum handlowe, do którego przylega ulica jest doskonale skomunikowane z osiedlem od ul. Pomorskiej 
i Jugosłowiańskiej, a także pośrednio z DK72/Brzezińskiej. Kategorycznie nie wyrażam również zgody w tak 
drastyczną ingerencję we własność prywatną i wywłaszczenie części zagospodarowanych od lat działek. 

3. Nie zgadzam się na odebranie działki 303/3 ZS-P nr 2 i przeznaczenie jej na zabudowę usługową 1.4 Um.  

Na działce mieści się boisko szkolne z placem zabaw dla dzieci. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 jest dużą 
placówką oświatową. Szkoła 202 pracuje już na 2 zmiany. Baza dydaktyczna szkoły pozbawiona jest 
w lokalizacji przy ul. Jugosłowiańskiej 2 boiska do przeprowadzania zajęć sportowych. Dla najmłodszych 
dzieci (przedszkole i nauczanie początkowe) zorganizowane są niewielkie boiska - place zabaw. Plan 
113 pozbawia placówkę oświatową jednego z nich, pozbawiając dzieci prawidłowych warunków do rozwoju, 
miejsca do ewentualnej ewakuacji placówki.  

Osiedle nasze ma co najmniej podwoić liczbę Mieszkańców. Miasto Łódź musi  mieć rezerwę działek 
na budowę kolejnych placówek oświatowych. Przeznaczanie działek komunalnych w centrum osiedla na kolejne 
usługi niezwiązane z oświatą, kulturą jest polityką krótkowzroczną, nieprzewidującą planowanego rozwoju 
osiedla. Tym bardziej, że dzisiaj na terenie osiedla stoją puste obiekty usługowe. 

4. Nie zgadzam się na przekazanie działki 343/2 na cele zabudowy usługowej 1.5 Um. 

Na działce mieści się skwer oraz parking osiedlowy. Parking budowany był ze środków UMŁ 
przeznaczonych  algorytmem na potrzeby osiedla. Tak była i taka jest potrzeba Mieszkańców. Parking 
obsługuje dowóz dzieci do przedszkola i szkoły przy Jugosłowiańskiej 2 oraz wszystkich realizujących swoje 
życiowe potrzeby w centrum osiedla. Stanowi również skrót przejazdu między ulicami Jugosłowiańską 
a Pomorską, odciążając niewydolny komunikacyjnie rynek. 

5. Nie zgadzam się na przeznaczenie części działki 222/1 na rzecz budowy planowanych dróg 2.2KDD i 1 
KDL. 

Działka jest administrowana przez Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 i urządzone jest na niej boisko 
szkolne. Pełni ono również funkcję boiska osiedlowego. Rada Osiedla od lat angażowała tam dostępne jej 
środki finansowe. Boisko finansowane było również ze środków Budżetu Obywatelskiego, co świadczy 
o zaangażowaniu Mieszkańców w powstanie tej inwestycji. Na terenie działki mieści się boisko piłkarskie, 
zgodne z wymaganiami licencyjnymi, dla osiedlowej drużyny piłkarskiej, która działa od ponad 20 lat. 
Jakakolwiek ingerencja w ten teren ograniczy wymiary boiska, stworzy niebezpieczne warunki uprawiania 
sportu, jak i może być  zagrożeniem dla przyszłych użytkowników dróg. Przeznaczanie terenu osiedla na nowe 
działki budowlane oraz drogi do nich prowadzące nie może odbywać się kosztem wieloletnich inwestycji, 
wydatkowania pieniędzy podatnika, zaangażowania i aktywności wielu Mieszkańców. Wiemy, w jakim trudzie 
powstają u nas najmniejsze nawet ogólnodostępne inwestycje komunalne, nie wolno więc ich kosztem budować 
przyszłości osiedla. 
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6. Nie zgadzam się na przeznaczenie działek: 848/2, 861, 952 oraz części działki 847/2 na tereny: 6.3 MN, 
6.5 MN, 6.7 MN.  

Osiedle w tej części Nowosolnej leży w szczególnie uciążliwym miejscu przy ul. Brzezińskiej oraz w pobliżu 
autostrady A1. Dopuszczalny hałas jest tam nagminnie przekraczany, co stanowi zagrożenie dla zdrowia 
Mieszkańców. Drzewa, chociaż częściowo, mogą stanowić ochronę przed tym zagrożeniem akustycznym, ich 
wycinka utrudni jeszcze bardziej warunki zamieszkania. Poza tym tereny zielone, leśne są niezbędne dla całości 
ekosystemu osiedla. Co więcej,  prognoza oddziaływania  na środowisko pokazuje, że i tak znaczna część tego 
obszaru może zostać odlesiona i przekazana na realizację celów nieleśnych.   

Na terenie tej części osiedla został rozpoczęty projekt ścieżki ekologicznej, boiska wielofunkcyjnego oraz 
placu zabaw. Zaangażowano środki z BO, konkursu na zadania inwestycyjne dla rad osiedli. Projekt powinien 
być kontynuowany i rozwijany.  

Na terenie osiedla jest wiele terenów zieleni niezagospodarowanej, które mogą uzupełnić rezerwy 
mieszkaniowe Miasta. Niekoniecznie musi to się dziać kosztem wycinki setek zdrowych drzew, tworzących 
miejsce rekreacji i wypoczynku nie tylko dla Mieszkańców naszego osiedla.  

Na terenie Miasta na skutek protestu Mieszkańców rezygnuje się z wycinki terenów leśnych pod zabudowę 
mieszkaniową i kolejne osiedla. Tym bardziej jest zasadne zweryfikowanie planowanych wycinek lasu na 
naszym osiedlu. 

7. Nie zgadzam się, aby teren 1.1.KSu był jedynym miejscem obsługi autobusowej na terenie rynku 
Nowosolna. Np. oddala on drogę uczniów ZS-P od dzisiejszej bezpiecznej lokalizacji przystanku linii 53A, 
drogę uczestników nabożeństw w parafialnym kościele  od dzisiejszej lokalizacji przystanku linii 54 i 91, drogę 
dla osób dokonujących zakupów w lokalnych centrach handlowych do autobusu. 

6. Nie zgadzam się na zbyt intensywną zabudowę pierzejową rynku obiektami usługowymi oraz zabudowę 
całego osiedla, co wymusza projektowanie bardzo dużej ilości nowych dróg, nawet kosztem istniejących 
obiektów użyteczności publicznej. Ingeruje to też w indywidualne interesy Mieszkańców oraz w teren należący 
do parafii pw. św. Andrzeja Boboli. 

7.Warunkiem wdrożenia tego planu jest zrealizowanie obwodnicy Nowosolna.”. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwag. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwag. 

Wyjaśnienie: 

1. Proponowane w projekcie planu przekształcenie układu komunikacyjnego osiedla ma na celu udrożnienie 
lokalnej komunikacji na osiedlu. Rozbudowa dróg publicznych służy usprawnieniu komunikacji i dojazdowi do 
nowych terenów budowlanych. Projekt planu dąży do eliminacji dróg nieprzelotowych. Zagadnienia związane 
z remontami dróg, instalacją oświetlenia i urządzeń rekreacyjnych wybiegają poza zakres merytoryczny planu, 
niemniej jednak plan zabezpiecza możliwości do modernizacji i rozwoju infrastruktury oraz terenów 
rekreacyjnych. 

2. Poszerzenie ul. Mirtowej na odcinku przyległym do przedmiotowych działek jest konieczne ze względu na 
potrzebę jej dopasowania do pasa drogowego jej drugiej części (od skrzyżowania z ul. Pomorską). Granice obu 
części ulicy różnią się znacznie przebiegiem i położeniem infrastruktury technicznej. Aby móc ujednolicić 
przebieg ulicy, potrzebne jest jej poszerzenie w kierunku przedmiotowych działek. 

3. Teren 1.4Um, na którym znajduje się część nieruchomości szkoły, jest przeznaczony pod usługi oraz 
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną niskiej intensywności. Usługi oświaty mogą funkcjonować na tym 
terenie i się rozwijać zgodnie z planem – także towarzyszące im obiekty rekreacyjne. Przez wzgląd na potrzebę 
zmiany wizerunkowej otoczenia centralnego skrzyżowania na osiedlu Nowosolna, wskazane jest lokalizowanie 
nowych obiektów kubaturowych w taki sposób, aby utworzyły jego obudowę, co w planie jest regulowane. 
Obiekty oświaty, kultury itp. mogą być lokalizowane na każdej działce przeznaczonej pod zabudowę usługową. 

4. Ustalenia planu wymagają zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów przy lokalizowanych 
inwestycjach. Dodatkowo plan przewiduje możliwość lokalizacji parkingów ogólnodostępnych w terenach 1.3 
i 1.8Um, gdzie również znajdują się działki w zarządzie Miasta. Ze względów wizerunkowych, istnieje 
potrzeba uregulowania zagospodarowania wokół centralnego skrzyżowania osiedla. Przejazd między ulicami 
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Pomorską i Jugosłowiańską będzie zapewniony przez projektowane w planie drogi. Zadaniem nowej struktury 
układu komunikacyjnego jest m.in. odciążenie ruchu z centralnego skrzyżowania. 

5. Nie można ustalić lokalizacji działki nr 222/1, nie istnieje ona w ewidencji gruntów. Przyjęto, 
że Składający uwagę odnosi się do boiska znajdującego się na działce 222/11 w tym samym obrębie. 

Tereny budowlane potrzebują obsługi infrastrukturalnej, w tym komunikacyjnej i jej zapewnienie jest 
jednym z zadań własnych Miasta. Nowe drogi 2.2KDD i 1KDL są konieczne ze względu na zapewnienie 
dojazdu do terenów budowlanych. Nie naruszają urządzeń znajdujących się na działce 222/11. Ewentualna 
korekta położenia boiska trawiastego względem nowej infrastruktury nie będzie powodowała trudności 
przewyższających potrzebę doprowadzenia infrastruktury drogowej i technicznej do działek budowlanych. 

6. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzone 
uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. wskazuje jako kierunek zmian w zagospodarowaniu tych 
terenów zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Projekt planu pozostawia jako tereny osiedlowej zieleni 
działki, na których nie ma konieczności uzupełnienia istniejącej struktury zabudowy. Należy podkreślić, że 
działki przeznaczone do zabudowy nie zostały objęte inwestycjami z Budżetu Obywatelskiego. Ponadto plan 
nie wskazuje obszarów do objęcia wycinką. Przekształca tereny, które już utraciły wskutek sąsiedniego 
zagospodarowania (podział drogami, defragmentacja zabudową, ogrodzeniami) funkcję leśną, na inne – 
mieszkaniowe lub zieleni urządzonej. Pozostawienie części funkcji leśnej wykluczyłoby część sąsiadujących 
z nimi nieruchomości z kontynuacji istniejącej funkcji budowlanej z uwagi na zbyt bliskie sąsiedztwo 
zabudowy i gruntów leśnych. Wycinka drzew nadal jest regulowana przepisami odrębnymi, tak jak to miało 
miejsce do czasu wejścia planu w życie. Na terenach przeznaczonych pod inwestycje budowlane plan reguluje 
minimalną powierzchnię konieczną do pozostawienia w formie terenu biologicznie czynnego. 

7. Plan dopuszcza lokalizację przystanków komunikacji zbiorowej w drogach i na placu. Uwaga jest 
bezzasadna. 

8. Studium ustala kierunek przekształceń obszaru centralnego skrzyżowania na zabudowę wielofunkcyjną 
z dążeniem do zmian strukturalnych i wizerunkowych. Kształt i wielkość placu na centralnym skrzyżowaniu 
osiedla jest zdeterminowany koniecznością zarezerwowania terenu pod oczekiwane przez mieszkańców 
rozwiązania komunikacyjne (np. rondo). W obecnych granicach dróg wchodzących w skład skrzyżowania 
nie ma możliwości zastosowania nowego, bezpieczniejszego oraz wpływającego na poprawę płynności ruchu, 
rozwiązania tego skrzyżowania. 

9. Uwaga nie dotyczy regulacji zawartych w projekcie planu miejscowego. Ponadto należy wyjaśnić, że plan 
jest całościowym dokumentem, ustalającym docelowy sposób zagospodarowania nieruchomości. Nie ma 
możliwości uzależniania realizacji poszczególnych ustaleń zawartych w planie od wykonania innych 
inwestycji. 

Uwaga nr 408 

- wpłynęła 12 sierpnia 2021 r. (data stempla 6 sierpnia 2021 r.), 

- dotyczy działek o numerach: 272, 279/40 i 279/48 w obrębie W-45. 

Treść uwagi: 

„Dotyczy przebiegu nowych dróg będących częścią obwodnicy dla skrzyżowania położonego w dawnej 
miejscowości Nowosolna oraz przebudowy ul. Brzezińskiej i dołączenia do skrzyżowania. 

Przewidywane zmiany winny być poparte przygotowanym projektem budowlanym, który inwestor sporządził, 
zaś ten został zatwierdzony i udzielono pozwolenia na budowę inwestycji. 

Oczywistym jest, że na przewidywaną do projektowania drogę winna być wydana decyzja ustalająca 
lokalizację celu publicznego. 

Istnieje „Studium”, z którego nie można precyzyjnie określić przebiegu przyszłej drogi. 

Ze względu na powyższe uważam, że należy rozważyć interesy właścicieli gruntów, w tym właścicieli firm 
działających na terenie jednostki planistycznej, w której projekt planu drastycznie zmienia przeznaczenie 
terenu. 
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Niezbędnym jest w zaistniałej sytuacji faktycznej i prawnej ustalenie, iż do czasu realizacji zatwierdzonego 
projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę – przebudowy drogi oraz zgłoszenia rozpoczęcia 
budowy w organie nadzoru budowlanego teren stanowiący przedmiot wniosku będzie użytkowany w sposób 
dotychczasowy.”. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 

Proponowane w projekcie planu przekształcenie układu komunikacyjnego osiedla ma na celu udrożnienie 
lokalnej komunikacji. Siatka nowych dróg służy również dojazdowi do nowych terenów budowlanych. Drogi 
projektowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego nie wymagają uzyskania decyzji 
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Jest to procedura przewidziana dla dróg realizowanych na obszarach 
nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „Tereny, 
których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu 
ich zagospodarowania zgodnie z tym planem”. 

Uwaga nr 453 

- wpłynęła 6 sierpnia 2021 r., 

- dotyczy działek o numerach: 303/3 i 343/2 w obrębie W-47, 222/11 w obrębie W-45 oraz 848/2, 861, 952, 
847/2 w obrębie W-46. 

Treść uwagi: 

„1. Nie zgadzam się na odebranie działki 303/3 ZS-P nr 2 i przeznaczenie jej na zabudowę usługową 
1.4 UM. Na działce mieści się boisko szkolne z placem zabaw dla dzieci. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 
2 jest dużą placówką oświatową. Szkoła 202 pracuje już na 2 zmiany. Baza dydaktyczna szkoły pozbawiona jest 
w lokalizacji przy ul. Jugosłowiańskiej 2 boiska do przeprowadzania zajęć sportowych. Dla najmłodszych 
dzieci (przedszkole i nauczanie początkowe) zorganizowane są niewielkie boiska – place zabaw. Plan 
113 pozbawia placówkę oświatową jednego z nich, pozbawiając dzieci prawidłowych warunków do rozwoju, 
miejsca do ewentualnej ewakuacji placówki. Do szkoły uczęszczać będą moje wnuki, więc jestem 
zainteresowany, aby warunki nauczania były odpowiednie. Osiedle Nowosolna ma w planach co najmniej 
podwoić liczbę Mieszkańców. 

Miasto Łódź musi mieć rezerwę działek na budowę kolejnych placówek oświatowych. Przeznaczenie działek 
komunalnych w centrum osiedla na kolejne usługi niezwiązane z oświatą, kulturą jest polityką krótkowzroczną, 
nieprzewidującą planowanego rozwoju osiedla. Tym bardziej, że dzisiaj na terenie osiedla stoją puste obiekty 
usługowe. 

1. Nie zgadzam się na przekazanie działki 343/2 na cele zabudowy usługowej 1.5Um. Na działce mieści się 
skwer oraz parking osiedlowy. Parking budowany był ze środków UMŁ przeznaczonych algorytmem na 
potrzeby osiedla. Taka była i taka jest potrzeba Mieszkańców. Parking obsługuje dowóz dzieci do przedszkola 
i szkoły przy Jugosłowiańskiej 2 oraz wszystkich realizujących swoje życiowe potrzeby w centrum osiedla. 
Stanowi również skrót przejazdu między ulicami Jugosłowiańską a Pomorską, odciążając niewydolny 
komunikacyjnie rynek. 

2. Nie zgadzam się na przeznaczenie części działki 222/11 na rzecz budowy planowanych dróg 2.2 KDD i 1 
KDL. 

Działka jest administrowana przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 i urządzone jest na niej boisko 
szkolne. Pełni ono również funkcję boiska osiedlowego. Rada Osiedla od lat angażowała tam dostępne jej 
środki finansowe. Boisko finansowane było również ze środków Budżetu Obywatelskiego, co świadczy 
o zaangażowaniu Mieszkańców w powstanie tej inwestycji. Na terenie działki mieści się boisko piłkarskie, 
zgodne z wymaganiami licencyjnymi, dla osiedlowej drużyny piłkarskiej, która działa od ponad 20 lat. 
Jakakolwiek ingerencja w ten teren ograniczy wymiary boiska, stworzy niebezpieczne warunki uprawiania 
sportu, jak i może być zagrożeniem dla przyszłych użytkowników dróg. 
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Przeznaczenie terenu osiedla na nowe działki budowlane oraz drogi do nich prowadzące nie może odbywać 
się kosztem wieloletnich inwestycji, wydatkowania pieniędzy podatnika, zaangażowania i aktywności wielu 
Mieszkańców. Wiemy, w jakim trudzie powstają u nas najmniejsze nawet ogólnodostępne inwestycje 
komunalne, nie wolno więc ich kosztem budować przyszłości osiedla. 

3. Nie zgadzam się na przeznaczenie działek: 848/2, 861, 952 oraz części działki 847/2 na tereny: 6.3MN, 
6.5MN, 6.7MN. 

Są to tereny o dużych walorach przyrodniczych, na których został zrealizowany projekt ścieżki ekologicznej 
oraz placu zabaw z wielofunkcyjnym boiskiem. Został on sfinansowany z budżetu miasta i zdobył w Budżecie 
Obywatelskim największą ilość głosów Mieszkańców osiedla. Jest to teren rekreacyjny licznie odwiedzany 
przez mieszkańców z i spoza osiedla, dlatego warto zostawić miejsce na rozbudowę ścieżki ekologicznej 
i doposażenie części rekreacyjnej w nowe obiekty postulowane przez Mieszkańców. 

Działki: 861 i 952 w całości zarośnięte są dojrzałym lasem, składającym się ze starego drzewostanu, w skład 
którego wchodzą już kilkudziesięcioletnie dęby szypułkowe – oznaka kolejnego stadium sukcesji lasu. Obie 
działki znajdują się w bliskim sąsiedztwie działki 873/1 pozostawionej w planie jako teren zieleni. Dzieli je 
zaledwie droga o minimalnym natężeniu ruchu zapewniająca łączność ekologiczną. Całość połączona jest 
pozostawionym przez Państwa pasmem zieleni z dużym kompleksem leśnym po drugiej stronie ul. Byszewskiej. 
Tereny te obecnie działają jako ekologiczna całość. Usunięcie obszarów leśnych z działek: 861 i 952 separuje 
las na działce 873/1 i skazuje go na degenerację. To jest defragmentacja siedlisk przyrodniczych w praktyce! 
Stary dojrzały drzewostan występuje też na działce 848/2 i dużej części działki 847/2 (okolice boiska i teren 
przy ul. Byszewskiej). Działka 847/2 jest już częściowo zagospodarowana na potrzeby rekreacji. Istnieje tu plac 
zabaw i wielofunkcyjne boisko. Nowo planowane drogi nie zapewniają bezpiecznych odległości od istniejącej 
już i sfinansowanej ze środków publicznych infrastruktury boiska i placu zabaw. Teren tych działek również 
działa jako łącznik z lasem po drugiej stronie ul. Byszewskiej. Według inwentaryzacji przyrodniczej 
Uniwersytetu Łódzkiego, przekazanej MPU podczas poprzednich konsultacji, na terenie ścieżki ekologicznej, 
w tym na działkach: 848/2, 861, 952 i 847/2, stwierdzono obecność co najmniej 45 chronionych gatunków. 
Proszę o pozostawienie działek: 847/2, 861, 952, 848/2 w całości jako zieleń ogólnodostępną na potrzeby 
bardzo intensywnie rozwijającego się osiedla Nowosolna. 

4. Nie zgadzam się, aby teren 1.1KSu był jedynym miejscem obsługi autobusowej na terenie rynku 
Nowosolna. Np. oddala on drogę uczniów ZS-P od dzisiejszej, bezpiecznej lokalizacji przystanku linii 53A, 
drogę uczestników nabożeństw w parafialnym kościele od dzisiejszej lokalizacji przystanku linii 54 i 91, drogę 
dla osób dokonujących zakupów w lokalnych centrach handlowych do autobusu. 

5. Nie zgadzam się na zbyt intensywną zabudowę pierzejową rynku obiektami usługowymi oraz zabudowę 
całego osiedla, co wymusza projektowanie bardzo dużej ilości nowych dróg, nawet kosztem istniejących 
obiektów użyteczności publicznej. Ingeruje to też w indywidualne interesy Mieszkańców oraz teren należący do 
parafii pw. Św. Andrzeja Boboli.”. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 

1. Teren 1.4Um, na którym znajduje się część nieruchomości szkoły, jest przeznaczony pod usługi oraz 
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną niskiej intensywności. Usługi oświaty mogą funkcjonować na tym 
terenie i się rozwijać zgodnie z planem – także towarzyszące im obiekty rekreacyjne. Przez wzgląd na potrzebę 
zmiany wizerunkowej otoczenia centralnego skrzyżowania na osiedlu Nowosolna, wskazane jest lokalizowanie 
nowych obiektów kubaturowych w taki sposób, aby utworzyły jego obudowę, co w planie jest regulowane. 
Obiekty oświaty, kultury itp. mogą być lokalizowane na każdej działce przeznaczonej pod zabudowę usługową. 

2. Ustalenia planu wymagają zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów przy lokalizowanych 
inwestycjach. Dodatkowo plan przewiduje możliwość lokalizacji parkingów ogólnodostępnych w terenach 1.3 
i 1.8Um, gdzie również znajdują się działki w zarządzie Miasta. Ze względów wizerunkowych, istnieje 
potrzeba uregulowania zagospodarowania wokół centralnego skrzyżowania osiedla. Przejazd między ulicami 
Pomorską i Jugosłowiańską będzie zapewniony przez projektowane w planie drogi. Zadaniem nowej struktury 
układu komunikacyjnego jest m.in. odciążenie ruchu z centralnego skrzyżowania. 
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3. Tereny budowlane potrzebują obsługi infrastrukturalnej, w tym komunikacyjnej i jej zapewnienie jest 
jednym z zadań własnych Miasta. Nowe drogi 2.2KDD i 1KDL są konieczne ze względu na zapewnienie 
dojazdu do terenów budowlanych. Nie naruszają urządzeń znajdujących się na działce 222/11. Ewentualna 
korekta położenia boiska trawiastego względem nowej infrastruktury nie będzie powodowała trudności 
przewyższających potrzebę doprowadzenia infrastruktury drogowej i technicznej do działek budowlanych. 

4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzone 
uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. wskazuje jako kierunek zmian w zagospodarowaniu tych 
terenów zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Projekt planu pozostawia jako tereny ogólnodostępnej zieleni 
działki, na których nie ma konieczności uzupełnienia istniejącej struktury zabudowy. Należy podkreślić, że 
działki przeznaczone do zabudowy nie zostały objęte inwestycjami z Budżetu Obywatelskiego. Ponadto plan 
nie wskazuje obszarów do objęcia wycinką. Przekształca tereny, które już utraciły wskutek sąsiedniego 
zagospodarowania (podział drogami, defragmentacja ogrodzeniami, zabudowa, która pojawiła się 
w bezpośrednim otoczeniu zieleni) funkcję leśną i walory łącznika przyrodniczego, na inne – mieszkaniowe lub 
zieleni urządzonej. Pozostawienie części funkcji leśnej na tych działkach wykluczyłoby część sąsiadujących 
z nimi nieruchomości z kontynuacji istniejącej funkcji budowlanej z uwagi na zbyt bliskie sąsiedztwo 
zabudowy od gruntów leśnych. Wycinka drzew nadal jest regulowana przepisami odrębnymi, tak jak to miało 
miejsce do czasu wejścia planu w życie. 

Projektowany przebieg dróg jest konsekwencją istniejącego układu komunikacyjnego i stanowi jego 
kontynuację. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny budowlane i jednocześnie odciąża istniejący układ 
drogowy, który musi być przygotowany na zwiększającą się liczbę mieszkańców osiedla. Pas drogowy 
6.3KDD nie narusza istniejących urządzeń na działce 847/2. 

Projekt planu wraz z innymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Nowosolna 
zakładają kształtowanie miejsc rekreacji i terenów zieleni urządzonej dla mieszkańców (m.in. teren byłego 
składowiska odpadów, dolina rzeki Miazgi ze zbiornikami wodnymi) oraz zazielenianie przestrzeni 
publicznych – w tym ulic. Nowe tereny budowlane jedynie uzupełniają istniejącą strukturę zabudowy. 

5. Plan dopuszcza lokalizację przystanków komunikacji zbiorowej w drogach i na placu. Uwaga jest 
bezzasadna. 

6. Studium ustala kierunek przekształceń obszaru centralnego skrzyżowania na zabudowę wielofunkcyjną 
z dążeniem do zmian strukturalnych i wizerunkowych. Kształt i wielkość placu na centralnym skrzyżowaniu 
osiedla jest zdeterminowany koniecznością zarezerwowania terenu pod oczekiwane przez mieszkańców 
rozwiązania komunikacyjne (np. rondo). W obecnych granicach dróg wchodzących w skład skrzyżowania 
nie ma możliwości zastosowania nowego, bezpieczniejszego oraz wpływającego na poprawę płynności ruchu, 
rozwiązania tego skrzyżowania. 

Uwaga nr 454 

- wpłynęła 6 sierpnia 2021 r., 

- dotyczy działek o numerach: 303/3 i 343/2 w obrębie W-47, 222/11 w obrębie W-45 oraz 848/2, 861, 952, 
847/2 w obrębie W-46. 

Treść uwagi: 

„1. Nie zgadzam się na odebranie działki 303/3 ZS-P nr 2 i przeznaczenie jej na zabudowę usługową 1.4UM. 

Na działce mieści się boisko szkolne z placem zabaw dla dzieci. 

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 jest dużą placówką oświatową. Szkoła 202 pracuje już na 2 zmiany. 

Baza dydaktyczna szkoły pozbawiona jest w lokalizacji przy ul. Jugosłowiańskiej 2 boiska 
do przeprowadzania zajęć sportowych. Dla najmłodszych dzieci (przedszkole i nauczanie początkowe) 
zorganizowane są niewielkie boiska – place zabaw. Plan 113 pozbawia placówkę oświatową jednego z nich, 
pozbawiając dzieci prawidłowych warunków do rozwoju, miejsca do ewentualnej ewakuacji placówki. Osiedle 
nasze ma co najmniej podwoić liczbę Mieszkańców. Miasto Łódź musi mieć rezerwę działek na budowę 
kolejnych placówek oświatowych. Przeznaczenie działek komunalnych w centrum osiedla na kolejne usługi 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 223 – Poz. 5802



niezwiązane z oświatą, kulturą jest polityką krótkowzroczną, nieprzewidującą planowanego rozwoju osiedla. 
Tym bardziej, że dzisiaj na terenie osiedla stoją puste obiekty usługowe. 

2. Nie zgadzam się na przekazanie działki 343/2 na cele zabudowy usługowej 1.5Um. 

Na działce mieści się skwer oraz parking osiedlowy. Parking budowany był ze środków UMŁ 
przeznaczonych algorytmem na potrzeby osiedla. Taka była i taka jest potrzeba Mieszkańców. Parking 
obsługuje dowóz dzieci do przedszkola i szkoły przy Jugosłowiańskiej 2 oraz wszystkich realizujących swoje 
życiowe potrzeby w centrum osiedla. Stanowi również skrót przejazdu między ulicami Jugosłowiańską 
a Pomorską, odciążając niewydolny komunikacyjnie rynek. 

3. Nie zgadzam się na przeznaczenie części działki 222/11 na rzecz budowy planowanych dróg: 2.2KDD 
i 1KDL. Działka jest administrowana przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 i urządzone jest na niej boisko 
szkolne. Pełni ono również funkcję boiska osiedlowego. Rada Osiedla od lat angażowała tam dostępne jej 
środki finansowe. Boisko finansowane było również ze środków Budżetu Obywatelskiego, co świadczy 
o zaangażowaniu Mieszkańców w powstanie tej inwestycji. Na terenie działki mieści się boisko piłkarskie, 
zgodne z wymaganiami licencyjnymi, dla osiedlowej drużyny piłkarskiej, która działa od ponad 20 lat. 
Jakakolwiek ingerencja w ten teren ograniczy wymiary boiska, stworzy niebezpieczne warunki uprawiania 
sportu, jak i może być zagrożeniem dla przyszłych użytkowników dróg. Przeznaczenie terenu osiedla na nowe 
działki budowlane oraz drogi do nich prowadzące nie może odbywać się kosztem wieloletnich inwestycji, 
wydatkowania pieniędzy podatnika, zaangażowania i aktywności wielu Mieszkańców. 

4. Nie zgadzam się na przeznaczenie działek: 848/2, 861, 952 oraz części działki 847/2 na tereny: 6.3MN, 
6.5MN, 6.7MN. 

Są to tereny o dużych walorach przyrodniczych, na których został zrealizowany projekt ścieżki ekologicznej 
oraz placu zabaw z wielofunkcyjnym boiskiem. Został on sfinansowany z budżetu Miasta i zdobył w Budżecie 
Obywatelskim największą ilość głosów Mieszkańców osiedla. Jest to teren rekreacyjny licznie odwiedzany 
przez Mieszkańców osiedla, dlatego warto zostawić miejsce na rozbudowę ścieżki ekologicznej i doposażenie 
części rekreacyjnej w nowe obiekty postulowane przez Mieszkańców. 

Działki: 861 i 952 w całości zarośnięte są dojrzałym lasem, składającym się ze starego drzewostanu, w skład 
którego wchodzą już kilkudziesięcioletnie dęby szypułkowe – oznaka kolejnego stadium sukcesji lasu. Obie 
działki znajdują się w bliskim sąsiedztwie działki 873/1 pozostawionej w planie jako teren zieleni. Dzieli je 
zaledwie droga o minimalnym natężeniu ruchu zapewniająca łączność ekologiczną. Całość połączona jest 
pozostawionym przez Państwa pasmem zieleni z dużym kompleksem leśnym po drugiej stronie ul. Byszewskiej. 
Tereny te obecnie działają jako ekologiczna całość. Usunięcie obszarów leśnych z działek: 861 i 952 separuje 
las na działce 873/1 i skazuje go na degenerację. Stary dojrzały drzewostan występuje też na działce 848/2 
i dużej części działki 847/2 (okolice boiska i teren przy ul. Byszewskiej). Działka 847/2 jest już częściowo 
zagospodarowana na potrzeby rekreacji. Istnieje tu plac zabaw i wielofunkcyjne boisko. Nowo planowane 
drogi nie zapewniają bezpiecznych odległości od istniejącej już i sfinansowanej ze środków publicznych 
infrastruktury boiska i placu zabaw. Teren tych działek również działa jako łącznik z lasem po drugiej stronie 
ul. Byszewskiej. 

Według inwentaryzacji przyrodniczej Uniwersytetu Łódzkiego, przekazanej MPU podczas poprzednich 
konsultacji, na terenie ścieżki ekologicznej, w tym na działkach: 848/2, 861, 952 i 847/2, stwierdzono obecność 
co najmniej 45 chronionych gatunków. Proszę o pozostawienie działek: 847/2, 861, 952, 848/2 w całości jako 
zieleń ogólnodostępną na potrzeby bardzo intensywnie rozwijającego się osiedla Nowosolna. 

5. Jestem za zbudowaniem obwodnicy Nowosolna i przebudowaniem skrzyżowania.”. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 

1. Teren 1.4Um, na którym znajduje się część nieruchomości szkoły, jest przeznaczony pod usługi oraz 
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną niskiej intensywności. Usługi oświaty mogą funkcjonować na tym 
terenie i się rozwijać zgodnie z planem – także towarzyszące im obiekty rekreacyjne. Przez wzgląd na potrzebę 
zmiany wizerunkowej otoczenia centralnego skrzyżowania na osiedlu Nowosolna, wskazane jest lokalizowanie 
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nowych obiektów kubaturowych w taki sposób, aby utworzyły jego obudowę, co w planie jest regulowane. 
Obiekty oświaty, kultury itp. mogą być lokalizowane na każdej działce przeznaczonej pod zabudowę usługową. 

2. Ustalenia planu wymagają zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów przy lokalizowanych 
inwestycjach. Dodatkowo plan przewiduje możliwość lokalizacji parkingów ogólnodostępnych w terenach 1.3 
i 1.8Um, gdzie również znajdują się działki w zarządzie Miasta. Ze względów wizerunkowych, istnieje 
potrzeba uregulowania zagospodarowania wokół centralnego skrzyżowania osiedla. Przejazd między ulicami 
Pomorską i Jugosłowiańską będzie zapewniony przez projektowane w planie drogi. Zadaniem nowej struktury 
układu komunikacyjnego jest m.in. odciążenie ruchu z centralnego skrzyżowania. 

3. Tereny budowlane potrzebują obsługi infrastrukturalnej, w tym komunikacyjnej i jej zapewnienie jest 
jednym z zadań własnych Miasta. Nowe drogi 2.2KDD i 1KDL są konieczne ze względu na zapewnienie 
dojazdu do terenów budowlanych. Nie naruszają urządzeń znajdujących się na działce 222/11. Ewentualna 
korekta położenia boiska trawiastego względem nowej infrastruktury nie będzie powodowała trudności 
przewyższających potrzebę doprowadzenia infrastruktury drogowej i technicznej do działek budowlanych. 

4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzone 
uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. wskazuje jako kierunek zmian w zagospodarowaniu tych 
terenów zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Projekt planu pozostawia jako tereny ogólnodostępnej zieleni 
działki, na których nie ma konieczności uzupełnienia istniejącej struktury zabudowy. Należy podkreślić, że 
działki przeznaczone do zabudowy nie zostały objęte inwestycjami z Budżetu Obywatelskiego. Ponadto plan 
nie wskazuje obszarów do objęcia wycinką. Przekształca tereny, które już utraciły wskutek sąsiedniego 
zagospodarowania (podział drogami, defragmentacja ogrodzeniami, zabudowa, która pojawiła się 
w bezpośrednim otoczeniu zieleni) funkcję leśną i walory łącznika przyrodniczego, na inne – mieszkaniowe lub 
zieleni urządzonej. Pozostawienie części funkcji leśnej na tych działkach wykluczyłoby część sąsiadujących 
z nimi nieruchomości z kontynuacji istniejącej funkcji budowlanej z uwagi na zbyt bliskie sąsiedztwo 
zabudowy od gruntów leśnych. Wycinka drzew nadal jest regulowana przepisami odrębnymi, tak jak to miało 
miejsce do czasu wejścia planu w życie. 

Projektowany przebieg dróg jest konsekwencją istniejącego układu komunikacyjnego i stanowi jego 
kontynuację. Nowa sieć dróg obsługuje nowe tereny budowlane i jednocześnie odciąża istniejący układ 
drogowy, który musi być przygotowany na zwiększającą się liczbę mieszkańców osiedla. Pas drogowy 
6.3KDD nie narusza istniejących urządzeń na działce 847/2. 

Projekt planu wraz z innymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Nowosolna 
zakładają kształtowanie miejsc rekreacji i terenów zieleni urządzonej dla mieszkańców (m.in. teren byłego 
składowiska odpadów, dolina rzeki Miazgi ze zbiornikami wodnymi) oraz zazielenianie przestrzeni 
publicznych – w tym ulic. Nowe tereny budowlane jedynie uzupełniają istniejącą strukturę zabudowy. 

5. Projekt obwodnicy jest już uwzględniony w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego 
dla osiedla Nowosolna. Jest ona zlokalizowana poza granicami projektu podlegającego wyłożeniu do 
publicznego wglądu. Projekt planu zakłada możliwość przebudowy i reorganizacji centralnego skrzyżowania. 
Rozwiązanie to będzie doprecyzowane na etapie projektu budowlanego jego przebudowy. 

Uwaga nr 456 

- wpłynęła 6 sierpnia 2021 r., 

- dotyczy działki o numerze 160/18 w obrębie W-48 oraz innych działek objętych planem. 

Treść uwagi: 

„1. Zgłaszam sprzeciw wobec planu budowy drogi lokalnej 8 KDL, zaprojektowanej w dolinie rzeki Miazgi.  

Budowa drogi doprowadzi do zaburzenia naturalnego obniżenia dolinnego rzeki Miazgi i spowoduje 
wystąpienie zagrożenia zalaniem terenów mieszkalnych, w tym domów na osiedlu Słoneczne Wzgórza wjazd 
z ul.Wiączyńskiej. 

W Prognozie Oddziaływania na Środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
(str. 22) wskazano, iż „nieomal cały teren objęty opracowaniem odwadniany jest przez rzekę Miazgę i jej 
dopływy. W przeszłości rzeka brała początek w mokradłach, znajdujących się po obu stronach ul. Grabińskiej. 
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Teraz w tym miejscu znajduje się 5 akwenów o różnej wielkości i pełniących różne funkcje. Oprócz ww. cieków 
obserwuje się stały wypływ wody z obszaru źródliskowego położonego przy ul. Byszewskiej (za posesją nr 7). 
Woda wypływa z niewielkiej niszy źródliskowej i na odcinku kilkudziesięciu metrów płynie utwardzonym rowem 
wzdłuż ul. Byszewskiej zasilając dolinę i koryto Miazgi. Mimo niewielkich przepływów Miazgi, wytypowano 
tereny zagrożone powodzią, o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 100 lat. Zlokalizowane są poza 
obszarem opracowania, w gminie Nowosolna i występują wzdłuż koryta Miazgi od miejsca przecięcia 
z ul. Wiączyńską do południowo-wschodniego krańca Osiedla (Wysmyk-Lamprecht i in., 2007 i cyt. tam 
literatura). 

Mimo, iż w ww. prognozie wskazano, że teren zagrożony powodzią znajduje się poza obszarem opracowania 
i wydaje się, że go nie dotyczy, to pragnę wskazać, iż jest wręcz przeciwnie, ponieważ teren ten bezpośrednio 
przylega do osiedla Słoneczne Wzgórza. W miejscu przecięcia rzeki Miazgi z ulicą Wiączyńską znajduje się 
jedyny możliwy wjazd na osiedle, który już w tej chwili jest systematycznie zalewany przy większych deszczach. 

Nietrudno sobie wyobrazić, co może się dziać /mając na uwadze ostatnie powodzie w miastach Niemiec 
i Belgii/, gdy w obszarze doliny rzecznej rzeki Miazgi zaprojektowana zostanie droga. Droga, która będzie 
wyniesiona poziomem ponad tereny osiedla Słoneczne Wzgórza, które znajdzie się poniżej jej poziomu. Taka 
ingerencja w naturalne ukształtowanie terenu wydaje się prawnie niedopuszczalna.  

2. Zgłaszam sprzeciw wobec ustaleń projektu planu budowy drogi lokalnej 8KDL zaprojektowanej 
w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla Słoneczne Wzgórza, w tym działek oznaczonych na mapie nr160. 

Budowa drogi 8 KDL doprowadzi do stanu, w którym domy położone na osiedlu Słoneczne Wzgórza, 
posiadające dojazd i front od strony ul. Słoneczne Wzgórza, będą zwrócone tyłem do planowanej drogi, 
w związku z czym wystąpią trudności ze zdefiniowaniem pojęcia frontu działki i elewacji frontowej 
(§ 4 ust. 1 pkt. 3 i 4 projektu uchwały w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego jw.). 

Bardzo zaburzona zostanie funkcjonalność przestrzeni wypoczynkowej na tyłach wspomnianych domów, 
która stanie się terenem bezpośrednio przylegającym do drogi 8 KDL. W związku z powyższym znacząco 
spadnie komfort życia mieszkańców oraz wartość nieruchomości. Niby stawiamy na ekologię, tereny zielone 
a projekt planu wprowadza mieszkańcom Osiedla do ich niewielkich ogródków – drogę, ze wszystkimi jej 
uciążliwościami.  

Brak racjonalnego uzasadnienia dla takich rozwiązań. Komu, jakim celom i jakim wyimaginowanym 
podmiotom ma to służyć?  

Projektowana droga 8KDL nie będzie też stanowiła drogi dojazdowej do żadnej nieruchomości, albowiem 
nie da się ukryć, iż jest  ona planowana jako droga „przelotowa”, pozwalająca na swobodny i bezkolizyjny 
ruch samochodów, w tym ruch tranzytowy, prowadzący od zjazdu z autostrady A1 do centrum Miasta 
i planowanych stref logistycznych.  

Możliwość wybudowania drogi 8 KDL, w sytuacji przyjęcia przedmiotowego projektu planu miejscowego,  
spowoduje znaczne zwiększenie uciążliwości akustycznej na osiedlu Słoneczne Wzgórza (hałas jest już teraz 
generowany z ul. Brzezińskiej i Wiączyńskiej). 

Projekt ww. drogi stanowi zagrożenie dla normalnego, zwykłego  korzystania z nieruchomości położonych 
w terenie 9.4MN. Aktualnie  przy przejeździe dużych pojazdów ul. Wiączyńską wyczuwalne są wstrząsy gruntu. 
Ulica Wiączyńska już teraz stanowi drogę dojazdową dla mieszkańców Andrzejowa i Andrespola jako 
alternatywa Rokicińskiej, a od kilku lat jako dojazd lub zjazd z  autostrady. Dodanie kolejnej drogi zachęci 
kierowców tranzytowych do przejazdu właśnie tą drogą, zaprojektowaną jako tzw. „duży ring” i wprowadzi ten 
ruch na tereny mieszkalne. 

Aktualnie wygenerowany zbudowaniem drogi A1 ruch powoduje też liczne  wstrząsy gruntowe, a to sprawia,  
że dochodzi ustawicznie /kilka razy w roku/ do bardzo poważnych uszkodzeń sieci wodociągowej w ulicy 
Wiączyńskiej. Naprawy okresowe w niczym nie pomagają, a mieszkańcy zmuszeni są nieraz przez dwie, trzy 
doby korzystać z beczkowozów. Miasto i jego służby nie potrafią rozwiązać tego problemu, a w zamian 
projektują kolejną dodatkową drogę, która raczej zagęści natężenie ruchu a nie go rozładuje. 

Planowana droga 8 KDL przecinać będzie ulicę Wiączyńską 4KDD tuż po wjeździe na ul. Słoneczne 
Wzgórza, jednostka 9.1Zn, przy której usytuowane jest moje osiedle mieszkaniowe. Projekt planu stwarza więc 
dodatkowe skrzyżowanie dróg w tym miejscu. Już dziś, wskutek opisanego ruchu na ul. Wiączyńskiej wjazd 
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i wyjazd z Osiedla jest utrudniony, a po dodaniu kolejnej drogi 8KDL doprowadzi do zablokowania płynności 
ruchu w tym obszarze. Obliczyliśmy, że dziennie z samego osiedla wyjeżdżają/wjeżdżają pojazdy  ok. 300 razy. 
Twórcy planu zupełnie pominęli ten aspekt  wprowadzając dodatkową drogę w tym obszarze. Wprawdzie 
twórcy planu nadali jej status KDL, co zgodnie z paragrafem 12 uchwały Rady Miejskiej oznacza ulice lokalne, 
ale projektowane rozmiary tej drogi przewyższają średnią wielkość dróg lokalnych i dróg zbiorczych w okolicy.  
IKDZ Brzezińska 20-24,8 m, 4KDZ Wiączyńska 17-20 m, 1,2 KDD Grabińska 17-20,4 m, 2KDL Kasprowicza 
12-14,5 m, a 8 KDL od 23 do 30,7 m!!! Zatem ma to być wielka szeroka droga, wręcz arteria komunikacyjna. 
Tuż pod oknami mieszkańców jednostki 9.4 MN. 

Reasumując, projekt planu – droga 8KDL dopełni swoisty czworokąt drogowy, którym zostanie otoczone 
Osiedle Słoneczne Wzgórza. Z jednej strony ul. Wiączyńska 4KDZ,  z drugiej droga lokalna 8KDL, z trzeciej 
droga 9.1KDX, 9.2KDD i z czwartej 9.3KDD. Nie sposób nie odnieść wrażenia, że projekt miejscowy 
nakierowany jest zwłaszcza na generowanie nowych dróg poprzez umieszczenie ich znacznej ilości w całym 
obszarze.  

Wobec powyższego stwierdzam brak usprawiedliwienia dla tworzenia, poprzez plan miejscowego, podstaw 
prawnych dla legalizacji przeszkód w realizacji funkcji mieszkalnej dla niemałej liczby 43 rodzin 
zamieszkujących obszar 9.4 MN. Stare medyczne hasło Primum non nocere powinno mieć tu w pełni 
zastosowanie.  

Na osiedlu powinna istnieć sieć dróg, które są niezbędne dla dojazdu do nieruchomości mieszkańców. Drogi 
tranzytowe powinny zachować dawny układ i być uzupełnione o chodniki/ścieżki rowerowe (szczególnie wzdłuż 
ul. Brzezińskiej, gdzie jest na to miejsce). Ruch nie powinien wchodzić w strefy mieszkalne!!! 

Prognoza Oddziaływania na Środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (str. 
34) wskazuje, iż „na omawianym obszarze występują także źródła liniowej emisji zanieczyszczeń - ciągi 
komunikacyjne o znacznym natężeniu ruchu, z dużym udziałem pojazdów ciężkich. Są to przede wszystkim ulice 
Brzezińska i Pomorska, które są jednocześnie głównymi źródłami emisji hałasu. Część obszaru, w tym tereny 
zabudowy mieszkaniowej, znajduje się w strefach przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu - zarówno 
w porze dziennej, jak i nocnej”. Dzisiejsze rozwiązania drogowe stanowią jednak układ komunikacyjny od 
wielu lat i to od decyzji właścicieli działek zlokalizowanych w ich pobliżu zależy, czy wybudują domy 
albo lokale usługowe na ich terenie, ewentualnie w jakiej odległości od drogi je posadowią.  

Natomiast wprowadzanie nowej drogi, która będzie zbierała ruch ze wspomnianych wcześniej ulic (oraz 
pozostałych ulic schodzących się w słynne ośmioramienne skrzyżowanie) tuż pod istniejącymi domami jest 
rozwiązaniem nieprzemyślanym i błędnym oraz może przynieść bardzo negatywne skutki. Obszar 2.2ZP, przez 
środek którego biegnie dolina rzeki Miazgi, ma już bardzo ładny teren zielony porosły rodzimą roślinnością: 
brzozy, sosny olchy, świerki i bardziej wskazane byłoby jego zachowanie jako zielonych stref całej Nowosolnej 
niż umiejscawianie w nim drogi.  

Jakiekolwiek nowe projekty powinny przede wszystkim uwzględniać ochronę mieszkańców, którzy już 
zrealizowali tu w tym terenie swoje funkcje mieszkalne przed laty.  

Pięknie prezentujące się na projekcie - mapie tzw. ringi, w rzeczywistości nie odpowiadają potrzebom tego 
obszaru ani jego Mieszkańców.  

Miasto ma być przyjazne dla ludzi a nie odwrotnie. Nadto zawsze można te ulubione przez projektantów 
ringi zmodyfikować, zmienić ich kąty i  przebieg lub poprowadzić inaczej z uwzględnieniem dobra 
Mieszkańców tej części Miasta, a nie dobra innych osób, które przypadkowo czy przejazdem znajdą się kiedyś 
i sporadycznie w tej okolicy!!! 

4. Nie zgadzam się na przekazanie działki 343/2 na cele zabudowy usługowej 1.5Um. 

Na działce mieści się skwer oraz parking osiedlowy. Parking budowany był ze środków UMŁ 
przeznaczonych  algorytmem na potrzeby osiedla. Tak była i taka jest potrzeba Mieszkańców. Parking 
obsługuje dowóz dzieci do przedszkola i szkoły przy Jugosłowiańskiej 2 oraz wszystkich realizujących swoje 
życiowe potrzeby w centrum osiedla. Stanowi również skrót przejazdu między ulicami Jugosłowiańską 
a Pomorską, odciążając niewydolny komunikacyjnie rynek.  

5. Podstawowym warunkiem wdrożenia planu jest zrealizowanie obwodnicy Nowosolna.”.  

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 
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Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 

1. Projekt planu zakłada realizację koncepcji odwodnienia osiedla Nowosolna, z wykorzystaniem 
naturalnych spływów, przez dolinę rzeki Miazgi. System odwodnienia zostanie wsparty budową zbiorników 
retencyjnych oraz kanalizacji deszczowej w drogach. Realizacja projektu planu będzie sprzyjała regulacji 
gospodarki wodnej osiedla Nowosolna i zmniejszy ryzyko dalszego zalewania osiedla Słoneczne Wzgórza 
zlokalizowanego w dolinie rzeki Miazgi. 

2. Proponowane w projekcie planu przekształcenie układu komunikacyjnego osiedla ma na celu udrożnienie 
lokalnej komunikacji na osiedlu. W celu wyprowadzenia ruchu tranzytowego z osiedla zaprojektowano przez 
tereny niezainwestowane obwodnicę, położoną poza granicami planu będącego przedmiotem uwag. Siatka 
nowych dróg przy osiedlu Słoneczne Wzgórza służy dojazdowi do nowych terenów budowlanych położonych 
wokół zamkniętego osiedla. Umożliwi ona także mieszkańcom osiedla Słoneczne Wzgórza wyjazd również 
w innych kierunkach niż na ul. Wiączyńską, przez co zmniejszy obciążenie jedynego wyjazdu z osiedla. 

Szczegółowe rozwiązania służące ochronie przed niedogodnościami związanymi z lokalizacją drogi będą 
mogły być wskazane dopiero na etapie jej projektu budowlanego. Szerokość pasa drogowego nowej drogi 
lokalnej wynika z planowanego programu dla tej drogi, to jest lokalizacji w niej dróg rowerowych i nasadzeń 
zieleni. 

Dolina rzeki Miazgi w części przylegającej do osiedla Słoneczne Wzgórza będzie zagospodarowana jako 
teren rekreacyjny dla mieszkańców, ze zbiornikami wodnymi o funkcji retencyjnej. Drogi umożliwiają innym 
mieszkańcom dostęp do tego terenu oraz stanowią bufor między intensywną zabudową mieszkaniową 
jednorodzinną a terenem otwartym. 

Możliwości zmiany geometrii dróg i budowy skrzyżowań są regulowane przepisami i są ograniczone do 
zakresu bezpiecznego dla użytkowników ruchu. Ze względu na istniejące zagospodarowanie, nie ma 
możliwości innego prowadzenia dróg łączących osiem promieniście ułożonych ulic osiedla. 

3. Ustalenia planu wymagają zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów przy lokalizowanych 
inwestycjach. Dodatkowo plan przewiduje możliwość lokalizacji parkingów ogólnodostępnych w terenach 1.3 
i 1.8Um, gdzie również znajdują się działki w zarządzie Miasta. Ze względów wizerunkowych, istnieje 
potrzeba uregulowania zagospodarowania wokół centralnego skrzyżowania osiedla. Przejazd między ulicami 
Pomorską i Jugosłowiańską będzie zapewniony przez projektowane w planie drogi. Zadaniem nowej struktury 
układu komunikacyjnego jest m.in. odciążenie ruchu z centralnego skrzyżowania. 

4. Uwaga nie dotyczy regulacji zawartych w projekcie planu miejscowego. Ponadto należy wyjaśnić, że plan 
jest całościowym dokumentem, ustalającym docelowy sposób zagospodarowania nieruchomości. Nie ma 
możliwości uzależniania realizacji poszczególnych ustaleń zawartych w planie od wykonania innych 
inwestycji. 

Uwaga nr 490 

- wpłynęła 6 sierpnia 2021 r., 

- dotyczy działek o numerach: 303 w obrębie W-47 oraz 848/2, 861, 952 w obrębie W-46. 

Treść uwagi: 

„Dotyczy działki 303, 1.4UM 

Przedmiot uwagi: Uprzejmie proszę o utrzymanie integralności terenów SP202. Teren ten moim zdaniem 
powinien być zawarty w obszarze 1.1UN – zabudowa usługowa nauki i oświaty. Nam – mieszkańcom zależy na 
utrzymaniu jednego z dwóch placów zabaw na rozrastającym się osiedlu. 

Dotyczy działki 848/2, 861, 952 

Przedmiot uwagi: Uprzejmie proszę, aby tereny 6.3MN, 6.5MN oraz 6,7MN zakwalifikować jako tereny 
zieleni urządzonej, zamiast zabudowy jednorodzinnej. Na tych terenach rośnie las, w który Miasto 
zainwestowało już niemałe środki na stworzenie parku leśnego – ścieżki ekologicznej „Sowie Wzgórze”. 
Przeznaczanie tych terenów pod zabudowę mieszkaniową byłoby niekonsekwencją i marnotrawstwem 
publicznych pieniędzy.”. 
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Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 

Teren 1.4Um, na którym znajduje się część nieruchomości szkoły, jest przeznaczony pod usługi 
oraz zabudowę mieszkaniową wielorodzinną niskiej intensywności. Usługi oświaty mogą funkcjonować na tym 
terenie i się rozwijać zgodnie z planem – także towarzyszące im obiekty rekreacyjne. Przez wzgląd na potrzebę 
zmiany wizerunkowej otoczenia centralnego skrzyżowania na osiedlu Nowosolna, wskazane jest lokalizowanie 
nowych obiektów kubaturowych w taki sposób, aby utworzyły jego obudowę, co w planie jest regulowane. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzone uchwałą 
Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. wskazuje jako kierunek zmian w zagospodarowaniu tych terenów 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Projekt planu pozostawia jako tereny ogólnodostępnej zieleni działki, 
na których nie ma konieczności uzupełnienia istniejącej struktury zabudowy. Plan przekształca tereny, które już 
utraciły wskutek sąsiedniego zagospodarowania (podział drogami, defragmentacja ogrodzeniami, zabudowa, 
która pojawiła się w bezpośrednim otoczeniu zieleni) funkcję leśną i walory łącznika przyrodniczego, na inne – 
mieszkaniowe lub zieleni urządzonej. Pozostawienie części funkcji leśnej na tych działkach wykluczyłoby 
część sąsiadujących z nimi nieruchomości z kontynuacji istniejącej funkcji budowlanej z uwagi na zbyt bliskie 
sąsiedztwo zabudowy od gruntów leśnych. 

Uwaga nr 491 

- wpłynęła 6 sierpnia 2021 r., 

- dotyczy działek o numerach: 303 w obrębie W-47 oraz 848/2, 861, 952 w obrębie W-46. 

Treść uwagi: 

„Dotyczy działek: 848/2, 861, 952 - projektowane tereny: 6.3MN, 6.5MN oraz 6,7MN  

Przedmiot uwagi: 

- Te tereny leśne stanowią otulinę akustyczną dla rozrastającego się osiedla. Brak ekranów akustycznych 
przy autostradzie A1 na wysokości Osiedla Nowosolna powoduje uciążliwy dla mieszkańców hałas. Uprzejmie 
proszę, o pozostawienie tej naturalnej bariery dźwiękowej. 

- Las przeznaczony w projekcie planu na zabudowę jednorodzinną zamieszkuje wiele gatunków zwierząt – 
sowy, lisy, jeże i inne. Park leśny „Sowie Wzgórze” wziął właśnie nazwę od gniazdujących tu sów. Wnioskuję 
o zakwalifikowanie tych terenów jako zieleń urządzona. 

Dotyczy działki 303, 1.4UM 

Przedmiot uwagi: Proszę o zakwalifikowanie tego terenu jako obszaru nauki i oświaty. 

Obecnie jest tutaj przyszkolny plac zabaw otwarty dla mieszkańców rozrastającego się szybko osiedla. Plan 
zagospodarowania przestrzennego powinien chronić to miejsce, jako infrastrukturę kluczową 
dla Mieszkańców.”. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzone uchwałą 
Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. wskazuje jako kierunek zmian w zagospodarowaniu tych terenów 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Projekt planu pozostawia jako tereny ogólnodostępnej zieleni działki, 
na których nie ma konieczności uzupełnienia istniejącej struktury zabudowy. Należy podkreślić, że działki 
przeznaczone do zabudowy nie zostały objęte inwestycjami z Budżetu Obywatelskiego. Plan przekształca 
tereny, które już utraciły wskutek sąsiedniego zagospodarowania (podział drogami, defragmentacja 
ogrodzeniami, zabudowa, która pojawiła się w bezpośrednim otoczeniu zieleni) funkcję leśną i walory łącznika 
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przyrodniczego, na inne – mieszkaniowe lub zieleni urządzonej. Pozostawienie części funkcji leśnej na tych 
działkach wykluczyłoby część sąsiadujących z nimi nieruchomości z kontynuacji istniejącej funkcji 
budowlanej z uwagi na zbyt bliskie sąsiedztwo zabudowy od gruntów leśnych. Ponadto plan reguluje ilość 
terenu biologicznie czynnego na działkach przeznaczonych pod zabudowę. Drzewa na nich rosnące są nadal 
objęte ochroną przed nieuzasadnioną wycinką. Wycinka drzew nadal jest regulowana przepisami odrębnymi, 
tak jak to miało miejsce do czasu wejścia planu w życie. 

Teren 1.4Um, na którym znajduje się część nieruchomości szkoły, jest przeznaczony pod usługi 
oraz zabudowę mieszkaniową wielorodzinną niskiej intensywności. Zgodnie z planem usługi oświaty mogą 
funkcjonować na tym terenie i się rozwijać. Przez wzgląd na potrzebę zmiany wizerunkowej otoczenia 
centralnego skrzyżowania na osiedlu Nowosolna, wskazane jest lokalizowanie nowych obiektów kubaturowych 
w taki sposób, aby utworzyły jego obudowę, co w planie jest regulowane. 

Uwaga nr 505 

- wpłynęła: 9 sierpnia 2021 r. (wysłana 8 sierpnia 2021 r. - uwaga złożona po terminie), 

- dotyczy działki: ul. Byszewska, las po prawej stronie. 

Treść uwagi: 

„Przedmiot wniosku: 

- brak zgody na przeznaczenie terenów leśno-rekreacyjnych (okolice Byszewska/Oliwkowa) na zabudowę, 

- brak zgody na zajęcie terenów boisk szkolnych przy ul. Grabińskiej.”. 

Prezydent Miasta Łodzi nie uwzględnił uwagi. 

Rada Miejska w Łodzi postanowiła nie uwzględnić uwagi. 

Wyjaśnienie: 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzone uchwałą 
Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. wskazuje jako kierunek zmian w zagospodarowaniu terenów okolic 
ul. Oliwkowej zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Projekt planu pozostawia jako tereny ogólnodostępnej 
zieleni działki, na których nie ma konieczności uzupełnienia istniejącej struktury zabudowy. Plan przekształca 
tereny, które już utraciły wskutek sąsiedniego zagospodarowania (podział drogami, defragmentacja 
ogrodzeniami, zabudowa, która pojawiła się w bezpośrednim otoczeniu zieleni) funkcję leśną i walory łącznika 
przyrodniczego, na inne – mieszkaniowe lub zieleni urządzonej. 

Działka, na której znajduje się boisko przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub 
usługi lokalne (tj. nieuciążliwe usługi z zakresu: oświaty, wychowania, ochrony zdrowia, opieki społecznej, 
kultury, rekreacji, turystyki, gastronomii, administracji, biurowości, finansów, działalności rzemieślniczej). 
Wobec powyższego może ono nadal funkcjonować, a obiekty sportowe być rozbudowywane. Część terenu 
przeznaczona pod konieczną rozbudowę układu komunikacyjnego, nie ingeruje w istniejące obiekty. 

  

   

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Łodzi 

 
 

Marcin GOŁASZEWSKI 
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Załącznik Nr 3  

do uchwały Nr XLIX/1508/21 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 20 października 2021 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 

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 publicznych, 

- rozbiórka budynków wchodzących w kolizję z projektowanymi drogami publicznymi, 

- budowa bądź przebudowa dróg publicznych, w tym: jezdni, chodników, dróg rowerowych, nawierzchni 
pieszo-jezdnych i sieci oświetlenia ulicznego, 

- uzbrojenie terenu w sieć: wodociągową, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieć oświetlenia ulicznego. 

Powyższe zadania będą umieszczone w programach rozwoju poszczególnych elementów zagospodarowania, 
a następnie w zadaniach rzeczowych budżetu gminy objętych wieloletnią prognozą finansową. 

Finansowanie będzie się opierało 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 z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

   

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Łodzi 

 
 

Marcin GOŁASZEWSKI 
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Załącznik Nr 4 

do uchwały Nr XLIX/1508/21 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 20 października 2020 r. 

Zalacznik4.gml 

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) ujawnione zostaną po 

kliknięciu w ikonę
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