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Kierunki zmian w strukturze 
przestrzennej miasta oraz w przeznaczeniu 

terenów, wskaźniki dotyczące 
zagospodarowania oraz użytkowania terenów

Obszary oraz zasady ochrony 
środowiska i jego zasobów, 

ochrony przyrody i uzdrowisk

Obszary oraz zasady ochrony 
krajobrazu, w tym krajobrazu 

kulturowego

Obszary oraz zasady ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytków

oraz dóbr kultury współczesnej

Kierunki rozwoju systemów 
komunikacji

NR I NAZWA ROZDZIAŁU

2

3

4

5

7

JEDNOSTKA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA

Obszary dopuszczalnej lokalizacji obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m²

Obszary objęte prawnymi formami ochrony 
przyrody
Obszary rekomendowane do objęcia prawnymi 
formami ochrony przyrody

Korytarze ekologiczne

Obszary szczególnego zagrożenia powodzią 
oraz pozostałe zagrożone zalaniem wodami 
powodziowymi rzek

Lokalizacja projektowanych zbiorników 
wodnych

Tereny górnicze

Krajobrazy charakterystyczne

Punkty widokowe

Pomnik historii
Park kulturowy

Strefy konserwatorskie ochrony 
archeologicznej

Strefy ochrony konserwatorskiej A, B, C, K

Granica lotniska po zrealizowaniu inwestycji 
związanych z Planem Generalnym (wg projektu
Planu Generalnego opiniowanego przez ULC,
stan na czerwiec 2017)

STREFY 
PRZESTRZENNE

W2a

W2b

W3a
W3b
W3c
WZ
M1
M2
M3
M4

U
AG1
AG2

KL

L
Z

D
C

Wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie I

Wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie II

Tereny zachowania historycznej struktury przestrzennej

Tereny porządkowania i uzupełniania historycznej struktury
przestrzennej

Zespoły zabudowy wielofunkcyjnej Księżego Młyna
i Centrali Scheiblera

Zespoły zabudowy wielofunkcyjnej w dolinie rzeki Jasień

Zespół zabudowy usługowej wzdłuż Trasy W-Z

Wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie III

Nowe Centrum Łodzi

Tereny zabudowy wielofunkcyjnej (WZ1, WZ2, WZ3)

Tereny wielkich zespołów mieszkaniowych

Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno - 
i wielorodzinnej niskiej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
na dużych działkach

Tereny zabudowy usługowej

Tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości

Tereny aktywności gospodarczej o znacznej uciążliwości

Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo

Tereny lasów o powierzchni minimum 3 ha

Tereny zieleni urządzonej o powierzchni  minimum 3 ha 
i dolin rzecznych w strefie zurbanizowanej

Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe

Tereny ogrodów działkowych

Tereny cmentarzy

SYMBOLELEMENTY SZCZEGÓLNE
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SYMBOL 
JEDNOSTKI

W1a

W1b

PM Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych

Tereny przekształcania historycznej struktury przestrzennej

Teren lotniska (w granicach lotniska wg zmiany dokumentacji
rejestracyjnej lotniska, stan na czerwiec 2017)

O

Obszar zabudowy śródmiejskiej



 JAK CZYTAĆ USTALENIA STUDIUM?
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów określa się poprzez:
1. ustalenia regulacyjne zawarte w kartach ustaleń ogólnych oraz w kartach ustaleń dla  jednostek funkcjonalno-przestrzennych;
2. ustalenia dla elementów szczególnych zawarte w rozdziałach tematycznych – część tekstowa „Studium (…). Kierunki rozwoju” (załącznik nr 12 do uchwały) określające  
     zasady i koncepcje budowy poszczególnych systemów miejskich;
3. ustalenia zawarte na mapie „Kierunki – jednostki funkcjonalno-przestrzenne” (załącznik nr 13 do uchwały) zawierającej dyspozycje przestrzenne i ustalenia koncepcyjne.
Ustalenia określone w  punktach 1-3 mają charakter integralny i należy je rozpatrywać łącznie.

PRECYZJA OZNACZEŃ
Granice jednostek funkcjonalno-przestrzennych oraz zasięgi stref i lokalizacja elementów szczególnych wskazane na mapie „Kierunki – jednostki funkcjonalno-przestrzenne” 
(załącznik nr 13 do uchwały) zostały narysowane z dokładnością odpowiadającą skali sporządzania Studium. Przebieg elementów szczególnych, z wyjątkiem terenów 
zamkniętych, nie wyznacza granicy pomiędzy jednostkami funkcjonalno-przestrzennymi, a stanowi jedynie oznaczenie informacyjne wskazujące orientacyjną lokalizację 
poszczególnych elementów.

STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA
USTALENIA OGÓLNE
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DELIMITACJA TERENÓW
Na etapie sporządzania mpzp, przy wyznaczaniu linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, dopuszcza się możliwość:
1. uściślenia wyznaczonych w Studium granic jednostek funkcjonalno-przestrzennych w oparciu o:
    - granice ewidencyjne działek,
    - granice istniejącego zainwestowania nieruchomości,
    - indywidualne przesłanki projektowe dotyczące kształtowania przestrzeni między innymi w oparciu o warunki przyrodnicze lub dopełnianie struktur kompozycyjno-prze-
       strzennych, przy czym dla jednostek funkcjonalno-przestrzennych PM i M4 dopuszcza się uściślenie ich granic, w oparciu o przesłanki wymienione w tiret od pierwszego 
       do trzeciego, na odległość nie większą niż 50 m;
2. wyznaczenia terenów o przeznaczeniu innym niż dopuszczalne lub dopuszczalne z ograniczeniami w poszczególnych jednostkach funkcjonalno-przestrzennych zgodnie 
     z istniejącym użytkowaniem lub funkcją, do której mogą być adaptowane istniejące obiekty, z wyjątkiem:
    - wyznaczania terenów przemysłowych w jednostkach funkcjonalno-przestrzennych o wiodącej funkcji mieszkaniowej: M1, M2, M3, M4 i PM,
    - wyznaczania terenów mieszkaniowych w jednostce funkcjonalno-przestrzennej aktywności gospodarczej AG2.
Dopuszcza się możliwość włączenia w granice wyznaczonych terenów, o których mowa powyżej nieruchomości lub ich niezabudowanych części, położonych pomiędzy 
zainwestowanymi nieruchomościami, stanowiących dopełnienie istniejących struktur zabudowy;
3. wyznaczenia terenu służącego realizacji funkcji wynikającej z lokalizacji elementów szczególnych.

WYZNACZANIE ELEMENTÓW SZCZEGÓLNYCH
Zasięg, lokalizacja i przebieg elementów szczególnych w zakresie systemów: przyrodniczego, komunikacyjnego, ochrony konserwatorskiej i krajobrazowej oraz infrastruktu-
ry technicznej podlegają doprecyzowaniu na etapie sporządzania mpzp lub wydawania stosownych decyzji administracyjnych.



STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA
USTALENIA OGÓLNE
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ELEMENTY SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO
Dopuszcza się możliwość:
    - zmiany przebiegu elementów liniowych takich jak projektowane drogi/ulice, proponowane nowe trasy tramwajowe, linie kolejowe, drogi rowerowe, pod warunkiem
       utrzymania ciągłości systemu,  
    - zmiany klasy technicznej drogi/ulicy układu podstawowego (z wyłączeniem zmian klasy zbiorczej na niższe klasy) w przedziale jednej klasy technicznej. Ewentualne  
       decyzje o zmianie klasy technicznej można jedynie rozważyć w trakcie sporządzania mpzp i należy przeprowadzić analizę alternatywnego rozwiązania zapewniającego 
       zachowanie ciągłości i zasad kształtowania systemu zgodnie ze Studium,
    - dodania lub zmiany lokalizacji stacji/przystanków kolejowych, zajezdni pojazdów komunikacji miejskiej, pętli tramwajowych oraz parkingów P&R w stosunku do zaznaczonych 
       na  schematach, w oparciu o specjalistyczne analizy,
    - realizacji dodatkowych elementów sieci komunikacyjnej służących potrzebom technicznym i eksploatacyjnym.
Wskazana na rysunku Studium szerokość korytarzy komunikacyjnych nie oznacza zasięgu faktycznego zainwestowania, lecz stanowi symboliczne odzwierciedlenie 
zróżnicowania klas technicznych poszczególnych dróg.

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNYCH
Każde przeznaczenie, wskazane zarówno jako dopuszczalne, jak i dopuszczalne z ograniczeniami na sprecyzowanych w kartach ustaleń zasadach, należy rozumieć łącznie 
z zagospodarowaniem, obiektami i urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do użytkowania poszczególnych terenów i tworzących z nimi całość funkcjonalną.
Przeznaczenia określone w kartach ustaleń nie odnoszą się do poszczególnych nieruchomości, lecz stanowią podstawę do ustalenia w mpzp wiodącej funkcji terenów w tych 
jednostkach.
W każdej z jednostek funkcjonalno-przestrzennych dopuszcza się, oprócz przeznaczenia określonego w kartach ustaleń, dopełnienie struktury funkcjonalnej obszaru terenami: 
przestrzeni publicznych, zieleni, lasów, wód powierzchniowych, komunikacji i obsługi komunikacji oraz infrastruktury technicznej.
Dopuszcza się funkcjonowanie istniejącej zabudowy niezgodnej z przeznaczeniem terenu określonym w kartach ustaleń dla jednostek funkcjonalno-przestrzennych, w granicach 
istniejącego zagospodarowania. Dla zabudowy tej dopuszcza się określenie w mpzp możliwości i zasad prowadzenia robót budowlanych. 

KSZTAŁTOWANIE ZIELENI 
Z uwagi na skalę Studium na rysunkach nie wyznaczono terenów zieleni urządzonej o powierzchni mniejszej niż 3 ha, z wyjątkiem terenów administrowanych przez 
Zarząd Zieleni Miejskiej.
Położenie terenów zieleni urządzonej lub gruntu leśnego w granicach jednostek funkcjonalno-przestrzennych zaliczonych do strefy terenów przeznaczonych pod zabudowę 
nie oznacza automatycznie możliwości przeznaczenia ich pod rozwój zabudowy. Wszystkie te tereny uznaje się za wymagające zachowania, a ewentualna zmiana 
ich przeznaczenia na inne cele jest możliwa wyłącznie w przypadku potrzeby:
    - realizacji infrastruktury technicznej lub komunikacyjnej,
    - uzupełnienia struktury kompozycyjno-przestrzennej terenu,
przy jednoczesnym spełnieniu wymagań wynikających z ustaleń dotyczących kształtowania zieleni zawartych w kartach ustaleń oraz przy stwierdzeniu braku rozwiązań 
alternatywnych.
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WYSOKOŚĆ NOWEJ ZABUDOWY
Podane w kartach ustaleń dla jednostek funkcjonalno-przestrzennych wysokości nowej zabudowy nie dotyczą obiektów wymagających ustalenia w mpzp wyższej wysokości 
maksymalnej ze względów znaczeniowych (np. kościoły) lub technologicznych (np. obiekty i urządzenia związane z produkcją przemysłową lub rolniczą, obiekty sportowe). 
Ponadto w mpzp można ustalić wysokość maksymalną zabudowy zgodną z jej stanem istniejącym, nawet jeśli przekracza ona parametry ustalone w kartach dla jednostek 
funkcjonalno-przestrzennych, w przypadku: zabytków, dóbr kultury współczesnej oraz istniejących budynków lub ich części mających znaczenie dla kompozycji układu 
przestrzennego. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się korektę przyjętych wartości wysokości  nowej zabudowy o maksymalnie 10% z wyłączeniem przewyższeń. 
Określając w mpzp maksymalną wysokość zabudowy należy uwzględnić ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych w zakresie funkcjonowania Portu Lotniczego Łódź 
im. Władysława Reymonta oraz ograniczeń zawartych w planie ochrony Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich i jego otuliną.

STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA
USTALENIA OGÓLNE
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OGRANICZENIA W ZAGOSPODAROWANIU
W określaniu zasad zagospodarowania terenów należy uwzględnić ograniczenia wynikające z potrzeb ochrony i kształtowania zasobów miasta oraz z konieczności 
minimalizacji skutków zagrożeń. Zostały one sformułowane w części tekstowej „Studium (...). Kierunki rozwoju”(załącznik nr 12 do uchwały) oraz wyrażone graficznie 
przebiegiem elementów szczególnych na mapie „Kierunki - jednostki funkcjonalno-przestrzenne”(załącznik nr 13 do uchwały). Są to m.in. tereny zagrożone powodzią 
lub zalaniem, korytarze ekologiczne, formy ochrony prawnej, strefy ochrony konserwatorskiej, obszary ograniczonego użytkowania.

OBSZAR ZABUDOWY ŚRÓDMIEJSKIEJ
Granice obszaru zabudowy śródmiejskiej w rozumieniu przepisów odrębnych zostały wskazane na mapie „Kierunki – jednostki funkcjonalno-przestrzenne” (załącznik 
nr 13 do uchwały) oraz na rysunku „Obszar zabudowy śródmiejskiej” (Rysunek 17). Z granic obszaru wyłącza się tereny jednostek funkcjonalno-przestrzennych 
„Z – Tereny zieleni urządzonej o powierzchni  minimum 3 ha i dolin rzecznych w strefie zurbanizowanej”. We wskazanych granicach dopuszcza się w mpzp określanie 
obszarów zabudowy śródmiejskiej wynikających z docelowego zagospodarowania przestrzennego.
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WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW, STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I POLITYKA PARKINGOWA
Wskaźniki dotyczące zagospodarowania i użytkowania terenów, w tym ustalenia w kartach ustaleń dla jednostek funkcjonalno-przestrzennych dotyczące zapotrzebowania 
na miejsca parkingowe oraz parametry dotyczące wielkości działek odnoszą się wyłącznie do zabudowy nowoprojektowanej. Należy traktować je jako wielkości modelowe, 
które mogą zostać skorygowane po przeanalizowaniu potrzeb oraz możliwości ich zapewnienia uwzględniających docelowy sposób zagospodarowania. W szczególności 
dopuszcza się zwiększenie lub nieokreślanie w mpzp maksymalnej liczby miejsc postojowych dla obiektów usługowych takich jak biura i hotele. 
Wskaźniki i zapotrzebowanie na miejsca postojowe dla zabudowy istniejącej mogą zostać wyznaczone indywidualnie w mpzp. 



STRUKTURA PRZESTRZENNA
1.Podporządkowanie nowej zabudowy historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie:
 uzupełniania zabudowy pierzejowej,
 akcentowania narożników ulic,
 stosowania przejazdów bramowych,
 honorowania układu oficynowego w głębi działek,
 zachowania ekspozycji historycznych obiektów budowlanych i istniejących osi widokowych, 
 zachowania historycznej wysokości kształtującej sylwetę miasta,
 zachowania historycznych podziałów własnościowych.
2.Wprowadzenie przestrzeni publicznych wewnątrzkwartałowych służących:
 poprawie możliwości obsługi komunikacyjnej,
 zapewnieniu dostępności komunikacyjnej pieszej,
 urządzeniu terenów zieleni publicznej lub placów.
3.Przekształcanie istniejących placów i skwerów na przestrzenie przyjazne mieszkańcom poprzez: zwiększanie udziału zieleni,
     podnoszenie jakości nawierzchni, mebli miejskich, małej architektury, wzmocnienie funkcji społecznych, a w szczególności 
     przywrócenie placom historycznym ich funkcji w strukturze przestrzennej  i życiu społecznym.
KSZTAŁTOWANIE ZIELENI 
1.Zapewnienie dla terenów zabudowy mieszkaniowej odległości w linii prostej nie większej niż:
 800 m do parku o powierzchni nie mniejszej niż 3 ha lub
 400 m do parku o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha lub
 200 m do terenu zieleni urządzonej o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha.
2.Zwiększenie udziału zieleni, w szczególności drzew i krzewów, w pasach drogowych.
WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

WYSOKOŚĆ NOWEJ ZABUDOWY
1.Maksymalna wysokość zabudowy w pierzejach ulic i placów – w nawiązaniu do wysokości zabudowy
    historycznej, jednak nie wyżej niż 21 m z dopuszczeniem przewyższeń:
                     w narożnikach ulic lub ze względów uzasadnionych kompozycyjnie – nie wyżej niż 25 m,  
                     w pierzejach z udziałem zabudowy istniejącej wyższej niż 21 m – nie wyżej niż 25 m, 
                     w pierzejach korytarzy drogowych o szerokości powyżej 25 m w liniach rozgraniczających zawierających ulicę 
                      o klasie technicznej minimum zbiorczej (Z) oraz od strony innych przestrzeni publicznych o szerokości powyżej 35 m
                      - nie wyżej niż 25 m.
2.Maksymalna wysokość zabudowy wewnątrz kwartałów:
                w kwartałach położonych w Parku Kulturowym ulicy Piotrkowskiej – nie wyżej niż 25 m,
                w pozostałych kwartałach – nie wyżej niż wysokość zabudowy w  pierzejach.
3.Zalecenie ustalenia w mpzp minimalnej wysokości zabudowy od strony historycznie ukształtowanej przestrzeni publicznej.
KSZTAŁTOWANIE ARCHITEKTONICZNE NOWEJ ZABUDOWY
1.Zalecenie artykulacji elewacji od strony przestrzeni publicznych:
 podziały wertykalne – odzwierciedlające szerokości działek historycznych, a w przypadku ich nieczytelności – 
                       oparte na zasadach historycznego podziału na działki śródmiejskie,
 podziały horyzontalne – jako wyodrębnienie kondygnacji parteru i zwieńczenia elewacji.
2.Zalecenie ustalenia w mpzp minimalnej wysokości parteru od strony historycznie ukształtowanej przestrzeni publicznej. 
KOMUNIKACJA
Uspokajanie ruchu poprzez: priorytet komunikacji pieszej, rowerowej i zbiorowej, ograniczanie ruchu samochodowego, 
dążenie do powiększania powierzchni przeznaczonej do ruchu pieszego.
1.Dla obsługi zabudowy istniejącej – brak konieczności wyznaczania wskaźników parkingowych, a w przypadku jej 
    przebudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy lub zmiany sposobu użytkowania – konieczność stosowania
    wskaźników parkingowych w odniesieniu do przyrostu potrzeb - stosowania rozwiązań systemowych w postaci 
    np. zbiorczych garaży wielostanowiskowych.
2.Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla nowej zabudowy: od 0,5 do 1 miejsca parkingowego 
    na 1 mieszkanie oraz  od 3 do 10 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej usług w mpzp.
3.Określenie w mpzp minimalnej liczby miejsc do parkowania rowerów.
DZIAŁANIA OPERACYJNE
Jednostki zawierające się w Strefie Wielkomiejskiej są kluczowe z punktu widzenia tożsamości miasta i planowania jego 
rozwoju, stanowią obszar priorytetowy i wymagają intensyfikacji miejskich działań operacyjnych.

---------------------

RESTRYKCJA/
KONSERWACJAW1a

CHARAKTERYSTYKA
JEDNOSTKI:

Obszar położony centralnie, 
kluczowy dla tożsamości 
miasta, mający pełnić rolę 
funkcjonalnego i reprezenta-
cyjnego centrum miasta. 
Wyróżnia się intensywną 
zabudową w układach 
zwartych, pierzejowych, 
z charakterystyczną strukturą 
oficyn i podwórzy we 
wnętrzach kwartałów.

GŁÓWNE CELE POLITYKI 
PRZESTRZENNEJ
1. Zachowanie historycznej struktury
     przestrzennej.
2. Podnoszenie walorów użytkowych, 
     z wykorzystaniem zasobu historycznego
     jako najważniejszego komponentu. 
3. Kształtowanie wizerunku miasta.
4. Ochrona  krajobrazu kulturowego
     struktury wielkomiejskiej miasta 
     XIX-wiecznego.
5. Zwiększenie dostępności do terenów 
     przestrzeni publicznych (w tym terenów
     zieleni urządzonej, placów).

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH

DOPUSZCZALNE

DOPUSZCZALNE Z OGRANICZENIAMI

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej. 
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KIERUNKI ZMIAN / ZASADY DZIAŁAŃ / KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

STREFA 
WIELKOMIEJSKA 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNO 
- PRZESTRZENNA:
WIELOFUNKCYJNE
KWARTAŁY ŚRÓDMIEJSKIE I

SYMBOL

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH

powierzchnia biologicznie czynna minimum 5%

intensywność zabudowy maksimum  3,0 (brutto do całości terenu) 

 



STRUKTURA PRZESTRZENNA
Podporządkowanie nowej zabudowy historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie:
 sposobu sytuowania zabudowy – kontynuacja charakterystycznych ciągów, bloków, układów 
                     zabudowy z zachowaniem przestrzeni wolnej od zabudowy: odstępów między budynkami, dziedziń-
                     ców, ciągów, śladu dawnej kolei przemysłowej,
 zachowania ekspozycji historycznych obiektów budowlanych,
 zachowania istniejących osi widokowych,
 zachowania historycznej wysokości kształtującej sylwetę miasta.

KSZTAŁTOWANIE ZIELENI 
1.Zapewnienie dla terenów zabudowy mieszkaniowej odległości w linii prostej nie większej niż: 
 800 m do parku o powierzchni nie mniejszej niż 3 ha lub
 400 m do parku o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha lub
 200 m do terenu zieleni urządzonej o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha.
2.Zachowanie doliny rzeki Jasień jako wolnej od zabudowy, eksponującej historyczne zespoły zabudowy, 
    włączenie w system zieleni urządzonej.
3.Zwiększenie udziału zieleni, w szczególności drzew i krzewów, w pasach drogowych.

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

WYSOKOŚĆ NOWEJ ZABUDOWY
Maksymalna wysokość zabudowy – w nawiązaniu do wysokości zabudowy historycznej – głównych brył 
budynków, bez uwzględniania części budynków stanowiących lokalne przewyższenia takich jak wieże i kominy, 
jednak nie wyżej niż 25 m.

KOMUNIKACJA
Uspokajanie ruchu poprzez:
 priorytet komunikacji pieszej, rowerowej i zbiorowej,
 ograniczanie ruchu samochodowego,
 dążenie do powiększania powierzchni przeznaczonej do ruchu pieszego.

POLITYKA PARKINGOWA
1.Dla obsługi zabudowy istniejącej – brak konieczności wyznaczania wskaźników parkingowych, a w przypadku 
   jej przebudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy lub zmiany sposobu użytkowania – wyznaczenie 
   wskaźników parkingowych w odniesieniu do przyrostu potrzeb.
2.Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla nowej zabudowy: od 0,5 do 1,5 miejsca parkingowego 
    na 1 mieszkanie oraz od 5 do 15 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej usług.
3.Określenie w mpzp minimalnej liczby miejsc do parkowania rowerów.

DZIAŁANIA OPERACYJNE
Jednostki zawierające się w Strefie Wielkomiejskiej są kluczowe z punktu widzenia tożsamości miasta 
i planowania jego rozwoju, stanowią obszar priorytetowy i wymagają intensyfikacji miejskich działań 
operacyjnych.

STREFA 
WIELKOMIEJSKA 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNO 
- PRZESTRZENNA:
ZESPOŁY ZABUDOWY 
WIELOFUNKCYJNEJ KSIĘŻEGO MŁYNA
I CENTRALI SCHEIBLERA

GŁÓWNE CELE POLITYKI 
PRZESTRZENNEJ
1. Zachowanie historycznej struktury 
     przestrzennej.
2. Podnoszenie walorów użytkowych, 
     z wykorzystaniem zasobu  historyczne-
    go jako najważniejszego komponentu. 
3. Kształtowanie wizerunku miasta.
4. Ochrona krajobrazu kulturowego
     XIX-wiecznych zespołów
     zabudowy przemysłowej, 
     mieszkaniowej, rezydencjonalnej.
5. Poprawa dostępności publicznej 
     do obiektów historycznych.

CHARAKTERYSTYKA 
JEDNOSTKI:

Obszar położony w pobliżu 
centrum, kluczowy dla 
tożsamości miasta, zawierają-
cy najbardziej reprezentatyw-
ne w skali miasta zespoły 
dawnej zabudowy przemysło-
wo-mieszkaniowo-rezyden-
cjonalnej, w dużym stopniu 
adaptowane do współcze-
snych funkcji.

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH

DOPUSZCZALNE

DOPUSZCZALNE Z OGRANICZENIAMI

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej.

1. Tereny zabudowy produkcyjnej – wyłącznie dla produkcji będącej 
    kontynuacją istniejącego sposobu użytkowania terenu - przemysł tradycyjny 
    związany z monokulturą włókienniczej Łodzi.
2. Produkcja bazująca na nowych, wysokospecjalistycznych technologiach, 
    z wykluczeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
    na środowisko, kształtowana w sposób niekolidujący z zabudową 
    mieszkaniową.

W1b RESTRYKCJA/
KONSERWACJA

KIERUNKI ZMIAN / ZASADY DZIAŁAŃ / KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW SYMBOL
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powierzchnia biologicznie czynna minimum 5%

intensywność zabudowy maksimum  2,5 (brutto do całości terenu) 

 



STRUKTURA PRZESTRZENNA
1.Uzupełnianie historycznej kompozycji przestrzennej, w szczególności uzupełnianie zabudowy w pierzejach 
    i  narożnikach, a w zespołach zabudowy innych niż w układzie pierzejowym (przemysłowe, mieszkalne) – 
    zgodnie z zasadami zespołu.
2.Zachowanie: ekspozycji historycznych obiektów budowlanych, osi widokowych i historycznej wysokości 
    kształtującej sylwetę miasta.
3.Wprowadzenie przestrzeni publicznych wewnątrzkwartałowych służących:
 poprawie możliwości obsługi komunikacyjnej,
 zapewnieniu dostępności komunikacyjnej pieszej,
 urządzeniu terenów zieleni publicznej lub placów.
4.Przekształcanie istniejących placów i skwerów na przestrzenie przyjazne mieszkańcom poprzez: zwiększanie udziału 
    zieleni, podnoszenie jakości nawierzchni, mebli miejskich, małej architektury, wzmocnienie funkcji społecznych, 
    a w szczególności przywrócenie placom historycznym ich funkcji w strukturze przestrzennej i życiu społecznym.
 KSZTAŁTOWANIE ZIELENI 
1.Zapewnienie dla terenów zabudowy mieszkaniowej odległości w linii prostej nie większej niż:
 500 m do parku o powierzchni nie mniejszej niż 3 ha lub
 400 m do parku o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha lub
 200 m do terenu zieleni urządzonej o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha.
2.Zwiększanie udziału zieleni, w szczególności drzew i krzewów, w pasach drogowych.
WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

WYSOKOŚĆ NOWEJ ZABUDOWY
1.Maksymalna wysokość zabudowy w pierzejach ulic i placów – w nawiązaniu do wysokości zabudowy
    historycznej, jednak nie wyżej niż 21 m, z dopuszczeniem przewyższeń: 
                w narożnikach ulic lub ze względów uzasadnionych kompozycyjnie – nie wyżej niż 25 m,  
                w pierzejach z udziałem zabudowy istniejącej wyższej niż 21 m – nie wyżej niż 25 m, 
                w pierzejach korytarzy drogowych o szerokości powyżej 25 m w liniach rozgraniczających zawierających ulicę 
                       o klasie technicznej minimum zbiorczej (Z) oraz od strony innych przestrzeni publicznych o szerokości powyżej 
                       35 m - nie wyżej niż 25 m.
2.Maksymalna wysokość zabudowy wewnątrz kwartałów – nie wyżej niż wysokość zabudowy w  pierzejach.
3.Zalecenie ustalenia w mpzp minimalnej wysokości zabudowy od strony historycznie ukształtowanej przestrzeni publicznej.
KSZTAŁTOWANIE ARCHITEKTONICZNE NOWEJ ZABUDOWY
1.Zalecenie artykulacji elewacji od strony przestrzeni publicznych: podziały wertykalne – odzwierciedlające
    szerokości działek historycznych, a w przypadku ich nieczytelności – oparte na zasadach historycznego
    podziału na  działki śródmiejskie, podziały horyzontalne – jako wyodrębnienie kondygnacji parteru.
2.Zalecenie ustalenia w mpzp minimalnej wysokości parteru od strony historycznie ukształtowanej przestrzeni publicznej. 
KOMUNIKACJA
Uspokajanie ruchu poprzez:
 priorytet komunikacji pieszej, rowerowej i zbiorowej,
 ograniczanie ruchu samochodowego,
 dążenie do powiększania powierzchni przeznaczonej do ruchu pieszego.
POLITYKA PARKINGOWA
1.Dla obsługi zabudowy istniejącej – brak konieczności wyznaczania wskaźników parkingowych, a w przypadku jej 
    przebudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy lub zmiany sposobu użytkowania – konieczność stosowania
    wskaźników parkingowych w odniesieniu do przyrostu potrzeb - stosowania rozwiązań systemowych w postaci 
    np. zbiorczych garaży wielostanowiskowych.
2.Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla nowej zabudowy: od 0,5 do 1,5 miejsca parkingowego 
    na 1 mieszkanie oraz od 5 do 15 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej usług.
3.Określenie w mpzp minimalnej liczby miejsc do parkowania rowerów.
DZIAŁANIA OPERACYJNE
Jednostki zawierające się w Strefie Wielkomiejskiej są kluczowe z punktu widzenia tożsamości miasta 
i planowania jego rozwoju, stanowią obszar priorytetowy i wymagają intensyfikacji miejskich działań operacyjnych.

STREFA 
WIELKOMIEJSKA 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNO 
- PRZESTRZENNA:
 WIELOFUNKCYJNE KWARTAŁY
ŚRÓDMIEJSKIE II

W2a

DOPUSZCZALNE

DOPUSZCZALNE Z OGRANICZENIAMI

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH

RÓWNOWAGA/
KOMPROMIS

CHARAKTERYSTYKA 
JEDNOSTKI:

Obszar położony centralnie, 
istotny dla tożsamości miasta, 
mający pełnić rolę śródmiejskiej 
dzielnicy mieszkalno-usługo-
wej. Wyróżnia się zróżnicowaną 
strukturą przestrzenną – 
układy zwarte, pierzejowe, 
zespoły zabudowy wolnostoją-
cej (np. poprzemysłowe), 
obiekty wolnostojące (np. wille).

GŁÓWNE CELE POLITYKI 
PRZESTRZENNEJ
1. Przekształcanie historycznej struktury 
     przestrzennej w kierunku jej porządko-
     wania i uzupełniania.
2.Poprawa jakości życia poprzez:
    poprawę jakości zamieszkania,
    poprawę jakości środowiska 
                       przyrodniczego.
3. Ochrona krajobrazu kulturowego 
     struktury wielkomiejskiej miasta 
     XIX-wiecznego.
4. Poprawa dostępności komunikacyjnej 
     i uspokojenie ruchu.
5. Zwiększenie dostępności do terenów
     przestrzeni publicznych (w tym terenów
     zieleni urządzonej, placów).

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej.

1. Produkcja bazująca na nowych, wysokospecjalistycznych technologiach
     z wykluczeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
     kształtowana w sposób niekolidujący z zabudową mieszkaniową.
2. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – jako enklawy alternatywnego
     sposobu zamieszkania w śródmieściu – wyłącznie w zakresie obiektów 
     istniejących i uzupełnienia ich układu.
3. Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² we wskazanych
     na rysunku 18 i na załączniku nr 13 do uchwały lokalizacjach.

KIERUNKI ZMIAN / ZASADY DZIAŁAŃ / KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW SYMBOL
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powierzchnia biologicznie czynna minimum 5%

intensywność zabudowy maksimum  3,0 (brutto do całości terenu) 

 



STREFA 
WIELKOMIEJSKA 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNO 
- PRZESTRZENNA:
ZESPOŁY ZABUDOWY 
WIELOFUNKCYJNEJ W DOLINIE 
RZEKI JASIEŃ

RÓWNOWAGA/
KOMPROMIS

GŁÓWNE CELE POLITYKI 
PRZESTRZENNEJ
1. Przekształcanie historycznej struktu-
     ry przestrzennej w kierunku jej 
     porządkowania i uzupełniania.
2. Poprawa jakości życia poprzez:
   poprawę jakości zamieszkania
                       lub użytkowania,
   poprawę jakości środowiska 
                       przyrodniczego.
3. Ochrona krajobrazu kulturowego.
4. Poprawa dostępności komunikacyjnej 
     wewnątrz kwartałów.

W2b STRUKTURA PRZESTRZENNA
1.Uzupełnianie historycznej kompozycji przestrzennej w zespołach zabudowy poprzemysłowej – na zasadzie kontynuacji 
    charakterystycznych: ciągów, bloków, układów zabudowy, z zachowaniem przestrzeni wolnej od zabudowy: odstępów 
    między budynkami, dziedzińców, ciągów, śladu dawnej kolei przemysłowej.
2. W przypadku fragmentów zabudowy w układzie pierzejowym – uzupełnianie zabudowy w pierzejach ulic.
3.Zachowanie historycznej wysokości kształtującej sylwetę miasta.
4.Zachowanie dominant, osi widokowych i ekspozycji zabytków, z uzupełnieniem o nowe otwarcia i osie widokowe eksponu-
    jące zabytki.
5.Wprowadzenie przestrzeni publicznych wewnątrzkwartałowych służących:
 poprawie możliwości obsługi komunikacyjnej,
 zapewnieniu dostępności komunikacyjnej pieszej,
 urządzeniu terenów zieleni publicznej lub placów.
KSZTAŁTOWANIE ZIELENI 
1.Zapewnienie dla terenów zabudowy mieszkaniowej odległości w linii prostej nie większej niż:
 500 m do parku o powierzchni nie mniejszej niż 3 ha lub
 400 m do parku o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha lub
 200 m do terenu zieleni urządzonej o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha.
2.Zachowanie niezabudowanych odcinków dolin rzecznych jako wolnych od zabudowy,  eksponujących historyczne zespoły
    zabudowy, włączenie w system zieleni urządzonej.
3.Ograniczenie możliwości intensyfikacji zabudowy na zainwestowanych odcinkach dolin rzecznych.
4.Zwiększenie udziału zieleni, w szczególności drzew i krzewów, w pasach drogowych.
WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

WYSOKOŚĆ NOWEJ ZABUDOWY
1.Maksymalna wysokość zabudowy w zespołach zabudowy poprzemysłowej – w nawiązaniu do wysokości 
    zabudowy historycznej – głównych brył budynków, bez uwzględniania części budynków stanowiących lokalne przewyższe-
    nia takich jak wieże i kominy, jednak nie wyżej niż 25 m, z dopuszczeniem przewyższeń ze względów uzasadnionych 
    kompozycyjnie – nie wyżej niż 30 m.
2.Poza zespołami zabudowy poprzemysłowej:
    a) maksymalna wysokość zabudowy w pierzejach ulic i placów – w nawiązaniu do wysokości zabudowy historycznej, jednak 
         nie wyżej niż 21 m, z dopuszczeniem przewyższeń:
        - w narożnikach ulic lub ze względów uzasadnionych kompozycyjnie – nie wyżej niż 25 m,
        - w pierzejach z udziałem zabudowy istniejącej wyższej niż 21 m – nie wyżej niż 25 m,
        - w pierzejach korytarzy drogowych o szerokości powyżej 25 m w liniach rozgraniczających zawierających ulicę o klasie 
           technicznej minimum zbiorczej (Z) oraz od strony innych przestrzeni publicznych o szerokości powyżej 35 m - nie wyżej 
           niż 25 m,
    b) maksymalna wysokość zabudowy wewnątrz kwartałów – nie wyżej niż wysokość zabudowy w pierzejach,
    c) ustalenie w mpzp minimalnej wysokości zabudowy od strony historycznie ukształtowanej przestrzeni publicznej.
KOMUNIKACJA
Uspokajanie ruchu poprzez:
 priorytet komunikacji pieszej, rowerowej i zbiorowej,
 ograniczanie ruchu samochodowego,
 dążenie do powiększania powierzchni przeznaczonej do ruchu pieszego.
POLITYKA PARKINGOWA
1.Dla obsługi zabudowy istniejącej – brak konieczności wyznaczania wskaźników parkingowych, a w przypadku jej 
    przebudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy lub zmiany sposobu użytkowania – wyznaczenie
    wskaźników parkingowych w odniesieniu do przyrostu potrzeb.
2.Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla nowej zabudowy: od 0,5 do 1,5 miejsca parkingowego 
    na 1 mieszkanie oraz od 5 do 15 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej usług.
3.Określenie w mpzp minimalnej liczby miejsc do parkowania rowerów.
DZIAŁANIA OPERACYJNE
Jednostki zawierające się w Strefie Wielkomiejskiej są kluczowe z punktu widzenia tożsamości miasta 
i planowania jego rozwoju, stanowią obszar priorytetowy i wymagają intensyfikacji miejskich działań operacyjnych.

 CHARAKTERYSTYKA
JEDNOSTKI:

Obszar położony w pobliżu 
centrum, wzdłuż doliny rzeki 
Jasień, istotny dla tożsamości 
miasta, mający pełnić rolę 
śródmiejskiej dzielnicy 
mieszkalno-usługowej 
z dużym udziałem adaptowa-
nych do współczesnych 
funkcji dawnych zespołów 
zabudowy przemysłowej.

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH

DOPUSZCZALNE

DOPUSZCZALNE Z OGRANICZENIAMI

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej. 

1. Tereny zabudowy produkcyjnej – wyłącznie na terenie kompleksu 
     Centrum Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (teren oznaczony 
     symbolem W2b*), a na pozostałych terenach wyłącznie jako: usługi 
     produkcyjne, przemysł tradycyjny związany z monokulturą włókienniczą 
     Łodzi, produkcja bazująca na nowych, wysokospecjalistycznych 
     technologiach z wykluczeniem przedsięwzięć mogących znacząco 
     oddziaływać na środowisko, kształtowane w sposób niekolidujący 
     z zabudową mieszkaniową.
2. Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²  
     we wskazanych na rysunku 18 i załączniku nr 13 do uchwały lokalizacjach. 

KIERUNKI ZMIAN / ZASADY DZIAŁAŃ / KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW SYMBOL
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powierzchnia biologicznie czynna minimum 5%

intensywność zabudowy maksimum  2,5 (brutto do całości terenu) 

 



Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²  
we wskazanych na rysunku 18 i załączniku nr 13 do uchwały lokalizacjach. 

STREFA 
WIELKOMIEJSKA 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNO 
- PRZESTRZENNA:
ZESPÓŁ ZABUDOWY  USŁUGOWEJ
WZDŁUŻ TRASY W-Z

W3a

GŁÓWNE CELE POLITYKI 
PRZESTRZENNEJ
1. Przekształcanie historycznej struktu-
     ry przestrzennej w kierunku kreacji
     nowych wartości.
2. Kształtowanie współczesnego krajobra-
     zu kulturowego i wizerunku miasta
     poprzez:
       wprowadzanie funkcji i struktur 
       zabudowy charakterystycznych 
       dla centrum miasta,
       podkreślenie rangi węzłowego punktu 
       komunikacji zbiorowej,
       wprowadzanie obiektów charaktery-
       stycznych, dominant,
       kształtowanie sylwety miasta,
       podkreślanie ciągłości ul. Piotrkowskiej,
       poprawę jakości przestrzeni publicznej.
3. Usprawnianie obsługi komunikacyjnej
     Strefy Wielkomiejskiej.

CHARAKTERYSTYKA
JEDNOSTKI:

Obszar położony centralnie, 
istotny dla wizerunku 
funkcjonowania centrum 
miasta, mający pełnić rolę 
współczesnego centrum 
usługowego. Zabudowa 
obszaru stanowić ma oprawę 
al. Adama Mickiewicza 
i al. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego z udziałem 
budynków wysokościowych.

Tereny zabudowy usługowej, mieszkaniowej wielorodzinnej.

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH

DOPUSZCZALNE

DOPUSZCZALNE Z OGRANICZENIAMI

STRUKTURA PRZESTRZENNA
1.Kształtowanie oprawy architektonicznej al. Adama Mickiewicza i al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
    w układzie pierzejowym o różnym stopniu zwartości i zróżnicowanej wysokości budynków, w tym wysoko-
    ściowych. 
2.Kształtowanie sylwety miasta z możliwością wprowadzania zabudowy wysokościowej dopełniającej 
    kompozycję brył tworzących sylwetę miasta.
3.Uzupełnianie zabudowy w pierzejach ulic.
4.Podkreślanie ciągłości ul. Piotrkowskiej.

KSZTAŁTOWANIE ZIELENI 
1.Zapewnienie dla terenów zabudowy mieszkaniowej odległości w linii prostej nie większej niż:
 800 m do parku o powierzchni nie mniejszej niż 3 ha lub
 400 m do parku o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha lub
 200 m do terenu zieleni urządzonej o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha.
2.Zwiększenie udziału zieleni, w szczególności drzew i krzewów, w pasach drogowych.

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

WYSOKOŚĆ NOWEJ ZABUDOWY
1.Maksymalna wysokość zabudowy – nie wyżej niż 35 m.
2.Dopuszczenie przewyższeń ze względów uzasadnionych kompozycyjnie w zakresie sylwety miasta 
    i perspektywy al. Adam Mickiewicza i al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, nie wyżej niż 80 m, z uwzględnie-
    niem ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych w zakresie funkcjonowania Portu Lotniczego Łódź 
    im. Władysława Reymonta.     
3.Zalecenie ustalenia w mpzp minimalnej wysokości zabudowy od strony historycznie ukształtowanej
    przestrzeni publicznej.

KSZTAŁTOWANIE ARCHITEKTONICZNE NOWEJ ZABUDOWY
Zalecenie ustalania w mpzp minimalnej wysokości parteru od strony historycznie ukształtowanej
przestrzeni publicznej.

POLITYKA PARKINGOWA
1.Dla obsługi zabudowy istniejącej – brak konieczności wyznaczania wskaźników parkingowych, a w przypadku
    jej przebudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy lub zmiany sposobu użytkowania – wyznaczenie 
    wskaźników parkingowych w odniesieniu do przyrostu potrzeb.
2.Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla nowej zabudowy: od 0,5 do 1 miejsca parkingowego 
    na 1 mieszkanie oraz  od 3 do 10 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej usług.
 3.Określenie w mpzp minimalnej liczby miejsc do parkowania rowerów.

DZIAŁANIA OPERACYJNE
Jednostki zawierające się w Strefie Wielkomiejskiej są kluczowe z punktu widzenia tożsamości miasta 
i planowania jego rozwoju, stanowią obszar priorytetowy i wymagają intensyfikacji miejskich działań operacyj-
nych.

REWOLUCJA/
KREACJA

SYMBOLKIERUNKI ZMIAN / ZASADY DZIAŁAŃ / KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW
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powierzchnia biologicznie czynna minimum 5%

intensywność zabudowy maksimum  6,0 (brutto do całości terenu) 

 



STRUKTURA PRZESTRZENNA
1.Kształtowanie nowych struktur zabudowy w układach pierzejowych o różnym stopniu zwartości.
2.Uzupełnianie istniejących pierzei ulic, a w zespołach zabudowy innych niż w układzie pierzejowym 
   (przemysłowe, mieszkalne) – zgodnie z zasadami zespołu.
3.Wprowadzenie przestrzeni publicznych wewnątrzkwartałowych służących: poprawie możliwości obsługi komunikacyjnej,
    zapewnieniu dostępności komunikacyjnej pieszej, urządzeniu terenów zieleni publicznej lub placów.
4.Przekształcanie istniejących ulic służących ruchowi lokalnemu i dojazdom do posesji na ciągi pieszo-jezdne 
    ze zwiększonym udziałem zieleni, w szczególności drzew i krzewów.
5.Przekształcanie istniejących placów i skwerów na przestrzenie przyjazne mieszkańcom poprzez: zwiększanie udziału zieleni, 
    podnoszenie jakości nawierzchni, mebli miejskich, małej architektury, wzmocnienie funkcji społecznych, a w szczególności 
    przywrócenie placom historycznym ich funkcji w strukturze przestrzennej i życiu społecznym. 
6.Zachowanie ekspozycji historycznych obiektów budowlanych, osi widokowych i historycznej wysokości 
    kształtującej sylwetę miasta.
KSZTAŁTOWANIE ZIELENI 
1.Zapewnienie minimalnej dla terenów zabudowy mieszkaniowej odległości w linii prostej nie większej niż:
 500 m do parku o powierzchni nie mniejszej niż 3 ha lub
 400 m do parku o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha lub
 200 m do terenu zieleni urządzonej o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha.
2.Zwiększanie udziału zieleni, w szczególności drzew i krzewów, w pasach drogowych.
WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

WYSOKOŚĆ NOWEJ ZABUDOWY
1.Maksymalna wysokość zabudowy w pierzejach ulic i placów - w nawiązaniu do wysokości zabudowy 
    historycznej, nie wyżej niż 21 m, a w pierzejach z udziałem zabudowy istniejącej wyższej niż 21 m oraz 
    w narożnikach zabudowy przy skrzyżowaniach ulic - nie wyżej niż 25 m, z zastrzeżeniem:
 przewyższeń ze względów uzasadnionych kompozycyjnie – nie wyżej niż 30 m,
                       pierzei korytarzy drogowych o szerokości od 25 m do 35 m w liniach rozgraniczających zawierających ulicę o klasie
                       technicznej minimum zbiorczej (Z) - nie wyżej niż 25 m, z dopuszczeniem przewyższeń ze względów uzasadnionych 
                       kompozycyjnie – nie wyżej niż 30 m,
                       pierzei korytarzy drogowych o szerokości powyżej 35 m w liniach rozgraniczających zawierających ulicę o klasie 
                       technicznej minimum zbiorczej (Z) oraz od strony innych przestrzeni publicznych o szerokości powyżej 35 m – 
                       nie wyżej niż 30 m, z dopuszczeniem przewyższeń ze względów uzasadnionych kompozycyjnie – nie wyżej niż 35 m.
2.Maksymalna wysokość zabudowy wewnątrz kwartałów – nie wyżej niż wysokość zabudowy w pierzejach.
3.Zalecenie ustalenia w mpzp minimalnej wysokości zabudowy od strony historycznie ukształtowanych przestrzeni publicznych.
KSZTAŁTOWANIE ARCHITEKTONICZNE NOWEJ ZABUDOWY
Zalecenie ustalania w mpzp minimalnej wysokości parteru od strony historycznie ukształtowanej przestrzeni publicznej. 
KOMUNIKACJA
Budowanie systemu komunikacji poprzez:
 wprowadzanie nowych ciągów komunikacyjnych,
 hierarchizację i separację ruchu komunikacyjnego (ruch ogólnomiejski i lokalny),
 uspokajanie ruchu lokalnego (priorytet komunikacji pieszej, rowerowej i zbiorowej, ograniczanie
                       ruchu samochodowego).
POLITYKA PARKINGOWA
1.Dla obsługi zabudowy istniejącej – brak konieczności wyznaczania wskaźników parkingowych, a w przypadku jej  przebudowy, 
    odbudowy, rozbudowy, nadbudowy lub zmiany sposobu użytkowania – wyznaczenie wskaźników parkingowych w odniesieniu 
    do przyrostu potrzeb.
2.Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla nowej zabudowy: od 0,5 do 1,5 miejsca parkingowego 
    na 1 mieszkanie oraz  od 5 do 15 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej usług.
3.Określenie w mpzp minimalnej liczby miejsc do parkowania rowerów.
DZIAŁANIA OPERACYJNE
Jednostki zawierające się w Strefie Wielkomiejskiej są kluczowe z punktu widzenia tożsamości miasta 
i planowania jego rozwoju, stanowią obszar priorytetowy i wymagają intensyfikacji miejskich działań operacyjnych.

W3b

GŁÓWNE CELE POLITYKI PRZESTRZENNEJ
1. Przekształcanie historycznej struktury
     przestrzennej w kierunku kreacji nowych
     wartości.
2. Poprawa jakości życia poprzez:
          poprawę jakości zamieszkania,
          poprawę jakości środowiska przyrodniczego.
3. Kształtowanie współczesnego krajobrazu
     kulturowego z wykorzystaniem istniejących 
     elementów charakterystycznych i zabytków.
4. Usprawnianie obsługi komunikacyjnej Strefy
     Wielkomiejskiej poprzez uzupełnianie układu 
     komunikacyjnego.
5. Zwiększenie dostępności do terenów
     przestrzeni publicznych (w tym terenów zieleni
     urządzonej, placów).
6. Podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej.

CHARAKTERYSTYKA 
JEDNOSTKI:

Obszar istotny dla tożsamości 
miasta, mający pełnić rolę 
śródmiejskiej dzielnicy 
mieszkalno-usługowej. 
Wyróżnia się zróżnicowaną 
strukturą przestrzenną – układy 
pierzejowe o różnym stopniu 
zwartości, zespoły zabudowy 
wolnostojącej (np. poprzemysło-
we), obiekty wolnostojące (np. 
wille).

1. Dla terenu oznaczonego symbolem W3b* położonego pomiędzy ul. Andrzeja Struga, 
     ul. Łąkową, al. Adama Mickiewicza i al. Włókniarzy - tereny zabudowy produkcyjnej – 
     wyłącznie dla produkcji będącej kontynuacją istniejącego sposobu użytkowania 
     terenu lub bazującej na nowych, wysokospecjalistycznych technologiach, z wykluczeniem 
     przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 
     kształtowane w sposób niekolidujący z zabudową mieszkaniową.
2. Na terenach innych niż wymienione w pkt. 1 - tereny zabudowy produkcyjnej – wyłącznie 
     dla produkcji będącej kontynuacją istniejącego sposobu użytkowania terenu lub 
     bazującej na nowych, wysokospecjalistycznych technologiach, z wykluczeniem 
     przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, kształtowane 
     w sposób niekolidujący z zabudową mieszkaniową.
3. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – jako enklawy alternatywnego sposobu 
     zamieszkania w śródmieściu.

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej. 

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH

DOPUSZCZALNE

DOPUSZCZALNE Z OGRANICZENIAMI

KIERUNKI ZMIAN / ZASADY DZIAŁAŃ / KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓWREWOLUCJA/
KREACJA

4. Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²  we wskazanych 
     na rysunku 18 i załączniku nr 13 do uchwały lokalizacjach. 

STREFA 
WIELKOMIEJSKA 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNO 
- PRZESTRZENNA:
WIELOFUNKCYJNE KWARTAŁY 
ŚRÓDMIEJSKIE III

KIERUNKI ZMIAN / ZASADY DZIAŁAŃ / KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW SYMBOL
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powierzchnia biologicznie czynna minimum 5%

intensywność zabudowy maksimum  2,5 (brutto do całości terenu) 

 



W3c STRUKTURA PRZESTRZENNA
1.Kształtowanie nowych struktur zabudowy w otoczeniu węzła multimodalnego – jako zespołu intensywnej
    zabudowy o dominującej funkcji usługowej z dużym udziałem przestrzeni publicznych.
2.Kształtowanie nowych struktur zabudowy poza otoczeniem węzła multimodalnego – w układach pierzejo-
    wych o różnym stopniu zwartości oraz uzupełnianie istniejących pierzei ulic.
3.Wprowadzanie obiektów charakterystycznych, dominant, ciągów zabudowy w powiązaniu z osiami kompozy-
    cyjnymi. 
4.Kształtowanie sylwety miasta, z możliwością wprowadzania zabudowy wysokościowej.
5.Kształtowanie systemu przestrzeni publicznych (place, zieleń urządzona, ciągi piesze i rowerowe) z wykorzy-
    staniem elementów istniejących i w powiązaniu z osiami kompozycyjnymi.
6.Uwzględnienie ekspozycji historycznych obiektów budowlanych, osi widokowych.

KSZTAŁTOWANIE ZIELENI 
1.Zapewnienie dla terenów zabudowy mieszkaniowej odległości w linii prostej nie większej niż:
 500 m do parku o powierzchni nie mniejszej niż 3 ha lub
 400 m do parku o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha lub
 200 m do terenu zieleni urządzonej o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha.
2.Zwiększanie udziału zieleni, w szczególności drzew i krzewów, w pasach drogowych.

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

WYSOKOŚĆ NOWEJ ZABUDOWY
1.Maksymalna wysokość zabudowy w pierzejach ulic i placów – w nawiązaniu do wysokości zabudowy 
    historycznej, nie wyżej niż 25 m, z zastrzeżeniem: otoczenia węzła multimodalnego, pierzei podkreślających 
    osie kompozycyjne lub pierzei korytarzy drogowych o szerokości powyżej 35 m w liniach rozgraniczających 
    zawierających ulicę o klasie technicznej minimum zbiorczej (Z) oraz od strony innych przestrzeni publicznych 
    o szerokości powyżej 35 m - nie wyżej niż 35 m.
2.Maksymalna wysokość zabudowy wewnątrz kwartałów – nie wyżej niż wysokość zabudowy w pierzejach.
3.Dopuszczanie przewyższeń ze względów uzasadnionych kompozycyjnie – nie wyżej niż 70 m. 
4.Zalecenie ustalenia w mpzp minimalnej wysokości zabudowy od strony historycznie ukształtowanej 
    przestrzeni publicznej.

KSZTAŁTOWANIE ARCHITEKTONICZNE NOWEJ ZABUDOWY
Zalecenie ustalania w mpzp minimalnej wysokości parteru od strony historycznie ukształtowanej 
przestrzeni publicznej.

KOMUNIKACJA
Budowanie systemu komunikacji poprzez:
 wprowadzanie nowych ciągów komunikacyjnych,
 hierarchizację i separację ruchu komunikacyjnego (ruch ogólnomiejski i lokalny),
 uspokajanie ruchu lokalnego (priorytet komunikacji pieszej, rowerowej i zbiorowej, ograniczanie
                     ruchu samochodowego).

POLITYKA PARKINGOWA
1.Dla obsługi zabudowy istniejącej – brak konieczności wyznaczania wskaźników parkingowych, a w przypadku
    jej przebudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy lub zmiany sposobu użytkowania – wyznaczenie 
    wskaźników parkingowych w odniesieniu do przyrostu potrzeb.
2.Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla nowej zabudowy: od 0,5 do 1 miejsca parkingowego 
    na 1 mieszkanie oraz  od 3 do 10 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej usług.
 
DZIAŁANIA OPERACYJNE
Jednostki zawierające się w Strefie Wielkomiejskiej są kluczowe z punktu widzenia tożsamości miasta 
i planowania jego rozwoju, stanowią obszar priorytetowy i wymagają intensyfikacji miejskich działań 
operacyjnych.

GŁÓWNE CELE POLITYKI PRZESTRZENNEJ
1. Przekształcanie historycznej struktury
     przestrzennej w kierunku kreacji nowych
     wartości.
2. Kształtowanie współczesnego krajobrazu
     kulturowego i wizerunku miasta oraz podnosze-
     nie atrakcyjności inwestycyjnej miasta i regionu
     poprzez:
        wprowadzanie inwestycji wielkoskalowych, 
        o znaczeniu ponadlokalnym i metropolitalnym,
        podnoszących prestiż Łodzi,
        podkreślenie rangi ponadlokalnego węzła 
        multimodalnego,
        wprowadzanie obiektów charakterystycznych, 
        dominant,
        kształtowanie sylwety miasta,
        wprowadzanie funkcji i struktur zabudowy
        charakterystycznych dla centrum miasta,
        wyznaczanie nowych przestrzeni publicznych 
       i poprawa jakości istniejących,
        wykorzystanie zachowanych zabytków.
3. Przekształcanie funkcjonalno-przestrzenne 
     obszarów pokolejowych, poprzemysłowych, 
     zdegradowanych i nieużytkowanych.
4. Usprawnianie obsługi komunikacyjnej 
     międzyregionalnej (węzeł przesiadkowy) 
     i lokalnej (układ uliczny).

CHARAKTERYSTYKA 
JEDNOSTKI:

Obszar położony centralnie, istotny 
dla wizerunku i funkcjonowania 
centrum miasta, mający pełnić rolę 
współczesnego centrum usługowego 
w rejonie dworca multimodalnego 
oraz śródmiejskiej dzielnicy 
mieszkalno-usługowej.

Tereny zabudowy usługowej, mieszkaniowej wielorodzinnej.

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH

DOPUSZCZALNE

DOPUSZCZALNE Z OGRANICZENIAMI

Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²  
we wskazanych na rysunku 18 i załączniku nr 13 do uchwały lokalizacjach. 

REWOLUCJA/
KREACJA

STREFA 
WIELKOMIEJSKA 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNO 
- PRZESTRZENNA:
NOWE CENTRUM ŁODZI

KIERUNKI ZMIAN / ZASADY DZIAŁAŃ / KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW SYMBOL
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powierzchnia biologicznie czynna minimum 5%

intensywność zabudowy maksimum  3,0 (brutto do całości terenu) 

 



STREFA 
OGÓLNOMIEJSKA

JEDNOSTKA FUNKCJONALNO 
- PRZESTRZENNA:
TERENY ZABUDOWY 
WIELOFUNKCYJNEJ (WZ1, WZ2, WZ3)

WZ

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH

DOPUSZCZALNE

DOPUSZCZALNE Z OGRANICZENIAMI

CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI:
Obszary wielofunkcyjne:
- WZ1 - z przewagą zabudowy
   mieszkaniowej wielorodzinnej, 
   charakteryzujące się zwartością
   zabudowy i wysokim stopniem
   zainwestowania, 
- WZ2 i WZ3 - wskazane 
   do przekształceń, w tym tereny 
   poprzemysłowe, powojskowe, 
   nieużytki miejskie, wymagające 
   zmian strukturalnych, 
   funkcjonalnych i wizerunkowych.
   
  Tereny WZ1 i WZ2 usytuowane 
   są głównie w sąsiedztwie Strefy 
   Wielkomiejskiej, stanowią zaplecze 
   dla rozwoju centrum miasta 
   i przestrzennej kontynuacji 
   śródmiejskiej typologii zabudowy.
  

GŁÓWNE CELE POLITYKI 
PRZESTRZENNEJ
1. Podnoszenie jakości życia i zamieszka-
     nia.
2. Aktywizacja obszarów i kształtowanie 
     atrakcyjnej struktury miejskiej 
     w zakresie funkcji i wizerunku.
3. Przekształcanie istniejącej i kreacja 
     nowej struktury przestrzennej.
4. Ochrona istniejących wartości 
     historycznych i kompozycyjnych.

Tereny zabudowy usługowej, mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej.

1. Tereny zabudowy produkcyjnej – wyłącznie dla produkcji bazującej na nowych, 
     wysokospecjalistycznych technologiach, z wykluczeniem przedsięwzięć mogących 
     znacząco oddziaływać na środowisko, kształtowane w sposób niekolidujący 
     z zabudową mieszkaniową.
2. Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²  (w terenach 
      WZ1 i WZ2) we wskazanych na rysunku 18 i załączniku nr 13 do uchwały lokalizacjach. 

STRUKTURA PRZESTRZENNA
1.Kształtowanie czytelnej, zwartej struktury przestrzennej i dopełnianie układów urbanistycznych z dbałością 
    o elementy kompozycji takie jak: dominanty, osie widokowe, otwarcia, zamknięcia, narożniki.
2.Kształtowanie zabudowy jako wielofunkcyjnej, z możliwością wprowadzenia mieszanego sposobu użytkowania
    w ramach wspólnych zespołów zabudowy.
3. Harmonijne włączenie obszarów wskazanych do przekształceń - oznaczonych symbolami WZ2 i WZ3 - 
     w strukturę miasta oraz zapewnienie dostępności dla mieszkańców i użytkowników:
 zapewnienie dostępu komunikacyjnego transportu zbiorowego,
 wprowadzanie przestrzeni publicznych, włączonych do systemu ogólnomiejskiego.
KSZTAŁTOWANIE ZIELENI 
1. Zapewnienie dla terenów zabudowy mieszkaniowej w terenach WZ1 i WZ2 odległości w linii prostej nie większej niż:
 500 m do parku o powierzchni nie mniejszej niż 3 ha lub
 400 m do parku o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha lub
 200 m do terenu zieleni urządzonej o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha.
2. Zapewnienie dla  terenów zabudowy mieszkaniowej w terenach WZ3 odległości w linii prostej nie większej niż 1000 m 
     do parku o powierzchni nie mniejszej niż 3 ha lub terenów otwartych.
3. Zwiększanie udziału zieleni, w szczególności drzew i krzewów, w pasach drogowych.
WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW 

WYSOKOŚĆ NOWEJ ZABUDOWY
1.Maksymalna wysokość zabudowy w terenach WZ1 i WZ2 w pierzejach ulic i placów - w nawiązaniu do wysokości 
    zabudowy historycznej, nie wyżej niż 21 m, a w pierzejach z udziałem zabudowy istniejącej wyższej niż 21 m oraz 
    w narożnikach zabudowy przy skrzyżowaniach ulic – nie wyżej niż 25 m, z zastrzeżeniem:
 przewyższeń ze względów uzasadnionych kompozycyjnie – nie wyżej niż 30 m,
                      pierzei korytarzy drogowych o szerokości od 25 m do 35 m w liniach rozgraniczających zawierających ulicę 
                      o klasie technicznej minimum zbiorczej (Z) – nie wyżej niż 25 m, z dopuszczeniem przewyższeń ze względów
                      uzasadnionych kompozycyjnie – nie wyżej niż 30 m,
                      pierzei korytarzy drogowych o szerokości powyżej 35 m w liniach rozgraniczających zawierających ulicę 
                      o klasie technicznej minimum zbiorczej (Z) oraz od strony innych przestrzeni publicznych o szerokości powyżej 
                      35 m – nie wyżej niż 30 m, z dopuszczeniem przewyższeń ze względów uzasadnionych kompozycyjnie – 
                      nie wyżej niż 35 m.
2.Maksymalna wysokość zabudowy w terenach WZ1 i WZ2 wewnątrz kwartałów – nie wyżej niż wysokość zabudowy 
     w pierzejach. 
3.Maksymalna wysokość zabudowy w terenach WZ3 - nie wyżej niż 15 m. 
KOMUNIKACJA 
Budowanie systemu komunikacji poprzez: wprowadzanie nowych ciągów komunikacyjnych, hierarchizację i separację 
ruchu komunikacyjnego (ruch ogólnomiejski i lokalny), uspokajanie ruchu lokalnego (priorytet komunikacji pieszej, 
rowerowej i zbiorowej, ograniczanie ruchu samochodowego).
POLITYKA PARKINGOWA 
1.Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla nowej zabudowy: minimum 1 miejsce parkingowe na 1 mieszkanie oraz 
    minimum 15 (w strefie OWRSW) i 25 (poza tą strefą) miejsc parkingowych na 1000 m²  powierzchni użytkowej usług. 
    W jednostkach położonych w całości lub  części w odległości 600 m od granicy Strefy Wielkomiejskiej – możliwość 
    zastosowania wskaźników: od 0,5 do 1,5 miejsca parkingowego na 1 mieszkanie oraz od 5 do 15 miejsc na 1000 m² 
    powierzchni użytkowej usług.
2.Określenie w mpzp minimalnej liczby miejsc do parkowania rowerów.
DZIAŁANIA OPERACYJNE 
1.Dla terenów WZ1 i WZ2 – możliwość włączenia jednostek do obszaru priorytetowego wymagającego intensyfikacji
    miejskich działań operacyjnych jako terenów rozwoju Strefy Wielkomiejskiej.
2.Dla terenów WZ2 i WZ3 – dążenie do zmian funkcjonalnych, strukturalnych i wizerunkowych obszarów poprzez 
    zintegrowane działania obejmujące większe jednostki przestrzenne - kwartały lub zespoły zabudowy, których zasady 
    zagospodarowania powinny powstawać na podstawie wspólnej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz 
    przeciwdziałanie rozdrobnieniu struktury własności w sposób uniemożliwiający całościowe przekształcenia. 
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WZ1 WZ2 WZ3

powierzchnia biologicznie czynna

intensywność zabudowy (brutto do całości terenu)

minimum 10%

maksimum 2,0

minimum 10%

maksimum 2,0

minimum 15%

maksimum 1,5



STRUKTURA PRZESTRZENNA
1.Uzupełnianie historycznej kompozycji przestrzennej w zespołach zabudowy poprzemysłowej – na zasadzie kontynuacji 
    charakterystycznych: ciągów, bloków, układów zabudowy, z zachowaniem przestrzeni wolnej od zabudowy: odstępów 
    między budynkami, dziedzińców, ciągów, śladu dawnej kolei przemysłowej.
2. W przypadku fragmentów zabudowy w układzie pierzejowym – uzupełnianie zabudowy w pierzejach ulic.
3.Zachowanie historycznej wysokości kształtującej sylwetę miasta.
4.Zachowanie dominant, osi widokowych i ekspozycji zabytków, z uzupełnieniem o nowe otwarcia i osie widokowe eksponu-
    jące zabytki.
5.Wprowadzenie przestrzeni publicznych wewnątrzkwartałowych służących:
 poprawie możliwości obsługi komunikacyjnej,
 zapewnieniu dostępności komunikacyjnej pieszej,
 urządzeniu terenów zieleni publicznej lub placów.
KSZTAŁTOWANIE ZIELENI 
1.Zapewnienie dla terenów zabudowy mieszkaniowej odległości w linii prostej nie większej niż:
 500 m do parku o powierzchni nie mniejszej niż 3 ha lub
 400 m do parku o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha lub
 200 m do terenu zieleni urządzonej o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha.
2.Zachowanie niezabudowanych odcinków dolin rzecznych jako wolnych od zabudowy,  eksponujących historyczne zespoły
    zabudowy, włączenie w system zieleni urządzonej.
3.Ograniczenie możliwości intensyfikacji zabudowy na zainwestowanych odcinkach dolin rzecznych.
4.Zwiększenie udziału zieleni, w szczególności drzew i krzewów, w pasach drogowych.
WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

WYSOKOŚĆ NOWEJ ZABUDOWY
1.Maksymalna wysokość zabudowy w zespołach zabudowy poprzemysłowej – w nawiązaniu do wysokości 
    zabudowy historycznej – głównych brył budynków, bez uwzględniania części budynków stanowiących lokalne przewyższe-
    nia takich jak wieże i kominy, jednak nie wyżej niż 25 m, z dopuszczeniem przewyższeń ze względów uzasadnionych 
    kompozycyjnie – nie wyżej niż 30 m.
2.Poza zespołami zabudowy poprzemysłowej:
    a) maksymalna wysokość zabudowy w pierzejach ulic i placów – w nawiązaniu do wysokości zabudowy historycznej, jednak 
         nie wyżej niż 21 m, z dopuszczeniem przewyższeń:
        - w narożnikach ulic lub ze względów uzasadnionych kompozycyjnie – nie wyżej niż 25 m,
        - w pierzejach z udziałem zabudowy istniejącej wyższej niż 21 m – nie wyżej niż 25 m,
        - w pierzejach korytarzy drogowych o szerokości powyżej 25 m w liniach rozgraniczających zawierających ulicę o klasie 
           technicznej minimum zbiorczej (Z) oraz od strony innych przestrzeni publicznych o szerokości powyżej 35 m - nie wyżej 
           niż 25 m,
    b) maksymalna wysokość zabudowy wewnątrz kwartałów – nie wyżej niż wysokość zabudowy w pierzejach,
    c) ustalenie w mpzp minimalnej wysokości zabudowy od strony historycznie ukształtowanej przestrzeni publicznej.
KOMUNIKACJA
Uspokajanie ruchu poprzez:
 priorytet komunikacji pieszej, rowerowej i zbiorowej,
 ograniczanie ruchu samochodowego,
 dążenie do powiększania powierzchni przeznaczonej do ruchu pieszego.
POLITYKA PARKINGOWA
1.Dla obsługi zabudowy istniejącej – brak konieczności wyznaczania wskaźników parkingowych, a w przypadku jej 
    przebudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy lub zmiany sposobu użytkowania – wyznaczenie
    wskaźników parkingowych w odniesieniu do przyrostu potrzeb.
2.Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla nowej zabudowy: od 0,5 do 1,5 miejsca parkingowego 
    na 1 mieszkanie oraz od 5 do 15 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej usług.
3.Określenie w mpzp minimalnej liczby miejsc do parkowania rowerów.
DZIAŁANIA OPERACYJNE
Jednostki zawierające się w Strefie Wielkomiejskiej są kluczowe z punktu widzenia tożsamości miasta 
i planowania jego rozwoju, stanowią obszar priorytetowy i wymagają intensyfikacji miejskich działań operacyjnych.

STREFA 
OGÓLNOMIEJSKA

JEDNOSTKA FUNKCJONALNO 
- PRZESTRZENNA:
TERENY WIELKICH ZESPOŁÓW
MIESZKANIOWYCH

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH

DOPUSZCZALNE

DOPUSZCZALNE Z OGRANICZENIAMI

GŁÓWNE CELE POLITYKI 
PRZESTRZENNEJ
1. Podnoszenie jakości życia i zamieszka-
     nia.
2. Uruchomienie procesów samoorganiza-
     cji osiedla poprzez związanie użytkowa-
     nia z otaczającą przestrzenią - wspiera-
     nie procesu tworzenia więzi mieszkań-
     ców z bezpośrednim otoczeniem
     zamieszkiwanej zabudowy.
3. Kształtowanie i porządkowanie 
     struktury przestrzennej.

M1

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH

DOPUSZCZALNE

DOPUSZCZALNE Z OGRANICZENIAMI

CHARAKTERYSTYKA 
JEDNOSTKI:

Obszary stanowiące istotny 
zasób mieszkaniowy miasta 
z przewagą zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej rozmiesz-
czonej w układach grzebienio-
wych lub swobodnych, o wysokiej 
intensywności. Charakteryzują 
się rozbudowaną dostępnością 
do infrastruktury technicznej 
i społecznej.

STRUKTURA PRZESTRZENNA
1.Działania urbanistyczne wspierające proces tworzenia czytelnych przestrzennie jednostek stanowiących 
    grupy sąsiedzkie, rozbicie wielkich struktur przestrzennych na mniejsze poprzez:
 wprowadzanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznych lub spółdzielczych, pełniących funkcje
                     społeczne, w tym ciągi komunikacyjne oraz tereny zieleni urządzonej,
 ograniczenie możliwości uzupełnienia zabudowy jedynie do kończenia istniejących struktur 
                     przestrzennych,
 wzmacnianie lub budowę osiedlowych centrów lokalnych (rozumianych zarówno jako ośrodki 
                     usługowe jak i ulice handlowe) oraz ich czytelnego powiązania ze strukturami mieszkaniowymi.
2.Porządkowanie:
 zabudowy i zagospodarowania terenów w dostosowaniu do struktury własności i użytkowania,
 przestrzeni parkingowych.
3.Organizacja dodatkowych możliwości przemieszczania (komunikacja zbiorowa, rower).

KSZTAŁTOWANIE ZIELENI 
1.Zapewnienie dla terenów zabudowy mieszkaniowej odległości w linii prostej nie większej niż 1000 m - 
    do parku o powierzchni nie mniejszej niż 3 ha lub terenów otwartych.
2.Zachowanie niezabudowanych odcinków dolin rzecznych jako wolnych od zabudowy.
3.Ograniczenie możliwości intensyfikacji zabudowy na zainwestowanych odcinkach dolin rzecznych.
4.Zwiększanie udziału zieleni, w szczególności drzew i krzewów, w pasach drogowych.

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

WYSOKOŚĆ NOWEJ ZABUDOWY
Maksymalna wysokość zabudowy - nie wyżej niż 21 m, z dopuszczeniem przewyższeń ze względów uzasadnio-
nych kompozycyjnie – nie wyżej niż 25 m, z zastrzeżeniem:
   zabudowy wzdłuż korytarzy drogowych o szerokości od 25 m do 35 m w liniach rozgraniczających  
                       zawierających ulicę o klasie technicznej minimum zbiorczej (Z) – nie wyżej niż 25 m, z dopuszczeniem
                       przewyższeń ze względów uzasadnionych kompozycyjnie – nie wyżej niż 30 m,
                       zabudowy wzdłuż korytarzy drogowych o szerokości powyżej 35 m w liniach rozgraniczających
                       zawierających ulicę o klasie technicznej minimum zbiorczej (Z) oraz od strony innych przestrzeni 
                       publicznych o szerokości powyżej 35 m – nie wyżej niż 30 m, z dopuszczeniem przewyższeń 
                       ze względów uzasadnionych kompozycyjnie – nie wyżej niż 35 m.

KOMUNIKACJA 
Budowanie systemu komunikacji poprzez: wprowadzanie nowych ciągów komunikacyjnych, hierarchizację 
i separację ruchu komunikacyjnego (ruch ogólnomiejski i lokalny), uspokajanie ruchu lokalnego (priorytet 
komunikacji pieszej, rowerowej i zbiorowej, ograniczanie ruchu samochodowego).

POLITYKA PARKINGOWA
Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla nowej zabudowy: minimum 1 miejsce parkingowe na 1 mieszkanie 
oraz minimum 15 (w strefie OWRSW) i 25 (poza tą strefą) miejsc parkingowych na 1000 m² powierzchni 
użytkowej usług.

DZIAŁANIA OPERACYJNE
1.Zapewnienie dostępności do usług podstawowych, w tym infrastruktury społecznej.
2.Zmniejszanie udziału niezagospodarowanych przestrzeni międzyblokowych poprzez ich prywatyzację 
    lub wyznaczanie nowych terenów zieleni urządzonej.
3.Niedopuszczenie do wydzieleń działek po obrysie budynków.
4.Zapewnienie terenom zabudowy mieszkaniowej dostępności do terenów zieleni urządzonej publicznej.
    

powierzchnia biologicznie czynna minimum 25%

intensywność zabudowy maksimum 1,5 (brutto do całości terenu) 

 

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej. 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – wyłącznie 
w zakresie obiektów istniejących i uzupełnienia ich układu.

KIERUNKI ZMIAN / ZASADY DZIAŁAŃ / KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW SYMBOL

E
LE

M
E

N
T

Y
   

 S
Z

C
Z

E
G

Ó
LN

E
   

 W
Y

ST
Ę

P
U

JĄ
C

E
   

 N
A

   
 O

B
SZ

A
R

Z
E

   
 J

E
D

N
O

ST
K

I



STREFA 
OGÓLNOMIEJSKA

JEDNOSTKA FUNKCJONALNO 
- PRZESTRZENNA:
TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ JEDNO - 
I WIELORODZINNEJ NISKIEJ

M2

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH

DOPUSZCZALNE

GŁÓWNE CELE POLITYKI 
PRZESTRZENNEJ
1. Podnoszenie jakości życia i zamieszka-
     nia.
2. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej 
     miasta dla budownictwa mieszkaniowe-
     go jednorodzinnego i budownictwa 
     wielorodzinnego o niskiej intensywno-
     ści.
3. Kształtowanie, porządkowanie 
     i uzupełnianie struktury przestrzennej.

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH

DOPUSZCZALNE

DOPUSZCZALNE Z OGRANICZENIAMI

CHARAKTERYSTYKA 
JEDNOSTKI:

Obszary zabudowy mieszkanio-
wej z przewagą zabudowy 
jednorodzinnej o wysokiej 
intensywności oraz z udziałem 
zabudowy wielorodzinnej 
wpisującej się w kontekst osiedli 
domów jednorodzinnych 
(niewysokie budynki o nieznacz-
nej powierzchni w obrysie 
zewnętrznym i niewielkiej ilości 
mieszkań).

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej 
do 8 mieszkań w budynku, usługowej.

Zabudowa usług handlu – jedynie o powierzchni sprzedaży 
poniżej 1000 m² .

STRUKTURA PRZESTRZENNA
Kształtowanie czytelnej, zwartej struktury przestrzennej i dopełnianie układów urbanistycznych z dbałością 
o elementy kompozycji takie jak: dominanty, osie widokowe, otwarcia, zamknięcia, narożniki.

KSZTAŁTOWANIE RELACJI Z TERENAMI SĄSIADUJĄCYMI
1.Kreowanie połączeń z układem zewnętrznym: komunikacyjnych i kompozycyjnych, w tym z terenami
    aktywnymi przyrodniczo.
2.Na granicy struktur zurbanizowanych - możliwość "kończenia" struktury zabudowy ciągiem komunikacyjnym,
    zapewniającym dostęp do terenów o dużej wartości przyrodniczej lub wysokich walorach krajobrazowych.

KSZTAŁTOWANIE ZIELENI 
1.Zapewnienie dla terenów zabudowy mieszkaniowej odległości w linii prostej nie większej niż 1000 m - 
    do parku o powierzchni nie mniejszej niż 3 ha lub terenów otwartych.
2.Zachowanie niezabudowanych odcinków dolin rzecznych jako wolnych od zabudowy.
3.Ograniczenie możliwości intensyfikacji zabudowy na zainwestowanych odcinkach dolin rzecznych.
4.Zwiększanie udziału zieleni, w szczególności drzew i krzewów, w pasach drogowych.

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

WYSOKOŚĆ NOWEJ ZABUDOWY
Maksymalna wysokość zabudowy - nie wyżej niż 12 m, z dopuszczeniem przewyższeń ze względów uzasadnio-
nych kompozycyjnie – nie wyżej niż 20 m.

STRUKTURA PODZIAŁÓW WŁASNOŚCIOWYCH
Dążenie do intensyfikacji zabudowy poprzez odpowiednią parcelację działek:
 dla zabudowy szeregowej - ok. 200 m², 
 dla zabudowy bliźniaczej - ok. 400 m²,  
 dla zabudowy wolnostojącej - ok. 600 m²,  
 dla zabudowy wielorodzinnej - ok. 1000 m².  

KOMUNIKACJA 
Realizacja układu komunikacyjnego poprzez drogi publiczne, ograniczenie obsługi obszaru za pomocą dróg 
wewnętrznych.

POLITYKA PARKINGOWA
Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla nowej zabudowy: minimum 1 miejsce parkingowe na 1 dom 
mieszkalny lub 1 mieszkanie  oraz minimum 15 (w strefie OWRSW) i 25 (poza tą strefą) miejsc parkingowych 
na 1000 m² powierzchni użytkowej usług.

DZIAŁANIA OPERACYJNE
1.Dążenie do poprawy dostępności do usług podstawowych, w tym infrastruktury społecznej (przedszkola, 
    szkoły, place zabaw, skwery).
2.Uzupełnienie dostępu do infrastruktury technicznej (mediów miejskich).
3.Dążenie do zapewnienia wysokiego standardu architektonicznego i wykończeniowego przestrzeni 
    publicznych.
4.Tworzenie obszarów o wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej dla indywidualnego budownictwa 
    mieszkaniowego.
5.Sporządzenie mpzp dla terenów wymagających zapewnienia prawidłowych warunków dla kształtowania relacji 
    układów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej o niskiej intensywności.

 

powierzchnia biologicznie czynna minimum 25%

intensywność zabudowy maksimum dla zabudowy: szeregowej-0,9, bliźniaczej-0,7,  
wolnostojącej-0,5,  wielorodzinnej-0,9 
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STRUKTURA PRZESTRZENNA
Kształtowanie czytelnej, zwartej struktury przestrzennej i dopełnianie układów urbanistycznych z dbałością 
o elementy kompozycji takie jak: dominanty, osie widokowe, otwarcia, zamknięcia, narożniki.

KSZTAŁTOWANIE PRAWIDŁOWYCH RELACJI Z TERENAMI SĄSIADUJĄCYMI
1.Kreowanie połączeń z układem zewnętrznym: komunikacyjnych i kompozycyjnych, w tym z terenami
    aktywnymi przyrodniczo.
2.Na granicy struktur zurbanizowanych - możliwość "kończenia" struktury zabudowy ciągiem komunikacyjnym,
    zapewniającym dostęp do terenów o dużej wartości przyrodniczej lub wysokich walorach 
    krajobrazowych.

KSZTAŁTOWANIE ZIELENI 
1.Zapewnienie dla terenów zabudowy mieszkaniowej odległości w linii prostej nie większej niż 1000 m - 
    do parku o powierzchni niemniejszej niż 3 ha lub terenów otwartych.
2.Zachowanie niezabudowanych odcinków dolin rzecznych jako wolnych od zabudowy. 
3.Ograniczenie możliwości intensyfikacji zabudowy na zainwestowanych odcinkach dolin rzecznych.

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

WYSOKOŚĆ NOWEJ ZABUDOWY
Maksymalna wysokość zabudowy – nie wyżej niż 10,5 m, z dopuszczeniem przewyższeń ze względów uzasad-
nionych kompozycyjnie – nie wyżej niż 20 m, z wyjątkiem obszarów położonych w granicach Parku Krajobrazo-
wego Wzniesień Łódzkich i jego otuliny, dla których ustala się maksymalną wysokość zabudowy - 9 m.

STRUKTURA PODZIAŁÓW WŁASNOŚCIOWYCH
Dążenie do uporządkowania struktury poprzez odpowiednią parcelację działek:
                  dla zabudowy szeregowej - ok. 200 m²,
                  dla zabudowy bliźniaczej - ok. 400 m²,
                  dla zabudowy wolnostojącej - ok. 600 m².

KOMUNIKACJA
Realizacja układu komunikacyjnego poprzez drogi publiczne, ograniczenie obsługi obszaru za pomocą dróg 
wewnętrznych.

POLITYKA PARKINGOWA
Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla nowej zabudowy: minimum 1 miejsce parkingowe na 1 dom 
mieszkalny.

DZIAŁANIA OPERACYJNE
1.Dążenie do poprawy dostępności do usług podstawowych, w tym infrastruktury społecznej (przedszkola,
    szkoły, place zabaw, skwery).
2.Uzupełnianie dostępu do infrastruktury technicznej (mediów miejskich).
3.Dążenie do zapewnienia wysokiego standardu architektonicznego i wykończeniowego przestrzeni 
    publicznych.
4.Tworzenie obszarów o wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej dla indywidualnego budownictwa 
    mieszkaniowego.
5.Sporządzenie mpzp dla terenów wymagających zapewnienia ochrony wartościowych układów zabudowy 
    mieszkaniowej jednorodzinnej.

W1bM3

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH

DOPUSZCZALNE

DOPUSZCZALNE Z OGRANICZENIAMI

GŁÓWNE CELE POLITYKI 
PRZESTRZENNEJ
1. Podnoszenie jakości życia i zamieszka-
     nia. 
2. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej 
     miasta dla budownictwa mieszkaniowe-
     go jednorodzinnego.
3. Kształtowanie, porządkowanie 
     i uzupełnianie struktury przestrzennej.

CHARAKTERYSTYKA 
JEDNOSTKI:

Obszary zlokalizowane 
peryferyjnie w stosunku 
do Strefy Wielkomiejskiej, 
z przewagą zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej.

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej.

1. Zabudowa usług handlu – jedynie o powierzchni sprzedaży poniżej 
    1000 m² .
2. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – wyłącznie w zakresie 
     obiektów istniejących i uzupełnienia ich układu.

powierzchnia biologicznie czynna minimum 25%

intensywność zabudowy
maksimum dla zabudowy: szeregowej-0,9, bliźniaczej-0,7,  
wolnostojącej-0,5 

STREFA 
OGÓLNOMIEJSKA

JEDNOSTKA FUNKCJONALNO 
- PRZESTRZENNA:
TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ 
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STREFA 
OGÓLNOMIEJSKA

JEDNOSTKA FUNKCJONALNO 
- PRZESTRZENNA:
TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ 
NA DUŻYCH DZIAŁKACH

M4

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH

DOPUSZCZALNE

DOPUSZCZALNE Z OGRANICZENIAMI

GŁÓWNE CELE POLITYKI 
PRZESTRZENNEJ
1. Podnoszenie jakości życia i zamieszka-
     nia. 
2. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej
     miasta dla budownictwa o charakterze 
     rezydencjonalnym.
3. Kształtowanie i porządkowanie 
     struktury przestrzennej.

CHARAKTERYSTYKA 
JEDNOSTKI:

Obszary zlokalizowane 
peryferyjnie, z przewagą 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej zlokalizowanej 
na dużych działkach.

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej. 

Zabudowa usług handlu – jedynie o powierzchni sprzedaży 
poniżej 1000 m² .

STRUKTURA PRZESTRZENNA
1.Utrzymanie istniejącej struktury przestrzennej z możliwością jej uzupełnienia.
2.Kształtowanie terenów zieleni w powiązaniu z usługami sportu i rekreacji.

KSZTAŁTOWANIE RELACJI Z TERENAMI SĄSIADUJĄCYMI
1.Kreowanie połączeń z układem zewnętrznym: komunikacyjnych i kompozycyjnych, w tym z terenami
    aktywnymi przyrodniczo.
2.Na granicy struktur zurbanizowanych - możliwość "kończenia" struktury zabudowy ciągiem komunikacyjnym,
    zapewniającym dostęp do terenów o dużej wartości przyrodniczej lub wysokich walorach krajobrazowych.

KSZTAŁTOWANIE ZIELENI
1.Zachowanie niezabudowanych odcinków dolin rzecznych jako wolnych od zabudowy.
2.Ograniczenie możliwości intensyfikacji zabudowy na zainwestowanych odcinkach dolin rzecznych.

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

WYSOKOŚĆ NOWEJ ZABUDOWY
Maksymalna wysokość zabudowy – nie wyżej niż 10,5 m, z wyjątkiem obszarów położonych w granicach Parku 
Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich i jego otuliny, dla których ustala się maksymalną wysokość zabudowy - 
9 m.

STRUKTURA PODZIAŁÓW WŁASNOŚCIOWYCH
Dążenie do uporządkowania struktury poprzez odpowiednią parcelację działek - powierzchnia powyżej 
1000 m², a na terenach w granicach Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich i jego otuliny - 2000 m².

KOMUNIKACJA
Realizacja układu komunikacyjnego poprzez drogi publiczne i wewnętrzne (układ podstawowy - publiczny, 
uzupełniający - wewnętrzny).

POLITYKA PARKINGOWA
Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla nowej zabudowy: minimum 1 miejsce parkingowe na 1 dom 
mieszkalny.

DZIAŁANIA OPERACYJNE
Niepożądane inwestowanie przez miasto w drogi wewnętrzne w zakresie ich wykupów, przejmowania, 
utrzymania czy uzbrajania.

powierzchnia biologicznie czynna minimum 30%

intensywność zabudowy maksimum  0,3  
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STREFA 
OGÓLNOMIEJSKA

JEDNOSTKA FUNKCJONALNO 
- PRZESTRZENNA:
TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ W UKŁADACH
ULICOWYCH

PM

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH

DOPUSZCZALNE

DOPUSZCZALNE Z OGRANICZENIAMI

GŁÓWNE CELE POLITYKI 
PRZESTRZENNEJ
1. Podnoszenie jakości życia i zamieszka-
     nia. 
2. Ochrona krajobrazu kulturowego
     dawnych układów ruralistycznych.
3. Porządkowanie istniejącej struktury 
     przestrzennej.

CHARAKTERYSTYKA 
JEDNOSTKI:

Obszary o rodowodzie głównie 
ruralistycznym, zlokalizowane 
peryferyjnie i rozmieszczone 
wzdłuż istniejących ulic 
podmiejskich. Charakteryzują 
się tradycyjnymi dla fizjonomii 
wsi cechami rozplanowania 
i sposobem sytuowania 
zabudowy.

Tereny zabudowy zagrodowej wraz z obsługą produkcji rolnej, 
mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej.

Zabudowa usług handlu – jedynie o powierzchni sprzedaży 
poniżej 1000 m² .

STRUKTURA PRZESTRZENNA
1.Utrzymanie i kontynuacja istniejącej struktury przestrzennej i form zabudowy, z możliwością jej uzupełnienia.
2.Dopuszczenie drugiego pasa zabudowy na zapleczu istniejących budynków usytuowanych wzdłuż ulic.
3.Niwelowanie potencjalnych konfliktów przestrzennych poprzez kształtowanie prawidłowych relacji 
    pomiędzy zabudową związaną z produkcją rolną a zabudową mieszkaniową.

KSZTAŁTOWANIE  RELACJI Z TERENAMI  SĄSIADUJĄCYMI
1.Określenie granicy pomiędzy terenami zurbanizowanymi a niezurbanizowanymi.
2.Obowiązek wyznaczenia linii zabudowy od strony terenów aktywnych przyrodniczo.

KSZTAŁTOWANIE ZIELENI
1.Zachowanie niezabudowanych odcinków dolin rzecznych jako wolnych od zabudowy.
2.Ograniczenie możliwości intensyfikacji zabudowy na zainwestowanych odcinkach dolin rzecznych.

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

WYSOKOŚĆ NOWEJ ZABUDOWY
Maksymalna wysokość zabudowy – nie wyżej niż 10,5 m, z wyjątkiem obszarów położonych w granicach Parku 
Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich i jego otuliny, dla których ustala się maksymalną wysokość zabudowy -
9 m.

POLITYKA PARKINGOWA
Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla nowej zabudowy: minimum 1 miejsce parkingowe na 1 dom 
mieszkalny.

DZIAŁANIA OPERACYJNE
1.Sporządzenie mpzp w celu ochrony przed przekształceniami zachowanych układów ruralistycznych dawnych
    wsi.
2.Prowadzenie infrastruktury technicznej ograniczone do dróg publicznych.
3.Niepożądane inwestowanie przez miasto w drogi wewnętrzne w zakresie ich wykupów, przejmowania, 
    utrzymania czy uzbrajania. 

powierzchnia biologicznie czynna minimum 20%

intensywność zabudowy maksimum 0,4  
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STREFA 
OGÓLNOMIEJSKA

JEDNOSTKA FUNKCJONALNO 
- PRZESTRZENNA:
TERENY ZABUDOWY 
USŁUGOWEJ

U

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH
DOPUSZCZALNE

DOPUSZCZALNE Z OGRANICZENIAMI

GŁÓWNE CELE POLITYKI 
PRZESTRZENNEJ
1. Budowanie roli Łodzi jako centralnego 
     miasta regionu poprzez zwiększanie 
     udziału funkcji metropolitalnych, tj. usług 
     wyższego rzędu obsługujących mieszkań-
     ców przyległych gmin i województwa.
2. Porządkowanie i uzupełnianie struktury
     przestrzennej.
3. Zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej 
     miasta, w tym wzmacnianie istniejących 
     funkcji usługowych.
4. Podnoszenie jakości życia mieszkańców
     miasta i regionu poprzez zapewnienie 
     dostępu do usług wyższego rzędu.

CHARAKTERYSTYKA 
JEDNOSTKI:
Obszary usługowe, w tym usług 
ponadlokalnych, istotne ze względu 
na pełnienie funkcji obsługi 
mieszkańców miasta i regionu 
metropolitalnego, a także skupiające 
miejsca pracy. W obszarach tych 
zlokalizowane są m.in. obiekty 
reprezentacyjne, wyróżniające się 
w krajobrazie miasta: kampusy 
uczelni wyższych, szpitale, placówki 
kultury, obiekty sportowe, obiekty 
kultu religijnego oraz innych usług 
wyższego rzędu.

Tereny zabudowy usługowej, obiekty zamieszkania zbiorowego, zabudowy 
związanej z przedsięwzięciami realizowanymi w ramach działalności uczelni 
wyższych,  ośrodków naukowo-badawczych, lotniska, tereny obsługi komunikacji
o znaczeniu ponadlokalnym. 

1. Tereny zabudowy produkcyjnej - wyłącznie dla produkcji bazującej na nowych, 
     wysokospecjalistycznych technologiach z wykluczeniem przedsięwzięć mogących 
     znacząco oddziaływać na środowisko.
2. Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej – wyłącznie w zakresie 
     obiektów istniejących i uzupełnienia ich układu.
3. Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²  we wskazanych 
    na rysunku 18 i załączniku nr 13 do uchwały lokalizacjach. 
4. W terenie oznaczonym symbolem U* położonym w rejonie ul. Opolskiej i ul. Adama 
     Hanuszkiewicza dopuszcza się realizację nowego schroniska dla zwierząt.
5. W terenach oznaczonych symbolem U*: teren pomiędzy ul. Warszawską, 
     ul. Tęczową, ul. Góralską, ul. Strykowską i terenami kolejowymi; teren między 
     ul. Maratońską, projektowanym przedłużeniem ul. ks. Jerzego Popiełuszki a torami 
     kolejowymi; teren CKD UM - wskazuje się na potrzebę zapewnienia dużego udziału 
     zieleni w zagospodarowaniu.
6.W terenie oznaczonym symbolem U* położonym między ul. św. Teresy od Dzieciątka 
   Jezus, ul. Pojezierską i al. Włókniarzy wskazuje się na potrzebę zachowania funkcji 
   sportowo - rekreacyjno - wystawienniczych.
     

STRUKTURA PRZESTRZENNA 
1.Kształtowanie czytelnej, zwartej struktury przestrzennej i dopełnianie układów urbanistycznych z dbałością 
    o elementy kompozycji takie jak: dominanty, osie widokowe, otwarcia, zamknięcia, narożniki.
2.Sytuowanie frontów zabudowy wzdłuż przestrzeni publicznych.
3.Kształtowanie struktury przestrzennej uwypuklające i wzmacniające znaczenie istniejących obiektów 
    w strukturze miasta, w szczególności obiektów o funkcjach ponadlokalnych poprzez:
 porządkowanie terenów: wyznaczanie przestrzeni publicznych, ciągów publicznych - dojść 
                     do budynków,
 tworzenie elementów identyfikacji przestrzennej zwiększających czytelność i dostępność terenów
                     usług dla pieszych oraz w przestrzeni miejskiej (określenie i ochrona przed zabudową
                     przedpola budynku).
4.W obszarach monofunkcyjnych kompleksów zabudowy przeprowadzenie przekształceń funkcjonalnych 
    mające na celu harmonijne włączenie obszarów w strukturę miasta poprzez mieszanie i dodawanie funkcji, 
    umożliwiające funkcjonowanie w cyklu dobowym. 
5.Zapewnienie dostępu dla użytkowników:
 do komunikacji zbiorowej aglomeracyjnej i miejskiej w formie czytelnych i bezpiecznych dojść 
                     do przystanków, węzłów przesiadkowych,
 do infrastruktury rowerowej,
 do przestrzeni wspólnych.

KSZTAŁTOWANIE ZIELENI
1.Zachowanie niezabudowanych odcinków dolin rzecznych jako wolnych od zabudowy. 
2.Ograniczenie możliwości intensyfikacji zabudowy na zainwestowanych odcinkach dolin rzecznych.
3.Zwiększenie udziału zieleni, w szczególności drzew i krzewów, w pasach drogowych.

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

WYSOKOŚĆ NOWEJ ZABUDOWY
Maksymalna wysokość zabudowy - nie wyżej niż 25 m, z dopuszczeniem przewyższeń ze względów uzasadnio-
nych kompozycyjnie – nie wyżej niż 30 m, z zastrzeżeniem zabudowy wzdłuż korytarzy drogowych o szerokości 
powyżej 35 m w liniach rozgraniczających zawierających ulicę o klasie technicznej minimum zbiorczej (Z) oraz 
od strony innych przestrzeni publicznych o szerokości powyżej 35 m - nie wyżej niż 30 m, z dopuszczeniem 
przewyższeń ze względów uzasadnionych kompozycyjnie – nie wyżej niż 35 m.
 
KOMUNIKACJA
1.Zapewnienie dobrej dostępności komunikacyjnej.
2.Zapewnienie obsługi terenów za pomocą układu podstawowego - publicznego oraz uzupełniającego z dróg 
    wewnętrznych.

POLITYKA PARKINGOWA
Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla nowej zabudowy: minimum 15 (w strefie OWRSW) i 25 (poza tą 
strefą) miejsc parkingowych na 1000 m² powierzchni użytkowej usług. 
Dopuszcza się zmniejszenie wskazanego parametru o 20% w przypadku dostępności do przystanku tramwajo-
wego lub autobusowego w odległości do 400 m.

DZIAŁANIA OPERACYJNE
Dążenie do zapewnienia wysokiego standardu architektonicznego i wykończenia przestrzeni publicznych.

powierzchnia biologicznie czynna minmum 15%
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intensywność zabudowy maksimum 2,0 (brutto do całości terenu)



GŁÓWNE CELE POLITYKI 
PRZESTRZENNEJ
1. Zwiększanie atrakcyjności inwestycyj-
     nej miasta.
2. Porządkowanie, uzupełnianie i kreacja 
     nowej struktury przestrzennej.
3. Koncentracja obszarów o potencjalnej 
     uciążliwości wraz z kształtowaniem 
     poprawnych relacji terenów z obszarami 
     sąsiednimi.

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH

DOPUSZCZALNE

DOPUSZCZALNE Z OGRANICZENIAMI

CHARAKTERYSTYKA 
JEDNOSTKI:

Obszary pełniące kluczową rolę 
dla rozwoju gospodarczego 
Łodzi, zlokalizowane w większo-
ści w południowej części miasta, 
rozmieszczone głównie wzdłuż 
szlaku kolei obwodowej, przy 
trasach wylotowych lub przylega-
jące do Portu Lotniczego 
im. Władysława Reymonta.

STREFA 
OGÓLNOMIEJSKA

JEDNOSTKA FUNKCJONALNO 
- PRZESTRZENNA:
TERENY AKTYWNOŚCI 
GOSPODARCZEJ O OGRANICZONEJ
UCIĄŻLIWOŚCI

AG1 STRUKTURA PRZESTRZENNA
1.Połączenie z zewnętrznym miejskim układem drogowym i włączenie do krajowej sieci komunikacyjnej.
2.Tworzenie układu kompozycyjno-komunikacyjnego zapewniającego dobrą dystrybucję terenów i ich obsługę.
3.Nakaz odprowadzania ścieków z terenów inwestycyjnych do miejskiej kanalizacji sanitarnej oraz realizacji
    dróg zapewniających sprawną obsługę komunikacyjną obszaru.

KSZTAŁTOWANIE RELACJI Z TERENAMI SĄSIADUJĄCYMI
Ograniczenie negatywnego wpływu terenów aktywności gospodarczej na sąsiadującą zabudowę mieszkaniową 
i kształtowanie krajobrazu poprzez m.in.:
 strefowanie zabudowy na styku z istniejącymi funkcjami chronionymi akustycznie, m.in. poprzez
                    lokalizowanie zabudowy usługowej w obszarach bezpośrednio przyległych do zabudowy mieszkanio-
                     wej (pomiędzy zabudową mieszkaniową a produkcyjną),
 tworzenie pasów ochronnych, w tym zieleni izolacyjnej (w postaci  wielopiętrowej zieleni izolacyjnej, 
                     o minimalnej szerokości kilkunastu metrów),
 tworzenie granic przestrzennych (np. droga o odpowiedniej szerokości),
 organizację obsługi komunikacyjnej w sposób ograniczający potencjalną uciążliwość (w tym zakłóce-
                     nia w płynności ruchu, hałas, zanieczyszczenie powietrza).

KSZTAŁTOWANIE ZIELENI 
1.Zwiększenie udziału zieleni, w szczególności drzew i krzewów, w pasach drogowych.
2.W terenie oznaczonym symbolem AG1* położonym między ul. Chocianowicką a drogą krajową nr 14 
    wskazuje się na potrzebę wyłączenia z zabudowy terenu łąk i zadrzewień oraz stanowiska bociana białego  
    przy ul. Chocianowickiej 66 i 66a.

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

WYSOKOŚĆ NOWEJ ZABUDOWY
Maksymalna wysokość zabudowy – nie wyżej niż 21 m, z możliwością podwyższenia dla elementów technicz-
nych lub części budynków związanych z procesem technologicznym.

KOMUNIKACJA
1.Zapewnienie dobrej dostępności komunikacyjnej.
2.Zapewnienie obsługi terenów za pomocą układu podstawowego - publicznego oraz uzupełniającego z dróg 
    wewnętrznych.
3.Dla terenu oznaczonego symbolem AG1*, położonego między ul. Brzezińską a projektowaną obwodnicą
    osiedla Nowosolna w rejonie zjazdu z autostrady A1, ustala się obsługę komunikacyjną wyłącznie z obwodni-
    cy osiedla Nowosolna.

POLITYKA PARKINGOWA
1.Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla nowej zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów: minimum
    20 (w strefie OWRSW) i 25 (poza tą strefą) miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych. 
2.Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla nowej zabudowy usługowej: minimum 15 (w strefie OWRSW) 
   i 25 (poza tą strefą) miejsc parkingowych na 1000 m² powierzchni użytkowej.
3.Dopuszcza się zmniejszenie wskazanego parametru o 20% dla zabudowy usługowej oraz o 40% dla zabudo-
    wy produkcyjnej, składów i magazynów, w przypadku dostępności do przystanku tramwajowego lub autobu-
    sowego w odległości do 400 m.

DZIAŁANIA OPERACYJNE
Uzbrajanie terenów proporcjonalnie do stopnia zainwestowania i zagospodarowania.

powierzchnia biologicznie czynna minimum 10%

Tereny zabudowy przemysłowej, usługowej, składy, magazyny, centra 
logistyczne, z wykluczeniem przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko, tereny obsługi komunikacji o znaczeniu 
ponadlokalnym.

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz usługowej o funkcjach 
      chronionych akustycznie – wyłącznie w zakresie obiektów istniejących i uzupełnienia 
      ich układu.
2. Dla terenu oznaczonego symbolem AG1* położonego na Janowie – między 
     ul. Rokicińską, ul. Augustów i ul. Janowską dopuszcza się możliwość użytkowania 
     na cele produkcji ogrodniczej.
3. Dla terenu oznaczonego symbolem AG1* położonego przy ul. Brzezińskiej 
     między ul. Listopadową a ul.  Okulską dopuszcza się alternatywnie zagospodarowanie  
     na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (RW).
4. Dla terenu oznaczonego symbolem AG1* położonego w sąsiedztwie zabudowy 
     mieszkaniowej przy ul. Chłodnikowej między istniejącymi zakładami przemysłowymi 
     a terenami kolejowymi wyklucza się możliwość przeznaczenia na tereny zabudowy 
     przemysłowej.
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intensywność zabudowy maksimum 1,0 (brutto do całości terenu)



GŁÓWNE CELE POLITYKI 
PRZESTRZENNEJ
1. Zwiększanie atrakcyjności inwestycyj-
     nej miasta.
2. Porządkowanie, uzupełnianie i kreacja 
     nowej struktury przestrzennej.
3. Koncentracja obszarów o potencjalnej 
     uciążliwości wraz z kształtowaniem 
     poprawnych relacji terenów z obszarami 
     sąsiednimi.

CHARAKTERYSTYKA 
JEDNOSTKI:

Obszary pełniące kluczową rolę 
dla rozwoju gospodarczego 
miasta, o znacznych powierzch-
niach i homogenicznym zagospo-
darowaniu, w tym dawne 
dzielnice przemysłowe Teofilowa 
i Dąbrowy. Usytuowane peryfe-
ryjnie w stosunku do Strefy 
Wielkomiejskiej, zlokalizowane 
w sąsiedztwie tras komunikacyj-
nych i szlaków kolejowych.

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH

DOPUSZCZALNE

DOPUSZCZALNE Z OGRANICZENIAMI

STREFA 
OGÓLNOMIEJSKA

JEDNOSTKA FUNKCJONALNO 
- PRZESTRZENNA:
TERENY AKTYWNOŚCI 
GOSPODARCZEJ O ZNACZNEJ
UCIĄŻLIWOŚCI

AG2 STRUKTURA PRZESTRZENNA
1.Połączenie z zewnętrznym miejskim układem drogowym i włączenie do krajowej sieci komunikacyjnej.
2.Tworzenie układu kompozycyjno-komunikacyjnego zapewniającego odpowiednią dystrybucję terenów 
    i ich obsługę.
3.Nakaz odprowadzania ścieków z terenów inwestycyjnych do miejskiej kanalizacji sanitarnej oraz realizacji
    dróg zapewniających sprawną obsługę komunikacyjną obszaru.

KSZTAŁTOWANIE RELACJI Z TERENAMI SĄSIADUJĄCYMI
Ograniczenie negatywnego wpływu terenów aktywności gospodarczej na sąsiadującą zabudowę mieszkaniową 
i kształtowanie krajobrazu poprzez m.in.:
 strefowanie zabudowy na styku z istniejącymi funkcjami chronionymi akustycznie, m.in. poprzez
                    lokalizowanie zabudowy usługowej w obszarach bezpośrednio przyległych do zabudowy mieszkanio-
                     wej (pomiędzy zabudową mieszkaniową a produkcyjną),
 tworzenie pasów ochronnych, w tym zieleni izolacyjnej (w postaci  wielopiętrowej zieleni izolacyjnej, 
                     o minimalnej szerokości kilkunastu metrów),
 tworzenie granic przestrzennych (np. droga o odpowiedniej szerokości),
 organizację obsługi komunikacyjnej w sposób ograniczający potencjalną uciążliwość (w tym zakłóce-
                     nia w płynności ruchu, hałas, zanieczyszczenie powietrza).

KSZTAŁTOWANIE ZIELENI 
Zwiększenie udziału zieleni w szczególności drzew i krzewów w pasach drogowych.

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

WYSOKOŚĆ NOWEJ ZABUDOWY
Maksymalna wysokość zabudowy – nie wyżej niż 21 m, z możliwością podwyższenia dla elementów technicz-
nych lub części budynków związanych z procesem technologicznym.

KOMUNIKACJA
1.Zapewnienie dobrej dostępności komunikacyjnej.
2.Zapewnienie obsługi terenów za pomocą układu podstawowego - publicznego oraz uzupełniającego z dróg 
    wewnętrznych.

POLITYKA PARKINGOWA
1.Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla nowej zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów: minimum
    20 (w strefie OWRSW) i 25 (poza tą strefą) miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych. 
2.Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla nowej zabudowy usługowej: minimum 15 (w strefie OWRSW) 
   i 25 (poza tą strefą) miejsc parkingowych na 1000 m² powierzchni użytkowej.
3.Dopuszcza się zmniejszenie wskazanego parametru o 20% dla zabudowy usługowej oraz o 40% dla zabudo-
    wy produkcyjnej, składów i magazynów, w przypadku dostępności do przystanku tramwajowego lub autobu-
    sowego w odległości do 400 m.

DZIAŁANIA OPERACYJNE
Uzbrajanie terenów proporcjonalnie do stopnia zainwestowania i zagospodarowania.

Tereny zabudowy przemysłowej, usługowej, składy, magazyny, 
centra logistyczne, tereny obsługi komunikacji o znaczeniu ponadlokalnym.

Tereny zabudowy usługowej o funkcjach chronionych akustycznie – 
wyłącznie w zakresie obiektów istniejących i uzupełnienia ich układu.
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powierzchnia biologicznie czynna minimum 5%

 

intensywność zabudowy maksimum 1,0 (brutto do całości terenu)



Przeznaczenie nie kolidujące z funkcją lotniska.

KL

DOPUSZCZALNE

DOPUSZCZALNE Z OGRANICZENIAMI

Tereny obiektów i urządzeń związanych z funkcjonowaniem lotniska.
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STREFA 
OGÓLNOMIEJSKA

JEDNOSTKA FUNKCJONALNO 
- PRZESTRZENNA:
 TEREN LOTNISKA

GŁÓWNE CELE POLITYKI 
PRZESTRZENNEJ
Stworzenie warunków dla funkcjonowa-
nia i rozwoju Portu Lotniczego Łódź im. 
Władysława Reymonta w celu:
- zapewnienia ponadlokalnych powiązań 
  komunikacyjnych miasta w zakresie
  przewozów pasażerskich,
- podniesienia atrakcyjności inwestycyj-
   nej miasta poprzez rozwój lotniczego
   transportu ładunków (cargo).

CHARAKTERYSTYKA 
JEDNOSTKI:

Zlokalizowany w południowo-za-
chodniej części miasta obszar 
obejmujący Port Lotniczy Łódź 
im. Władysława Reymonta 
w docelowych granicach lotniska 
(określonych w procedowanej 
w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego 
zmianie dokumentacji rejestra-
cyjnej lotniska,  wg stanu 
na czerwiec 2017).

STRUKTURA PRZESTRZENNA 
1. Zagospodarowanie zgodne z przepisami odrębnymi.
2. Wytworzenie sprawnych powiązań drogowych i kolejowych lotniska z centrum miasta, dworcem 
     Łódź Fabryczna oraz z drogami ekspresowymi i autostradami.

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH



STRUKTURA PRZESTRZENNA I KRAJOBRAZ
1.Zakaz wprowadzania funkcji i sposobów zagospodarowania mogących wpłynąć na pogorszenie walorów 
   przyrodniczo-krajobrazowych, z uwzględnieniem zakazów określonych w obowiązujących przepisach 
   dla obszarów objętych ochroną prawną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
2.Kontynuacja rolniczego sposobu użytkowania terenów przede wszystkim:
 w granicach Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich i w jego otulinie,
 w obrębie zwartych kompleksów gleb o wysokiej przydatności rolniczej (gleby klas bonitacyjnych 
                    II-IV), 
 na obszarach zachowanych cennych wiejskich układów osadniczych.
3.Dopuszczenie przekształcenia gruntów rolnych w tereny o innym użytkowaniu takie jak:
 lasy, 
 agroturystyka, turystyka, rekreacja,
 produkcja energii ze źródeł odnawialnych (z uwzględnieniem ustaleń dotyczących rozmieszczenia
                     urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych zawartych w części tekstowej 
                     „Studium (...). Kierunki rozwoju” (załącznik Nr 12 do uchwały),
                     ogrody działkowe,
 parki i inne tereny zieleni urządzonej.
4.Podporządkowanie funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych walorom przyrodniczym.
5.Zatrzymanie rozpoczętych procesów urbanizacji poprzez zakaz wyznaczania nowych terenów zabudowy 
    poza terenami istniejącego zainwestowania (dopuszcza się możliwość włączenia w granice tych terenów, 
    nieruchomości lub ich części położonych pomiędzy zainwestowanymi nieruchomościami, stanowiącymi 
    dopełnienie istniejących struktur zabudowy).
6.Przy rozbudowie istniejących siedlisk:
 nawiązywanie gabarytami, formą architektoniczną i detalem do tradycyjnej, zachowanej zabudowy, 
                     ochrona elementów dziedzictwa kulturowego, w tym pozostałości: dawnych cmentarzy, osad, 
                     charakterystycznych elementów rozplanowania przestrzeni oraz zabytków archeologicznych,
 zachowanie ekspozycji historycznych elementów budowlanych,
 zachowanie i kontynuowanie naturalnego charakteru obszarów (lasy, zadrzewienia i siedliska 
                     roślinne, naturalne koryta rzek oraz przebieg i zasięg dolin rzecznych),
 zachowanie niezabudowanych odcinków dolin rzecznych jako wolnych od zabudowy, 
 ograniczenie możliwości intensyfikacji zabudowy na zainwestowanych odcinkach dolin rzecznych,
 zachowanie lub wprowadzenie zieleni w bezpośrednim sąsiedztwie koryt rzecznych, odpowiadającej 
                     danemu siedlisku z użyciem gatunków rodzimych,
 minimalizowanie negatywnego oddziaływania na krajobraz obiektów kubaturowych  poprzez
                     ograniczenie zajmowanej przez nie powierzchni oraz wysokości obiektów inwentarskich do 8 m, 
                     pozostałej zabudowy do 10,5 m, z wyjątkiem obszarów położonych w granicach Parku Krajobrazowe-
                     go Wzniesień Łódzkich i jego otuliny, dla których ustala się maksymalną wysokość zabudowy - 9 m.

GŁÓWNE CELE POLITYKI 
PRZESTRZENNEJ
1. Zachowanie istniejących elementów 
     systemu przyrodniczego.
2. Zachowanie otwartego krajobrazu 
     miasta oraz jego ochrona.
3. Ochrona poszczególnych elementów 
     systemu przyrodniczego.
4. Przywrócenie walorów przyrodniczych 
     obszarom zdegradowanym.

CHARAKTERYSTYKA 
JEDNOSTKI:              

Obszary kluczowe dla systemu 
przyrodniczego, pełniące funkcje 
klimatyczne, biologiczne 
i krajobrazowe, położone 
na obrzeżach miasta, w tym 
doliny rzeczne oraz korytarze 
napowietrzające.

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH

DOPUSZCZALNE

DOPUSZCZALNE Z OGRANICZENIAMI

STREFA 
TERENY WYŁĄCZONE SPOD
ZABUDOWY

JEDNOSTKA FUNKCJONALNO 
- PRZESTRZENNA:
TERENY AKTYWNE PRZYRODNICZO,
W TYM UŻYTKOWANE ROLNICZO

O

Tereny rolne, rekreacyjno-wypoczynkowe, ogrodów działkowych, 
eksploatacji powierzchniowej kopalin.

1. Tereny zabudowy związanej z produkcją rolną - wyłącznie w zakresie 
     obiektów istniejących z możliwością rozbudowy istniejących siedlisk.
2. Tereny zabudowy mieszkaniowej wyłącznie w granicach istniejącego 
     zainwestowania.
3. Dopuszcza się możliwość realizacji inwestycji związanych z Portem 
     Lotniczym w granicach obszaru oznaczonego symbolem O*
     obejmującego potencjalne inwestycje związane z Planem Generalnym 
     Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta.
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GŁÓWNE CELE POLITYKI 
PRZESTRZENNEJ
1. Zachowanie istniejących elementów 
     systemu przyrodniczego.
2. Ochrona poszczególnych elementów 
     systemu przyrodniczego miasta.
3. Zwiększenie ilości i dostępności 
     terenów zieleni.

CHARAKTERYSTYKA 
JEDNOSTKI:

Obszary kluczowe dla systemu 
przyrodniczego, położone 
peryferyjnie, pełniące głównie 
role: klimatyczno - biologiczną, 
krajobrazową oraz rekreacyjno-
-społeczną. 

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH

DOPUSZCZALNE

DOPUSZCZALNE Z OGRANICZENIAMI

STREFA 
TERENY WYŁĄCZONE SPOD
ZABUDOWY

JEDNOSTKA FUNKCJONALNO 
- PRZESTRZENNA:
TERENY LASÓW O POWIERZCHNI
MINIMUM 3 HA

L
STRUKTURA PRZESTRZENNA I KRAJOBRAZ

1.Zachowanie istniejących kompleksów leśnych w dotychczasowym użytkowaniu wraz z ich 
    uzupełnianiem. Zaleca się dostosowywanie sadzonych gatunków drzew do warunków siedliskowych.

2.Zachowanie w dotychczasowym użytkowaniu gruntów nieleśnych posiadających walory przyrodni-
    cze (np. łąki wewnątrz i na obrzeżach kompleksów leśnych).

3.Wyznaczanie stref wejścia do lasu wyposażonych w miejsca parkingowe i infrastrukturę 
   turystyczną.

4.Wprowadzenie elementów zagospodarowania umożliwiających wypoczynek w lasach położonych 
    w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej.

5.Zatrzymanie rozpoczętych procesów urbanizacji poprzez zakaz realizacji nowej zabudowy 
    niezwiązanej z gospodarką leśną poza terenami istniejącego zainwestowania.
 

 

1. Zabudowa związana z gospodarką leśną.
2. Tereny zieleni urządzonej w formie tzw. parków leśnych -
     w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej.
3. Tereny zabudowy mieszkaniowej wyłącznie w granicach istniejącego 
     zainwestowania.
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Tereny lasów i zalesień.
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6. Minimalizowanie negatywnego oddziaływania na krajobraz obiektów kubaturowych, ograniczenie 
      ich wysokości do 8 m.   

7.Ochrona elementów dziedzictwa kulturowego, w tym pozostałości: dawnych cmentarzy, osad, 
    charakterystycznych elementów rozplanowania przestrzeni oraz zabytków archeologicznych.



GŁÓWNE CELE POLITYKI 
PRZESTRZENNEJ
1. Zachowanie istniejących elementów 
     systemu przyrodniczego.
2. Poprawa jakości zamieszkania 
     w terenach sąsiednich.
3. Poprawa warunków klimatycznych 
     miasta.

CHARAKTERYSTYKA 
JEDNOSTKI:

Obszary dopełniające system 
przyrodniczy, pełniące rolę 
rekreacyjno-społeczną 
i klimatyczno-biologiczną. 
Charakteryzują się one równo-
miernym rozkładem na terenie 
całego miasta oraz regularną 
lub krajobrazową strukturą 
przestrzenną.

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH

DOPUSZCZALNE

DOPUSZCZALNE Z OGRANICZENIAMI

STREFA 
TERENY WYŁĄCZONE SPOD
ZABUDOWY

JEDNOSTKA FUNKCJONALNO 
- PRZESTRZENNA:
TERENY ZIELENI  URZĄDZONEJ 
O POWIERZCHNI MINIMUM 3 HA 
I DOLIN RZECZNYCH W STREFIE
ZURBANIZOWANEJ 

Z
STRUKTURA PRZESTRZENNA I KRAJOBRAZ

1.Włączenie wszystkich istniejących i projektowanych terenów zieleni urządzonej w system
   przestrzeni publicznie dostępnych.

2.Zapewnienie dobrej dostępności komunikacyjnej: pieszej, rowerowej, transportu zbiorowego 
    oraz samochodowej.

3.Zagospodarowanie terenów z niewielkim udziałem obiektów kubaturowych, minimalizowanie 
    ich negatywnego oddziaływania na krajobraz, ograniczenie ich wysokości do 10,5 m, z wyjątkiem  
    terenu  ogrodu botanicznego i ogrodu zoologicznego, gdzie dopuszcza się lokalizowanie nowej 
    zabudowy o parametrach dostosowanych do programu funkcjonalnego tych obiektów.

4.Zachowanie niezabudowanych odcinków dolin rzecznych jako wolnych od zabudowy. 

5.Realizacja zaplecza parkingowego wyłącznie w sposób niekolidujący z walorami 
    przyrodniczymi.

6.Wprowadzenie regulacji w zakresie zasad kompozycji oraz elementów wyposażenia w celu 
    zapewnienia wysokiej jakości, czytelności, funkcjonalności i estetyki przestrzeni.

7.Ochrona elementów dziedzictwa kulturowego, w tym pozostałości: dawnych cmentarzy, osad, 
    charakterystycznych elementów rozplanowania przestrzeni oraz zabytków archeologicznych.

8.Zapewnienie dużego udziału zieleni wysokiej.

Tereny zieleni, usług wypoczynku, rekreacji, sportu. 

1. Tereny usług wspierających funkcje dopuszczalne: handlu o powierzchni 
     sprzedaży do 50 m², gastronomi, edukacji, kultury.
2. Tereny ogrodów działkowych – wyłącznie w zakresie ogrodów 
     istniejących i uzupełnienia ich układu.

3.Teren dawnego poligonu wojskowego „Brus” oznaczony symbolem Z* - 
    zagospodarowanie jako tzw. park leśny, z możliwością 
    wyposażenia w elementy zagospodarowania umożliwiające rekreację 
    i wypoczynek na tym obszarze.
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GŁÓWNE CELE POLITYKI 
PRZESTRZENNEJ
1. Wykorzystanie potencjału przyrodni-
     czego do stworzenia atrakcyjnej oferty 
     rekreacji i wypoczynku.
2. Zwiększenie oferty użytkowej miasta, 
     poprzez większą podaż terenów zieleni 
     o funkcjach rekreacyjnych i wypoczyn-
     kowych.
3. Ochrona poszczególnych elementów 
     systemu przyrodniczego.
4. Ochrona charakterystycznych elemen-
     tów krajobrazu miasta.
5. Ochrona krajobrazu kulturowego.

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH

DOPUSZCZALNE

DOPUSZCZALNE Z OGRANICZENIAMI

CHARAKTERYSTYKA 
JEDNOSTKI:

Obszary dopełniające system 
przyrodniczy, pełniące głównie 
rolę rekreacyjno-społeczną, 
położone peryferyjnie względem 
Strefy Wielkomiejskiej.

STREFA 
TERENY WYŁĄCZONE SPOD
ZABUDOWY

JEDNOSTKA FUNKCJONALNO 
- PRZESTRZENNA:
TERENY REKREACYJNO -
WYPOCZYNKOWE

RW STRUKTURA PRZESTRZENNA I KRAJOBRAZ

1.Zachowanie i tworzenie obszarów rekreacyjno-wypoczynkowych z dużym udziałem terenów 
   aktywnych przyrodniczo.

2.Dopuszczenie lokalizacji obiektów budowlanych związanych z funkcją rekreacyjno-wypoczynkową,
    sportową i usługami wspierającymi te funkcje, w tym niezbędnych obiektów kubaturo-
    wych. Minimalizowanie negatywnego oddziaływania na krajobraz obiektów kubaturowych, 
    ograniczenie ich wysokości do 10,5 m.

3.Zachowanie niezabudowanych odcinków dolin rzecznych jako wolnych od zabudowy. 

4.Wykorzystanie istniejących walorów krajobrazu i rzeźby terenu dla realizacji funkcji rekreacyjno-
   wypoczynkowych, w tym punktów widokowych.

5.Zapewnienie właściwej ekspozycji sylwety miasta ze wskazanych punktów widokowych.

6.Ochrona elementów dziedzictwa kulturowego, w tym pozostałości: dawnych cmentarzy, osad, 
    charakterystycznych elementów rozplanowania przestrzeni oraz zabytków archeologicznych.

7.Zapewnienie dużego udziału zieleni wysokiej.

Tereny rekreacji i wypoczynku, usług sportu, ogrodów działkowych,
tereny lokalizacji budynków rekreacji indywidualnej.

1. Tereny usług wspierających funkcje dopuszczalne: handlu o powierzchni 
     sprzedaży do 50 m², gastronomi, edukacji, kultury.
2. Tereny zabudowy mieszkaniowej wyłącznie w granicach istniejącego 
     zainwestowania. 
3. W północnej części terenu oznaczonego symbolem RW* położonego 
     między ul. Zakładową a rzeką Augustówką dopuszcza się możliwość 
    zagospodarowania terenów na cele rozbudowy cmentarza.
4.  Dopuszcza się możliwość realizacji inwestycji związanych z Portem 
     Lotniczym w granicach obszaru oznaczonego symbolem RW*
     obejmującego potencjalne inwestycje związane z Planem Generalnym 
     Portu Lotniczego Łódź im. Władysława. Reymonta.
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GŁÓWNE CELE POLITYKI 
PRZESTRZENNEJ
1. Budowa systemu przyrodniczego.
2. Poprawa jakości życia poprzez zapew-
     nienie dostępu do terenów rekreacyj-
     nych i wypoczynkowych.

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH

DOPUSZCZALNE

DOPUSZCZALNE Z OGRANICZENIAMI

CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI:
Obszary zieleni usytuowane poza Strefą 
Wielkomiejską, obecnie użytkowane jako 
rodzinne ogrody działkowe, stanowiące 
element systemu przyrodniczego miasta. 
Spełniają funkcję wypoczynkową  
i rekreacyjną dla określonej grupy 
użytkowników. Stanowią potencjalną 
rezerwę do przekształceń na tereny 
zieleni urządzonej, publicznie dostępnej 
z programem rekreacyjnym.

STREFA 
TERENY WYŁĄCZONE SPOD
ZABUDOWY

JEDNOSTKA FUNKCJONALNO 
- PRZESTRZENNA:
TERENY OGRODÓW DZIAŁKOWYCH

D

Tereny ogrodów działkowych, tereny lokalizacji budynków rekreacji indywidualnej, 
zieleni.

Tereny usług wspierających funkcje dopuszczalne w postaci obiektów rekreacji,
 wypoczynku i sportu.

GŁÓWNE CELE POLITYKI 
PRZESTRZENNEJ
1. Zachowanie obszarów pełniących 
     funkcje społeczne.
2. Spełnianie wymogów sanitarnych 
     i zaspokajanie potrzeb społecznych.
3. Ochrona krajobrazu kulturowego
     miasta.

PRZEZNACZENIE TERENÓW W JEDNOSTKACH

DOPUSZCZALNE

DOPUSZCZALNE Z OGRANICZENIAMI

CHARAKTERYSTYKA  JEDNOSTKI:

Obszary uzupełniające dla systemu 
przyrodniczego, pełniące głównie rolę 
społeczną związaną z pochówkiem 
zmarłych.

STREFA 
TERENY WYŁĄCZONE SPOD
ZABUDOWY

JEDNOSTKA FUNKCJONALNO 
- PRZESTRZENNA:
TERENY CMENTARZY

C

Tereny cmentarzy, zieleni.

Tereny usług związanych z obsługą cmentarzy.

KIERUNKI ZMIAN / ZASADY DZIAŁAŃ / KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE 
ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW
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STRUKTURA PRZESTRZENNA
1. Zachowanie i uzupełnianie struktury i zagospodarowania istniejących ogrodów 
     działkowych.
2. Dopuszczenie przekształcenia terenów ogrodów działkowych jedynie w tereny 
     zieleni publicznej z programem rekreacyjnym. Zakres przekształceń należy uściślić 
     na etapie sporządzania mpzp w oparciu o analizy docelowych potrzeb rozwojowych 
     danego obszaru.
3. Minimalizowanie negatywnego oddziaływania na krajobraz obiektów kubaturowych, 
     ograniczenie ich wysokości do 8 m.
4.Zachowanie niezabudowanych odcinków dolin rzecznych jako wolnych od zabudowy.

STRUKTURA PRZESTRZENNA
1.Zapewnienie dobrej dostępności komunikacyjnej: pieszej, rowerowej, transportu
    zbiorowego oraz samochodowej wraz z organizacją zaplecza parkingowego.
2. Kształtowanie układu funkcjonalno-kompozycyjnego w powiązaniu ze strukturą 
     przestrzenną miasta, m.in. w zakresie lokalizacji wejść, organizacji stref 
     parkingowych, lokalizacji osi kompozycyjnych i dominant przestrzennych.
3. Minimalizowanie negatywnego oddziaływania na krajobraz obiektów kubaturo-
     wych, ograniczenie ich wysokości do 8 m.
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