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1. POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU MIASTA 

Na określenie potrzeb i możliwości rozwoju miasta składają się zarówno wnioski z wszystkich 
przeprowadzonych analiz dotyczących istniejących uwarunkowań w zakresie poszczególnych elementów 
funkcjonowania miasta jak i wyniki modelowania rozwoju miasta oraz bilansowania terenów 
przeznaczonych pod zabudowę. 

1.1. Modelowanie rozwoju przestrzennego1 

Określenie kierunków polityki przestrzennej miasta w warunkach ograniczonych sił rozwojowych 
wymaga starannego wskazania priorytetów rozwoju. Postawione cele polityki planistycznej mogą 
być jednak realizowane za pomocą różnych scenariuszy rozwoju przestrzennego i konieczne jest 
przeprowadzenie wnikliwej analizy scenariuszowej konsekwencji podejmowanych przesądzeń 
planistycznych. 

Na potrzeby rozważań nad kształtem Studium skonstruowano trzy scenariusze rozwoju 
przestrzennego Łodzi oznaczone A, B i C, nazywane dalej „modelami” (Rysunek 1). Wszystkie 
rozpatrywane modele łączy polityka przyjęta wobec strefy centralnej miasta, będąca wyrazem realizacji 
idei „rozwoju do wewnątrz”, zaś kluczowym czynnikiem je różnicującym – polityka w stosunku do strefy 
obrzeżnej, wyrażona głównie w skali rezerw terenów pod zabudowę jak i ich potencjalnego charakteru. 

Jako nadrzędny priorytet rozwojowy, niezależnie od rozpatrywanego modelu, określono 
rewitalizację centrum Łodzi. Założono, że bez względu na wybór modelu cały wysiłek intelektualno-
organizacyjny miasta powinien być ukierunkowany na strefę centralną, gdzie sanacji wymagają nie tylko 
pojedyncze budynki, ale kwartały historycznej zabudowy. Śródmieście będące obszarem kluczowym 
z punktu widzenia tożsamości miasta zdefiniowano także jako istotną przestrzeń życia łodzian, 
ich mieszkania i pracy. 

Przyjęto założenie, że nowe inwestycje budowlane realizowane powinny być głównie w strefie 
centralnej, kształtując nową jakość zdegradowanej struktury historycznej zabudowy. Ukierunkowanie 
procesów inwestycyjnych na centralną część miasta pozwoli na uzyskanie nowej jakości przestrzennej, 
co stanowi ważny element niezbędny do przeprowadzenia procesu rewitalizacji. 

We wszystkich modelach szczególny priorytet nadany jest komunikacji zbiorowej, która 
ma sprawnie i efektywnie obsługiwać miasto. Śródmieście, jako główny cel podróży, wymagać będzie 
licznych usprawnień komunikacyjnych, w tym segregacji ruchu, przeniesienia ruchu tranzytowego 
czy ograniczenia dostępu dla ruchu indywidualnego, a także zwiększenia dostępności dla tramwajów – 
płynności i prędkości poruszania się. 

Ze względu na złożoność problematyki odnowy społeczno-gospodarczej śródmieścia 
oraz kosztochłonność przeprowadzenia tego procesu, rewitalizację centrum Łodzi określić można jako 
zadanie o charakterze cywilizacyjnym. 

Rezerwy obszarowe wyznaczone w poszczególnych modelach pozwoliły na oszacowanie 
ekwiwalentów liczby ludności (na podstawie gęstości zaludnienia dla danych typów zabudowy) 
oraz zobowiązań finansowych gminy związanych z uzbrojeniem terenów. Należy zaznaczyć, 
że w szacunkowych kosztach realizacji każdego modelu uwzględnione zostały nie tylko koszty urbanizacji 
nowych terenów, ale i wydatki związane z niwelacją luki cywilizacyjnej, rozumianą jako uzupełnianie 
braków wyposażenia w infrastrukturę w terenach już zurbanizowanych. Nie uwzględniono natomiast 
kosztów realizacji podstawowego układu komunikacyjnego miasta, modernizacji ulic oraz kosztów 
rewitalizacji, które jak założono są stałe w każdym modelu. Pominięto także kwotę ewentualnych 
roszczeń odszkodowawczych, których oszacowanie wymaga uprzedniego przyjęcia ustaleń w zakresie 
planowanej funkcji terenów. 

                                                                    
1 Modelowanie rozwoju przestrzennego miasta zostało wykonane w pierwszej połowie 2015 roku. 
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Wartość kosztów urbanizacji oszacowano dzięki ocenie skali i kosztów potrzeb infrastrukturalnych, 
wykorzystując m.in. wyniki analiz skutków finansowych sporządzanych miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego.  

 

Rysunek 1 Wariantowe modele rozwoju przestrzennego miasta 

Źródło: opracowanie własne. 

Model według Studium 2010 

Model miasta zapisany na kartach Studium 2010 zapewnia podaż terenów inwestycyjnych 
na poziomie 18%, co stanowi ekwiwalent 200-250 tys. mieszkańców. Nowe tereny rozwojowe 
usytuowane są poza strefa centralną, ich urbanizacja wymaga znacznych nakładów finansowych 
po stronie miasta (Rysunek 2). 

Umożliwienie swobodnego rozwoju miasta w jego peryferyjnych lokalizacjach jest równoznacznie 
z akceptacją procesu suburbanizacji. 

 

Rysunek 2 Zestawienie istniejącej zabudowy i terenów inwestycyjnych wskazanych w Studium 2010 

Źródło: opracowanie własne. 

Miasto ściśle zwarte (model restrykcyjny) 

W modelu A poza centralną strefą miasta podaż nowych terenów inwestycyjnych jest ograniczona 
w sposób restrykcyjny, w szczególności dla nowej zabudowy jedno i wielorodzinnej. Tereny 
niezabudowane w strefie zewnętrznej miasta utrzymane są jako otwarte i podlegają ochronie. 
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Na obszarach istniejących osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych peryferyjnie w stosunku do Strefy 
Wielkomiejskiej dąży się do podniesienia jakości przestrzenni zagospodarowanej, z wykluczeniem 
jej ekspansji. Przy lokalizowaniu nowych inwestycji budowlanych przyjęto priorytet dopełniania 
zabudowy na terenach pozostających w zasięgu już istniejącej infrastruktury technicznej. 

Model A realizuje strategię koncentracji inwestycji w ścisłym centrum miasta poprzez znaczące 
ograniczenie terenów rozwojowych poza koleją obwodową i skupianie inwestycji publicznych w rejonie 
śródmieścia (Rysunek 3). 

 

Rysunek 3 Model A rozwoju przestrzennego miasta 

Źródło: opracowanie własne. 

Chłonność nowych terenów została oszacowana na ekwiwalent około 10-40 tys. mieszkańców 
i uzyskana jest za sprawą uzupełniania istniejących struktur zurbanizowanych. Koszt realizacji bazowej 
infrastruktury wynosi około 1,3 mld zł przy wypełnieniu całości rezerw, zaś jego zasadniczą częścią 
są obciążenia finansowe związane z uzupełnianiem braków podstawowego uzbrojenia terenów 
już zurbanizowanych. Wydatek ten jest jednak niezbędny do osiągnięcia współczesnego standardu 
cywilizacyjnego (Tabela 1). 

Tabela 1 Szanse i ryzyka Modelu A 

SZANSE I ZAGROŻENIA MODEL A OCENA 

Szanse realizacji polityki 
„powrotu do miasta” 

Kształtowanie bardzo zwartej struktury przestrzennej miasta 
oraz maksymalne dopełnienie struktur – bardzo duża intensywność 
użytkowania terenów w centrum 

++ 

Szanse odnowy śródmieścia 
(historyczne dziedzictwo 
przemysłowe) 

Ukierunkowana odnowa centrum miasta poprzez rewitalizację, 
przywrócenie funkcjonalności historycznego rdzenia miasta – Strefy 
Wielkomiejskiej wraz z jej otoczeniem 

++ 

Efektywność użytkowania 
infrastruktury publicznej 
(drogi i sieci)  

Duże skupienie mieszkańców w zwartej strefie zurbanizowanej 
miasta zapewnia wysoką efektywność wykorzystania infrastruktury 
technicznej miasta 

++ 

Koszt publiczny – 
infrastruktura 

Niskie koszty bieżącego utrzymania sieci infrastruktury technicznej 
miasta 

niski 

Koszt publiczny – 
odszkodowania 

Ryzyko konieczności pokrycia roszczeń odszkodowawczych 
związane z polityką planowanego wycofywania się z terenów 
urbanizujących się lub o przyznanych prawach zabudowy 

wysokie 
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Swoboda inwestycyjna Ograniczenie swobody inwestycyjnej na znacznej powierzchni 
obszaru miasta, brak rozbudowanej oferty nowych terenów 
inwestycyjnych poza centrum miasta 

-- 

Wpływ na środowisko 
przyrodnicze 

Wzmocnienie struktury systemu przyrodniczego miasta poza strefą 
ścisłego centrum miasta, ale pogorszenie warunków 
środowiskowych w centrum – wzrost kumulacji hałasu 
oraz zanieczyszczeń powietrza 

+- 

Odbiór społeczny 
krótkoterminowy 

Negatywny – ryzyko wzrostu odpływu mieszkańców i inwestorów 
na rzecz gmin ościennych w wyniku niedostatecznego 
zróżnicowania oferty inwestycyjnej i ograniczenia swobody 
inwestycyjnej na znacznej części terenów w granicach miasta 

-- 

Odbiór społeczny 
długoterminowy 

Pozytywny, ale tylko w wyniku długoterminowych procesów 
efektywnej rewitalizacji centrum miasta 

+- 

Podstawowy koszt uzbrojenia 
terenów przeznaczonych 
do urbanizacji w mld zł 

 
1,3 

Źródło: opracowanie własne. 

Dzięki radykalnej polityce hamowania rozwoju miasta poza centrum wybór modelu A przyniósłby 
wymierne oszczędności w zakresie kosztów realizacji bazowej infrastruktury technicznej, 
nie zapewniałby jednak możliwości dostarczenia różnorodnych ofert inwestycyjnych w mieście. 

Miasto ukierunkowane 

W modelu B także przyjęto zasadę zawężenia terenów inwestycyjnych, jednak oprócz wskazania 
lokalizacji uzupełnień zabudowy w istniejących strukturach wyznaczono także niewielką ilość nowych 
obszarów z przeznaczeniem pod urbanizację. Całkowita chłonność terenów została oszacowana 
na ekwiwalent 40-60 tys. mieszkańców, a szacunkowy koszt realizacji bazowej infrastruktury wyniósł 
2,3 mld zł. (Rysunek 4). 

 

Rysunek 4 Model B rozwoju przestrzennego miasta 

Źródło: opracowanie własne. 

Model B oprócz priorytetu przeprowadzenia rewitalizacji centrum miasta, uznaje potrzebę 
zapewnienia różnorodnej oferty terenów inwestycyjnych w skali miasta. Poza strefą centralną 
wyznaczone zostaną nowe tereny do objęcia urbanizacją, jednak wyłącznie w oparciu o zasadę racjonalnej 
gospodarki terenami pod zabudowę, to jest z dostosowaniem do rzeczywistych potrzeb rozwojowych 
i finansowych możliwości uzbrojenia terenu.  
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W modelu B nowe tereny pod zabudowę wyznaczono na podstawie analizy wielu kryteriów, takich 
jak dostęp do infrastruktury, potencjalne korzyści gospodarcze czy liczba beneficjentów (Tabela 2). 

Tabela 2 Szanse i ryzyka Modelu B 

SZANSE I ZAGROŻENIA MODEL B OCENA 

Szanse realizacji polityki 
„powrotu do miasta” 

Kształtowanie zwartej struktury przestrzennej miasta, pełne 
wykorzystanie terenów obecnie zurbanizowanych poprzez 
dopełnianie struktur, duża intensywność użytkowania terenów 

++ 

Szanse odnowy śródmieścia 
(historyczne dziedzictwo 
przemysłowe) 

Odnowa centrum miasta poprzez rewitalizację, przywrócenie 
funkcjonalności historycznego rdzenia miasta – Strefy 
Wielkomiejskiej wraz z jej otoczeniem 

++ 

Efektywność użytkowania 
infrastruktury publicznej 
(drogi i sieci)  

Skupienie mieszkańców w większości na terenach zwartej strefy 
zurbanizowanej pozwoli na wysoką efektywność użytkowania 
infrastruktury publicznej 

++ 

Koszt publiczny – 
infrastruktura 

Wyższe koszty bieżącego utrzymania sieci infrastruktury 
technicznej wynikające z konieczności obsługi większego obszaru 
urbanizacji 

średni 

Koszt publiczny – 
odszkodowania 

Brak roszczeń odszkodowawczych; wszystkie tereny o przyznanych 
prawach zabudowy będą zachowane 

brak 

Swoboda inwestycyjna Ograniczenie swobody inwestycyjnej na terenach peryferyjnych, 
zwłaszcza w zakresie możliwości realizacji zabudowy na terenach 
otwartych; wskazanie terenów priorytetowych jako miejsc 
uruchomienia nowych inwestycji 

+- 

Wpływ na środowisko 
przyrodnicze 

Możliwość racjonalnego kształtowania struktury sytemu 
przyrodniczego – wytworzenie powiązań wewnątrzmiejskich 
elementów systemu ze strukturami otwartymi stref peryferyjnych 

+ 

Odbiór społeczny 
krótkoterminowy 

Negatywny odbiór w początkowym etapie planowania rozwoju 
miasta, będzie ustępował na rzecz pozytywnego, wywołanego 
widocznymi efektami poprawy funkcjonowania miasta 

+- 

Odbiór społeczny 
długoterminowy 

Pozytywny – zbilansowane traktowanie potrzeb wszystkich grup 
mieszkańców o różnorodnych preferencjach zamieszkania 

++ 

Podstawowy koszt uzbrojenia 
terenów przeznaczonych do 
urbanizacji w mld zł 

 
2,3 

Źródło: opracowanie własne. 

Model B jest wyrazem kompromisu pomiędzy potrzebami rozwojowymi miasta a oczekiwaniami 
mieszkańców czy inwestorów, przy jednoczesnym utrzymaniu szans na powodzenie procesu rewitalizacji 
centrum miasta.  

Miasto polityki swobodnej urbanizacji 

Model C oddaje politykę swobodnego rozwoju obszarów podmiejskich – akceptację dla utrzymania 
procesu suburbanizacji i dostarczenie znaczących rezerw dla realizacji potrzeb inwestycyjnych. Nowe 
tereny wyznaczono w oparciu o analizy trendów w realizacji zabudowy, uzyskiwaniu pozwoleń 
na budowę, wniosków do dokumentów planistycznych oraz decyzji o warunkach zabudowy. W modelu 
tym założono, że jego realizacja oznacza zapewnienie rezerw dla ekwiwalentu 100-150 tys. mieszkańców, 
przy kosztach realizacji infrastruktury na poziomie 3,3 mln zł (Rysunek 5). Ze względu na prognozowaną 
liczbę mieszkańców w 2030 roku, jest to scenariusz nieadekwatny do obecnego momentu rozwojowego 
i możliwości miasta – wyznaczone rezerwy najprawdopodobniej nie zostaną skonsumowane. W
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Rysunek 5 Model C rozwoju przestrzennego miasta 

Źródło: opracowanie własne. 

Model C charakteryzuje wysoka podaż terenów pod zabudowę poza centralną strefą miasta. 
Konieczność realizacji nowej infrastruktury technicznej na znacznym obszarze miasta wiąże 
się ze niebagatelnymi nakładami finansowymi, które obciążają budżet miasta oraz wpływają negatywnie 
na rewitalizację centrum miasta.  

Scenariusz ten wspiera proces suburbanizacji, choć ją ukierunkowuje. Akceptacja procesu 
przenoszenia się mieszkańców na tereny obrzeżne wiąże się także z wydatkowaniem pieniędzy 
publicznych na inwestycje zlokalizowane poza centrum miasta, przy stałym koszcie rewitalizacji strefy 
centralnej. Realizacja scenariusza swobodnej urbanizacji wiąże się z koniecznością budowy dużej ilości 
nowych dróg oraz zmierzeniem się z problemami, które wynikają z nieekonomicznej i nieefektownej 
obsługi bazującej na transporcie indywidualnym, takimi jak zanieczyszczenie środowiska czy kongestia 
ruchu (Tabela 3). 

Tabela 3 Szanse i ryzyka Modelu C 

SZANSE I ZAGROŻENIA MODEL C OCENA 

Szanse realizacji polityki 
„powrotu do miasta” 

Rozproszona struktura przestrzenna miasta (brak zwartości 
przestrzennej) – możliwy brak migracji do centrum wynikający 
z nadmiernej oferty terenów inwestycyjnych dla zabudowy 
mieszkaniowej na obrzeżach miasta 

+- 

Szanse odnowy śródmieścia 
(historyczne dziedzictwo 
przemysłowe) 

Ryzyko braku przeprowadzenia efektywnego procesu rewitalizacji 
centrum miasta wynikające z konieczności znacznego rozproszenia 
zainwestowania środków publicznych 

+- 

Efektywność użytkowania 
infrastruktury publicznej 
(drogi i sieci)  

Brak zwartości terenów zurbanizowanych będzie skutkował średnią 
efektywnością użytkowania infrastruktury publicznej; uruchomienie 
części nowych terenów inwestycyjnych będzie wiązało 
się z potrzebą budowy nowych odcinków sieci dla mniejszej grupy 
odbiorców niż w centrum miasta 

+- 

Koszt publiczny – 
infrastruktura 

Wysokie koszty bieżącego utrzymania i budowy infrastruktury 
technicznej wynikające z rozproszenia zabudowy na znaczną 
powierzchnię miasta 

wysoki 

Koszt publiczny – 
odszkodowania 

Brak roszczeń odszkodowawczych; wszystkie tereny o przyznanych 
prawach zabudowy będą zachowane 

brak 
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Swoboda inwestycyjna Zwiększenie swobody inwestycyjnej poprzez wskazanie 
do urbanizacji terenów dotychczas niezurbanizowanych poza 
centrum miasta 

+ 

Wpływ na środowisko 
przyrodnicze 

Zaburzenie funkcjonowania systemu przyrodniczego miasta; 
zabudowa części terenów obecnie współtworzących ten system 

- 

Odbiór społeczny 
krótkoterminowy 

Początkowy pozytywny odbiór związany z brakiem ograniczeń 
inwestycyjnych będzie wypierany przez negatywny powodowany 
ujemnymi efektami nadpodaży terenów rozwojowych 

+- 

Odbiór społeczny 
długoterminowy 

Negatywny związany z niską efektywnością użytkowania terenów 
przeznaczonych do urbanizacji w ramach rozproszonej struktury 
przestrzennej 

- 

Podstawowy koszt uzbrojenia 
terenów przeznaczonych do 
urbanizacji w mld zł 

 
3,3 

Źródło: opracowanie własne. 

Model C odpowiada na oczekiwania części mieszkańców i inwestorów w zakresie wyznaczania 
nowych terenów pod zabudowę, wykraczając jednak poza potrzeby rozwojowe i możliwości finansowe 
miasta. Pomimo utrzymania priorytetu rewitalizacji centrum Łodzi, istnieje wysokie ryzyko 
niepowodzenia ze względu na akceptację procesu suburbanizacji. Koszty funkcjonowania miasta 
są również wyższe niż w modelach A i B. 

Miasto niekontrolowanej urbanizacji 

Model niekontrolowanej urbanizacji opracowano jako scenariusz „ku przestrodze”. Zapewnia 
on wysoką nadpodaż terenów inwestycyjnych w wyniku akceptacji wszelkich potencjalnych zamierzeń 
inwestycyjnych. Koszt urbanizacji wszystkich terenów rozwojowych, w ramach których może zamieszkać 
około 300-400 tys. mieszkańców (około 1/2 szacowanej liczby ludności miasta w 2030 roku) wyniósł 
ponad 5,5 mld zł (Rysunek 6). 

 

Rysunek 6 Model Zagrożeniowy rozwoju przestrzennego miasta 

Źródło: opracowanie własne. 

Model Zagrożeniowy oddaje politykę braku ograniczeń w procesach urbanizacji. Rozwój miasta 
ma wymiar ilościowy (wysoka nadpodaż rezerw terenów do zainwestowania), a nie jakościowy. Procesy 
urbanizacji postępują w sposób swobodny, realizowany przez akceptację wszelkiej działalności 
inwestycyjnej i w dowolnej lokalizacji. Konsekwencją jest rozpraszanie zabudowy – odpływ ludności 
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z centrum oraz niepewność procesów odnowy śródmieścia wraz z sukcesywnym rozwojem kosztownej 
w realizacji i utrzymaniu infrastruktury (Tabela 4). 

Tabela 4 Ryzyka Modelu Zagrożeniowego 

ZAGROŻENIA 
 Rozproszona struktura przestrzenna miasta 
 Zakłócenie spójności i funkcjonowania struktury miasta – realizacja zabudowy na terenach pozbawionych 

usług podstawowych, obsługi komunikacyjnej transportem indywidualnym i zbiorowym 
 Zagrożenie procesu rewitalizacji poprzez kształtowanie obszarów konkurencyjnego rozwoju 
 Ryzyko dalszej stagnacji centrum Łodzi oraz spadek jakości życia na słabo zurbanizowanych terenach poza 

granicą kolei obwodowej – brak możliwości sfinansowania uzbrojenia wszystkich terenów inwestycyjnych przy 
rozproszeniu inwestowania środkami publicznymi na obszar całości miasta 

 Wzrost kosztów związanych z realizacją zobowiązań wynikających z urbanizacji – wykupy terenów pod drogi, 
realizacja infrastruktury na terenach o niskiej intensywności użytkowania 

 Ryzyko rosnącej spekulacji gruntami pod zabudowę przy ich nadpodaży 
 Degradacja przestrzeni otwartych, zaburzenie funkcjonowania przestrzeni środowiskowej (doliny rzeczne, 

otulina Lasu Łagiewnickiego, krajobraz podmiejski), przy braku szans na wytworzenie 
wartościowych/prawidłowo wykształconych zespołów zabudowy 

 Zaprzestanie pełnienia przez miasto roli zarządzającego przestrzenią – nastąpi przeniesienie 
odpowiedzialności za konflikty ekonomiczne, przestrzenne, funkcjonalne na poszczególnych właścicieli 
nieruchomości 

Źródło: opracowanie własne. 

Model Zagrożeniowy stanowi realne zagrożenie dla procesów rozwojowych miasta. 

1.1.2. Studia nad modelami – badania komplementarne  

Dodatkowym narzędziem weryfikującym przesądzenia projektowe podjęte w Studium było 
modelowanie rozwoju przestrzennego Łodzi wykonane przy pomocy modelu symulacyjno-decyzyjnego 
ORION (Repartition In Opportunity Network), wykonane przez wrocławski zespół ekspercki 
pod kierownictwem prof. Tadeusza Zipsera. Opracowanie miało charakter komplementarny w stosunku 
do innych prac podjętych przy Studium, służyło weryfikacji przyjętych w dokumencie rozwiązań, 
w tym oceny rozważanych scenariuszy rozwojowych miasta. Jako podstawowy cel pracy określono ocenę 
i weryfikację możliwych kierunków polityki przestrzennej Łodzi zmierzających do zapewnienia zwartości 
miasta w warunkach spadku liczby ludności. 

Model ORION, opracowany przez prof. Tadeusza Zipsera, jest narzędziem wspomagającym 
decyzje planistyczne zbudowanym w oparciu o matematyczny model pośrednich możliwości. Służy 
do rozmieszczania form zagospodarowania terenu, działalności i przedsięwzięć urbanistycznych, 
zwanych „aktywnościami”. Budowa modelu w pierwszej kolejności polega na odzwierciedleniu 
rzeczywistych procesów osadniczych na podstawie zjawisk zaobserwowanych w przeszłości, następnie 
na symulacji tych procesów w określonej perspektywie czasowej. Ponadto w procesie symulacji możliwe 
jest uwzględnienie działań wynikających z przyjętej polityki przestrzennej oraz innych czynników, które 
mogą wpłynąć na rezultat modelowania. Opis struktury modelu ORION, zasady jego kalibracji 
oraz możliwości zastosowania jako narzędzia wsparcia dla procesów decyzyjnych w planowaniu 
przestrzennym zostały szeroko opisane w literaturze naukowej2. 

Choć wyniki modelowania, jak w przypadku każdej symulacji, są pośrednio zależne od założeń 
poczynionych przy budowie modelu, ocena zewnętrzna wynikająca z modelu matematycznego jest 
wartościowym elementem wzbogacającym dyskusję w temacie możliwych scenariuszy rozwojowych 
miasta. Model oddaje bowiem w sposób obiektywny główne trendy osadnicze, wskazując na rozmaite 
relacje pomiędzy istniejącym stanem zagospodarowania i kształtem sieci osadniczej 
a zagospodarowaniem docelowym. 

                                                                    
2 W pozycjach takich jak na przykład: Brzuchowska J., Litwińska E., Ossowicz T., Sławski J., Zipser T., Model symulacyjno-decyzyjny ORION, Katedra 

Planowania Przestrzennego Wydział Architektury Politechnika Wrocławska, Wrocław 1994 rok. lub Ossowicz T., Metoda ustalania kolejności 
przedsięwzięć polityki przestrzennej miasta wielkiego, Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2004 rok. 
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Modelowanie wykonane zostało na podstawie danych i wytycznych opracowanych przez Miejską 
Pracownię Urbanistyczną. Zasymulowano następujące scenariusze przestrzenne: 

1. swobodnej urbanizacji; 

2. ukierunkowania procesu urbanizacji na centralną część miasta; 

3. ukierunkowania procesu urbanizacji na centralną część miasta z uwzględnieniem ograniczonych 
możliwości miasta we wdrażaniu elementów polityki przestrzennej (w tym rewitalizacji).  

Rozpatrywane scenariusze, choć nie odzwierciedlają wiernie wszystkich przyjętych 
w poszczególnych modelach założeń, skonstruowane zostały analogicznie do rozważanych modeli 
rozwoju przestrzennego miasta A, B i C. Wnioski urbanistyczne formułowane na podstawie 
przeprowadzonych symulacji nie powinny jednak wynikać z analizy jednego, końcowego wariantu. 
Metodologia rozpatrywania równolegle trzech różnych scenariuszy ma służyć całościowemu 
poszerzeniu wiedzy o możliwych wariantach rozwoju sieci osadniczej, ze wszystkimi jego 
konsekwencjami. 

W opracowaniu sformułowano następujące wnioski planistyczne o charakterze ogólnym 
oraz wnioski szczegółowe odnoszące się do zasadności lokalizacji poszczególnych aktywności 
w wybranych rejonach miasta (Rysunek 7, Rysunek 8): 

 w sytuacji utraty ludności, a co za tym idzie bazy podatkowej, należy dążyć do zwartości 
przestrzennej miasta, i tym samym ograniczenia kosztów jego funkcjonowania. Właściwe jest 
unikanie „otwierania” nowych obszarów inwestycyjnych wymagających budowy nowych 
elementów infrastruktury miejskiej i dążenie do ukończenia zabudowy na obszarach, na których 
inwestycje zostały rozpoczęte. Wobec tego należy wybrać obszary koncentracji procesów 
rozwojowych, 

 jeżeli celem planowania miasta jest niedopuszczenie do rozproszenia zabudowy mieszkaniowej 
i do nadmiernego zwiększenia przejazdów na jego obszarze, to w rejonach skupisk powstałych 
z powodu niskiej ceny gruntu należałoby wprowadzić instrumenty ograniczania zabudowy, 
na przykład miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, wyższą rentę planistyczną, 
wstrzymanie inwestycji infrastrukturalnych, 

 przy dążeniu do znaczniejszych oszczędności na codziennych przejazdach, należałoby szukać 
obszarów rozwojowych na wschodnim i zachodnim obrzeżu centralnej części miasta 
przy jednocześnie mniejszym rozwoju osiedli mieszkaniowych na południowych obrzeżach 
oraz na Olechowie. Odnosi się to zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej głównie na wschodnim 
obrzeżu oraz aktywności gospodarczych głównie na zachodnim obrzeżu. Przy takim kierunku 
planowania miasta zwiększa się nacisk na oszczędności na codziennych przejazdach, kosztem 
ulokowania nowych skupisk aktywności w miejscach o niższych predyspozycjach, 

 paradoksalnie funkcjonowanie sieci osadniczej w scenariuszu 3, tj. ukierunkowania procesu 
urbanizacji na centralną część miasta z uwzględnieniem ograniczonych możliwości miasta 
we wdrażaniu elementów polityki przestrzennej, jest tańsze od pozostałych rozpatrywanych 
modeli. Jako koszt funkcjonowania systemu należy rozumieć sumę wszystkich przejazdów 
służących realizacji przepływów pomiędzy aktywnościami, 

 niektóre tereny mają większe szanse rozwojowe niż te, na które wskazują ideowe założenia rozwoju 
ukierunkowanego do środka. Wyniki modelowania wskazują na potrzebę szukania ogniw rozwoju 
także w innych lokalizacjach, np. w paśmie południowym, szczególnie istotnym z punktu widzenia 
kształtowania różnorodnej oferty inwestycyjnej miasta. Jednocześnie model wskazuje na potrzebę 
lokalizacji terenów zabudowy jednorodzinnej także poza strefą zwartej zabudowy miasta, 

 bez ukierunkowania działań miejskich, takich jak odnowa obszaru śródmieścia, model wskazuje 
na prawdopodobieństwo ucieczki różnych aktywności z jednostek w ścisłym centrum miasta. 
Tym istotniejsze staje się prawidłowe przeprowadzenie procesów rewitalizacji, które powinny mieć 
siłę oddziaływania odpowiadającą 60000 podróży, aby wykazać pozytywny wpływ na strukturę 
funkcjonalno-przestrzenną. Model wskazuje na potrzebę rozszerzenia obszarów objętych 
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rewitalizacją lub działaniami naprawczymi, o ile intencją miasta będzie rozwój ukierunkowany 
na południową część Łodzi,  

 mechanizm modelu wskazuje na prawdopodobieństwo wyludniania się zabudowy blokowej 
w przyszłości, w szczególności Radogoszczy i Teofilowa, 

 o ile zaistnieje potrzeba lokalizacji dodatkowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2, najważniejsze skupiska tej aktywności to rejon dworca Łódź Kaliska, centrum 
„Tulipan”, okolice ul. Walerego Wróblewskiego, „Praktiker”, Plac Niepodległości. Wynika 
to z korzystnego położenia dwóch pierwszych lokalizacji i wysokich predyspozycji dwóch kolejnych. 

Sformułowane wnioski stanowiące dodatkowy czynnik weryfikacyjny przy sporządzaniu kierunków 
Studium poddane zostały dalszej analizie i polemice. 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 7 Rozmieszczenie wynikowe aktywności: 
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, Obiekty 
handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000 m2, Handel osiedlowy – procedura mieszana 
K0,3 F0 D1, iteracja 16 

Źródło: opracowanie wykonane przez wrocławski zespół 
ekspercki pod kierownictwem prof. Tadeusza Zipsera. 

Rysunek 8 Rozmieszczenie wynikowe aktywności: 
Zabudowa produkcyjna, Zabudowa przemysłowo-
usługowa, Logistyka, Biura – procedura mieszana 

K0,3 F0 D1, iteracja 16 

Źródło: opracowanie wykonane przez wrocławski zespół 
ekspercki pod kierownictwem prof. Tadeusza Zipsera. 

1.1.3. Kryteria wyboru modelu 

Modele A, B i C zostały zestawione w celu porównania i wyboru scenariusza przestrzennego 
najwłaściwszego z punktu widzenia zapewnienia długofalowego rozwoju miasta(Tabela 5). 

Uznano, że ukierunkowanie rozwoju miasta powinno odbyć się za sprawą wyboru scenariusza 
zapewniającego realizację wyznaczonych celów polityki przestrzennej, takich jak: rewitalizacja obszaru 
centralnego, podniesienie jakości życia mieszkańców, ochrona zasobów naturalnych, dziedzictwa 
kulturowego czy zapewnienie sprawnej obsługi komunikacyjnej. Ze względu na wielopłaszczyznowy 
i wielostopniowy charakter porównania modeli, ostateczny wybór scenariusza rozwoju przestrzennego 
nie sprowadzał się do wskazania wariantu najlepszego, a poszukiwania wariantu optymalnego – takiego, 
którego realizacja pozwoli najlepiej wykorzystać szanse rozwojowe miasta. Niekiedy o wyborze 
dokonanym pomiędzy rozważanymi scenariuszami decydowało odrzucenie wariantów pozostałych.  

Zadecydowano, że wybrany wariant rozwoju przestrzennego powinien być zorientowany 
na rozwój jakościowy miasta oraz powinien wzmacniać i wykorzystywać w pełni atuty społeczne 
i gospodarcze Łodzi. Ostatnie 25 lat doświadczeń rozwoju ilościowego wskazuje, że jest to rozwój 
iluzoryczny – odbywający się bardziej na zasadzie przypadkowej zmiany niż realnego, systematycznego 
postępu. Krytycznie oceniono także możliwości wdrożenia każdego rozpatrywanego modelu, jego 
egzekucji i szansy prowadzenia efektywnej polityki przestrzennej. 
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Jako istotne kryterium oceny modeli uznano szacowany koszt urbanizacji, istnieje bowiem ścisła 
zależność pomiędzy polityką przestrzenną a ukierunkowaniem ograniczonych nakładów publicznych. 
Założono, że wybrany wariant rozwoju przestrzennego nie może przekraczać możliwości finansowych 
samorządu i tym samym rozpraszać sił i środków w rozwoju miasta. 

Tabela 5 Zestawienie modeli rozwoju przestrzennego miasta. 

Wyszczególnienie Model A Model B Model C 

Szanse realizacji polityki „powrotu 
do miasta” 

++ ++ +- 

Szanse odnowy śródmieścia 
(historyczne dziedzictwo 
przemysłowe) 

++ ++ +- 

Efektywność użytkowania 
infrastruktury publicznej (drogi 
i sieci)  

++ ++ +- 

Koszt publiczny – infrastruktura niski średni wysoki 

Koszt publiczny – odszkodowania wysokie brak brak 

Swoboda inwestycyjna -- +- + 

Wpływ na środowisko przyrodnicze +- + - 

Odbiór społeczny krótkoterminowy -- +- +- 

Odbiór społeczny długoterminowy +- ++ - 

Podstawowy koszt uzbrojenia 
terenów przeznaczonych 
do urbanizacji w mld zł 

1,3 2,3 3,3 

Źródło: opracowanie własne. 

Modele A, B i C poddane zostały ocenie na drodze konsultacji z udziałem mieszkańców, środowisk 
akademickich i zawodowych, były także przedmiotem szerokiej debaty prasowej. 

Podsumowanie 

Model A nie dostarcza oferty inwestycyjnej na obszarach poza Strefą Wielkomiejską, 
ukierunkowując działania na skupienie wszystkich funkcji miejskich w obrębie centrum miasta. Pomimo, 
że w obliczu zmniejszania się liczby mieszkańców miasta całkowita koncentracja sił rozwojowych 
w obszarze centralnym wydaje się oczywistym wyborem, należy wziąć pod uwagę obserwowane obecnie 
procesy rynkowe i zapotrzebowanie na różnorodną ofertę terenów pod zabudowę, 
w tym mieszkaniowych i aktywności gospodarczej. Zbyt restrykcyjna polityka przestrzenna może 
doprowadzić do nadregulacji rynku nieruchomości i spowolnienia procesów inwestycyjnych w mieście. 
Model A neguje istnienie procesu suburbanizacji, zniekształcając obraz rzeczywistych mechanizmów 
inwestycyjnych w mieście. Wdrożenie tego scenariusza jest równoznaczne ze świadomym działaniem 
wbrew obecnie zachodzącym procesom osadniczym. 

Model B uwzględnia potrzebę zapewnienia różnorodnych terenów inwestycyjnych, umożliwiając 
realizację zabudowy zarówno na zasadzie uzupełnień strefy zurbanizowanej, jak i nowych inwestycji 
w starannie wybranych obszarach. Ilość wyznaczonych nowych terenów rozwojowych jest niewielka, 
aby ograniczyć koszty urbanizacji. Model B orientuje rozwój Łodzi w kierunku budowy miasta zwartego, 
wykorzystującego efektywnie obecne zasoby infrastruktury publicznej i w swoich procesach 
rozwojowych szanującego środowisko przyrodnicze. Umożliwia porządkowanie Strefy Wielkomiejskiej 
i jej otoczenia – daje szansę na wdrożenie polityki powrotu do miasta, jednocześnie dopuszczając 
realizację zabudowy w wybranych lokalizacjach poza centrum. Większe możliwości inwestowania, 
szczególnie po stronie podmiotów prywatnych, mogą przyczynić się do poprawy zaplecza gospodarczego 
miasta, które w dłuższej perspektywie ma szansę zwielokrotnić możliwości swoich działań 
rewitalizacyjnych. Ponadto samodzielność ekonomiczna przedsiębiorstw uruchamia kapitał prywatny, 
który w części ma szansę być spożytkowany na działania naprawcze w strukturze przestrzennej miasta. 

Model C wyróżniają: wysoki koszt urbanizacji, nieracjonalna podaż terenów pod zabudowę 
w odniesieniu do potrzeb oraz rabunkowy charakter w stosunku do środowiska przyrodniczego. 
Poszerzenie strefy zurbanizowanej o nowe tereny inwestycyjne na peryferiach miasta w ilości 
przekraczającej aktualne potrzeby oraz możliwości rozwojowe i ekonomiczne miasta, a zatem 
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rozpraszanie zabudowy, nie znajduje uzasadnienia w mieście o małym popycie inwestycyjnym. Ponadto 
najważniejszy cel rozwojowy miasta, jakim jest realizacja programu rewitalizacji, jest niemożliwy 
do osiągnięcia przy dopuszczeniu suburbanizacji miasta, która skutkuje nie tylko utratą stałych 
mieszkańców śródmieścia, ale także ucieczką możliwego do zainwestowania kapitału. 

1.1.4. Wybór modelu rozwoju miasta 

Po przeprowadzeniu analizy podjęto decyzję o wyborze modelu B jako podstawy do dalszych prac 
nad kierunkami Studium. 

Uznano, że model B najlepiej realizuje wyznaczone cele polityki przestrzennej i idee, które 
określono jako pożądane kierunki rozwoju miasta. Scenariusz ten uwzględnia zarówno konieczność 
ograniczania nadmiernej urbanizacji, jak i potrzebę rewitalizacji Strefy Wielkomiejskiej zapisaną 
w „Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+”3. Model B bilansuje potrzeby rozwoju, pozwalając 
na dogęszczanie dzielnic urbanizujących się i uwzględniając nadane dotychczas prawa do zabudowy, przy 
jednoczesnym zachowaniu znacznych obszarów terenów otwartych. Model B najlepiej odpowiada 
na wyzwanie jakim jest planowanie nowoczesnego, przyjaznego miasta przy malejącej liczbie 
mieszkańców. Realizacja tego scenariusza umożliwia zapewnienie dobrej jakości życia w Łodzi 
oraz zapobieganie rozpraszaniu sił i środków w zarządzaniu miastem.  

Główne założenia wybranego modelu rozwoju przestrzennego Łodzi: 

1. priorytet dla wykorzystania istniejących zasobów – przede wszystkim zabudowy w Strefie 
Wielkomiejskiej i jej otoczeniu, wykorzystania zasobu poprzemysłowego, a następnie dogęszczenia 
terenów już zurbanizowanych, zaś po wykorzystaniu tych zasobów – otwierania nowych terenów; 

2. budowa miasta o zwartej strukturze przestrzennej; 

3. zachowanie obecnych terenów zurbanizowanych i tych z nadanym prawem do zabudowy 
(pozwolenia na budowę); 

4. planowanie rezerw rozwojowych adekwatne do faktycznych potrzeb i możliwości rozwojowych 
miasta (na poziomie około 9% powierzchni miasta wskazanej jako nowe tereny rozwojowe miasta) 
– ograniczenie i dopasowanie rezerw inwestycyjnych do prognoz demograficznych oraz możliwości 
finansowych miasta, w tym w zakresie zabudowy mieszkaniowej zapewnienie rezerwy terenów 
dla około 40-60 tys. nowych mieszkańców; 

5. zachowanie znacznych obszarów terenów otwartych jako aktywnych przyrodniczo, z możliwością 
ich wykorzystania w przyszłości na cele rozwoju przestrzennego miasta po zapełnieniu rezerw 
w pozostałych obszarach. 

Model B został przyjęty uchwałą Nr XIV/289/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 lipca 2015 r.4 jako 
podstawa do dalszych prac nad formułowaniem kierunków Studium. 

1.2. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę 

Niezbędnym elementem w określeniu potrzeb i możliwości rozwojowych miasta jest sporządzenie 
szczegółowego bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę. Obowiązek jego wykonania wynika 
z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073). 

                                                                    
3 Uchwała Nr LV/1146/13 Rady Miejskiej w Łodzi z 16 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+. 
4 Uchwała Nr XIV/289/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 lipca 2015 r. stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie modelu rozwoju 

przestrzennego miasta Łodzi określonego w ramach prac nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Łodzi. 
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Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę sporządzono na podstawie analiz ekonomicznych, 
środowiskowych, społecznych i demograficznych stanowiących integralną część Uwarunkowań Studium5 
oraz analizy możliwości finansowych gminy w zakresie realizacji infrastruktury. 

Bilans ten określono dla funkcji: 

 mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej,  

 przemysłowej, przemysłowo-usługowej, logistycznej,  

 usługowej w szczególności w zakresie usług komercyjnych – biura, hotele, obiekty handlowo-
usługowe, w tym obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,  

uwzględniając perspektywę czasu do 2030 roku oraz przyjmując poniższe założenia: 

1. zgodnie z wymogiem art. 1 ust. 4 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
należy dążyć do planowania i lokalizowania nowej zabudowy na obszarach o w pełni wykształconej 
zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej w rozumieniu 
art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów 
fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 z późn. zm.). Jak wynika z art. 2 pkt. 1 tejże ustawy 
jednostka osadnicza to wyodrębniony przestrzennie obszar zabudowy mieszkaniowej wraz 
z obiektami infrastruktury technicznej zamieszkany przez ludzi. Dalej art. 2 pkt. 4 wskazuje, 
że miasto stanowi jednostkę osadniczą o przewadze zabudowy i funkcjach nierolniczych posiadającą 
prawa miejskie bądź status miasta nadany w trybie określonym odrębnymi przepisami. W myśl tych 
zapisów obszar miasta został potraktowany jako jedna jednostka osadnicza, w granicach której 
wyznaczono obszar o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej. 
Zgodnie z wykazem urzędowych nazw miejscowości, stanowiącym załącznik do ww. ustawy, 
w granicach jednostki osadniczej Łódź zostało wyznaczonych 101 miejscowości stanowiących 
części miasta (Rysunek 9) – części miasta są częściami miejscowości podstawowych, które stanowią 
samodzielne jednostki osadnicze; 

2. chłonność obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, 
wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy6 oszacowano dla obszarów zlokalizowanych 
w zasięgu istniejącej strefy zurbanizowanej zwartej7 (Rysunek 10); 

3. chłonność obszarów przeznaczonych pod zabudowę w obowiązujących miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego, wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy, oszacowano 
uwzględniając stopień pokrycia planistycznego miasta aktualny na 1 marca 2017 roku (Rysunek 11); 

4. proces uzupełniania i wypełniania zabudową istniejących rezerw należy rozpatrywać 
w perspektywie co najmniej 50-60 lat. Przy założeniu powodzenia procesu rewitalizacji, wzrostu 
ruchu budowlanego i realizacji działań nastawionych na rozwój miasta, w perspektywie 
do 2030 roku zakłada się, że rezerwy te mogą zostać wypełnione maksymalnie w 30%. 
Przy kontynuacji procesów rewitalizacji i utrzymaniu trendów rozwojowych miasta zakłada 
się, że w ciągu następnych 20 lat stopień wypełnienia rezerw może osiągnąć kolejne 30-40%. 
Tendencja ta powinna zostać utrzymana przez kolejne lata; 

5. w Strefie Wielkomiejskiej tereny stanowiące potencjalne rezerwy dla rozwoju nowej zabudowy 
wymagają dużego kapitału inwestycyjnego. W jej granicach konieczne jest przeprowadzenie 
rewitalizacji i reorganizacji przestrzeni publicznych, z wykorzystaniem m.in. niezagospodarowanych 
i niezabudowanych działek. Działania miejskie w tym obszarze powinny być ukierunkowane przede 
wszystkim na jego rozwój jakościowy – zwiększanie udziału atrakcyjnych przestrzeni 
ogólnodostępnych takich jak parki czy place i odwrócenie trendu ujemnego salda ruchu 

                                                                    
5 Szczegółowe analizy sporządzone zostały przy opracowywaniu Uwarunkowań Studium – Uwarunkowania: rozdział 4. Uwarunkowania 

demograficzne rozwoju miasta, rozdział 10. Uwarunkowania wynikające z warunków i jakości życia mieszkańców, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, 
rozdział 6. Uwarunkowania wynikające ze stanu środowiska i przyrody miasta, rozdział 11. Uwarunkowania ekonomiczno-gospodarcze rozwoju miasta. 

6 Przez powierzchnię użytkową zabudowy rozumie się sumę powierzchni wszystkich kondygnacji budynku z wyjątkiem powierzchni części 
wspólnych budynku. 

7 Z szacunków wyłączono obszary objęte obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, stanowiące odrębny 
przedmiot analiz. 
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budowlanego. W ostatnim dziesięcioleciu liczba budynków wyburzonych na tym terenie znacznie 
przewyższała liczbę nowych inwestycji. Równie ważne jak powodzenie procesu rewitalizacji jest 
stwarzanie możliwości do inwestowania i rozwoju nowej zabudowy oferującej dobry standard 
zamieszkania. Konieczne jest dążenie do niwelowania substandardów XIX-wiecznego 
rozplanowania, nieadekwatnego do współczesnych potrzeb oraz wyrównywania poziomu rozwoju 
w stosunku do pozostałych dzielnic Łodzi i innych centrów dużych miast Polski. Uzupełnianie 
zabudowy powinno odbywać się bez jej nadmiernego zagęszczenia. Istotne dla powodzenia 
realizacji tych założeń jest angażowanie kapitału prywatnego – działania miejskie powinny zmierzać 
do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej obszaru Strefy Wielkomiejskiej; 

 

Rysunek 9 Miejscowości w granicach jednostki osadniczej miasto Łódź 

Źródło: opracowanie własne. 

6. Strefa Wielkomiejska posiada rezerwy dla zabudowy wielofunkcyjnej – głównie mieszkaniowej 
i usługowej. Z uwagi na proces przemian funkcjonalnych w centrum, prowadzący do trwałej 
eliminacji obiektów przemysłowych w tej części miasta, nie prognozuje się nowych rezerw dla tego 
typu funkcji; 
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7. zakłada się, że usługi publiczne (w zależności od potrzeb społecznych – podniesienie standardu 
i dostępności) organizowane będą w ramach struktur mieszkaniowych jako ich nieodłączny element. 
Z prognoz demograficznych wynika, że zmiany zachodzące w strukturze wieku ludności będą miały 
istotny wpływ na strukturę usług świadczonych przez miasto. W skali całego miasta zmniejszy 
się zapotrzebowanie na usługi edukacyjne, zwiększą się natomiast potrzeby organizacji usług 
opiekuńczych, społecznych i ochrony zdrowia. Należy zakładać restrukturyzację istniejących 
budynków użyteczności publicznej i ich adaptację na funkcje dostosowane do potrzeb starzejącego 
się społeczeństwa. 

 

 

Rysunek 10 Strefa zurbanizowana zwarta 

Źródło: opracowanie własne. 

Rysunek 11 Granice obowiązujących miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykazu obowiązujących 
mpzp, stan na 1 marca 2017 roku. 

1.2.1. Tereny mieszkaniowe 

Zapotrzebowanie na nową zabudowę 

Zgodnie z dostępnymi prognozami demograficznymi8, w perspektywie do 2030 roku liczba 
ludności Łodzi nadal będzie sukcesywnie maleć. W prognozie szacuje się, że w roku 2025 spadnie 
do 638 tys. osób, a w 2030 – do 606 tys. osób9. Biorąc pod uwagę politykę Miasta i strategiczne cele jego 
rozwoju jakim są: kreowanie Łodzi jako miejsca atrakcyjnego do mieszkania – rewitalizacja przestrzeni 
miejskiej, poprawa jakości życia, budowa miasta otwartego i współpracującego z mieszkańcami należy 
przyjąć za cel, żeby tempo spadku liczby ludności nie było jednak tak silne jak zakładają prognozy. Dobrym 
przykładem jest Gdańsk, gdzie mimo silnie spadkowych prognoz demograficznych GUS, dzięki działaniom 
władz samorządowych nastawionych na ukierunkowanie rozwoju miasta i poprawę warunków 
zamieszkania, udało się zahamować tempo spadku i ustabilizować liczbę mieszkańców. Zakłada 
się również, że wpływ na wzrost potencjału demograficznego Łodzi powinna mieć zwiększająca 
się aktywność gospodarcza miasta i tym samym stopniowy wzrost zatrudnienia. Bogata i zróżnicowana 
oferta na rynku pracy, tak jak w przypadku innych dużych miast (m.in. Wrocławia i Poznania), powinna 
zmienić wektor migracji i doprowadzić do osiągnięcia dodatniego wskaźnika salda migracji. 

                                                                    
8 Główny Urząd Statystyczny, Prognoza ludności na lata 2014–2050, Warszawa 2014 rok. 
9 Należy wziąć pod uwagę również tzw. względny błąd prognozy, wynikający ze zmienności kształtowania się procesów demograficznych, który 

dla Łodzi w ostatnich latach oznaczał niedoszacowanie liczby ludności – porównując faktyczną liczbę ludności Łodzi w 2015 roku (703186 
osób) z liczbą mieszkańców prognozowaną dla tego roku (699093 osób) widoczna jest różnica na poziomie + 5000 osób. 
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Uwzględniając powyższe czynniki przyjmuje się, że w 2030 roku liczba ludności Łodzi będzie 
kształtowała się na poziomie 630-650 tys. osób tj. o około 4-7% więcej niż podają prognozy GUS 
(Rysunek 12). 

 

Rysunek 12 Prognozowana liczba ludności do 2030 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Główny Urząd Statystyczny, Prognoza ludności… oraz szacunków własnych. 

Mimo zmniejszającej się liczby ludności należy dążyć do zapewnienia dobrych warunków 
do rozwoju mieszkalnictwa na terenie miasta. Łódź w porównaniu do innych dużych miast Polski cechuje 
zarówno znacznie niższa przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań, jak i niższy wskaźnik średniej 
powierzchni użytkowej mieszkań przypadającej na jednego mieszkańca (Rysunek 13) – w miastach 
europejskich wskaźnik ten kształtuje się na średnim poziomie około 40 m2 na osobę. Działania Miasta 
ukierunkowane powinny być przede wszystkim na dążenie do podnoszenia standardów mieszkaniowych 
przy jednoczesnym poszerzaniu istniejącej oferty mieszkaniowej, co mogłoby przyczynić 
się do zwiększenia konkurencyjności łódzkiego rynku mieszkaniowego w Polsce – w 2015 roku liczba 
nowych inwestycji mieszkaniowych w Łodzi była znacznie niższa niż w innych dużych miastach Polski. 

   

Rysunek 13 Zestawienie podstawowych wskaźników mieszkaniowych w Łodzi i innych miastach Polski 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat, stan na koniec 
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Uwzględniając powyższe, w perspektywie do 2030 roku zakłada się wzrost powierzchni użytkowej 
mieszkania przypadającej na jednego mieszkańca do 33 m2 tj. o 6,3 m2 w stosunku do 2014 roku10. 
Dla porównania w okresie ostatnich 12 lat (2002-2014 roku) przeciętna powierzchnia użytkowa 
mieszkania wzrosła o 4,8 m2, z 21,9 m2 do 26,7 m2. 

Analizę zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową przeprowadzono w dwóch wariantach 
uwzględniając zakres prognozowanej liczby ludności w 2030 roku (Tabela 6). Przyjmując wartość średnią, 
zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową wynikające z analiz, wyrażone w ilości powierzchni 
użytkowej, określa się na poziomie 2,3 mln m2. Z uwagi na niepewność procesów rozwojowych, zgodnie 
z art. 10 ust. 7 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zapotrzebowanie 
to w perspektywie do 2030 roku zwiększa się o 15% tj. do poziomu 2,6 mln m2 (Tabela 7). 

Tabela 6 Zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową w perspektywie do 2030 roku wynikające 
ze standardów mieszkaniowych i uwzględniające prognozy demograficzne – wariant I i II 

Wariant I 2014 2030 

Zapotrzebowanie na nową zabudowę 
mieszkaniową do 2030 roku 

Przeciętna powierzchnia użytkowa 
mieszkania na osobę 

26,7 33 

Liczba mieszkańców 706004 630000 

Powierzchnia użytkowa mieszkań 18829000 20790000 Powierzchnia użytkowa w m2 1961000 

 

Wariant II 2014 2030 

Zapotrzebowanie na nową zabudowę 
mieszkaniową do 2030 roku 

Przeciętna powierzchnia użytkowa 
mieszkania na osobę 

26,7 33 

Liczba mieszkańców 706004 650000 

Powierzchnia użytkowa mieszkań 18829000 21450000 Powierzchnia użytkowa w m2 2621000 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tema i szacunków 

własnych. 

Tabela 7 Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową wyrażone w ilości powierzchni 
użytkowej 

Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową 
Powierzchnia użytkowa 

w m2 

wynikające z analiz (wartość średnia z wariantów I i II) 2291000 

po zwiększeniu o 15% z uwagi na niepewność procesów rozwojowych 2634650 

Źródło: opracowanie własne. 

Zapotrzebowanie na 
nową zabudowę 
mieszkaniową na poziomie 
około 2,3-2,6 mln m2 

powierzchni użytkowej, 
odpowiada około 12%-14% 
istniejącej powierzchni 
użytkowej mieszkań, a więc 
jest nieznacznie niższe 
od sumy nowej powierzchni 
użytkowej mieszkań 
powstałych w okresie 
ostatnich 15 lat (Rysunek 
14). 

 

                                                                    
10 Przyjęty wskaźnik pożądanej powierzchni użytkowej mieszkania przypadającej na jednego mieszkańca odpowiada standardom mieszkaniowym 

Wrocławia w 2014 roku. 

Rysunek 14 Powierzchnia użytkowa mieszkań w 2000, 2014 i 2030 roku 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tema i szacunków własnych. 
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Chłonność obszarów o w pełni wykształconej, zwartej strukturze przestrzennej 

Chłonność obszarów o w pełni wykształconej, zwartej strukturze przestrzennej oszacowano 
zgodnie z przyjętymi założeniami w rozdziale 1.2. Z uwagi na odmienny charakter i typ zabudowy analizę 
przeprowadzono oddzielnie dla terenu Strefy Wielkomiejskiej i osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych 
poza jej granicami. 

Chłonność w Strefie Wielkomiejskiej oszacowano w oparciu o wskaźniki zabudowy 
i zagospodarowania terenu przyjęte w projektach miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obejmujących obszar śródmieścia Łodzi, uwzględniając m.in. ideowy kierunek rozwoju 
nastawiony na podnoszenie standardu zamieszkiwania w centrum miasta (Rysunek 15). Biorąc pod uwagę 
powyższe, w perspektywie do 2030 roku, w granicach SW chłonność dla zabudowy wielofunkcyjnej 
szacuje się na poziomie około 1,18 mln m2 powierzchni użytkowej11 – zakłada się, że około 630 tys. m2 
zostanie przeznaczone na cele mieszkaniowe. 

 

Rysunek 15 Scenariusze rozwoju zabudowy w Strefie Wielkomiejskiej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analiz prowadzonych w ramach prac nad mpzp obejmujących obszar Starego Polesia (XIX-wieczna 

dzielnica mieszkaniowa, zamieszkiwana przez około 40 tys. osób). 

Do terenów przeznaczonych do zagospodarowania pod funkcję mieszkaniową, zlokalizowanych 
w zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, ale poza Strefą Wielkomiejską, zaliczono tereny 

                                                                    
11 Odpowiada to wypełnieniu istniejących rezerw w 30% – zgodnie z założeniami bilansowania terenów przeznaczonych pod zabudowę. 
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niezagospodarowane i niezabudowane, bądź częściowo zabudowane z dużą rezerwą powierzchni 
niezabudowanej, położone w granicach istniejących osiedli mieszkaniowych. Jednocześnie nie wchodzą 
one w kolizje z dolinami rzecznymi, lasami, drogami publicznymi oraz terenami kolejowymi. Łączna 
powierzchnia rezerw wynosi 427 ha. 

Chłonność rezerw oszacowano w oparciu o wskaźniki średniej gęstości zaludnienia i średniej 
powierzchni użytkowej mieszkania przypadającej na jedną osobę (Tabela 8). Przy uwzględnieniu 
zakładanego tempa realizacji zabudowy12, w perspektywie do 2030 roku, rezerwę dla terenów 
mieszkaniowych w zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej szacuje się na poziomie około 
199 tys. m2 powierzchni użytkowej. 

Tabela 8 Założenia przyjęte do obliczenia chłonności dla terenów zabudowy mieszkaniowej w zwartej strukturze 
przestrzennej poza Strefą Wielkomiejską 

Typ zabudowy mieszkaniowej 

% powierzchni 
całkowitej terenu 
przeznaczony do 

zabudowy 

Wskaźnik 
chłonności  

w osobach/ha 

Zakładana średnia pow. 
użytkowa mieszkania 

przypadająca na jedna osobę 
w m2 

Wielorodzinna 

75 

200 

33 
Jednorodzinna intensywna, szeregowa  60 

Jednorodzinna o średniej intensywności 35 

Jednorodzinna o niskiej intensywności 20 
Źródło: opracowanie własne. 

Należy zaznaczyć, że oferta terenów pod rozwój zabudowy mieszkaniowej poza Strefą 
Wielkomiejską powinna być przede wszystkim „uzupełnieniem” istniejących, ale dotychczas 
nieukształtowanych struktur mieszkaniowych, wymagających interwencji przestrzennych. Celem takich 
działań jest stworzenie atrakcyjnych, w pełni wyposażonych obszarów rozwoju różnego typu zabudowy 
mieszkaniowej, na bazie obszarów o już rozpoczętej urbanizacji, z wykorzystaniem istniejącej 
infrastruktury. Jest to istotne nie tylko z uwagi na aspekt ekonomiczny, ale również przyrodniczy – 
niekontrolowane rozproszenie zabudowy przyczyniać się może do nadmiernej konsumpcji zasobów 
środowiska, a w konsekwencji do jego degradacji. 

Chłonność obszarów przeznaczonych pod zabudowę w obowiązujących miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego 

Rezerwy terenów w obowiązujących mpzp stanowią działki niezabudowane o przeznaczeniu MW, 
MN oraz 50% powierzchni działek niezabudowanych o przeznaczeniu MWU lub MNU, które mogą zostać 
zainwestowane pod wymienione funkcje. Rezerwa terenów w obowiązujących mpzp wynosi około 
287 ha13. Chłonność terenów w obowiązujących mpzp, wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy, 
oszacowano w oparciu o maksymalne wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające 
z zapisów obowiązujących mpzp lub w oparciu o prognozy skutków finansowych uchwalenia mpzp – 
w przypadku mpzp uchwalonych w latach 2015-2017. 

Z uwagi na realizację zabudowy na ogół o niższej intensywności niż maksymalne wskaźniki 
określone w mpzp oraz faktyczny ruch budowlany, w perspektywie do 2030 roku zakłada się wypełnienie 
rezerw w 30%. Przyjmując powyższe założenie chłonność obszarów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową w obowiązujących mpzp szacuje się na poziomie 434 tys. m2 powierzchni użytkowej. 

                                                                    
12 Wypełnienie rezerw w maksymalnie 30%. 
13 Z uwagi na zmianę kierunku zagospodarowania obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic: Długiej, Konnej, Wyścigowej i Ksawerowskiej, 

wskazanego w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej, na tereny 
rekreacyjno-wypoczynkowe, obszar ten został wyłączony z bilansowania. Rezerwa terenów w obowiązujących mpzp z uwzględnieniem 
ww. obszaru wynosiła 315 ha. 
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Tereny mieszkaniowe – bilans obszarów przeznaczonych pod zabudowę 

TERENY MIESZKANIOWE 

Zapotrzebowanie na nową zabudowę 
w mln m2 

Chłonność w zwartych strukturach 
w perspektywie do 2030 roku 

w tys. m2 powierzchni użytkowej 

Chłonność w obowiązujących mpzp 
w perspektywie do 2030 roku 

w tys. m2 powierzchni użytkowej 

2,3-2,6 829 434 

1.2.2. Tereny przemysłowe, przemysłowo-usługowe i logistyczne 

Zapotrzebowanie na nową zabudowę 

Za wyznaczeniem w Łodzi rezerw terenów dla lokalizacji nowych zakładów przemysłowych, 
produkcyjnych, montażowych czy też magazynowych przemawia wiele czynników.  

Łódź jest miastem o dużym potencjale rozwojowym. Jako jeden z głównych ośrodków akademickich 
kraju, z dobrze rozwiniętą bazą naukową oraz wysoko wykwalifikowanym personelem naukowo-
technicznym ma znaczne szanse na rozwój sektora zaawansowanych technologii. Ponadto, wyjątkowo 
atrakcyjne położenie – na przecięciu głównych korytarzy komunikacyjnych w kraju (autostrad i dróg 
szybkiego ruchu) ma niebagatelne znaczenie dla lokalizacji nowych inwestycji. 

Dla wyznaczania rezerw przemysłowych terenów inwestycyjnych nie bez znaczenia pozostaje 
także sytuacja na łódzkim rynku pracy. W Łodzi w ostatnich latach stopa bezrobocia kształtowała 
się na ponad dwukrotnie wyższym poziomie niż w innych dużych miastach Polski. Największą grupę 
bezrobotnych stanowili ludzie młodzi, ponadto w przeważającej części były to osoby długotrwale 
pozostające bez pracy. Z uwagi na potrzebę poprawy sytuacji na łódzkim rynku pracy, tworzenie 
warunków i możliwości dla rozwoju sektorów gospodarki zapewniających powstanie znacznej ilości 
nowych miejsc pracy jest jak najbardziej zasadne. 

Mimo, iż Łódź jest obecnie ośrodkiem głównie o funkcjach usługowych, należy pamiętać 
że przetwórstwo przemysłowe nadal stanowi drugą co do wielkości grupę podmiotów zarejestrowanych 
w mieście. Jednocześnie kondycja finansowa przedsiębiorstw tego sektora gospodarki z roku na rok ulega 
poprawie. Ponadto, na tle innych ośrodków w kraju Łódź wyróżnia się pod względem inwestycji 
z dziedziny techniki gospodarstwa domowego. Prężnie działający od kilkunastu lat w mieście sektor 
produkcji sprzętu AGD jest dowodem optymalnego wykorzystania potencjału naukowo-badawczego 
miasta oraz zasobów łódzkiego rynku pracy. Zaawansowana i wyspecjalizowana produkcja stanowi 
doskonały kierunek rozwoju miasta.  

Przy wyznaczaniu rezerw terenów inwestycyjnych należy pamiętać o niezwykle dynamicznie 
rozwijającym się w ostatnich latach sektorze magazynowym. W 2015 roku osiągnął on bardzo dobre 
wyniki po stronie popytu i podaży oraz najniższy od lat poziom pustostanów. Polski sektor logistyczny 
znalazł się wśród 10 najlepszych i najprężniej rozwijających się rynków logistycznych w Europie, nadal 
pozostaje on kluczowym rynkiem inwestycyjnym dla coraz większej liczby inwestorów instytucjonalnych. 
W 2015 roku największy popyt brutto na powierzchnie magazynowe odnotowano w regionie Warszawy 
(660 tys. m2) oraz w Polsce Centralnej (540 tys. m2). Na koniec 2015 roku poziom pustostanów wynosił 
jedynie 3%. W większości regionów brakowało dużych modułów, ponadto najmniej powierzchni 
dostępnych od zaraz jest obecnie w Łodzi. Region Polski Centralnej cieszy się sporym zainteresowaniem 
ze strony firm logistycznych i sieci handlowych. Bliskość autostrad oraz znacznie lepszy niż w innych 
regionach dostęp do pracowników pozytywnie wpływa na rozwój projektów produkcyjnych w Łodzi 
i okolicach14. 

Analizy rynku wykazują, iż w najbliższych latach będzie rosło zapotrzebowanie na nowoczesne 
powierzchnie magazynowe. Pod względem lokalizacji kluczowymi cechami dla inwestorów pozostają 
bliskość nowoczesnej sieci drogowej, dostęp do kolei oraz siły roboczej. Niezwykle istotna 
jest elastyczność w zwiększaniu bądź zmniejszaniu wynajmowanej powierzchni. Według operatorów 
logistycznych, spośród 5 kluczowych rynków magazynowych w Polsce, w najbliższych latach najwięcej 

                                                                    
14 AXI IMMO, Raport - Podsumowanie roku 2015 na rynku powierzchni magazynowych w Polsce, Warszawa 2016 rok. 
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najemców z sektora internetowego będą przyciągać regiony Polski Centralnej oraz Wrocławia15. Z uwagi 
na wymagania, jakie obecnie stawia rynek powierzchni magazynowych oraz prognozy popytu 
na najbliższe lata, w obszarze Łodzi należy zapewnić rezerwę terenową dla rozwoju branży logistycznej. 
Jednakże, z uwagi na cechy sektora magazynowego takie jak duża terenochłonność przy małym 
wysyceniu rynku pracy, należy pamiętać o przewadze korzyści branży produkcyjnej, mimo iż oba sektory 
stały się w ostatnim czasie komplementarne względem siebie. 

Zgodnie z prognozami na kolejne 6 lat sektor e-commerce będzie jednym z kluczowych motorów 
wzrostu rynku logistycznego w Polsce, wygeneruje bowiem popyt na dodatkowe 700 tys. m2 powierzchni 
magazynowych w tym czasie. Zakładając stałe tempo wzrostu popytu na powierzchnie magazynowe 
zgłaszanego przez ww. sektor można przyjąć, iż do roku 2030 zapotrzebowanie to osiągnie poziom około 
1633 tys. m2 w skali kraju. Przyjmując jednocześnie niezmienny udział sektora e-commerce w popycie 
na magazyny na poziomie 5,8% (dane z 2014 roku), całkowity popyt na powierzchnie magazynowe 
(zgłaszany przez różne gałęzie gospodarki) w 2030 roku w skali całego kraju należy szacować na poziomie 
28160 tys. m2 16. 

Udział regionu Polski Centralnej w popycie na magazyny szacuje się na około 20%, zatem 
do 2030 roku można spodziewać się zapotrzebowania na powierzchnie magazynowe w regionie 
na poziomie 5000-7000 tys. m2. Zakłada się, że udział Łodzi w popycie na powierzchnie magazynowe 
w regionie Polski Centralnej wyniesie około 50%, co przekłada się na zapotrzebowanie na poziomie około 
3000 tys. m2 17 – z uwagi na niepewność procesów rozwojowych, zgodnie z art. 10 ust. 7 pkt 2 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zapotrzebowanie to w perspektywie do 2030 roku 
zwiększa się o 15% (Tabela 9). 

Zapotrzebowanie na tereny dla lokalizacji nowej zabudowy przemysłowej, wiąże się głównie 
z potrzebami sektora branży logistycznej, z uwagi na jej dużą terenochłonność. Jak wynika z analizy 
danych Głównego Urzędu Statycznego dotyczących branży produkcyjnej18 od kilku lat obserwuje 
się jej stabilny poziom – mimo iż wzrasta liczba budynków oddawanych corocznie do użytkowania, 
nie wzrasta ich kubatura, liczba przedsiębiorstw produkcyjnych utrzymuje się na stałym poziomie. 
Potrzeby branży produkcyjnej zaspokajane są przez wykorzystywanie potencjału istniejących dzielnic 
przemysłowych, w tym przekształcanie lub adaptowanie już istniejących obiektów. Komplementarność 
sektora magazynowego i branży produkcyjnej daje podstawy do uznania, iż wskazywanie w projekcie 
Studium terenów na cele przemysłowo-usługowe jest rozwiązaniem dającym optymalne możliwości 
wykorzystania tych terenów – w dostosowaniu do bieżącego zapotrzebowania obu sektorów.  

Tabela 9 Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę przemysłową wyrażone w ilości powierzchni 
użytkowej 

Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę przemysłową Powierzchnia użytkowa w m2 

wynikające z analiz 3000000 

po zwiększeniu o 15% z uwagi na niepewność procesów rozwojowych 3450000 

Źródło: opracowanie własne. 

Chłonność obszarów o w pełni wykształconej, zwartej strukturze przestrzennej 

Tereny wolne od zabudowy, przeznaczone do zagospodarowania pod funkcje przemysłowe, 
przemysłowo-usługowe oraz logistyczne stanowią nieruchomości niezabudowane bądź częściowo 
zabudowane z dużą rezerwą powierzchni niezabudowanej. Jednocześnie są to tereny, które nie wchodzą 
w kolizje z istniejącymi dolinami rzecznymi, lasami, drogami publicznymi oraz terenami kolejowymi. 
Łączna powierzchnia rezerw terenów niezabudowanych w zwartej strukturze funkcjonalno-
przestrzennej wynosi około 211 ha. W celu określenia chłonności terenów przemysłowych, 

                                                                    
15 Ibidem. 
16 Jones Lang LaSalle, PROLOGIS, Logistyka e-commerce w Polsce. Przetarte szlaki dla rozwoju sektora, 2015 rok. 
17 AXI IMMO, Raport – Podsumowanie… 
18 Urząd Statystyczny w Łodzi, Statystyka Łodzi 2016, Łódź 2016 rok. 
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przemysłowo-usługowych i logistycznych w zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, wyrażonej 
w powierzchni użytkowej zabudowy, analizie poddano 15 istniejących zakładów o preferowanym profilu 
działalności. Z analizy wynika, iż powierzchnia zabudowy stanowi średnio około 48% całkowitej 
powierzchni nieruchomości, na której zrealizowana jest inwestycja, a wysokość obiektów ogranicza 
się w większości przypadków do 1 kondygnacji. Na podstawie powyższych danych obliczono, że stosunek 
łącznej powierzchni użytkowej zabudowy do całkowitej powierzchni nieruchomości wynosi średnio około 
47%. Całkowitą chłonność terenów w zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej wyrażoną 
w powierzchni użytkowej zabudowy można oszacować na poziomie około 990 tys. m2. 

Jednakże, z uwagi na położenie, kształt, wielkość, strukturę własności nieruchomości oraz inne 
czynniki niesprzyjające lokalizacji przemysłu (brak dogodnej obsługi komunikacyjnej, kolizje ze strefami 
ochronnymi istniejących sieci infrastruktury technicznej, brak dostatecznej powierzchni na lokalizację 
nowej zabudowy etc.) nie można założyć 100% wypełnienia zabudową obecnych struktur funkcjonalno-
przestrzennych. Uzupełnienie zabudową istniejących struktur może mieć miejsce w przypadku 
pojawienia się zapotrzebowania na mniejsze powierzchnie, rozbudowy istniejących zakładów bądź 
realizacji większych inwestycji na kilku niewielkich sąsiednich działkach (dodatkowe utrudnienia 
przy nabywaniu nieruchomości przez inwestora). 

Przy założeniu, że wypełnione zostanie 30% maksymalnej chłonności terenów w zwartej strukturze 
funkcjonalno-przestrzennej, rezerwę szacować można na poziomie około 300 tys. m2 powierzchni 
użytkowej. 

Chłonność obszarów przeznaczonych pod zabudowę w obowiązujących miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego 

Rezerwy terenów w obowiązujących mpzp stanowią działki niezabudowane 
oraz niezagospodarowane części działek zabudowanych o przeznaczeniu P, PU, PS, UP, które mogą 
zostać wykorzystane na wyżej wymienione funkcje. Rezerwa terenów w obowiązujących mpzp wynosi 
około 257 ha. Chłonność terenów przemysłowych, przemysłowo-usługowych i logistycznych 
w obowiązujących mpzp, wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy, oszacowano w oparciu 
o wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z zapisów obowiązujących mpzp 
oraz w oparciu o prognozy skutków finansowych uchwalenia mpzp – w przypadku mpzp uchwalonych 
w latach 2015-2017. 

Całkowitą chłonność terenów w obowiązujących mpzp wyrażoną w powierzchni użytkowej 
zabudowy można oszacować na poziomie około 3414 tys. m2. Z uwagi na dużą rozbieżność wskazanych 
w obowiązujących mpzp wskaźników dotyczących kształtowania zabudowy, jak również biorąc pod 
uwagę istotne dla inwestora cechy zabudowy oraz formę w jakiej obecnie powstają nowoczesne obiekty 
produkcyjne i logistyczne (przede wszystkim obiekty 1-kondygnacyjne) należy przyjąć, iż rezerwa 
w obowiązujących mpzp może być przeszacowana.  

Przy założeniu, że wypełnione zostanie 30% maksymalnej chłonności terenów w obowiązujących 
mpzp, rezerwę szacować można na poziomie około 1 mln m2 powierzchni użytkowej. 

Tereny przemysłowe – bilans obszarów przeznaczonych pod zabudowę 

TERENY PRZEMYSŁOWE, PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWE, LOGISTYCZNE 

Zapotrzebowanie na nową zabudowę  
w mln m2 

Chłonność w zwartych strukturach 
w perspektywie do 2030 roku 

w tys. m2 powierzchni użytkowej 

Chłonność w obowiązujących mpzp 
w perspektywie do 2030 roku 

w tys. m2 powierzchni użytkowej 

3-3,45 300 1000 

1.2.3. Tereny usługowe 

Zapotrzebowanie na nową zabudowę 

Potrzeba wyznaczenia na obszarze Łodzi rezerw terenów dla lokalizacji nowych powierzchni 
usługowych uwarunkowana jest wieloma czynnikami. W Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru 
Metropolitalnego wskazuje się, że do 2020 roku ŁOM będzie miejscem integracji osób z zewnątrz, 
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co będzie warunkowało m.in. rozwój turystki biznesowej, kongresowej i kulturowej. Jest to szczególnie 
istotne z punktu widzenia Łodzi, która stanowi jego rdzeń i główny ośrodek usługowy. Ponadto, podobnie 
jak w przypadku terenów przemysłowych, za wyznaczeniem rezerw dla inwestycji usługowych 
przemawia sytuacja na łódzkim rynku pracy. W ostatnich latach nastąpił również silny rozwój branż 
gospodarki opartych na nowoczesnych usługach. W Łodzi, istotnym uwarunkowaniem rozwoju usług, 
poza zmianą profilu działalności gospodarczej i przesunięciem zatrudnienia do sektora usług, jest 
przekształcanie terenów produkcyjnych w obszarze Strefy Wielkomiejskiej w kierunku funkcji 
usługowych. 

Zakłada się, że obiekty usługowe o randze ponadlokalnej, będą lokalizowane głównie w zwartej 
strukturze przestrzennej, bez konieczności uruchamiania nowych terenów inwestycyjnych (greenfield). 

Ze względu na wspomniany wcześniej brak potrzeb w zakresie rozbudowy siatki obiektów 
infrastruktury społecznej, przede wszystkim: szkół i placówek edukacyjnych, oraz zakładaną adaptację 
istniejących obiektów w dostosowaniu do zmieniających się potrzeb społeczno-gospodarczych zakłada 
się, iż ten sektor usług nie generuje zapotrzebowania na nowe tereny. 

Tereny usług biurowych 

Polski rynek nieruchomości biurowych jest jednym z najszybciej rozwijających się w Europie. 
Analizując zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Łodzi, w stosunku do największych regionalnych 
rynków biurowych w Polsce, Łódź posiada małe zasoby przy stosunkowo wysokim popycie i niskim 
wskaźniku pustostanów – od 2009 roku wskaźnik wolnej powierzchni biurowej w Łodzi systematycznie 
spada. W 2014 roku, nasycenie powierzchnią biurową w Łodzi, spośród sześciu największych rynków 
biurowych w Polsce, było najniższe. Pozytywnym jest fakt, iż w 2015 roku łódzki rynek biurowy, w skali 
całego kraju, cechował największy wzrost aktywności deweloperów w porównaniu do roku ubiegłego19. 
Do końca 2016 roku prognozuje się przyrost nowej powierzchni biurowej o około 60 000 m2 (tj. około 
15% istniejącego zasobu)20, przy utrzymaniu tendencji spadkowej współczynnika pustostanów. 
Największe zapotrzebowanie dotyczy biurowców oferujących najwyższy standard powierzchni – biur 
klasy A, lokalizowanych głównie w centralnych częściach miasta. W perspektywie do 2030 roku 
prognozuje się utrzymanie tego trendu oraz zakłada się wzrost zainteresowania łódzkim rynkiem 
biurowym i utrzymanie wysokiej aktywności najemców z branży nowoczesnych usług. W przyjętej 
perspektywie czasu, potencjał dla lokalizacji dużych firm w Łodzi ma szansę wzrosnąć wraz ze skróceniem 
czasu dojazdu do Warszawy oraz udaną realizacją Nowego Centrum Łodzi. Należy założyć, że w przyjętej 
perspektywie czasu udział powierzchni biurowej Łodzi w zasobie istniejącej powierzchni biurowej 
głównych rynków w Polsce będzie sukcesywnie wzrastał. 

Uwzględniając powyższe dane, wskazujące na wysoki potencjał miasta jako prężnie rozwijającego 
się ośrodka usługowego, zakłada się wzrost wskaźnika nasycenia nowoczesną powierzchnią biurową. 
Przyjmuje się, że wskaźnik ten w perspektywie do 2030 roku powinien osiągnąć wartości w granicach 1,8-
2 m2/1 os.21, co daje zapotrzebowanie na nową zabudowę na poziomie około 910,5-1038,5 tys. m2 

powierzchni użytkowej (Tabela 10). W perspektywie do 2030 roku przełoży się to na średnie roczne 
tempo wzrostu nowych powierzchni biurowych na poziomie około 10%. 

 

 

 

                                                                    
19 Cushman & Wakefield, Rozkwit rynków regionalnych, Polska Rynek Biurowy, Warszawa 2015 rok. 
20 Ibidem. 
21 Dla porównania wskaźnik nasycenia nowoczesną powierzchnią biurową w Warszawie, w 2015 roku wynosił około 2,7 m2/os. 
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Tabela 10 Zapotrzebowanie na nową zabudowę usług biurowych w perspektywie do 2030 roku wynikające 
ze wskaźnika nasycenia nowoczesną powierzchnią biurową i uwzględniające prognozy demograficzne 

Docelowy wskaźnik 
nasycenia nowoczesną 
powierzchnią biurową 

w m2/1 osobę 

Liczba 
mieszkańców  
w 2030 roku 

Suma nowoczesnej 
powierzchni biurowej w 

2030 roku 
w m2 

Wartość 
średnia  

w m2 

Zapotrzebowanie na 
nową zabudowę 

usługową do 2030 roku 
w m2 

Wariant I – 1,8 
630000 1134000 

1152000 910500 a 
650000 1170000 

Wariant II – 2,0 
630000 1260000 

1128000 1038500 b 
650000 1300000 

a Wartość średnia pomniejszona o istniejący zasób nowoczesnej powierzchni biurowej w 2014 roku tj. o 241500 m2, b Wartość średnia 

pomniejszona o istniejący zasób nowoczesnej powierzchni biurowej w 2014 roku tj. o 241500 m2. 

Źródło: opracowanie własne. 

Tereny usług hotelowych 

Łódź jest dominującym w regionie ośrodkiem turystyki biznesowej, szkoleniowej i konferencyjnej. 
Prężnie rozwija się przemysł spotkań22, będący istotnym czynnikiem rozwoju usług hotelowych. Polityka 
Miasta zakłada dalszy rozwój tego typu działalności i promocji miasta atrakcyjnego dla organizacji 
konferencji, kongresów i spotkań biznesowych, co należy uwzględnić w bilansowaniu zapotrzebowania 
na tereny usługowe. Do 2018 roku w Łodzi ma powstać 5 nowych obiektów hotelowych. Mimo dużego 
zapotrzebowania na hotele o średnim standardzie, istotne jest pozyskanie inwestorów realizujących 
projekty hotelowe o wysokim standardzie (cztero-, pięciogwiazdkowych), bowiem podaż miejsc 
w obiektach tego typu nie zaspokaja rosnącego popytu23. 

W perspektywie do 2030 roku, zakłada się dalszy rozwój rynku hotelowego. W latach 2005-2014 
ilość nowej powierzchni użytkowej budynków hoteli wynosiła 49,168 m2, z czego prawie połowę 
(23,2 tys. m2) zrealizowano w 2013 roku. Uwzględniając powyższe czynniki, wskazujące na potrzebę 
realizacji usług tego typu i wysoką aktywność inwestorów z branży hotelowej w ostatnim czasie, zakłada 
się wzrost dotychczasowego tempa realizacji hoteli. Zapotrzebowanie na nowe budynki hotelowe, 
w perspektywie do 2030 kształtować się będzie na poziomie około 157 tys. m2 powierzchni użytkowej 
(Tabela 11), co przełoży się na średnie roczne tempo wzrostu nowej powierzchni użytkowej w granicach 
około 9 tys. m2. 

Tabela 11 Zapotrzebowanie na nowe hotele w perspektywie do 2030 roku uwzględniające wzrost 
dotychczasowego tempa realizacji obiektów tego typu 

 
Powierzchnia użytkowa nowych 
budynków hoteli  
w m2 

2005-2014 2030 
Zapotrzebowanie na nowe budynki hoteli 

do 2030 roku 

49168 157337 
Powierzchnia użytkowa  
w m2 

157337 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDL i szacunków własnych. 

Tereny handlowo-usługowe, w tym lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 

W Łodzi nasycenie nowoczesną powierzchnią handlową kształtuje się na poziomie około 
485 m2/1000 mieszkańców (średnia dla polskich miast: 402 m2/1000 osób), przy sile nabywczej około 
6400 euro (średnia: 6607 euro). Nasycenie powyżej średniej przy sile nabywczej poniżej średniej 
wskazuje na to, że potrzeby miasta w zakresie centrów handlowych są stosunkowo dobrze zaspokojone. 
Widoczny jest również nasilający się trend polegający na modernizacji lub przebudowie już istniejących, 
starszych obiektów handlowych. Zakłada się, że w perspektywie do 2030 roku nie ma zapotrzebowania 
na nowe rezerwy terenowe dla lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m2 – szczególnie na obiekty I i II generacji, które są obecnie wypierane przez sieci sklepów poniżej 

                                                                    
22 Przemysł spotkań - rynek spotkań, konferencji, kongresów, wystaw. 
23 Cushman & Wakefield, Łódzki rynek nieruchomości 2015, Łódź 2015 rok. 
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2000 m2 powierzchni sprzedaży, oferujące lepszą dostępność do swoich usług. W Studium powinny 
zostać wyznaczone jedynie istniejące obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, 
z dopuszczeniem ich przebudowy w celu dostosowania do wyższych standardów. Ewentualna możliwość 
lokalizacji nowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 powinna 
być rozpatrywana jedynie w odniesieniu do obiektów zabytkowych, dla których funkcja ta może 
być jednym ze sposobów na poprawę ich stanu. Działania te nie mogą jednak prowadzić do dewastacji 
zasobu historycznego, a być szansą na jego udaną rewitalizację. 

Analizując kompleksowo tereny handlowo-usługowe o zróżnicowanym profilu działalności, 
w tym małe obiekty usługowe tj. osiedlowe sklepy, czy lokalne centra handlowo-usługowe, przyjmuje 
się utrzymanie dotychczasowego tempa realizacji tego typu inwestycji. Zapotrzebowanie na nowe 
budynki handlowo-usługowe, w perspektywie do 2030 kształtować się będzie na poziomie około 
679 tys. m2 powierzchni użytkowej (Tabela 12).  

Tabela 12 Zapotrzebowanie na nowe budynki handlowo-usługowe w perspektywie do 2030 roku wynikające 
z dotychczasowego tempa realizacji obiektów tego typu 

Powierzchnia użytkowa nowych 
budynków handlowo-
usługowych  
w m2 

2005-2014 2030 

Zapotrzebowanie na nowe budynki 
handlowo-usługowe do 2030 roku 

424565 679304 
Powierzchnia użytkowa  
w m2 

679304 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDL i szacunków własnych. 

Podsumowanie – zapotrzebowanie na nową zabudowę usługową 

Całkowite zapotrzebowanie na tereny usług komercyjnych różnego typu, w perspektywie 
do 2030 roku, będzie kształtowało się na poziomie około 1,75-1,88 mln m2 powierzchni użytkowej 
(Tabela 13) i znacząco nie odbiegnie od dotychczasowych trendów rozwojowych w zakresie realizacji 
zabudowy usługowej. Na wielkość całkowitego zapotrzebowania na nową zabudowę usługową, 
nie wpłyną istotnie procesy demograficzne – znaczna część usług m.in. usługi hotelowe, ma znaczenie 
ponadlokalne. 

Szacuje się, że całkowite zapotrzebowanie na nowe powierzchnie usługowe należy zwiększyć 
o około 25%24 nie tylko z uwagi na niepewność procesów inwestycyjnych, ale również rozwój innych, 
mniejszych działalności usługowych, nie ujętych w zestawieniu – łączne maksymalne zapotrzebowanie 
do 2030 roku na nowe powierzchnie usługowe różnego typu zawiera się w przedziale 2,18-2,34 mln m2 
powierzchni użytkowej. 

Tabela 13 Całkowite zapotrzebowania na tereny usługowe 

Rodzaj terenów usługowych 
Zapotrzebowanie w m2 powierzchni 

użytkowej wynikające z analiz 
w tys. m2 

Maksymalne zapotrzebowanie w m2 
powierzchni użytkowej po zwiększeniu o 25% 

w tys. m2 

Usługi biurowe 910,5-1038,5 1138-1298 

Usługi hotelowe 157,3 196,7 

Tereny handlowo-usługowe 679,3 849,1 

Ogółem 1747-1875 2183-2343 
Źródło: opracowanie własne. 

Chłonność obszarów o w pełni wykształconej, zwartej strukturze przestrzennej 

Tereny przeznaczone do zagospodarowania pod funkcje usługowe stanowią nieruchomości 
niezabudowane bądź częściowo zabudowane z dużą rezerwą powierzchni niezabudowanej. Jednocześnie 
są to tereny, które nie wchodzą w kolizje z istniejącymi dolinami rzecznymi, lasami, drogami publicznymi 
oraz terenami kolejowymi. Łączna powierzchnia rezerw terenów niezabudowanych w zwartej strukturze 
funkcjonalno-przestrzennej (poza Strefą Wielkomiejską) wynosi około 129 ha. W celu określenia 

                                                                    
24 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) – art. 10 ust.7 pkt 2. 
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ich chłonności przyjęto wskaźnik powierzchni zabudowy terenu na poziomie 0,6-0,7 (w zależności 
od lokalizacji) oraz maksymalną wysokość zabudowy 6 kondygnacji. Dla rezerw zlokalizowanych 
w granicach obszarów objętych przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego będących w fazie opracowania, chłonność obliczono w oparciu o przyjęte w projektach 
mpzp wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenów. Całkowitą chłonność terenów usługowych 
w zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej (poza SW) określa się na poziomie 902 tys. m2. 

W Strefie Wielkomiejskiej, uwzględniając przyjęte w założeniach tempo realizacji zabudowy 
do 2030 roku, całkowitą chłonność dla zabudowy wielofunkcyjnej szacuje się na poziomie około 
1,18 mln m2 powierzchni użytkowej, z czego zakłada się, że około 550 tys. m2 zostanie przeznaczona 
na cele usługowe (pozostałą część powierzchni użytkowej SW stanowi zabudowa mieszkaniowa). 

Chłonność obszarów przeznaczonych pod zabudowę w obowiązujących miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego 

Rezerwy terenów w obowiązujących mpzp stanowią działki niezabudowane i niezagospodarowane 
części działek zabudowanych o przeznaczeniu U oraz 50% powierzchni działek niezabudowanych 
o przeznaczeniu MWU lub MNU. Rezerwa terenów w obowiązujących mpzp wynosi około 85 ha. 
Chłonność terenów w obowiązujących mpzp, wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy, oszacowano 
w oparciu o wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z zapisów obowiązujących mpzp 
lub w oparciu o prognozy skutków finansowych uchwalenia mpzp (w przypadku planów uchwalonych 
w latach 2015-2017). Z uwagi na dużą rozbieżność wskazanych w obowiązujących mpzp wskaźników 
dotyczących kształtowania zabudowy, a także zróżnicowanie typów działalności usługowych jakie mogą 
zostać zrealizowane w ramach wyznaczonych terenów zakłada się wypełnienie rezerw na poziomie 30% 
szacowanej chłonności. Przyjmując powyższe założenie chłonność obszarów w obowiązujących 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego szacuje się na poziomie 671 tys. m2 powierzchni 
użytkowej. 

Tereny usługowe – bilans obszarów przeznaczonych pod zabudowę 

TERENY USŁUGOWE 

Zapotrzebowanie na nową zabudowę 
w mln m2 

Chłonność w zwartych strukturach 
w perspektywie do 2030 roku 

w tys. m2 powierzchni użytkowej 

Chłonność w obowiązujących mpzp 
w perspektywie do 2030 roku 

w tys. m2 powierzchni użytkowej 

2,18-2,34 1452 671 

1.2.4. Porównanie maksymalnego w skali miasta zapotrzebowania na nową zabudowę z chłonnością 

terenów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej i obszarów 

przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę 

Z przeprowadzonych analiz wynika, że maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę 
do 2030 roku jest większe niż chłonność istniejących rezerw terenów w zwartej strukturze przestrzennej 
i obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (Tabela 14).  

Tabela 14 Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę 

Funkcja 
zabudowy 

Maksymalne 
zapotrzebowanie 

na nową zabudowę  
w mln m2 powierzchni 

użytkowej 

Szacowana chłonność 
terenów przeznaczonych 

pod zabudowę  
w mln m2 powierzchni 

użytkowej w perspektywie 
do 2030 r. 

Warunki lokalizacji nowych terenów zabudowy 

Mieszkaniowa 2,2-2,6 1,26 

1. Uzupełnienie istniejących struktur 
mieszkaniowych, kształtowanie zwartych 
układów przestrzennych 
2. Stworzenie atrakcyjnej i różnorodnej oferty 
mieszkaniowej na bazie obszarów 
o rozpoczętej urbanizacji 
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Przemysłowa 3-3,45 1,3 

1. Lokalizacja terenów przemysłowych 
w obszarach dobrze skomunikowanych 
(w pobliżu głównych węzłów komunikacyjnych 
– drogowych i kolejowych) oraz w granicach 
ŁSSE  

Usługowa 2,18-2,34 2,12 

1. Lokalizacja terenów usługowych w zwartej 
strukturze przestrzennej lub na obszarach, 
gdzie obowiązują mpzp, 
2. Poza granicami tych terenów zakłada się 
tworzenie lokalnych usług o niższej 
intensywności w strukturach o rozpoczętej 
urbanizacji 

Zabudowa 
ogółem 

7,38-8,39 4,68 - 

Źródło: opracowanie własne. 

W Łodzi należy zapewnić dobrą ofertę dla rozwoju terenów zabudowy mieszkaniowej, usługowej 
oraz aktywności gospodarczej, uwzględniając obecny stopień zainwestowania oraz wnioski wynikające 
z pozostałych uwarunkowań rozwoju miasta. 

Lokalizacja nowych terenów zabudowy – rezerwa dla terenów mieszkaniowych, przemysłowych 
i usługowych 

Analizując bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę (Tabela 14), stwierdza się potrzebę 
wyznaczenia w Studium nowych terenów dla rozwoju funkcji mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej25 
na poziomie 1462 ha, co stanowi około 5% powierzchni miasta (Tabela 15). Łączna powierzchnia rezerw 
do zainwestowania wynosi 2858 ha tj. 9,75% powierzchni Łodzi. W porównaniu do Studium 2010 
przewidywana wielkość rezerw terenów możliwych do zainwestowania jest znacznie niższa, co wskazuje 
na racjonalizację podaży terenów pod zabudowę wynikającą z uwzględnienia potrzeb i możliwości 
rozwojowych miasta oraz dopasowanie oferty inwestycyjnej do obserwowanych i prognozowanych 
trendów. 

Tabela 15 Powierzchnia terenów rozwojowych 

Typ terenu 

Rezerwy w zwartej 
strukturze 

przestrzennej poza 
Strefą 

Wielkomiejską a  
w ha 

Rezerwy 
w obowiązują-

cych mpzp  
w ha 

Możliwe, nowe 
rezerwy terenu 

wynikające 
z zapotrzebowania 

w ha 

Łączna 
powierzchnia 

możliwych 
rezerw  

w ha 

Łączna 
powierzchnia 

rezerw 
w Studium 

2010 
w ha 

Tereny 
mieszkaniowe 

427 287 693 1407 2836 

Tereny 
usługowe 

129 85 84 298 499 

Tereny 
przemysłowe 

211 257 685 1153 1313 

Ogółem 767 629 1462 2858 4648 

Udział 
w powierzchni 
miasta 
w % 

2,62 2,15 4,99 9,75 15,85 

a Łączne rezerwy dla zabudowy wielofunkcyjnej w Strefie Wielkomiejskiej, szacuje się na poziomie 1,2 mln m2 powierzchni użytkowej – z uwagi 

na specyfikę terenu nie bilansuje się powierzchni rezerw w ha 

Źródło: opracowanie własne. 

Łączna ilość możliwych do wyznaczenia rezerw wpisuje się w założenia rekomendowanego modelu 
rozwoju przestrzennego, zatwierdzonego stanowiskiem Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie modelu 

                                                                    
25 Tereny zlokalizowane poza strefą zurbanizowaną i poza granicami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
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rozwoju przestrzennego Łodzi określonego w ramach prac nad Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi.26  

Wyznaczenie rezerw terenów zlokalizowanych poza zwartą strukturą funkcjonalno-przestrzenną 
powinno opierać się o dogęszczenie obszarów o już rozpoczętej urbanizacji, posiadających dobry dostęp 
do sieci komunikacyjnej i wyposażonych w sieci infrastruktury technicznej. Nowe rezerwy terenu 
nie powinny nadmiernie ingerować w tereny aktywne przyrodniczo. Priorytetem w inwestowaniu 
powinno być jednak wykorzystanie istniejących zasobów – przede wszystkim zabudowy w śródmieściu 
i zasobu poprzemysłowego. 

Przyjęcie powyższego kierunku działań pozwoli na budowę miasta o zwartej strukturze 
przestrzennej, przeciwdziałanie procesom suburbanizacji, a także zminimalizuje transportochłonność 
układu przestrzennego.  

W Studium należy wyznaczyć strefy o różnych sposobach zagospodarowania, określić zasady 
dotyczące kształtowania zabudowy i użytkowania terenów, a także wskazać tereny wyłączone spod 
zabudowy. Rekomendacje te mają na celu zapewnienie dobrej jakości życia w Łodzi oraz zapobieganie 
rozpraszaniu sił i środków w zarządzaniu miastem. 

1.2.5. Możliwości finansowania przez gminę potrzeb inwestycyjnych 

W budżecie miasta, w ciągu ostatniej dekady (2006-2015 rok) na wydatki związane z drogami 
i komunikacją przeznaczano łącznie prawie 7 mld zł, co średnio stanowiło rocznie 692 mln zł. Około 5% 
rocznych wydatków na infrastrukturę komunikacyjną tj. około 36 mln zł, stanowiły wydatki związane 
z budową i utrzymaniem gminnych dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych (Tabela 16). Do 2030 roku 
należy założyć utrzymanie finansowania lokalnej infrastruktury drogowej ze środków własnych miasta 
na podobnym poziomie. Szacuje się, że suma poniesionych wydatków na ten cel osiągnie kwotę rzędu 
504 mln zł. 

Tabela 16 Wydatki na drogi i komunikację w latach 2006-2015 

Wyszczególnienie 

Suma wydatków przewidzianych 
w Budżecie Miasta Łodzi  

w latach 2006-2015 
w zł 

Średnie roczne wydatki 
w latach 2006-2015 

w zł 

Prognozowana suma 
wydatków 

do 2030 roku a 
w zł 

Drogi i komunikacja 6920114653,84 692011465,38 - 

w tym:       

drogi publiczne gminne 279552428,18 27955242,82 391373399,45 

drogi wewnętrzne 80555079,61 8055507,96 112777111,45 

a Prognoza wydatków do 2030 roku stanowi szacunki własne MPU 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Budżetu Miasta Łodzi z lat 2006-2015. 

W perspektywie do 2030 roku inwestycje w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej 
tj. sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w znacznym stopniu finansowane będą przez Łódzką Spółkę 
Infrastrukturalną (ŁSI) oraz częściowo z budżetu miasta27. Z planów inwestycyjnych Łódzkiej Spółki 
Infrastrukturalnej i miasta wynika, że na inwestycje związane z budową i modernizacją sieci wodno-
kanalizacyjnej przeznaczone zostanie łącznie ponad 934 mln zł. W okresie od 2016 do 2033 roku 
na budowę nowej sieci wodociągowej planowane jest przeznaczenie około 8% tej kwoty (74434000 zł – 
średnio rocznie około 4,1 mln), zaś na budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej około 4% (38400000 zł 
– średnio rocznie około 2,1 mln), co łącznie stanowi kwotę niespełna 113 mln zł.  

                                                                    
26 Uchwała Nr XIV/289/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 lipca 2015 r. stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie modelu rozwoju 

przestrzennego miasta Łodzi określonego w ramach prac nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Łodzi. 

27 Uchwała Nr XLII/821/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu Gospodarczego gospodarki wodno-
ściekowej dla miasta Łodzi” do roku 2033. 
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W perspektywie do 2030 roku łączne, szacunkowe nakłady miasta na budowę podstawowego 
układu drogowego (dróg wewnętrznych i gminnych) oraz uzbrojenie terenów w sieci wodociągowo-
kanalizacyjne kształtują się na poziomie 616,9 mln zł. Należy zaznaczyć, że pozostała część inwestycji 
związanych zarówno z realizacją infrastruktury komunikacyjnej jak i technicznej będzie mogła 
być dofinansowana ze źródeł zewnętrznych. 

W budżecie miasta, w ciągu ostatniej dekady (2006-2015 rok) na wydatki związane z infrastrukturą 
społeczną i świadczeniem usług publicznych przeznaczano łącznie prawie 14 mld zł, co średnio stanowiło 
rocznie 1,39 mld zł (Tabela 17). Ponad połowę ogólnych wydatków na infrastrukturę społeczną stanowiły 
wydatki związane z edukacją publiczną (53%); na pomoc społeczną przeznaczono około 28% ogólnej 
sumy wydatków. Pozostałą część kwoty stanowiły łącznie wydatki poniesione na działalność związaną 
z kulturą, sportem i ochroną zdrowia. 

Tabela 17 Wydatki miasta Łodzi na infrastrukturę społeczną w latach 2006-2015 

Wyszczególnienie 

Suma wydatków 
przewidzianych w Budżecie 

Miasta Łodzi 
w latach 2006-2015 

w zł 

Średnie roczne wydatki 
w latach 2006-2015 

w zł 

Prognozowana suma 
wydatków do 2030 roku a 

w zł 

Oświata i wychowanie 7471174232 747117423,2 10459643925 

Ochrona zdrowia 427149493,6 42714949,36 598009291,1 

Pomoc społeczna 4043073706 404307370,6 5660303188 

Kultura 1200210124 120021012,4 1680294173 

Kultura fizyczna 804138159,5 80413815,95 1125793423 

Łącznie 13945745715 1394574571 19524044001 
a Prognoza wydatków do 2030 roku stanowi szacunki własne MPU 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Budżetu Miasta Łodzi z lat 2006-2015. 

Wobec istniejących tendencji i prognoz demograficznych należy przyjąć, iż finansowanie przez 
miasto inwestycji z zakresu infrastruktury społecznej, do której należą usługi publiczne z zakresu 
działalności edukacyjnej, zdrowotnej, socjalnej, opiekuńczej i kulturowej, będzie utrzymane na obecnym 
poziomie lub nawet może nieznacznie zmaleć. Szacuje się, iż w skali całego miasta zmniejszy 
się zapotrzebowanie na usługi edukacyjne, zwiększą się natomiast potrzeby organizacji usług 
opiekuńczych, społecznych i ochrony zdrowia. Obecnie funkcjonujące placówki tj. szkoły, przedszkola, 
domy kultury, szpitale charakteryzują się długim okresem użytkowania, oraz posiadają cechy 
umożliwiające ich elastyczne dostosowywanie do zmian społeczno-demograficznych Miasta. Tego typu 
placówki w miarę postępujących procesów (np. obniżania się liczby ludności Łodzi, przy jednoczesnym 
wzroście udziału osób starszych) będą podlegały przekształceniom w kierunku sposobu użytkowania 
dostosowanego do bieżących potrzeb i przemian społecznych. Miasto będzie ponosiło przede wszystkim 
koszty modernizacji istniejących budynków użyteczności publicznej i ich adaptacji na nowe funkcje – 
związane głównie z zaspokajaniem potrzeb starzejącego się społeczeństwa. 

Potrzeby inwestycyjne 

Tereny mieszkaniowe 

Dla oszacowania wydatków na realizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej (wraz 
z kosztami wykupu terenów i budowy dróg), w granicach terenów przeznaczonych pod funkcje 
mieszkaniowe, przyjęto wskaźnik kosztów urbanizacji na poziomie 0,77 mln zł/ha28. Analizując istniejące 
wyposażenie miasta w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i drogową oraz uwzględniając przyjęty 
kierunek działań – rozwój ukierunkowany na uzupełnianie istniejących struktur mieszkaniowych, należy 
przyjąć, że około 70% nowo wyznaczanych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej będzie 
wymagała pełnego uzbrojenia. Pozostałe tereny będą obsłużone w oparciu o istniejące sieci.  

                                                                    
28 Wskaźnik średnich kosztów uzbrojenia terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obliczony został w oparciu o analizę gęstości dróg 

i podstawowych sieci infrastruktury technicznej w wybranych modelowych osiedlach mieszkaniowych (Julianów, Rogi, Os. Powstania 1863 r.) 
– osiedla te są w pełni wykształcone i uzbrojone. 

W
YŁ

OŻ
ENIE

 D
O PUBLIC

ZNEGO W
GLĄ

DU



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI

 

35 

Szacunkowy koszt realizacji tych inwestycji wyniesie około 330 mln zł, co mieści się w założonej 
kwocie wydatków przeznaczonych do 2030 roku na budowę infrastruktury technicznej. W perspektywie 
obowiązywania Studium, orientacyjny sumaryczny koszt urbanizacji nowych terenów zabudowy 
mieszkaniowej przekroczy wpływy do budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości, nawet 
w przypadku pełnego wypełnienia tych terenów. Zwrotu nakładów poniesionych przez miasto 
na wyposażanie terenów o docelowej funkcji mieszkaniowej w infrastrukturę techniczną należy 
oczekiwać w dłuższej perspektywie. 

Tereny przemysłowe 

W przypadku uzbrajania nowych rezerw terenów inwestycyjnych o docelowej funkcji 
przemysłowej, przemysłowo-usługowej i logistycznej nakłady poniesione przez Gminę na realizację 
niezbędnej infrastruktury technicznej oraz sieci dróg są wysokie i stanowią duże obciążenie dla budżetu 
miasta.  

Niemniej, przyjmując iż na uzbrojenie terenu inwestycyjnego o powierzchni 100 ha miasto 
wydatkuje około 30 mln zł, a potencjalne wpływy z tytułu podatku od nieruchomości możliwe 
do uzyskania z wyżej wymienionej powierzchni kształtują się na poziomie około 12 mln zł rocznie29, 
w dłuższej perspektywie czasu można oczekiwać całkowitego zwrotu nakładów poniesionych na budowę 
podstawowego układu drogowego i niezbędnej infrastruktury technicznej. 

Należy przy tym pamiętać, iż teren o powierzchni 100 ha nie zostanie zagospodarowany w całości 
od razu, będzie wypełniał się zabudową sukcesywnie. Zakładając, iż w ciągu 15 lat miasto zamierza 
inwestować w budowę dróg i infrastruktury technicznej 2 mln zł rocznie, a przedmiotowy 100-haktarowy 
teren zostanie zabudowany obiektami o charakterze przemysłowym i logistycznym w ciągu 10 lat 
(w tempie 10 ha rocznie), po kilku latach można spodziewać się nadwyżki dochodów uzyskiwanych 
z podatku od nieruchomości względem wydatków ponoszonych na uzbrojenie terenu30. W okresie 
pierwszych 5 lat hipotetyczne łączne wydatki przewyższają łączne dochody możliwe do uzyskania w tym 
czasie. Tendencję odwrotną zaobserwować można od 7 roku, kiedy to łączne hipotetyczne dochody 
wypracowane w latach poprzednich zaczynają przewyższać poniesione w tym okresie koszty uzbrojenia 
terenu (Rysunek 16). 

 

Rysunek 16 Zależność między wydatkami miasta na uzbrojenie terenów inwestycyjnych a dochodami możliwymi 
do uzyskania z tytułu podatku od nieruchomości na przykładzie terenu o powierzchni 100 ha 

Źródło: opracowanie własne.  

                                                                    
29 Wskaźniki kosztów uzbrojenia terenów oraz potencjalnych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości obliczone zostały w oparciu o projekt 

mpzp dla części obszaru Łodzi położonej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Małego Rycerza, Tomaszowskiej do torów kolejowych. 
30 Nadwyżka dochodów nad wydatkami oznacza relację hipotetycznych łącznych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości do łącznych 

wydatków na uzbrojenie terenu w okresie 15 latach progresywnej realizacji inwestycji infrastrukturalnych i kubaturowych na terenie 
o powierzchni 100 ha. 
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Tereny usługowe 

W przypadku terenów usługowych, które mają być lokalizowane przede wszystkim w ramach 
istniejących struktur przestrzennych, na terenach już uzbrojonych, nie przewiduje się konieczności 
ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych przez miasto31. 

2. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ MIASTA ORAZ W PRZEZNACZENIU 
TERENÓW, KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA 
ORAZ UŻYTKOWANIA TERENÓW 

Studium, jako główny dokument określający politykę przestrzenną miasta, kontynuuje 
i uszczegóławia cele określone w Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+32 oraz Strategii 
przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+. Cele i zapisy Studium są spójne z ustaleniami tych dokumentów. 

 
Studium określa założenia polityki przestrzennej w perspektywie średniookresowej, tj. od kilku 

do kilkunastu lat (2030+). Założenia realizowane będą w oparciu o zapisy Studium, sformułowane 
dla stref i jednostek funkcjonalno-przestrzennych. 

Zapisy Studium są wyrazem polityki przestrzennej miasta, stanowią zarówno wytyczne 
do sporządzania mpzp, jak i rekomendację dla pozostałych narzędzi polityki przestrzennej. 

 

2.1. Założenia rozwoju przestrzennego miasta 

Na podstawie wniosków wynikających z uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego zostały 
sformułowane główne założenia dla kształtowania polityki rozwoju przestrzennego miasta. Są nimi: 
„powrót do miasta”, stop suburbanizacji, rozwój jakościowy, aktywizacja gospodarcza, racjonalizacja 
rezerw, stop depopulacji. Hasła te stanowią 6 fundamentów kształtowania polityki planistycznej Łodzi. 

                                                                    
31 Zakłada się, iż koszty budowy dróg wewnętrznych będą obciążać inwestorów. 
32 Uchwała Nr XLIII/824/12 Rady Miejskiej w Łodzi z 25 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Strategia zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+” 
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„Powrót do miasta” 

„Powrót do miasta” to program wspierania historycznego śródmieścia Łodzi jako miejsca 
zamieszkania i pracy. Nie jest to tylko idea, ale także kwestia pragmatycznego i życiowego wyboru 
dla miasta. Łódzkie śródmieście jest unikatowym obszarem, łączącym w sobie koncentrację obiektów 
budujących jego dziewiętnastowieczne dziedzictwo jako wielkiego ośrodka rewolucji przemysłowej. 
To jedyne miasto tej skali w kraju, w którym śródmieście tworzy konglomerat wielofunkcyjnej zabudowy 
o dużej intensywności, skupionej na obszarze o powierzchni ponad 1000 ha. Teren ten łączy w sobie 
dzielnice mieszkaniowe, obiekty pofabryczne, centra handlowe, biurowce, tworzące charakterystyczną, 
kwartałową strukturę zabudowy. Śródmieście stanowi więc przestrzenne i funkcjonalne serce miasta, 
konstytuujące Łódź.  

Znacząca skala zaniedbania i niedofinansowania sprawia, że przed tym zwartym fragmentem 
miasta stoi ogromne wyzwanie jego naprawy i dostosowania do współczesnych potrzeb. Konieczne jest 
przeprowadzenie procesu rewitalizacji obejmującego działania „twarde”, czyli m.in. modernizację 
i remonty kamienic i obiektów zabytkowych, urządzenie przestrzeni publicznych oraz działania „miękkie” 
– reaktywizację gospodarczą Strefy Wielkomiejskiej, pobudzenie podmiotów prywatnych 
do wzmożonych procesów inwestycyjnych synergicznie z inwestycjami publicznymi, poprawę warunków 
życia mieszkańców, w tym wdrożenie pomocy w rozwiązywaniu problemów społecznych 
oraz zwiększenie atrakcyjności Strefy Wielkomiejskiej dla wszystkich jego użytkowników. Rewitalizacja 
obszaru historycznego śródmieścia Łodzi jest procesem długotrwałym i wymagającym wzmożonego 
wysiłku finansowego wykraczającego poza krótkoterminową perspektywę programów pomocowych. 
Jego przeprowadzenie wiąże się też z uruchomieniem potencjału intelektualnego i organizacyjnego 
przekładającego się na stworzenie dokumentów planistycznych, projektów, programów, partycypację 
społeczną, a także samą realizację. Aby osiągnąć trwały efekt procesu rewitalizacji zmiany powinny 
dotyczyć także struktury własności, precyzyjnego zdefiniowania podziału na przestrzeń publiczną 
i prywatną, a jednocześnie wzmocnienia utożsamiania się mieszkańców z bliższym i dalszym otoczeniem 
i brania odpowiedzialności za jego wygląd i funkcjonowanie. 

„Powrót do miasta” to świadoma decyzja skupienia większości wysiłków w obszarze centralnym 
z równoczesnym ograniczeniem rozwoju na peryferiach miasta. Kluczowa rola dokumentów 
planistycznych polega na ukierunkowaniu działań miasta i inwestorów w sposób racjonalny, wyważając 
przy tym interesy obydwu tych stron w drodze dialogu. Idea powrotu do miasta jest zgodna z głównym 
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założeniem Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+33, określonym w tym dokumencie jako „rozwój 
do wewnątrz”. 

Stop suburbanizacji 

Idea „powrotu do miasta” nie jest możliwa bez ograniczenia procesów suburbanizacji. Zjawisko 
to polegające na przenoszeniu się mieszkańców, a wraz z nimi potencjału inwestycyjnego ze śródmieścia 
na obszary podmiejskie, przynosi negatywne skutki przestrzenne, społeczne i ekonomiczne.  

W Łodzi na przestrzeni ostatnich 20 lat zjawisko suburbanizacji ma charakter wyjątkowo 
chaotyczny i degradujący dla środowiska przyrodniczego i krajobrazu. Zabudowywane są tereny otwarte, 
doliny rzeczne, korytarze przewietrzające, otuliny kompleksów leśnych. Negatywne oddziaływanie 
procesu suburbanizacji przyczynia się do degradacji, niedoinwestowania nie tylko w Strefie 
Wielkomiejskiej, ale też struktur urbanistycznych kształtowanych w sposób celowy w strefie 
podmiejskiej. Osiedla mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne pozostają niedokończone, bez wystarczającej 
infrastruktury technicznej i społecznej oraz z nie w pełni wykorzystanym potencjałem inwestycyjnym. 

Rozwój przedmieść generuje wysokie koszty ekonomiczne i społeczne związane zarówno 
ze zwiększonymi potrzebami transportowymi, infrastrukturalnymi jak i utratą terenów otwartych 
w wyniku ich zabudowy. Niekontrolowana suburbanizacja pozbawia miasto rezerwy terenowej 
dla przyszłego rozwoju. Tereny obrzeżne posiadają ograniczony dostęp do usług. Występują 
tu negatywne zjawiska społeczne związane z wyizolowaniem mieszkańców i deficytem w rozproszonej 
zabudowie jakiejkolwiek infrastruktury społecznej, w tym przestrzeni wspólnych, którego nadrabianie 
skutkuje wzmożoną potrzebą przejazdów do jednostek przestrzennych posiadających takie walory. 

W perspektywie następnych kilkudziesięciu lat, zarówno w wyniku zmian społecznych, 
demograficznych, jak i obserwowanych procesów rynkowych, można oczekiwać wyhamowywania 
procesu suburbanizacji. Otwiera to szansę dla lepszego wykorzystania terenów już zurbanizowanych, 
w tym odnowy śródmieścia oraz ograniczenia i ścisłego ukierunkowania urbanizacji terenów 
zewnętrznych. Studium w celu powstrzymania procesu „rozlewania się” zabudowy powinno ograniczać 
tereny zurbanizowane do struktur istniejących z niewielką rezerwą terenów wynikającą z bilansu 
terenów przeznaczonych pod zabudowę.  

Rozwój jakościowy 

Kluczowym wyzwaniem Łodzi jest przede wszystkim planowanie w obliczu poważnych zmian 
demograficznych tj. malejącej liczby mieszkańców oraz zmian gospodarczych cechujących miasto 
poprzemysłowe. Skuteczne sprostanie tym wyzwaniom wymusza zmianę w metodologii planowania. 
W przypadku Łodzi wymaga to odejścia od modelu rozwoju ilościowego, polegającego na wyznaczaniu 
kolejnych terenów inwestycyjnych, na rzecz nowego, jakościowego sposobu budowania polityki 
przestrzennej. Oznacza to ograniczenie urbanizacji nowych obszarów i skupienie działań publicznych 
oraz sił inwestycyjnych podmiotów prywatnych na uzupełnianiu istniejących struktur zabudowy 
oraz dopełnianiu fragmentów miasta o niedokończonych procesach urbanizacji. 

Wzmożenie działań inwestycyjnych na ograniczonej i ściśle określonej przestrzeni pozwoli 
na rozwój odpowiadający na współczesne potrzeby mieszkańców, zapewniający pokrycie popytu 
na wszystkie formy zabudowy, poprawiający warunki życia, stwarzający nowe możliwości 
i przeciwdziałający wykluczeniu społecznemu. Działania takie otworzą także perspektywę przyciągnięcia 
nowych mieszkańców i inwestorów. Istotne są również racjonalizacja i oszczędność w gospodarowaniu 
zasobami publicznymi. 

Rozwój jakościowy powinien dotyczyć przede wszystkim następujących obszarów: 

 usług zarówno podstawowych, w szczególności w zakresie: opieki medycznej i społecznej, edukacji, 
sportu i kultury, jak i wyspecjalizowanych oraz metropolitalnych, o oddziaływaniu regionalnym 
i ponadregionalnym, 

                                                                    
33 Uchwała Nr LV/1146/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+. 
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 mieszkalnictwa, w zakresie dużej różnorodności typów zabudowy mieszkaniowej jedno- 
i wielorodzinnej oraz wysokiej jakości rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych odpowiadających 
współczesnym potrzebom, przede wszystkim w oparciu o istniejące zasoby zabudowy 
mieszkaniowej poddanej procesom rewitalizacji oraz nowe inwestycje uzupełniające istniejące 
struktury, 

 przestrzeni publicznych, w tym terenów zieleni urządzonej, w zakresie odpowiedniej ilości 
i wielkości terenów oraz poprawy ich jakości i dostępności, 

 dziedzictwa kulturowego, jego aktywnej ochrony i wykorzystania potencjału, 

 środowiska przyrodniczego, jego ochrony i poprawy jakości, 

 infrastruktury technicznej i drogowej poprzez jej modernizację i uzupełnianie braków, rozwój 
transportu zbiorowego, komunikacji rowerowej, wprowadzanie nowoczesnych technologii, 

 promocji i edukacji zmierzających do budowy więzi społecznych i tożsamości lokalnej. 

Studium, w odpowiedzi na wyzwanie rozwoju jakościowego powinno ukierunkować kształtowanie 
przestrzeni z uwzględnieniem ww. aspektów oraz zawierać elementy strategii działania, w tym wyznaczać 
priorytety i wskazywać pozaplanistyczne zalecenia sprzyjające wdrażaniu określonej w nim polityki 
przestrzennej. 

Aktywizacja gospodarcza 

Do zmierzenia się z największymi wyzwaniami stojącymi przed miastem, takimi jak rewitalizacja 
śródmieścia i podnoszenie jakości życia mieszkańców potrzebne są pieniądze. Prężna gospodarka 
jest elementem niezbędnym dla wspierania jakichkolwiek pozytywnych zmian. Ekonomiczne podstawy 
przekształceń miasta wynikają z działalności prowadzonej w obszarach aktywizacji gospodarczej. 
To ona angażuje kapitał zewnętrzny, generuje dochody miasta, tworzy nowe miejsca pracy i poprawia 
kondycję ekonomiczną społeczeństwa. Jest najsilniejszym czynnikiem przyciągającym nowych 
mieszkańców i zatrzymującym absolwentów wyższych uczelni. 

Aktywizacja gospodarcza musi opierać się o istniejący potencjał miasta: korzystne położenie 
względem krajowego systemu transportowego, bazę akademicką i wykwalifikowanych pracowników, 
konkurencyjne ceny nieruchomości i wysokości czynszów, działalność klastrów przemysłowych i strefy 
ekonomicznej. Pomimo zmiany profilu gospodarczego miasta z przemysłowego na usługowe, ważne jest 
zachowanie produkcji i przetwórstwa przemysłowego jako zasobu tworzącego miejsca pracy i wsparcie 
procesów reindustrializacji.  

Dla osiągnięcia lepszych efektów konieczne jest aktywne wspieranie rozwoju gospodarczego przez 
działania planistyczne i operacyjne, z których większość dotyczy także materii Studium: 

 rozbudowa powiązań z systemem transportowym kraju i regionu oraz wewnątrzmiejskich,  

 budowa synergicznego układu powiązań w ramach duopolis Łódź – Warszawa, 

 przygotowanie nowych lokalizacji dla aktywności gospodarczej z obsługą komunikacyjną 
powiązaną z układem zewnętrznym,  

 reindustrializacja zdegradowanych obszarów przemysłowych, 

 rozwój Nowego Centrum Łodzi i rewitalizacja Strefy Wielkomiejskiej, ze szczególnym 
uwzględnieniem zabytkowych zespołów zabudowy pofabrycznej – obszarów wskazanych 
dla lokalizacji nowoczesnych usług i przestrzeni biurowych, a także kreujących pozytywny 
wizerunek miasta współtworzący „dobry klimat” dla biznesu, 

 minimalizacja konfliktów funkcjonalno-przestrzennych np. pomiędzy uciążliwym przemysłem 
a zabudową mieszkaniową, 

 powiązanie z potencjałem akademickim zarówno w zakresie nauki, badań i rozwoju nowoczesnych 
technologii, jak i dyscyplin humanistycznych i artystycznych związanych z przemysłami 
kreatywnymi, 
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 stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju usług metropolitalnych, lokalizacji siedzib 
przedsiębiorstw i instytucji oraz organizacji wydarzeń o randze ponadlokalnej i międzynarodowej, 
wzmacniających pozycję Łodzi jako stolicy regionu i jednego z największych miast Polski, 

 zapewnienie obsługi organizacyjnej i prawnej, 

 regulacja stanów prawnych nieruchomości, 

 wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. 

Racjonalizacja rezerw 

Decyzja o sporządzeniu nowego Studium została podjęta w wyniku przeprowadzenia Oceny 
aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego Łodzi, stanowiącej załącznik do uchwały Nr LXVI/1415/13 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 lipca 2013 r.34. Ocena wykazała znaczne rezerwy terenów 
przeznaczonych pod różnego typu zabudowę: mieszkaniową, przemysłową i usługową. W obowiązującym 
Studium zaproponowano lokalizację zabudowy mieszkaniowej różnego typu na obszarze o łącznej 
powierzchni 9307 ha, co stanowi około 32% powierzchni Łodzi. Z tego obszaru 30% terenów jest obecnie 
niezabudowanych. Przyjęte ilości i wielkości terenów zabudowy mieszkaniowej pozwalają 
na zaspokojenie potrzeb lokalowych około 950 tys. – 1 mln mieszkańców. Biorąc pod uwagę 
prognozowaną liczbę mieszkańców Łodzi według Głównego Urzędu Statystycznego, która 
w perspektywie 2030 roku wynosi 610 tysięcy, tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową 
zostały wyznaczone w Studium w nadmiarze w stosunku do obecnie prognozowanych potrzeb. Różnica 
między możliwą, a prognozowaną liczbą mieszkańców wynosi 340 -390 tysięcy, co jest wielkością 
porównywalną z liczbą mieszkańców miast takich jak: Lublin, Bydgoszcz czy Szczecin. 

Podobnie sytuacja dotyczy terenów zabudowy usługowej i przemysłowej. W obowiązującym 
Studium przyjęto rezerwę nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę usługowa stanowiącą 29% 
wszystkich wyznaczonych na tę funkcję terenów. W przypadku terenów zabudowy przemysłowej 
rezerwa wynosi 45%. 

Planowanie w sposób racjonalny pozwoli na przyjęcie niezbędnej rezerwy terenów, optymalnej 
dla rozwoju mieszkalnictwa i stanowiącej zróżnicowaną ofertę inwestycyjną dla aktywności gospodarczej, 
jednak wymaga ono korekty kierunków polityki przestrzennej w zakresie ilości i wielkości nowych 
terenów przeznaczonych pod zabudowę. Przyjęcie programu miasta dostosowanego do realnych potrzeb 
da szansę na skupienie wysiłków organizacyjnych na ograniczonej liczbie lokalizacji i celów oraz uniknięcie 
rozpraszania potencjału ekonomicznego. Racjonalizacja w zakresie wyznaczenia rezerw terenowych 
posłuży jako środek zmiany kierunku z rozwoju ilościowego na jakościowy. Oznacza też priorytet 
dla działań związanych z „powrotem do miasta” i ograniczaniem suburbanizacji. W zakresie aktywizacji 
gospodarczej wyznaczenie dodatkowych terenów usługowych i przemysłowych przyczyni 
się do podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej miasta z jednoczesnym urealnieniem możliwości 
pozyskiwania nowych inwestorów. Równolegle z racjonalizacją rezerw terenowych korekcie powinny 
ulec obsługujące je systemy infrastruktury, w szczególności układ komunikacyjny w zakresie liczby dróg 
projektowanych i ich klas technicznych. 

W dłuższej perspektywie czasowej, wychodzącej poza przewidywany czas obowiązywania 
niniejszego dokumentu, ograniczenie rezerw pozwoli na prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju. 
Po wypełnieniu się obecnie przewidywanych rezerw możliwe będzie ich zwiększanie w kolejnych 
dokumentach planistycznych, w miarę aktualnych potrzeb. 

Stop depopulacji 

Na ilu mieszkańców należy zaprojektować Łódź? Według danych Głównego Urzędu 
Statystycznego do roku 2030 liczba mieszkańców Łodzi spadnie z obecnych 700 982 (dane na koniec 
2015 roku) do 610 tysięcy. Biorąc pod uwagę ograniczoną przewidywalność procesów demograficznych 

                                                                    
34 Uchwała Nr LXVI/1415/13 z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi. 
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i rozwojowych, należy polemizować z danymi wynikającymi wyłącznie z obecnych tendencji i spojrzeć 
z optymizmem w przyszłość. Miasto poprzez wszelkie działania i programy powinno skupić 
się na zahamowaniu negatywnych zjawisk demograficznych. Decydującą rolę w osłabieniu depopulacji 
może odegrać aktywizacja gospodarcza, ale też wzmocnienie Łodzi akademickiej i kulturalnej, 
przeprowadzenie procesu rewitalizacji oraz podnoszenie jakości życia i zamieszkania. Trudną, choć realną 
do osiągnięcia wartością liczby mieszkańców w roku 2030 jest 650 tysięcy. Założenie to uwzględnia 
tendencję do wyludniania się miast, obserwowaną we wszystkich dużych ośrodkach kraju oprócz 
Warszawy, przy złagodzeniu tempa tego procesu. 

Ostatnie poszerzenie granic administracyjnych Łodzi miało miejsce w 1988 roku, kiedy to liczba 
mieszkańców Łodzi osiągnęła rekordową wartość ponad 854 tysięcy i prognozowany był w niedługim 
czasie wzrost do 1 mln. Pomimo zmiany sytuacji ustrojowej, gospodarczej i demograficznej nadal 
utrzymują się tendencje do zapewnienia możliwości rozwojowych na miarę milionowego miasta. 
Obowiązujące Studium nie uniknęło tej pułapki. Przyjęcie modelu miasta dla 650 tysięcy mieszkańców 
wymaga poszukiwań rozwiązań służących ograniczeniu przeznaczania nowych terenów pod zabudowę, 
rozluźnianiu struktur gęsto zabudowanych i ograniczaniu wysokości zabudowy. Działaniami 
przestrzennymi wynikającymi z przyjętego założenia będzie m.in. zastosowanie na obszarze 
zurbanizowanym form zagospodarowania niewymagających wprowadzania zabudowy, a jednocześnie 
dopełniających istniejącą strukturę przestrzenną – np. tworzenie parków lub innych przestrzeni 
publicznych, a na obszarach niezurbanizowanych – wprowadzanie terenów czynnych przyrodniczo: 
rolnych, leśnych i rekreacyjno-wypoczynkowych. 

2.2. Struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta 

Projektowana struktura funkcjonalno-przestrzenna Łodzi bazuje na istniejącym stanie 
zagospodarowania oraz przesłankach wynikających z dokonanego bilansu terenów przeznaczonych 
pod zabudowę, w tym możliwościach lokalizowania nowej zabudowy na obszarach o wykształconej 
strukturze funkcjonalno-przestrzennej i obszarach przeznaczonych pod zabudowę w obowiązujących 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Nowa struktura jest realizacją założeń rozwoju 
przestrzennego miasta zaprezentowanych rozdziale 1. Potrzeby i możliwości rozwoju miasta. 
Charakteryzują ją: 

 utrzymanie terenów wielofunkcyjnej zabudowy śródmiejskiej w granicach Strefy Wielkomiejskiej 
wraz z dopełnianiem istniejących układów urbanistycznych i uzupełnieniem struktury zabudowy 
na terenach nieużytkowanych, 

 wyznaczenie terenów zabudowy wielofunkcyjnej wokół Strefy Wielkomiejskiej, zarówno 
na terenach intensywnej zabudowy mieszkaniowej jak i terenach wymagających przekształceń, 
jako zaplecza dla rozwoju ww. strefy i przestrzennej kontynuacji śródmiejskiej typologii zabudowy, 

 utrzymanie istniejących struktur zabudowy – terenów o przewadze zabudowy: mieszkaniowej 
jedno- i wielorodzinnej, usługowej, produkcyjno-usługowej wraz z dopełnianiem istniejących 
układów urbanistycznych i uzupełnieniem struktury zabudowy na terenach nieużytkowanych, 

 wyznaczanie rezerw terenowych pod rozwój mieszkalnictwa jedno- i wielorodzinnego w sposób 
ograniczony względem ustaleń obowiązujących mpzp lub pozwalający na kontynuację 
rozpoczętych procesów urbanizacyjnych, 

 wyznaczanie rezerw terenowych pod rozwój produkcji i usług, umożliwiających aktywizację 
gospodarczą w sposób proporcjonalny do potrzeb i możliwości, 

 utrzymanie istniejącego systemu terenów zieleni urządzonej i włącznie do niego nowych terenów 
otwartych, pozwalających na wykorzystanie ich przede wszystkim na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, 

 ochrona niezabudowanych terenów otwartych, aktywnych przyrodniczo, w tym gruntów rolnych 
i lasów, poprzez ukierunkowanie procesów urbanizacji na racjonalnie wyznaczone obszary rezerw 
terenowych. 
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Projektowana struktura funkcjonalno-przestrzenna przedstawiona została na SCHEMACIE 1k, 
natomiast szczegółowy podział obszaru miasta na jednostki funkcjonalno-przestrzenne i lokalizacja 
elementów szczególnych zagospodarowania wyznaczone zostały na planszy „Kierunki – jednostki 
funkcjonalno-przestrzenne” – załącznik nr 13 do uchwały. Opis poszczególnych jednostek funkcjonalno-
przestrzennych i zasady interpretacji zapisów Studium zawierają karty ustaleń, znajdujące się w dalszej 
części niniejszego rozdziału. W Studium ustala się:  

1. tereny przeznaczone pod zabudowę wskazane do utrzymania i dalszego rozwoju zabudowy, 
w podziale na tereny wielofunkcyjne Strefy Wielkomiejskiej oraz tereny strefy ogólnomiejskiej. 
Łącznie wyznaczono 17 typów terenów przeznaczonych pod zabudowę rozumianych jako jednostki 
funkcjonalno-przestrzenne. Obejmują one pełną gradację różnych typologii zabudowy: 
od najintensywniej zagospodarowanego obszaru ścisłej zabudowy historycznego śródmieścia 
Łodzi, poprzez tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej i aktywności gospodarczej, do terenów 
podmiejskich o niskiej intensywności; 

2. tereny wyłączone spod zabudowy, stanowiące 6 typów terenów rozumianych jako jednostki 
funkcjonalno-przestrzenne, obejmujących tereny systemu przyrodniczego miasta, zróżnicowane 
pod względem aktywności przyrodniczej (lasy, parki, tereny użytków rolnych, tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe, ogrody działkowe, cmentarze). W terenach tych dopuszcza się możliwość 
funkcjonowania istniejącej zabudowy i lokalizacji nowej na zasadach określonych w kartach ustaleń 
oraz w rozdziałach tematycznych części tekstowej Studium; 

3. elementy szczególne zagospodarowania, wyznaczone niezależnie od podziału obszaru miasta 
na jednostki funkcjonalno-przestrzenne, związane z jego: 

 systemem przyrodniczym, 

 krajobrazem, 

 dziedzictwem kulturowym, 

 obsługą komunikacyjną i infrastrukturalną, 

 polityką w zakresie obszarów sytuowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m2. 

Granice obszaru zabudowy śródmiejskiej w rozumieniu przepisów odrębnych zostały 
wskazane na planszy „Kierunki – jednostki funkcjonalno-przestrzenne” – załącznik nr 13 
do uchwały oraz na schemacie (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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Rysunek 17 Obszar zabudowy śródmiejskiej 

Źródło: opracowanie własne. 
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 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

1

2

3

4

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.
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STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA
USTALENIA OGÓLNE

6

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. 

5

5a
ELEMENTY SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO - PROJEKTOWANE ULICE: „WOJSKA POLSKIEGO”, „JANA KARSKIEGO”, „KONSTYTUCYJNA”
Dla projektowanych ulic: 
- „Wojska Polskiego” na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Jana Karskiego;
- „Jana Karskiego” na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Andrzeja Struga,
- „Konstytucyjnej” na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Rzgowskiej,
określono tereny przewidziane dla ustalenia przebiegu projektowanych dróg, w szczególności korytarzy drogowych oraz towarzyszącej im infrastruktury i wskazano 
je jako obszary przestrzeni publicznej (załącznik nr 15b do uchwały). 
Dla ww. ulic obowiązują ustalenia punktu 5.
Dla ww. ulic, na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przy wydzielaniu terenów komunikacji, dopuszcza się możliwość lokalnego 
wydzielenia terenów o innym przeznaczeniu. 
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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

10

11

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.

9

8
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. 

7
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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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) 
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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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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.
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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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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) 
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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) 
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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) 
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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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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.
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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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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)

W
YŁ

OŻ
ENIE

 D
O PUBLIC

ZNEGO W
GLĄ

DU



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)
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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
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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.
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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

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

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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2.3. Obszary, na których mogą być sytuowane obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m2 

W Studium wskazuje się możliwość dalszego funkcjonowania wszystkich obecnie 
użytkowanych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, przy czym 
część obszarów wskazuje się do wykorzystania wyłącznie jako targowiska (Rysunek 18)35. 
Nie przewiduje się rozwoju funkcji tego typu w nowych lokalizacjach, za wyjątkiem dwóch 

obszarów pofabrycznych – terenu posiadeł wodno-fabrycznych oraz dawnych zakładów przemysłowych 
„Wifama”, dla których możliwość użytkowania na cele handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m2 może stanowić istotny czynnik aktywizacji tych terenów. 

 

Rysunek 18 Obszary dopuszczalnej lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                                    
35 W wyniku wprowadzenia do pierwotnej wersji Studium „obszarów przestrzeni publicznej – terenów przewidzianych dla ustalenia przebiegu 

projektowanych dróg” oraz związanej z tym korekty granic jednostek funkcjonalno-przestrzennych, zmianie uległy granice „Obszarów 
dopuszczalnej lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2”. 
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Organizacja usług handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 na ww. terenach 
uwarunkowana jest następującymi zasadami: 

1. realizacja nowych funkcji nie może doprowadzić do zniszczenia lub zatracenia historycznych 
wartości kompleksów zabudowy pofabrycznej; 

2. w przypadku zniszczenia lub dewastacji obiektów historycznych zespołów zabudowy dopuszczenie 
lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 nie obowiązuje; 

3. dopuszcza się możliwość przebudowy istniejących obiektów historycznej zabudowy pofabrycznej 
w związku z ich adaptacją na cele lokalizacji usług handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m2. 

Szczegółowe zasady i parametry lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2 opisane zostały w ustaleniach dla jednostek funkcjonalno-przestrzennych określonych 
jako tereny: podporządkowania i uzupełniania historycznej struktury przestrzennej (W2a – 
Wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie II; W2b – Zespoły zabudowy wielofunkcyjnej w dolinie rzeki 
Jasień), przekształcania historycznej struktury przestrzennej (W3a – Zespoły zabudowy usługowej 
wzdłuż Trasy W-Z; W3b – Wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie III; W3c – Nowe Centrum Łodzi), 
zabudowy wielofunkcyjnej (WZ1; WZ2) oraz zabudowy usługowej (U). 

3. OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW, OCHRONY 
PRZYRODY I UZDROWISK 

3.1. Zasady kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego 

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska i jego zasobów: 

1. ochronę wszystkich terenów współtworzących system przyrodniczy miasta, w tym: 

 terenów jednostek funkcjonalno-przestrzennych obejmujących lasy (L), zieleń urządzoną 
(Z), tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo (O), ogrody działkowe (D), 
cmentarze (C) i tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (RW), 

 terenów zieleni urządzonej oraz gruntów leśnych w ramach wszystkich pozostałych jednostek 
funkcjonalno-przestrzennych poprzez: 

 zakaz urbanizacji – zakaz zmiany sposobu użytkowania gruntów leśnych oraz zieleni 
urządzonej, chyba że wynika to z potrzeb: 

 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. 

W przypadku gruntów leśnych położonych w sąsiedztwie terenów zabudowy 
mieszkaniowej dopuszcza się możliwość ich użytkowania w formie tzw. parków leśnych.  

 powiększanie zasobów zieleni w otoczeniu dużych zwartych kompleksów zieleni leśnej 
i urządzonej, w celu wzbogacenia ich potencjału przyrodniczego oraz zwiększenia 
odporności na degradację. Zaleca się dostosowywanie sadzonych gatunków drzew 
do warunków siedliskowych; 

2. ochronę obszarów szczególnie cennych przyrodniczo, istotnych dla zachowania różnorodności 
biologicznej oraz zapewniających łączność obszaru miasta z systemem przyrodniczym regionu – 
objętych ochroną prawną lub obszarów o wysokich walorach przyrodniczych wymagających 
ochrony na zasadach określonych w rozdziale 3.2. Kształtowanie systemu terenów prawnie 
chronionych; 
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3. powiększanie zasobów zieleni urządzonej w strefie zurbanizowanej zwartej poprzez: 

 realizację nowych terenów zieleni urządzonej (działanie dopuszczalne w każdej z jednostek 
funkcjonalno-przestrzennych) oraz terenów rekreacyjno-wypoczynkowych na zasadach 
określonych w kartach ustaleń dla poszczególnych jednostek funkcjonalno-przestrzennych 
oraz w rozdziale 6. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych, 

 zapewnienie maksymalnie największego udziału powierzchni biologicznie czynnej – zgodnie 
z ustaleniami w karatach dla poszczególnych jednostek funkcjonalno-przestrzennych, 

 w terenach zwartej zabudowy przy braku rezerw dla wykształcenia większych przestrzeni zieleni 
urządzonej, urządzanie parków kieszonkowych, „zielonych” dachów, „zielonych” ścian itp.; 

4. ochronę istniejących korytarzy ekologicznych i kształtowanie nowych powiązań pomiędzy 
terenami aktywnymi przyrodniczo, w celu zapewnienia spójności systemu przyrodniczego 
miasta oraz umożliwienia migracji roślin, zwierząt i grzybów. Podstawowy system korytarzy 
ekologicznych stanowią doliny rzeczne („Kierunki – jednostki funkcjonalno-przestrzenne” – 

załącznik Nr 13 do uchwały) – kluczowe elementy błękitno-zielonej infrastruktury, dla których 
ustala się: 

 zachowanie terenów aktywnych przyrodniczo, zachowanie trwałych użytków zielonych, zieleni 
nadwodnej i wzbogacanie bioróżnorodności obszarów, 

 zakaz lokalizacji nowej zabudowy (budynków), 

 zakaz przegradzania koryt cieków, 

 zakaz likwidacji istniejących zbiorników wodnych, 

 w przypadku lokalizacji ogrodzeń stosowanie takich, które umożliwiają migrację zwierząt, 
w tym średnich i dużych poza strefą zurbanizowaną zwartą oraz małych w obrębie korytarzy 
zlokalizowanych w strefie zurbanizowanej zwartej. Wyklucza się stosowanie ogrodzeń 
betonowych. Szczególnie istotna jest budowa przejść dla zwierząt przez ulice o dużym natężeniu 
ruchu w sąsiedztwie zwartych kompleksów leśnych (np. ul. Strykowska), 

 zakaz lokalizacji ekranów akustycznych. 

W terenach zainwestowanych oraz poza obszarami dolin rzecznych wyznacza się tereny 
koniecznych uzupełniających powiązań przyrodniczych – tzw. łączniki ekologiczne, w których należy 
dążyć do zapewnienia ciągłości funkcjonowania struktur przyrodniczych poprzez pozostawienie terenów 
wolnych od zabudowy, wprowadzenie dużej ilości zieleni (drzew i krzewów), także wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych. Zaleca się dostosowywanie sadzonych gatunków drzew do warunków siedliskowych. 

Ponadto wskazuje się na potrzebę zachowywania w dotychczasowym użytkowaniu terenów 
zadrzewionych (użytki gruntowe Lz), w szczególności na obszarach ustanowionych form ochrony 
przyrody oraz na innych obszarach o wysokich walorach przyrodniczych. 

5. ochronę i kształtowanie systemu hydrologicznego miasta w sposób zapewniający 
prawidłowy obieg wody w mieście poprzez: 

 zachowanie drożności koryt cieków i stref okresowej koncentracji spływu wód (cieki 
okresowe) poprzez zakaz ich przegradzania, wprowadzania zabudowy i innych elementów 

utrudniających lub uniemożliwiających przepływ wód, 

 zachowanie jako aktywnych przyrodniczo głównych stref retencjonowania, zasilania i inicjacji wód 
powierzchniowych: dolin cieków wraz z odcinkami źródłowymi, oraz obszarów wododziałowych, 

 zakaz lokalizacji zainwestowania stwarzającego ryzyko przenikania zanieczyszczeń do wód 
gruntowych i podziemnych w obszarach szczególnie wrażliwych na antropopresję: 
w proponowanych strefach ochronnych wód podziemnych Głównych Zbiorników Wód 
Podziemnych, w obszarach wododziałowych oraz w otoczeniu ujęć wód podziemnych, 
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 realizację nowych zbiorników retencyjnych zgodnie z Wojewódzkim Programem Małej Retencji36 
oraz programami miejskimi, 

 organizację przestrzeni w sposób sprzyjający retencji wód opadowych w zwartej strefie 
zurbanizowanej miasta poprzez: powszechne stosowanie nawierzchni przepuszczalnych, 
tworzenie rowów infiltracyjnych (najlepiej zadrzewionych) wzdłuż ulic, torów kolejowych 
i tramwajowych, studni chłonnych, suchych zbiorników i niecek w sąsiedztwie zabudowy, zielonych 
dachów itp.; 

6. kształtowanie warunków dla podniesienia jakości powietrza i poprawy mikroklimatu miasta, 
poprzez: 

 ograniczenie możliwości lokalizacji nowych źródeł zanieczyszczeń powietrza i eliminację 
istniejących w strefach największych dopuszczalnych przekroczeń zanieczyszczeń (większość 
obszaru Strefy Wielkomiejskiej) poprzez: 

 zakaz lokalizacji funkcji produkcyjnych, z dopuszczeniem jedynie produkcji bazującej 
na wysokowyspecjalizowanych technologiach w wybranych terenach, zgodnie z ustaleniami 
dla poszczególnych jednostek funkcjonalno-przestrzennych, 

 eliminację systemów grzewczych emitujących szkodliwe substancje do środowiska 
i przyjęcie odpowiednich zasad zaopatrzenia w ciepło (rozdział 8.4. Systemy energetyczne), 

 ograniczenie ruchu transportem indywidualnym, wyznaczenie stref uspokojonego ruchu, 
eliminację ruchu tranzytowego zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 7.3. Transport 
zbiorowy, 

 ochronę naturalnych korytarzy wymiany mas powietrza („Kierunki – środowisko przyrodnicze” – 
załącznik Nr 14 do uchwały), poprzez: 

 ograniczenie lokalizacji nowej zabudowy wysokiej i wysokościowej (budynków), 

 zakaz zalesiania, 

 zakaz realizacji innych barier utrudniających lub uniemożliwiających swobodny przepływ 
mas powietrza, 

 zachowanie dużego udziału zieleni niskiej, 

 ochronę obszarów stanowiących główne źródło napływu natlenionych mas powietrza w postaci 
zwartych kompleksów zieleni wysokiej tj. lasy, parki, rozległych peryferyjnie położonych terenów 
niezabudowanych oraz wspomagających je obszarów zasilania tj. małe lasy, parki, ekstensywna 
zabudowa jednorodzinna, cmentarze poprzez: 

 zachowanie wysokiego udziału powierzchni aktywnych przyrodniczo, 

 zakaz lokalizacji zabudowy o wysokiej intensywności, 

 powiększanie zasobów zieleni, przede wszystkim wysokiej, 

 wspomaganie procesów wymiany powietrza w strefie zurbanizowanej zwartej poprzez: 

 ochronę głównych wentylacyjnych rynien komunikacyjnych poprzez zachowanie ciągłości 
przepływu mas powietrza, 

 zachowanie ciągłości przepływu mas powietrza w obrębie głównych wentylacyjnych rynien 
komunikacyjnych na linii wschód-zachód, 

 organizację przestrzeni w sposób sprzyjający kreowaniu sztucznych korytarzy wymiany mas 
powietrza tj. równoleżnikowe sytuowanie ciągów nowej zabudowy (zgodne 
z przeważającym kierunkiem wiatrów) lub zespołów placów i boisk,  

 wzbogacanie w zieleń terenów strefy zurbanizowanej zwartej w celu zmniejszenia miejskiej 
wyspy ciepła i przeciwdziałaniu sedymentacji zanieczyszczeń. 

                                                                    
36 Uchwała Nr 581/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia „Wojewódzkiego Programu Małej 

Retencji” wraz z Aneksem i Prognozą oddziaływania na środowisko dla województwa łódzkiego. 

W
YŁ

OŻ
ENIE

 D
O PUBLIC

ZNEGO W
GLĄ

DU



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI

 

75 

3.2. Kształtowanie systemu terenów prawnie chronionych 

W terenach obecnie objętych ochroną na mocy ustawy o ochronie przyrody (park 
krajobrazowy, rezerwaty, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i użytki ekologiczne) działania 
przestrzenne należy podporządkować potrzebom ochrony walorów przyrodniczych 
i krajobrazowych, zgodnie z zasadami ochrony określonymi w dokumentach ustanawiających 

daną formę ochrony przyrody oraz w planie ochrony Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. 
Teren w granicach Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich i jego otuliny stanowi strefę 

wyróżniająca się na obszarze miasta dużymi walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi. Z tego względu 
przy ustalaniu zasad zagospodarowania przestrzennego na tych terenach należy kierować się, oprócz 
zapisów niniejszego Studium także zasadami określonymi w aktach prawnych ustanawiających 
ich ochronę37, z których za najistotniejsze z punktu widzenia kształtowania przestrzeni należy uznać 
zakazy: 

 realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

 likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają 
z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego 
lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;  

 wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych 
z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym 
lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;  

 dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody 
lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;  

 likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów 
wodno-błotnych.  

Poza tym na obszarze Parku Krajobrazowego i jego otuliny, zgodnie z zapisami planu ochrony38, 
poza ustaleniami zawartymi w niniejszym Studium, zaleca się: 

 wykonanie spadzistych dachów o kącie nachylenia połaci 35-45, 

 dla nowych terenów przeznaczonych do zabudowy ograniczenie intensywności zabudowy 
dla poszczególnych działek do 0,3 z zachowaniem przynajmniej 60 % powierzchni działki 
biologicznie czynnej, 

 nie wprowadzanie nowych ogrodzeń w odległości mniejszej niż 50 metrów od granic kompleksów 
leśnych większych niż 10 ha, 

 nie lokalizowanie obiektów (instalacji) telekomunikacyjnych, sieci energetycznych o wysokości 
przekraczającej 10 m, z wyłączeniem obiektów niezbędnych dla zapewniania bezpieczeństwa ludzi 
i mienia, 

 stosowanie podziemnych sieci kablowych, 

 przy realizacji ogrodzeń stosowanie wyłącznie żywopłotów39. 

                                                                    
37 Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 31 grudnia 1996 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich 

(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 1996 r. Nr 27, poz. 163) i Wojewody Skierniewickiego (Dz. Urz. Woj. Skierniewickiego z 1996 r. Nr 33, poz. 238) 
na podstawie ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) oraz Uchwała 
Nr LV/1545/2010 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania formy prawnej Parku 
Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2010 r. Nr 165, poz. 1359). 

38 Plan ochrony został ustanowiony Rozporządzeniem nr 5/2003 Wojewody Łódzkiego z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia planu 
ochrony Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2003 r. Nr 231, poz. 2162). 

39 Na terenie Łodzi obowiązuje zakaz budowy ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych, wprowadzony Uchwałą 
Nr XXXVII/966/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej 
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów 
budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla miasta Łodzi. 
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Plany ochrony posiadają także dwa zlokalizowane na terenie miasta rezerwaty przyrody40. 
Na terenie rezerwatów przyrody nie dopuszcza się jakiejkolwiek działalności planistycznej inwestycyjnej 
niezgodnej z ustawą o ochronie przyrody i z ww. planami ochrony. 
 Na terenach objętych ochroną jako użytki ekologiczne oraz zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 
należy stosować zakazy i ograniczenia zwarte w poszczególnych uchwałach Rady Miejskiej 
ustanawiających dane obszary. 
 Z uwagi na skalę Studium oraz charakter dokumentu, jego rozstrzygnięcia nie odnoszą 
się do takich obiektów jak pomniki przyrody. Obiekty te podlegają ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych z zakresu ochrony przyrody. Akty prawne ustanawiające pomniki przyrody zawierają zasady 
ochrony tych obiektów oraz ograniczenia w zagospodarowaniu w ich otoczeniu. 

Wskazuje się potrzebę rozszerzenia systemu terenów prawnie chronionych z uwzględnieniem 
w tym zakresie ustaleń dokumentów nadrzędnych tj. Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Łódzkiego41 oraz Plan ochrony Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich42. Wskazują 
one na potrzebę objęcia ochroną prawną terenów wartościowych ze względów przyrodniczych 
i krajobrazowych w postaci obszarów chronionego krajobrazu, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych 
lub użytków ekologicznych43. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
nie stanowi podstawy do określania granic terenów, które należy objąć prawnymi formami ochrony 
przyrody. W dokumencie tym oznacza się granice obszarów o wysokich walorach przyrodniczych 
wymagających ochrony prawnej. Faktyczne ustalenie granic poszczególnych form nastąpi na drodze 
odrębnego postępowania, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony przyrody. Zaproponowane 
w Studium, jak i w innych dokumentach, granice ww. obszarów nie są wiążące w tym zakresie, a stanowią 
jedynie wskazanie obszarów, które zaleca się wziąć pod uwagę przy wyznaczaniu granic takich obszarów. 

Do obszarów o wysokich walorach przyrodniczych wymagających ochrony zaliczono te, które 
zostały zaproponowane do objęcia ochroną prawną w obowiązującym Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Łódzkiego jako projektowane obszary chronionego krajobrazu 
(8 obszarów obejmujących doliny rzeczne oraz otulinę Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich44) 
(Rysunek 19). Obecnie trwają prace nad aktualizacją ww. Planu (…), w której zaproponowano weryfikację 
projektowanego systemu obszarów chronionych, polegającą na rezygnacji ze wszystkich proponowanych 
obszarów chronionego krajobrazu, z wyjątkiem dwóch (zaproponowanych w zmienionych granicach): 
„Bzury i Dorzecze Sokołówki” oraz „Górnego Neru”. 

Do grupy obszarów o wysokich walorach przyrodniczych wymagających ochrony zalicza 
się ponadto wymienione poniżej tereny wskazane w Planie ochrony Parku Krajobrazowego Wzniesień 
Łódzkich jako zespoły przyrodniczo-krajobrazowe lub użytki ekologiczne: 

 tereny proponowane w Planie ochrony Parku do objęcia ochroną jako zespoły przyrodniczo-
krajobrazowe: 

 „Nad Łagiewniczanką”, 

 „Źródliska Bzury”, 

 „Wylot parowu Kalonka”, 

 „Łęgi nad Bzurą”, 

                                                                    
40 Rezerwat przyrody „Polesie Konstantynowskie” oraz rezerwat przyrody „Las Łagiewnicki" posiadają plan ochrony ustanowiony na lata 2001-

2018 Rozporządzeniem Nr 49/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów 
przyrody (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 162, poz. 2241). 

41 Zatwierdzony Uchwałą nr LX/1648/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 21 września 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLV/524/2002 
Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie uchwalenia „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Łódzkiego” (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego nr 367, poz. 3485 z 17 grudnia 2010 r.). 

42 Plan ochrony został zatwierdzony rozporządzeniem nr 5/2003 Wojewody Łódzkiego z 31 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony 
Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 231, poz. 2162). 

43 Wskazując w Studium granice rekomendowanych do objęcia ochroną prawną terenów na podstawie ustaleń PZPWŁ oraz Planu Ochrony 
PKWŁ, skorygowano ich przebieg w dostosowaniu do obecnego użytkowania terenów.  

44 „Dolina Olechówki i Augustówki”, „Dolina Jasieńca”, „Stoki Dąbrowy”, „Korytarz Chełmy-Łagiewniki”, „Wilanowski z Pradoliną Łódki”, „Dolina 
Miazgi”, „Górnego Neru”, „Bzury i Dorzecze Sokołówki”. 
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 tereny proponowane w Planie ochrony Parku do objęcia ochroną jako użytki ekologiczne: 

 „Łąka Opadówka”, 

 „Łąki pod Moskulami”. 

Ponadto wskazuje się potrzebę objęcia ochroną terenu w okolicy ul. Okólnej jako użytku 
ekologicznego – „Bagno Ługi”. 

Wszystkie powyższe tereny zostały włączone przy określaniu kierunków rozwoju przestrzennego 
miasta w strefę niezurbanizowaną miasta. Do czasu objęcia prawną ochroną, przy określaniu zasad 
zagospodarowania poszczególnych terenów (w mpzp, decyzjach planistycznych), należy przyjąć takie 
zasady i ograniczenia, które pozwolą na ochronę ich zasobów przyrodniczych oraz zachowanie walorów 
tych terenów. Należy dążyć do zachowania w ich obrębie istniejącej zieleni, w szczególności zadrzewień 
śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, zbiorników wodnych, nie przekształcać rzeźby terenu, 
nie realizować przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko45 za wyjątkiem tych, 
dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykaże brak negatywnego wpływu 
na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu danego obszaru. Należy ograniczyć możliwość realizacji 
nowych zespołów zabudowy, w szczególności wzdłuż linii brzegów rzek (zalecana szerokość pasa 
wolnego od zabudowy to 100 m). Powyższe ograniczenia nie powinny dotyczyć prac wykonywanych na 
potrzeby ochrony przyrody oraz realizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku rozwiązań 
alternatywnych. 

Pozostałe zasady zagospodarowania ww. obszarów o wysokich walorach przyrodniczych 
wymagających ochrony zostały zawarte w kartach ustaleń dla jednostek funkcjonalno-przestrzennych, 
w obrębie których się znajdują. 

                                                                    
45 W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.). 
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Rysunek 19 Obszary o wysokich walorach przyrodniczych wymagające ochrony 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ustaleń PZPWL, Rozporządzenie nr 5/2003 Wojewody Łódzkiego z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie 

ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 231, poz. 2162). 

3.3. Obszary i zasady zagospodarowania obszarów zagrożeń powodziowych 

Dla rzek: Bzura, Ner, Jasień46, Jasieniec, Łódka, Olechówka i Dobrzynka (fragment) 
w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią („Kierunki – środowisko 
przyrodnicze” – załącznik Nr 14 do uchwały, Rysunek 20)47, wyznaczonych na mapach 
zagrożenia i ryzyka powodziowego opracowanych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, 

obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenów – wynikające z przepisów odrębnych48. Na 

                                                                    
46 Z pierwotnego tekstu Studium usunięto wyraz „fragment”. 
47 Zasięg „Obszarów szczególnego zagrożenia powodzią” zaktualizowano – zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego opublikowanymi 

w 2020 r. – w  granicach obszaru zmiany związanej z wprowadzeniem do pierwotnej wersji Studium „obszarów przestrzeni publicznej – 
terenów przewidzianych dla ustalenia przebiegu projektowanych dróg” . 

48 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 poz. 624 z późn. zm.) - art. 77 ust. 1 pkt 3. 

W
YŁ

OŻ
ENIE

 D
O PUBLIC

ZNEGO W
GLĄ

DU



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI

 

79 

terenie Łodzi w obrębie dolin rzek Bzury, Neru, Jasienia, Jasieńca, Łódki i Olechówki występują także 
obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (0,2%). 

Poza wyznaczonymi obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, w granicach Łodzi znajdują 
się inne tereny zagrożone zalaniem wodami powodziowymi („Kierunki – środowisko przyrodnicze” – 
załącznik Nr 14 do uchwały, Rysunek 20)49 – dotyczą rzek: Zimna Woda, Sokołówka, Brzoza, Wrząca, 
Bałutka, Karolewka, Augustówka, Miazga i Gadka50. Zasięgi terenów objętych tym zagrożeniem 
wyznaczone zostały w opracowaniach specjalistycznych sporządzonych na potrzeby niniejszego 
Studium51. Przy określaniu zasad zagospodarowania tych terenów (w mpzp lub decyzjach planistycznych) 
oraz na terenach, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat 
(0,2%) należy przyjąć ograniczenia – zakazy: 

1. lokalizowania nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

2. budowy obiektów budowlanych, z wyjątkiem: 

 dróg, ciągów pieszych lub dróg rowerowych oraz infrastruktury technicznej, 

 obiektów, które służą ochronie przed powodzią oraz innych obiektów hydrotechnicznych, 

 obiektów mostowych, 

 zbiorników retencyjnych wód; 

3. sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem: 

 plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód, 

 roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej 
do wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk; 

4. zmiany ukształtowania terenu; 

5. składowania i gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych 
materiałów, które mogą zanieczyścić wody; 

6. prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym szczególnie ich składowania; 

7. wykonywania innych niż powyższe robót, z wyjątkiem: 

 robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód, 

 budową, przebudową lub remontem ścieżki pieszej lub rowerowej, 

 utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych 
wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie, 

 czynności związanych z wyznaczeniem szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego. 

Powyższe zakazy nie dotyczą terenu lotniska („Kierunki – jednostki funkcjonalno-przestrzenne” – 
załącznik Nr 13 do uchwały). Ograniczenia wymienione w punktach 2, 3 i 7 nie dotyczą wyznaczonych 
terenów jednostek funkcjonalno-przestrzennych: wielkich zespołów mieszkaniowych (M1), zabudowy 
mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej niskiej (M2), jednorodzinnej (M3), jednorodzinnej na dużych 

                                                                    
49 W wyniku wprowadzenia do pierwotnej wersji Studium „obszarów przestrzeni publicznej – terenów przewidzianych dla ustalenia przebiegu 

projektowanych dróg” oraz dokonanej w granicach obszaru zmiany aktualizacji „Obszarów szczególnego zagrożenia powodzią” – zgodnie 
z mapami zagrożenia powodziowego opublikowanymi w 2020 r. – zmianie uległy w analogicznych granicach zasięgi „Pozostałych obszarów 
zagrożonych zalaniem wodami powodziowymi”. Z pierwotnego tekstu Studium usunięto na Rysunku 20 w opisie hasła legendy „Pozostałe 
obszary zagrożone zalaniem wodami powodziowymi” słowa: „(wody 100-letnie wyznaczone dla rzek, dla których nie opracowano map 
zagrożenia powodziowego)”. 

50 Z pierwotnego tekstu Studium usunięto wyrazy: „Jasieniec”, „Łódka”, „Jasień”, „Olechówka” – dla tych rzek opublikowane  zostały w 2020 r. 
mapy zagrożenia powodziowego. 

51 Wobec faktu, że rozpoznanie zagrożeń powodziowych obszaru Łodzi na szczeblu krajowym nie obejmuje wszystkich płynących na terenie 
miasta rzek i cieków, na potrzeby prac planistycznych nad projektami planów oraz nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi, Miejska Pracowania Urbanistyczna w Łodzi zleciła wykonywanie opracowań 
specjalistycznych, których celem było wyznaczenie zasięgu terenów zalewowych rzek i cieków, w tym zasięgu wód powodziowych, 
o prawdopodobieństwie występowania raz na 100 lat, m.in. w 2013 roku zlecono wykonanie opracowania Identyfikacja przestrzeni Łodzi 
wskazanych do ograniczenia zainwestowania z uwagi na zagrożenia związane ze spływem wód powierzchniowych (Stolarska M., 
Łukasiewicz G., Identyfikacja przestrzeni Łodzi wskazanych do ograniczenia zainwestowania z uwagi na zagrożenia związane ze spływem wód 
powierzchniowych, Łódź 2013 rok). 
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działkach (M4), zabudowy usługowej (U), aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości (AG1) 
i ogrodów działkowych (D). 

Rekomenduje się dla wszystkich terenów położonych w granicach obszarów zagrożeń 
powodziowych sporządzenie mpzp. 
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Rysunek 20 Obszary zagrożeń powodziowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Map zagrożenia i ryzyka powodziowego opracowanych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, 

http://www.isok.gov.pl/pl/mapy-zagrozenia-powodziowego-i-mapy-ryzyka-powodziowego, 

https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpMZP oraz opracowań specjalistycznych zlecanych przez MPU na potrzeby mpzp oraz Studium. 
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3.4. Zasady zagospodarowania terenów górniczych, obecne i przyszłe potrzeby eksploatacji złóż 
kopalin  

Na terenie Łodzi dopuszcza się możliwość eksploatacji surowców naturalnych w granicach 
obszarów górniczych ustanowionych w koncesjach. Wskazuje się zasięg terenów górniczych 
jako maksymalną granicę przewidywanych szkodliwych wpływów robót górniczych zakładu 
górniczego („Kierunki – środowisko przyrodnicze” – załącznik Nr 14 do uchwały). Docelowo – 

po zakończeniu eksploatacji, zakłada się włączenie terenów poeksploatacyjnych w strukturę systemu 
terenów aktywnych przyrodniczo (O). Zaleca się ich rekultywację w kierunku rolnym, z możliwością 
wykorzystywania na cele rekreacji i wypoczynku. 

Wskazuje się perspektywiczne tereny eksploatacji powierzchniowej wyłącznie w otoczeniu 
obecnie ustanowionych obszarów górniczych oraz w obrębie terenów udokumentowanych złóż kopalin. 

3.5. Obszary osuwania się mas ziemnych 

Na obszarze Łodzi nie występują obszary osuwania się mas ziemnych. Wobec braku tego typu 
terenów dla obszaru miasta nie jest prowadzony ich rejestr52.  

3.6. Obszary lub obiekty, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny 

Na terenie Łodzi nie występują obiekty ani obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar 
ochronny. 

3.7. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej 

Zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej zostały opisane w kartach ustaleń 
dla jednostek funkcjonalno-przestrzennych – odpowiednio: 

 w jednostce O – zasady kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 

 w jednostce L – zasady kształtowania leśnej przestrzeni produkcyjnej, 

oraz w rozdziale 3.1. Zasady kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego. 

3.8. Obszar ograniczonego użytkowania 

Na terenie obszaru ograniczonego użytkowania dla Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej 
Aglomeracji Miejskiej w Łodzi53 ze względu na brak możliwości dotrzymania standardów jakości 
środowiska, mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych 
i organizacyjnych obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wynikające z ustaleń 
rozporządzenia Nr 6/2003 Wojewody Łódzkiego z dnia 22 sierpnia 2003 r. W obszarze tym obowiązuje 
m.in. całkowity zakaz lokalizacji nowych obiektów oraz rozbudowy, nadbudowy i odbudowy obiektów 
położonych na terenach o funkcjach chronionych przed hałasem lub tych związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, których funkcjonowanie może zwiększyć poziom hałasu w środowisku 
lub zwiększyć zasięg leja depresyjnego na terenie obszaru. W obszarze wprowadza się zakaz zmiany 
funkcji terenów rolnych i leśnych na cele inne niż rolne i leśne (dopuszcza się jedynie zmianę funkcji 
tych terenów z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gospodarczej o braku opisanej powyżej 
uciążliwości). 

                                                                    
52 Zgodnie z art. 110a ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) starosta (w przypadku Łodzi 

– Prezydent Miasta) prowadzi obserwację terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także 
rejestr zawierający informację o owych terenach. 

53 Rozporządzenie Nr 6/2003 Wojewody Łódzkiego z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania 
dla Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek. 
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4. OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY KRAJOBRAZU, W TYM KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO  

4.1. Krajobrazy codzienne 

Podstawowe zasady ochrony i kształtowania krajobrazów codziennych powinny mieścić 
się w zapewnieniu zasad kształtowania ładu przestrzennego w uwzględnieniem i ochroną istotnych cech 
„codzienności” oraz utrzymaniem tych elementów zagospodarowania, które pozwalają jednoznacznie 
identyfikować się z otaczającą nas przestrzenią. Proponowane nowe formy zabudowy 
i zagospodarowania przestrzennego powinny stanowić kontynuację formy i struktury istniejących 
krajobrazów (w szczególności na obszarze Strefy Wielkomiejskiej), wraz z dopuszczeniem 
indywidualnego i szczególnego kształtowania/akcentowania przestrzeni (np. dominanty, akcenty 
architektoniczne, przestrzenne) wyłącznie na podstawie kompleksowych analiz i wytycznych 
krajobrazowych. Rekomenduje się, aby ustalenia zawarte w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego, dotyczące kształtowania ładu przestrzennego, zasad zabudowy i zagospodarowania 
trenów, uwzględniały potrzeby zapewnienia harmonijnych i estetycznych krajobrazów codziennych. 

4.2. Krajobrazy priorytetowe oraz charakterystyczne 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wyznaczenie krajobrazów priorytetowych 
jest obligatoryjnym elementem audytu krajobrazowego. Do czasu opracowania audytu 
krajobrazowego dla Łodzi i wyznaczenia granic krajobrazów priorytetowych w Studium 
nie wyznacza się krajobrazów priorytetowych w rozumieniu obowiązujących przepisów. 

Niezależnie, w Studium wskazuje się na terenie miasta krajobrazy szczególnie cenne dla społeczeństwa 
ze względu na wartości kulturowe, historyczne, przyrodnicze, estetyczno-widokowe itp. (m.in. obszary 
w granicach stref ochrony konserwatorskiej, objęte lub rekomendowane do objęcia prawnymi formami 
ochrony przyrody). 

W Studium wskazuje się krajobrazy charakterystyczne dla miasta (Rysunek 21)54. Są to krajobrazy 
o formach wyróżniających się przestrzennie i jednocześnie będące świadectwem historii i rozwoju Łodzi. 
Krajobrazy te reprezentują obszary zróżnicowane pod względem typu zagospodarowania oraz sposobu 
kształtowania przestrzeni, obejmując w szczególności: 

 krajobrazy zwartej zabudowy śródmiejskiej (ul. Piotrkowska, Polesie i Księży Młyn), 

 krajobrazy dolin rzek znaczących dla tożsamości i historii miasta (Łódki, Jasienia i Neru), 

 krajobrazy lasów, parków miejskich i cmentarzy (Las Łagiewnicki, Las Ruda-Popioły, Park 
im. J. Piłsudskiego, Cmentarz Żydowski, Cmentarz Stary przy ul. Ogrodowej), 

 krajobrazy ruralistyczne siedlisk dawnych wsi, folwarków wraz z rozłogami pól (Nowosolna, 
Mileszki, Chocianowice, folwark Brus). 

Ustala się ochronę krajobrazów charakterystycznych (Rysunek 21) poprzez podporządkowanie 
nowego sposobu zagospodarowania walorom zagospodarowania tradycyjnego, zwykle indywidualnego 
dla wskazanego terenu. Oznacza to zachowanie charakterystycznych cech krajobrazu rozumianych jako: 

 układ sieci ulic (np. krajobraz wsi Nowosolna – promienisty układ ulic odchodzących od placu 
oraz obwodnicowy układ wpisujący się w przebieg granic działek zgodny z własnościowym 
podziałem; strefa funkcjonalna ul. Piotrkowskiej wraz z bezpośrednim otoczeniem oraz Stare 
Polesie – szachownicowy układ ulic prostopadłych i równoległych do siebie, z odgięciem 
ul. płk. Jana Kilińskiego), 

 zachowanie czytelności charakterystycznych dla danej przestrzeni podziałów własnościowych 
(np. rozłogi pól, historyczne podziały własnościowe – szczególnie w strefie wielkomiejskiej), 

                                                                    
54 W wyniku wprowadzenia do pierwotnej wersji Studium „obszarów przestrzeni publicznej – terenów przewidzianych dla ustalenia przebiegu 

projektowanych dróg” oraz związanej z tym korekty granic jednostek funkcjonalno-przestrzennych, zmianie uległa granica „Strefy 
zurbanizowanej zwartej”. 

W
YŁ

OŻ
ENIE

 D
O PUBLIC

ZNEGO W
GLĄ

DU



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI

 

84 

 ciągłość i spójność przestrzenna krajobrazu otwartego dolin rzek (jako krajobraz bez zabudowy 
lub o bardzo ograniczonym udziale zabudowy małogabarytowej), 

 wyraźny podział przestrzenny zachowanych układów ruralistycznych na krajobraz siedliska wsi 
i krajobraz otwarty rozłogów pól, łąk, pastwisk, wraz z preferencją ich rolniczego użytkowania, 

 zwartość i naturalność miejskiego kompleksu leśnego (Łagiewniki i Ruda Popioły), z zabudową 
pojedynczą, wyłącznie jako towarzyszącą i uzupełniającą program podstawowy (bez możliwości 
wydzielania nowych działek pod zabudowę), 

 miejski, reprezentacyjny charakter zieleni urządzonej (Park na Zdrowiu), 

 rozplanowanie cmentarzy (aleje cmentarne, zieleń, lokalizacja nagrobków lub macew wraz 
z ich otoczeniem) z zakazem „dogęszczania” miejsc pochówku w najstarszych częściach cmentarzy 
(Cmentarz Stary przy ul. Ogrodowej oraz Cmentarz Żydowski). 

Szczegółowe ustalenia dla terenów położonych w granicach stref ochrony krajobrazów 
charakterystycznych stanowią element polityki przestrzennej miasta i zapisane są w Studium w kartach 
ustaleń dla poszczególnych jednostek funkcjonalno-przestrzennych, jako wytyczne do ustaleń mpzp. 
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Rysunek 21 Krajobrazy i obiekty charakterystyczne 

Źródło: opracowanie własne. 
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4.3. Ochrona i kształtowanie wartości widokowych 

Ustala się ochronę oraz kształtowanie charakterystycznych wartości widokowych, 
w tym ekspozycji obiektów szczególnych, poprzez określenie zasad ukształtowania 
i zagospodarowania otaczających je przestrzeni, przede wszystkim przestrzeni publicznych 
(Rysunek 22): 

 dla obiektów charakterystycznych w krajobrazie: elementów wysokościowych, dominant, 
akcentów architektonicznych (wskazanych jako obiekty pozytywne i wybitnie wyróżniające 
się w panoramie miasta, dominanty widoczne w panoramie miasta oraz pozostałe dominanty, 
Rysunek 21, Rysunek 23) ustala się w nowych działaniach ich zachowanie oraz podkreślanie 
kompozycją urbanistyczną (np. forma i kształt przestrzeni publicznej, osie widokowe, układ 
zabudowy lub zieleni) z poszanowaniem historycznej struktury, 

 dopuszczenie sytuowania nowych dominant wyłącznie jeśli wynika to z kompozycji urbanistycznej 
(szczególnie w miejscach gdzie dominanty lub akcenty architektoniczne istniały np. kominy, wieże 
fabryczne), 

 dla otoczenia zabytków lub dóbr kultury współczesnej ustala się zasadę harmonijnego 
kształtowania nowej zabudowy oraz zagospodarowania przestrzennego uwzględniających 
charakterystyczne, historyczne cechy tych obiektów, 

 dla obszarów ekspozycji zabytków lub dóbr kultury współczesnej oraz związanych z nimi punktów 
i ciągów widokowych (w szczególności stanowiących przestrzeń publiczną) ustala się w nowych 
działaniach zapewnienie otwarć oraz wglądów widokowych, poprzez ich zachowanie 
lub wytworzenie, 

 dla miejsc „pierwszego” odbioru miasta takich jak: główne wjazdy i przejazdy przez miasto (drogowe 
i kolejowe), „bramy miasta”, dworce i stacje kolejowe oraz lotnisko ustala się potrzebę szczególnego 
kształtowania zagospodarowania z uwzględnieniem ochrony charakterystycznych otwarć 
lub wglądów widokowych na zabudowę miasta, 

 dla panoram/sylwety miasta ustala się ochronę widoczności z wyznaczonych w Studium punktów 
widokowych na zasadach określonych poniżej, 

 dla dolin rzek ustala się ochronę ich ciągłości i czytelności, kształtowanie ciągów krajobrazowych 
podkreślonych odcinkowo m.in. przez zieleń, ciągi piesze i rowerowe oraz inne elementy systemu 
przestrzeni publicznych, 

 dla miejsc odbioru krajobrazu miasta z przestrzeni takich jak: osie widokowe, ciągi widokowe, 
otwarcia widokowe ustala się potrzebę zapewnienia ekspozycji lub wglądów widokowych 
na obiekty charakterystyczne w krajobrazie, wskazane jako obiekty pozytywne i wybitnie 
wyróżniające się w panoramie miasta, dominanty widoczne w panoramie miasta oraz pozostałe 
dominanty. Zachowanie ekspozycji dominant ze wskazanych osi widokowych należy zapewnić 
poprzez nasadzenia szpalerów drzew w sposób nieprzesłaniający widoku na dominantę, a także 
poprzez zakaz realizacji nadwieszeń i połączeń budynków nad przestrzeniami publicznymi wzdłuż 
ciągów widokowych.  

 dla odcinków przejazdów przez miasto o pozytywnym odbiorze, a także punktów otwarć 
widokowych widocznych z dróg samochodowych oraz z nasypów torów kolejowych (Rysunek 22) 
ustala się potrzebę zapewnienia widoków poprzez kontrolowanie wprowadzania nowej zabudowy, 
a także ograniczenie nasadzeń wyłącznie do roślinności niskiej w strefach bezpośredniego 
przedpola wyznaczonych odcinków i punktów, 

 dla krajobrazów codziennych Strefy Wielkomiejskiej ustala się zachowania ich walorów 
widokowych jako źródła wartości dostarczającej komfortu estetycznego i psychicznego. 

Jednocześnie nakazuje się kształtowanie nowych układów przestrzennych i zespołów zabudowy 
zgodnie z istniejącymi kompozycjami przestrzennymi, w szczególności definiowanymi osiami 
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kompozycyjnymi m.in. wskazanymi w rejonie Nowosolnej oraz ul. Piotrkowskiej i ul. Prezydenta Gabriela 
Narutowicza55. 

 

Rysunek 22 Elementy kompozycyjne w ochronie i kształtowaniu wartości widokowych 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

                                                                    
55 Wskazane osie kompozycyjne stanowią autorski wybór ekspertów z zakresu architektury krajobrazu, wykonanej w związku ze zleceniem 

zewnętrznym dotyczącym waloryzacji krajobrazu miasta (Pracownia Projektowa URBIOSIS, Studium krajobrazowe miasta Łodzi, cz. I: Studium 
jednostek krajobrazowych, Warszawa 2014 rok). 
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Kształtowanie panoramy miasta widocznej z punktów widokowych 

W Studium wskazuje się pięć punktów widokowych56: Rudzka Góra, Górka Retkińska, Górka 
Rogowska, Górka w Józefowie i Górka w Łaskowicach. Dla ww. punktów widokowych 
wyznacza się obszary przedpola widokowego, dla których ustala się ograniczenie wysokości 
zabudowy wynikające z potrzeby zapewnienia widoczności głównego motywu sylwety miasta 

z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z funkcjonowania Portu Lotniczego im. Władysława 
Reymonta oraz dotychczasowych ustaleń mpzp i dokumentów strategicznych (ustalenia dotyczące 
wysokości nowej zabudowy zapisano w kartach ustaleń dla poszczególnych jednostek funkcjonalno-
przestrzennych). Dopuszcza się lokalne przewyższenia zabudowy (zgodnie z ustaleniami mpzp) jednak 
z zakazem sytuowania obiektów budowlanych przesłaniających obiekty wyróżniające się pozytywnie 
w głównych motywach panoramy miasta57 (Rysunek 21, Rysunek 23). 

 

Rysunek 23 Ochrona i kształtowanie wysokości nowej zabudowy z uwzględnieniem widoków głównych motywów 
sylwety miasta 

Źródło: opracowanie własne. 

Ze względu na ochronę widoku głównego motywu sylwety miasta oraz widoków na krajobraz 
otwarty widzianych z wymienionych punktów widokowych wprowadza się, poza ww. ograniczeniami 
wysokości zabudowy, następujące zasady kształtowania punktów widokowych i ich otoczenia: 

 ograniczenie wysokości zieleni zlokalizowanej na górkach stanowiących punkty widokowe 
oraz ograniczenie wysokości i sytuowanie zabudowy w sposób nie zasłaniający ekspozycji sylwety 
miasta, 

 kształtowania zagospodarowania wierzchołka górki od strony widocznej sylwety miasta jako 
tarasów widokowych z urządzeniami oraz tablicami informacyjnymi i edukacyjnymi dotyczącymi 
widocznego motywu sylwety miasta. 

                                                                    
56 Dodatkowym, potencjalnym punktem jest również Górka w Nowosolnej. Rozpoczęcie realizacji programu rekreacyjno-widokowego na Górce 

w Nowosolnej uzależnia się od ostatecznego zakończenia jej rekultywacji. 
57 Przesłanianie należy sprawdzić na etapie sporządzania mpzp poprzez umieszczenie projektowanych obiektów w widokach sylwety miasta.  
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Dopuszcza się możliwość realizacji punktów widokowych w strukturze zurbanizowanej miasta 
z wykorzystaniem obiektów wysokościowych lub ich części (np. Archikatedra p.w. św. Stanisława Kostki, 
budynek biurowy Textilimpex itd.). 

5. OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 

Ustala się, że dziedzictwo kulturowe jest jednym z najważniejszych czynników budujących 
tożsamość i wspierających współczesny rozwój miasta. W Studium ustala się zasady ochrony 
i jednoczesnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego jako jeden z głównych celów polityki 
przestrzennej miasta rozwijającego się do wewnątrz, świadomie zarządzającego swoimi zasobami.  

Ustala się jako zasadę podstawową zarządzanie krajobrazem kulturowym obejmującym całe 
środowisko kulturowe miasta. Wskazuje się trzy kategorie działań realizujących zasadę podstawową: 

 system ochrony i opieki tj. uwzględnienie ochrony dziedzictwa materialnego, stanowiącego 
materialny wyraz kultury i historii poprzednich i współczesnych pokoleń, budującego tożsamość, 

 planowanie i podejmowanie działań strategicznych tj. działań zmierzających do uwzględnienia 
dziedzictwa kulturowego we współczesnym rozwoju miasta, 

 podejmowanie działań edukacyjnych i promocyjnych. 

5.1. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym – wykorzystanie potencjału 

Dziedzictwo kulturowe jest integralną częścią współczesnego miasta. Stąd polityka ochrony 
i wykorzystania historycznego i współczesnego dziedzictwa materialnego musi być ściśle powiązana 
z polityką wielosektorową, w tym również z polityką przestrzenną. Miasto – Łódź, jego krajobraz 
kulturowy, w szczególności Strefa Wielkomiejska oraz dziedzictwo kulturowe miasta powinno podlegać 
wspólnej koncepcji zagospodarowania, której integralną częścią jest ochrona dziedzictwa. Zatem 
zarządzanie dziedzictwem kulturowym musi polegać na określeniu różnego zakresu działań 
strategicznych dopasowanych do „kategorii” terenów, co znajduje wyraz w polityce sektorowej. 

Dziedzictwo kulturowe, w szerokim ujęciu tj. krajobraz kulturowy wraz z wszystkimi jego 
komponentami, w tym zabytkami, dobrami kultury współczesnej, ich otoczeniem kształtowanym według 
zasad ładu przestrzennego, zielenią, małą architekturą, a także wraz z elementami symbolicznymi, 
dziedzictwem niematerialnym, legendami, zwyczajami, itd. powinno stanowić istotny czynnik rozwoju 
i zaspokajania bieżących potrzeb użytkowników miasta. Zatem ochrona zasobu, choć konieczna 
i niepodważalnie potrzebna, nie może pomijać aspektu użytkowego. W Studium rekomenduje się taki 
sposób ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, który jednocześnie pozwala na wykorzystywanie 
zasobu do bieżących, użytkowych potrzeb, zatem pozwala na dalszy rozwój miasta historycznego. 

Oznacza to zróżnicowanie w podejściu i zakresie ochrony w odniesieniu do poszczególnych 
obszarów i obiektów dziedzictwa kulturowego. Służy temu polityka strefowa – stref ochrony 
konserwatorskiej wpisująca się w politykę stref działań miejskich wyrażoną w kartach ustaleń 
dla jednostek funkcjonalno-przestrzennych. 

W Studium obszar Strefy Wielkomiejskiej uznaje się za szczególną koncentrację 
dziewiętnastowiecznej zabudowy i obejmuje się ochroną jako krajobraz kulturowy zwartej zabudowy 
śródmiejskiej („Kierunki – dziedzictwo kulturowe, zabytki oraz dobra kultury współczesnej” – załącznik 
Nr 15 do uchwały). Jest to jednocześnie obszar czytelnego i zachowanego rozplanowania osadnictwa 
z okresu powstania i rozwoju Łodzi przemysłowej. Krajobraz kulturowy obszaru Strefy Wielkomiejskiej 
obejmuje sią ochroną i prawie w całości ustala się na jego terenie strefy ochrony konserwatorskiej. 
Ze względu na zróżnicowany stopień zachowania struktury urbanistycznej, autentyzm zabudowy 
i zagospodarowania przestrzennego, wartość architektoniczną i historyczną budynków, stan techniczny 
zabudowy wprowadza się podział na różne kategorie ww. stref.  
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Najcenniejsze obszary i obiekty miasta obejmuje się strefą konserwatorską A, w której wszystkie 
działania, możliwe do realizacji, podlegają największym rygorom, największym restrykcjom 
konserwatorskim. Poza obszarami strefy A (strefy restrykcji i konserwacji) znajdują się ponadto, 
w rozproszeniu, zabytki rejestrowe, cenne dla tożsamości naszego miasta, w których działania, na równi 
z obszarami stref A, podporządkowuje się wysokim rygorom konserwatorskim58. Strefa A 
jest jednocześnie obszarem koncentracji działań miejskich i inwestycji publicznych, które ze względu 
na dziedzictwo kulturowe powinny prowadzić do najwyższej jakości przestrzeni publicznych, działań 
prestiżowych, edukacyjnych, promocyjnych, wydarzeń kulturalnych itp. Wszystkie działania 
przestrzenne, w tym również w zakresie transportu, komunikacji, parkingów, obiektów 
wielkokubaturowych (w tym handlowych) nie mogą naruszać autentyczności struktury obszaru.  

Pozostałe obszary miasta, posiadające znaczne walory pod względem krajobrazu kulturowego 
oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków powinny cechować się bardziej zrównoważoną 
i kompromisową polityką miejską. Są to obszary zaklasyfikowane jako istotne pod względem kulturowym 
i chronione ustaleniami stref ochrony konserwatorskiej B i C, gdzie powinna mieć miejsce równowaga 
pomiędzy ochroną zasobu a potrzebami zrównoważonego rozwoju. Podstawą wszystkich działań 
w strefach ochrony konserwatorskiej oraz przy rozproszonych elementach dziedzictwa kulturowego 
(przez które rozumie się programy rewitalizacji, działania budowlane i inne inwestycje) powinny być 
badania, inwentaryzacje i dokumentacje dostosowane do skali opracowania, uzupełnione konsultacjami 
społecznymi i programami edukacyjnymi. Zabytki wymienione w GEZ oraz inne elementy dziedzictwa 
kulturowego, które chroni się w Studium strefami ochrony konserwatorskiej B i C są zróżnicowane 
m.in. pod względem formy, funkcji obecnej oraz przyszłej, wielkości i innych cech, stąd w Studium 
wskazuje się jako zasadę nadrzędną możliwość ich utrzymania w niezmienionej formie lub ich adaptacji 
z dopuszczeniem ingerencji w strukturę zabytku i jego otoczenia wyłącznie zgodnie z uzyskanymi 
zaleceniami konserwatorskimi. Oznacza to dopuszczenie przekształceń zabytków oraz ingerencji 
w ich otoczenie, wiążących się z ich dostosowaniem do wymagań funkcjonalnych, technologicznych 
oraz obowiązujących przepisów prawa wyłącznie na zasadach określonych indywidualnie przez służby 
konserwatorskie. 

W Studium przyjmuje się jako zasadę, że rozwój miasta do wewnątrz, wykorzystujący dziedzictwo 
kulturowe i zabytki, musi obejmować nie tylko działania przy zabytkowych obiektach budowalnych, 
ale także w ich otoczeniu i obszarach ekspozycji. Ich celem jest podnoszenie jakości przestrzeni 
oraz jakości życia i użytkowania miasta. W Studium określa się jako zasadę ochrony i jednoczesnego 
kształtowania otoczenia i ekspozycji zabytków wykonywanie analiz oraz ekspertyz przestrzenno-
krajobrazowych na etapie poprzedzającym i w trakcie sporządzania mpzp oraz określenia 
na ich podstawie szczegółowych ustaleń przestrzenno-konserwatorskich. 

W Studium wskazuje się na potrzebę realizacji zadań określonych w zaleceniach i wytycznych 
konserwatorskich oraz ustaleniach planistycznych poprzez działania strategiczne (w tym rewitalizacyjne), 
których podstawą będą dokumenty i programy strategiczne. Jako niezbędne wskazuje się przede 
wszystkim działania inwestycyjne obejmujące inwestycje publiczne (w tym przestrzenie publiczne 
oraz zabudowę), a także inwestycje budowlane (realizowane przez różne podmioty i różnych właścicieli). 
Uzupełnieniem działań „twardych” musi być wielopłaszczyznowa edukacja (warsztaty, publikacje, 
prezentacje, wydarzenia, komunikaty medialne i wiele innych) w zakresie historii, kultury, tożsamości, 
identyfikacji, ochrony konserwatorskiej itd. 

 

 

 

                                                                    
58 Dla zabytków wpisanych do rejestru zabytków, ustala się postępowanie zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony i opieki 

nad zabytkami.  
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5.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego 

W polityce przestrzennej miasta uwzględnia się ochronę dziedzictwa materialnego 
wynikającą z przepisów odrębnych, a jednocześnie wskazuje się narzędzia i obszary działań 
wykorzystujących zasób dziedzictwa kulturowego do budowania miasta współczesnego. 
Zatem wychodząc od ochrony zasobu, określając zasady tej ochrony – jednocześnie wskazuje 

się potrzeby i możliwe kierunki zmian. 

Jako zasadę uznaje się ochronę zabytków wpisanych do rejestru zabytków59 województwa 
łódzkiego znajdujących się na terenie miasta. Ochronie podlegają zabytki rejestrowe zaliczające się 
do każdej z kategorii: zabytkowych fragmentów miasta (układów urbanistycznych), zespołów 
urbanistycznych, zespołów architektonicznych oraz obiekty indywidualne. W mpzp należy uwzględnić 
ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków oraz ich otoczenia. 

Jednym z najważniejszych celów polityki przestrzennej jest ochrona dziedzictwa kulturowego 
o unikalnych wartościach w skali całego kraju tj. obszaru pomnika historii pn. Łódź – wielokulturowy 
krajobraz miasta przemysłowego („Kierunki – dziedzictwo kulturowe, zabytki oraz dobra kultury 
współczesnej” – załącznik Nr 15 do uchwały). Jest to obszar, który w ustaleniach mpzp powinien 
być objęty wyjątkową ochroną zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony zabytków. 

Formą ochrony zabytków w postaci parku kulturowego miasto objęło północny odcinek 
ul. Piotrkowskiej – PK 1 – Układ urbanistyczny i architektoniczny ul. Piotrkowskiej – część północna (pn. 
Park Kulturowy ulicy Piotrkowskiej, Rysunek 24). Jest to jeden z najcenniejszych fragmentów miasta 
dziewiętnastowiecznego uznany za pomnik historii, wpisany do rejestru zabytków oraz wymieniony jako 
układ przestrzenny w gminnej ewidencji zabytków. Granice parku kulturowego obejmują większy obszar 
niż ww. formy ochrony zabytków, stwarzając możliwość ochrony i zarządzania krajobrazem kulturowym 
również w otoczeniu obszaru pomnika historii i układu przestrzennego wpisanego do rejestru zabytków.  

W Studium wskazuje się 8 obszarów wartościowych krajobrazów miejskich, dla których 
postulowaną formą ochrony i zarządzania zabytkami mogą być parki kulturowe („Kierunki – dziedzictwo 
kulturowe, zabytki oraz dobra kultury współczesnej” – załącznik Nr 15 do uchwały, Rysunek 24). 
W pierwszej kolejności wskazuje się na obszary typowane w obowiązującym Wojewódzkim Programie 
Opieki nad Zabytkami (Łagiewniki), jak również obszar posiadeł wodno-fabrycznych – wskazywany 
do utworzenia parku kulturowego w ubiegłych latach przez Radę Miejską w Łodzi. Dodatkowo do objęcia 
ochroną w postaci parku kulturowego wskazuje się historyczne układy i zespoły urbanistyczne miasta 
przemysłowego (z różnych okresów jego rozwoju) oraz zespół leśno-willowy Ruda-Popioły. 

Zgodnie z przepisami odrębnymi (w szczególności Art.16 ust. 6. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) obszary, na których 
zostanie utworzony park kulturowy ustala się jako obszary, na których sporządza się obowiązkowo mpzp. 
Ustala się zasadę ochrony krajobrazu kulturowego w obszarach utworzonych parków kulturowych 
oraz uwzględnienie ustaleń planu ochrony parku kulturowego w opracowywanych mpzp. 

Zaproponowane obszary do utworzenia parków kulturowych stanowią wstępną propozycję. 
Potwierdzenie wyboru, doprecyzowanie delimitacji oraz wyznaczenie kolejności tworzenia 
proponowanych parków kulturowych pozostawia się do decyzji władz miasta oraz uzależnia się od opinii 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Rekomenduje się, aby ustalenia i zasady ochrony parków 
kulturowych uwzględniały potrzeby lokalnych społeczności i użytkowników miasta. 

                                                                    
59 Uwarunkowania: Rysunek 45 i „Uwarunkowania – identyfikacja dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej” – 

załącznik Nr 4 do uchwały; aktualny wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków jest tworzony przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. 

W
YŁ

OŻ
ENIE

 D
O PUBLIC

ZNEGO W
GLĄ

DU



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI

 

92 

 

Rysunek 24 Proponowane obszary parków kulturowych 

Źródło: opracowanie własne. 

5.3. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

Strefy ochrony konserwatorskiej 

Obszary zabytków wpisanych do rejestru zabytków oraz zabytków wymienionych w gminnej 
ewidencji w postaci: układów urbanistycznych, układów ruralistycznych oraz miejsc 
koncentracji historycznych zespołów budowlanych oraz historycznych obiektów 
budowlanych obejmuje się w Studium strefami ochrony konserwatorskiej („Kierunki – 

dziedzictwo kulturowe, zabytki oraz dobra kultury współczesnej” – załącznik Nr 15 do uchwały, Rysunek 
25)60. Szczególną ochronę strefową wskazuje się dla obszaru pomnika historii. W Studium ustala 

                                                                    
60 W wyniku wprowadzenia do pierwotnej wersji Studium „obszarów przestrzeni publicznej – terenów przewidzianych dla ustalenia przebiegu 

projektowanych dróg” oraz związanej z tym korekty granic jednostek funkcjonalno-przestrzennych, zmianie uległy granice „Strefy C – ochrony 
konserwatorskiej elementów rozplanowania oraz zabytków” oraz „Strefy K – ochrony krajobrazu kulturowego”. 
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się rekomendacje do mpzp w odniesieniu do zakresu i stopnia szczegółowości ustaleń poszczególnych 
kategorii stref ochrony konserwatorskiej61. 

 
Rysunek 25 Strefy ochrony konserwatorskiej i archeologicznej 

Źródło: opracowanie własne. 

Strefy ochrony konserwatorskiej stanowią sektorową politykę miejską, która z kolei stanowi 
integralną część polityki przestrzennej miasta. Jedną z kategorii stref ochrony konserwatorskiej są strefy 
konserwatorskie ochrony archeologicznej, które ustala się w celu ochrony zabytków archeologicznych 
oraz obszarów, gdzie z dużym prawdopodobieństwem takie zabytki mogą się znajdować62. 

                                                                    
61 Opis i wytyczne dla kategorii stref „A” i „B” – z wykorzystaniem opracowania: Salm J., Propozycja stref ochrony konserwatorskiej dla potrzeb 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Łodzi oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Łódź 2007-
2008 rok. 

62 Zasięgi konserwatorskich stref ochrony archeologicznej wyznaczono na podstawie wytycznych i uzasadnienia Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Łodzi. 
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Ich ustalenia uzupełniają wskazania jednostek struktury funkcjonalno-przestrzennej w zakresie 
odnoszącym się do krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków. Granice stref stanowiły 
główną podstawę wyznaczenia zasięgów jednostek funkcjonalno-przestrzennych w śródmieściu63. 

Granice stref ochrony konserwatorskiej ustalone w Studium, mogą zostać zmienione w mpzp 
(zmniejszone, zwiększone lub całkowicie zlikwidowane), wyłącznie w wyniku badań naukowych, analiz 
urbanistycznych i historycznych oraz po uzyskaniu potwierdzenia w tym zakresie przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków64. Podstawą zmiany granic stref ochrony konserwatorskiej, może być również 
zmiana (wykreślenie, dodanie nowego obszaru, zmiana granic) wpisów obszarowych do rejestru 
zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Ustalenie stref ochrony konserwatorskiej ma na celu ochronę 
zachowanych, wartościowych elementów krajobrazu kulturowego miasta, co nie wyklucza możliwości 
realizacji całkowicie nowych obiektów budowlanych, przestrzeni publicznych oraz elementów 
zagospodarowania przestrzennego. Celem zapisów strefowych jest umożliwienie współczesnego 
rozwoju miasta z jednoczesnym zapewnieniem ochrony i utrzymania dziedzictwa kulturowego jako 
przejawu kultury materialnej dawnych pokoleń i fundamentu tożsamości miejsca. 

Strefa A – ścisłej ochrony konserwatorskiej wielokulturowego krajobrazu miasta przemysłowego uznanego 
za pomnik historii wraz z obszarem buforowym 

Strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej jest strefą priorytetową ze względu na potrzebę ochrony 
i opieki konserwatorskiej. Obejmuje obszary o najwyższym stopniu autentyzmu i unikatowości, przede 
wszystkim uznane za pomnik historii wraz ze strefą buforową. 

Strefa B – ochrony konserwatorskiej układów przestrzennych oraz zabytków i ich otoczenia 

Strefa obejmuje w szczególności układy urbanistyczne wpisane do rejestru zabytków jak również 
najlepiej zachowane enklawy śródmiejskiej, XIX-wiecznej zabudowy oraz części układu ruralistycznego 
(w postaci dawnego siedliska wsi, dworu lub folwarku65). Strefa „B” obejmuje także obiekty wpisane 
do rejestru zabytków wraz z ich otoczeniem i ekspozycją, jak również zabytki wymienione w gminnej 
ewidencji zabytków w tym w szczególności historyczne układy przestrzenne. 

Strefa C – ochrony konserwatorskiej elementów rozplanowania oraz zabytków 

Strefa obejmuje obszary zachowanych elementów dziedzictwa kulturowego tworzących układy 
przestrzenne lub znajdujących się w rozproszeniu, a także historyczne układy przestrzenne częściowo 
przekształcone. Są to zarówno fragmenty historycznych układów urbanistycznych, siedliska i układy 
ruralistyczne, zespoły zabudowy zabytkowej i współczesnej, pojedyncze obiekty zabytkowe, jak również 
inne wartościowe zespoły i obiekty historyczne oraz dobra kultury współczesnej. 

Strefy ochrony konserwatorskiej A, B i C określają dominujący kierunek działań w zakresie ochrony 
dziedzictwa kulturowego, determinując dopuszczalny zakres przekształceń ustalony w kartach ustaleń 
dla jednostek funkcjonalno- przestrzennych (Tabela 18). 

 

 

                                                                    
63 Jest to zasada, od której w niektórych przypadkach mogą być wprowadzone różnice, w szczególności wynikające z ustanowienia wyższej 

ochrony konserwatorskiej. 
64 Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy wymienione w tekście badania naukowe zostały przeprowadzone już po uchwaleniu Studium. W przypadku 

wykonywania analiz lub opracowań na potrzeby projektu planu miejscowego, wymienione potwierdzenie konserwatorskie może być uzyskane 
w toku procedury formalno-prawnej planu miejscowego, w którym zostaną wprowadzone rozwiązania wynikające z ww. analiz (tj. jako 
uzgodnienie projektu planu miejscowego przez organ ochrony zabytków). 

65 Unikatowy i wyjątkowy pod względem rozplanowania, układ promienisty osady pruskiej Nowosolna (ze względu na jedyny wpis obszaru układu 
ruralistycznego do GEZ), mimo znacznego stopnia przekształcenia struktury przestrzennej oraz znaczącej ilości nowej zabudowy, 
zaszeregowano do strefy ochrony konserwatorskiej „B”. 
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Tabela 18 Dopuszczalny zakres przekształceń w strefach ochrony konserwatorskich: A, B i C. 

Element historycznego krajobrazu 
kulturowego (urbanistycznego 

i ruralistycznego) 
Strefa A Strefa B Strefa C 

Zabytki wraz z otoczeniem ochrona obligatoryjna ochrona obligatoryjna ochrona obligatoryjna 

Historyczny przebieg dróg ochrona obligatoryjna ochrona obligatoryjna ochrona obligatoryjna 

Zasady lokalizowania zabudowy 
względem przestrzeni publicznej 

ochrona obligatoryjna ochrona obligatoryjna ochrona fakultatywna 

Zasady lokalizowania zabudowy 
w głębi działki 

ochrona obligatoryjna ochrona fakultatywna ochrona fakultatywna 

Zasady zagospodarowania działki  ochrona obligatoryjna ochrona fakultatywna ochrona fakultatywna 

Historyczne granice działek ochrona fakultatywna ochrona fakultatywna ochrona fakultatywna 
Źródło: opracowanie własne. 

Strefa K – ochrony krajobrazu kulturowego 

Strefa obejmuje obszary buforowe dla pozostałych stref ochrony konserwatorskiej, gdzie 
przewiduje się możliwość dalszego przekształcania, sanacji, rewaloryzacji i rekompozycji struktur 
miejskich i krajobrazu kulturowego oraz kulturowo-naturalnego. Obszary te w szczególności 
zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie stref „A” „B” i „C” (wokół Strefy Wielkomiejskiej). 
Wyznaczone zostały także w miejscach wymagających ochrony reliktów osadnictwa ruralistycznego, 
czytelnego we współczesnym planie oraz krajobrazie miasta (rozłogi pól wraz z układem dolinnym rzeki, 
dawne stawy lub obniżenia terenu w miejscu dawnego stawu, pozostałości osadnicze takie jak miejsce 
lokalizacji młyna, huty szklanej itp.). Są to również obszary otoczenia dworców kolejowych Łódź 
Fabryczna i Łódź Kaliska, stanowiących miejsca pierwszego kontaktu z miastem. 

W strefie tej ochronie podlegają pojedyncze, zachowane cechy zagospodarowania przestrzennego 
lub obiekty kulturowe (zabytki, układy przestrzenne, czytelne przebiegi dawnych dróg, granice 
historycznych podziałów prawno-własnościowych np. granice dóbr i kluczy). 

W terenach strefy „K”, zlokalizowanych w Strefie Wielkomiejskiej i jej otoczeniu, należy kształtować 
przestrzenie z zapewnieniem ekspozycji lub wglądów widokowych na zabytki, a w strefach otoczenia 
dworców – z zapewnieniem ich reprezentacyjnego charakteru, w szczególności strefy wejściowej – placu 
dworcowego. W historycznych układach ruralistycznych ustala się podporządkowanie nowej zabudowy 
zasadom obowiązującym w historycznym układzie ruralistycznym (w szczególności w zakresie: miejsca 
i sposobu lokalizacji zabudowy, zasad jej kształtowania z zachowaniem podstawowych gabarytów 
i tradycyjnych materiałów budowlanych). Szczegółowe ustalenia w ww. zakresie powinny 
być przedmiotem ustaleń mpzp. 

Strefy konserwatorskie ochrony archeologicznej 

Znaczne skupiska stanowisk archeologicznych na terenie Łodzi, jak również miejsca 
potencjalnego występowania śladów dawnego osadnictwa znajdują się w dolinach rzek: 
Jasień, Łódka, Ner i Sokołówka. 

Duże walory archeologiczne posiadają także obszary osad wczesnoprzemysłowych Łodzi, 
znacznie przekształcone w kolejnych latach rozwoju miasta, przede wszystkim w rejonie ul. Piotrkowskiej 
i wzdłuż innych ulic dawnej osady Łódka, osady Nowe Miasto, posiadeł wodno-fabrycznych (w tym system 
kanałów na terenie Posiadła Bielnikowego). W rejonach tych należałoby rozważyć wyprzedzające 
badania archeologiczne (prowadzone według ustalonego i nadzorowanego przez służby konserwatorskie 
programu badawczego), jako element poprzedzający proces inwestycyjny w szczególności stanowiący 
uzasadnienie decyzji i pozwoleń administracyjnych w części konserwatorskiej. 

W celu ochrony zabytków archeologicznych wyznacza się strefę konserwatorską ochrony 
archeologicznej („Kierunki – dziedzictwo kulturowe, zabytki oraz dobra kultury współczesnej” – załącznik 
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Nr 15 do uchwały, Rysunek 25) obejmującą stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru 
oraz wymienione w GEZ na podstawie Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP)66. 

Strefę konserwatorską ochrony archeologicznej należy traktować jako szczególny rodzaj stref 
ochrony konserwatorskiej w rozumieniu przepisów odrębnych. Ustala się jako zasadę obowiązującą 
w strefie: ochronę zabytków archeologicznych nieruchomych i ruchomych (reliktów dawnej działalności 
człowieka, w szczególności cmentarzysk i obszarów osadnictwa). Postępowanie w zakresie ochrony 
zabytków archeologicznych w procesach inwestycyjnych regulują przepisy odrębne, w szczególności 
ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 
z późn. zm.). 

W przypadku sporządzania mpzp należy uwzględnić strefę konserwatorską ochrony 
archeologicznej oraz stanowiska archeologiczne (wpisane do rejestru i ewidencji zabytków). Granice 
strefy konserwatorskiej ochrony archeologicznej, mogą zostać zmienione (zmniejszone, zwiększone 
lub całkowicie zlikwidowane) na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w wyniku badań 
wskazujących, że zabytki archeologiczne zlokalizowane są w inny sposób niż przyjęty na potrzeby 
Studium. 

Ochrona zabytków wymienionych w gminnej ewidencji67 

W Studium rekomenduje sporządzenie mpzp dla zabytkowych układów urbanistycznych 
i ruralistycznych wymienionych w gminnej ewidencji zabytków oraz dla obszarów kumulacji zabytków 
ewidencyjnych wraz z ustaleniem odpowiednich stref ochrony konserwatorskiej (Rysunek 26). 

Ochrona dóbr kultury współczesnej68 

W Studium wskazuje się dwa rodzaje dóbr kultury współczesnej. Są to: 

 dobra kultury współczesnej ponadlokalne – obligatoryjne (ustala się obligatoryjność ochrony 
wszystkich elementów wynikających z kryterium wyboru obiektu) – wyznaczone zgodnie z Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, a także rozszerzone o inne znaczące 
obiekty z terenu miasta, 

 dobra kultury współczesnej lokalne – fakultatywne (ustala się fakultatywność zakresu ich ochrony) 
– dopuszcza się weryfikację listy proponowanych do objęcia ochroną lokalnych dóbr kultury 
współczesnej (rozszerzenie, skrócenie) w wyniku badań naukowych oraz analiz stwierdzających 
utratę walorów decydujących o ochronie (np. gdy obiekt zostanie wyburzony lub przebudowany) 
lub w przypadku, gdy obiekt zostanie uznany za zabytek. 

W Studium ustala się, że wyznacznikiem określenia ogólnych zasad ochrony obiektów jest 
ich wysoka wartość artystyczna lub historyczna. Ustala się następujące generalne reguły i zasady ochrony 
dóbr kultury współczesnej69: 

 należy chronić autentyzm obiektu (w zakresie formy, gabarytów, rodzaju materiałów budowlanych 
zgodnie z pierwotnym projektem lub wykonaniem), 

 należy podejmować wszelkie działania utrwalające i/lub przywracające walory obiektu 
(wraz z uatrakcyjnieniem np. poprzez oświetlenie nocne), 

                                                                    
66 Narodowy Instytut Dziedzictwa (w skrócie NID) działający przy MKiDN utożsamia stanowisko archeologiczne z nieruchomym zabytkiem 

archeologicznym w rozumieniu art. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1446 z późn. zm.). 

67 Uwarunkowania: Rysunek 47 i „Uwarunkowania – identyfikacja dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej” – 
załącznik Nr 4 do uchwały; aktualny wykaz obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków jest tworzony przez Miejskiego Konserwatora 
Zabytków. 

68 Uwarunkowania: Rysunek 51; „Uwarunkowania – identyfikacja dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej” – 
załącznik Nr 4 do uchwały i Wykaz 12. 

69 Reguły w zakresie ochrony, podobnie jak kryteria wyboru obiektów uznanych za dobra kultury współczesnej – na podstawie opracowania 
studialno-koncepcyjnego – Olenderek J., Polityka ochrony dóbr kultury współczesnej, opracowanie studialno-koncepcyjne, maszynopis, Łódź 
2008 rok. 
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 należy dopuszczać jedynie całościowe, skoordynowane działania renowacyjne, modernizacyjne 
i restrukturyzacyjne umożliwiające właściwe użytkowanie i utrzymanie obiektu (zmiany funkcji 
pierwotnej, termoizolacje, wymiana instalacji, stolarki, dostosowanie do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, itp.), 

 należy chronić integralność obiektu – spójność jego komponentów, struktury, planu, form i detalu, 

 należy chronić otoczenie i ekspozycję obiektów: 

 uwzględniać wpływ obiektu na sposób zabudowy i zagospodarowania terenu, na którym jest 
zlokalizowany i/lub terenów w jego sąsiedztwie, 

 unikać wprowadzania i utrwalania w sąsiedztwie obiektów substandardowych, 
tymczasowych obiektów i/lub elementów dysharmonizujących np. reklam 
wielkoformatowych, ekranów akustycznych, zieleni wysokiej (w szczególności 
zakłócających odbiór wizualny obiektu od strony przestrzeni publicznej, do której 
bezpośrednio przylega). 

W celu realizacji wymienionych zasad ochrony dóbr kultury współczesnej (wobec braku innej 
ustawowej ich ochrony), rekomenduje się sporządzenie mpzp dla tych obszarów i ich bezpośredniego 
otoczenia (Rysunek 26). 

5.4. Obszary wymagające działań miejskich ze względu na dziedzictwo kulturowe i zabytki 

Obszary wymagające sporządzenia planów miejscowych oraz miejscowych planów rewitalizacji 

Wskazuje się obszary rekomendowane do objęcia planami miejscowymi ze względu na ochronę 
dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr kultury współczesnej oraz miejsc pamięci narodowej, 
do których zalicza się obszary wyznaczonych w Studium stref ochrony konserwatorskiej (bez stref 
konserwatorskich ochrony archeologicznej), a także zlokalizowanych poza tymi strefami obszarów 
zapomnianych cmentarzy, obszarów dóbr kultury współczesnej rekomendowanych do ochrony 
obligatoryjnej oraz obszarów miejsc pamięci narodowej (Rysunek 26). 

Miejscowe plany rewitalizacji (dalej w skrócie MPR) powinny być sporządzone dla obszarów 
priorytetowych wyznaczonych w gminnym programie rewitalizacji (dalej w skrócie GPR). Zgodnie 
z projektem GPR dla Łodzi nie wskazuje się obszarów wymagających obligatoryjnego sporządzenia MPR, 
ani nie wskazuje się mpzp koniecznych do uchwalenia lub zmiany. 

W Studium uznaje się, że mpzp w dotychczasowej formie są wystarczającym narzędziem 
umożliwiającym realizację działań inwestycyjnych, w tym zapewniającym ochronę i wykorzystanie 
dziedzictwa kulturowego i zabytków miasta. W Studium nie wyznacza się obszarów wymagających 
sporządzenia miejscowych planów rewitalizacji. Rekomenduje się możliwość ich sporządzenia 
dla tych terenów, których zagospodarowanie powinno być poprzedzone uszczegółowieniami 
i rozszerzeniem zapisów mpzp lub przeprowadzeniem procedury scaleń i podziałów nieruchomości. 
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Rysunek 26 Obszary rekomendowane do objęcia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, 
jako narzędzia ochrony dziedzictwa kulturowego 

Źródło: opracowanie własne. 

Obszary historyczne – zdegradowane, wymagające rewitalizacji i przekształceń 

W Studium, zgodnie z ustaleniami Ustawy o rewitalizacji, przyjmuje się i potwierdza ustalenia 
wynikające z projektu GPR dotyczące wyznaczenia specjalnej strefy rewitalizacji, a także granic obszaru 
rewitalizacji oraz obszaru zdegradowanego wyznaczonych uchwałą Rady Miejskiej z dnia 10 lutego 
2016 r.70 (granice obu obszarów są tożsame). Obszar rewitalizacji i obszar zdegradowany obejmują Strefę 

                                                                    
70 Uchwała Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji miasta Łodzi. 
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Wielkomiejską pomniejszoną o tereny centrów handlowych Manufaktury i Sukcesji oraz zespołu 
cmentarzy przy ul. Ogrodowej, powiększoną o tereny szczególnie zdegradowanej części Starych Bałut, 
obszar dawnych zakładów poprzemysłowych „Wifama” oraz fragment dzielnicy Górna. 

Uwzględnia się podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji 
wyrażone w załączniku graficznym do projektu GPR-u, przede wszystkim w zakresie wyznaczenia 
w Studium systemu powiązań terenów zawierających przestrzenie publiczne (rozdział 6. Zasady 
kształtowania przestrzeni publicznych). Dodatkowo w Studium rekomenduje się, aby cały obszar Strefy 
Wielkomiejskiej traktować w ustaleniach mpzp jako potencjalnie wymagający rehabilitacji istniejącej 
zabudowy i infrastruktury technicznej. 

W związku z uwzględnieniem w Studium aktualnych ustaleń programów i uchwał z zakresu 
rewitalizacji – uznaje się że wymienione dokumenty są ze sobą w tym zakresie spójne. 

Obszary inwestycji z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego 

W celu zapewnienia wysokiej jakości krajobrazu kulturowego ustala się, iż tereny dawnych 
zespołów przemysłowych, innych nieużytkowanych obiektów zabytkowych, pustych działek 
budowlanych w Strefie Wielkomiejskiej (Rysunek 27) stanowią priorytetowe tereny inwestycyjne miasta. 
W pierwszej kolejności powinny być zagospodarowane działki dostępne i widoczne od strony przestrzeni 
publicznych (zlokalizowane w pierzejach oraz narożnikach kwartałów zabudowy). Przede wszystkim 
należy w tym zakresie uzupełniać zabudowę, ale także kreować nowe wysokiej jakości przestrzenie 
publiczne, w tym z udziałem zieleni urządzonej. W odniesieniu do poszczególnych terenów rodzaj 
inwestycji w zakresie przeznaczenia, sposobu i warunków zagospodarowania musi być dopasowany 
indywidualnie na etapie sporządzanych mpzp. 

5.5. Obszary i zasady ochrony miejsc pamięci narodowej oraz pomników zagłady 

Ochrona miejsc pamięci narodowej 

Dla miejsc pamięci narodowej („Kierunki – dziedzictwo kulturowe, zabytki oraz dobra kultury 
współczesnej” – załącznik Nr 15 do uchwały) w Studium ustala się następujące zasady ochrony: 

 wskazuje się na potrzebę utworzenia wokół miejsc pamięci narodowej stref ochronnych lub stref 
ekspozycji na etapie sporządzania mpzp. Wielkość oraz charakter strefy powinien być uzależniony 
od charakteru oraz rangi miejsca pamięci narodowej, 

 upamiętnienie miejsc poprzez ich uczytelnienie w przestrzeni miasta (w szczególności „zapomniane 
cmentarze”) oraz podkreślenie charakteru i szczególności miejsca odpowiednim 
zagospodarowaniem przestrzennym obejmującym również otoczenie (wskazanym ustaleniami 
strefy ochronnej w mpzp), 

 na terenie wyznaczonej strefy ochronnej powinien obowiązywać zakaz umieszczania reklam 
wielkopowierzchniowych oraz innych elementów kubaturowych, które mogłyby przesłaniać 
miejsce pamięci narodowej lub uwłaczać jego charakterowi, 

 ustanowieniu strefy ochrony miejsc pamięci narodowej winno towarzyszyć tworzenie warunków 
rozwoju i restrukturyzacji obszaru – jego rewaloryzacji, rehabilitacji, 

 na terenie byłego poligonu wojskowego „Brus” planowane inwestycje muszą przewidywać miejsce 
pamięci osób pomordowanych na tym terenie (warunek dotyczy także zachowania „pamięci 
miejsca” w przypadku ekshumacji). 

Szczegółowe ustalenia dotyczące miejsc pamięci narodowej oraz stref ich ochrony powinny 
być określone w mpzp (Rysunek 26). 

Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych 

W granicach miasta nie ma zlokalizowanych pomników zagłady, o których mowa w art. 2 
ustawy z 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2120). 
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Rysunek 27 Tereny inwestycyjne na dawnych terenach przemysłowych (stan na 1 marca 2017 r.) 

Źródło: opracowanie własne. 
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6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

6.1. Przestrzenie publiczne w strukturze przestrzennej miasta71 

Przestrzenie publiczne należy rozumieć jako zbiorowo użytkowane, ogólnodostępne fragmenty 
przestrzeni miasta służące zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnych i ponadlokalnych. Należą do nich 
przestrzenie publiczne o oddziaływaniu ogólnomiejskim wymagające bogatego wyposażenia w elementy 
usługowe, a także przestrzenie publiczne o oddziaływaniu ponadlokalnym i lokalnym. W Studium, 
ze względu na skalę dokumentu i jego strategiczny charakter (określa politykę przestrzenną gminy), nie 
wskazano granic poszczególnych przestrzeni publicznych, z wyjątkiem „obszarów przestrzeni publicznej” 
(rozdział 6.3. Obszary przestrzeni publicznej). 

Do terenów zawierających przestrzenie publiczne o oddziaływaniu ogólnomiejskim lub 
wymagających ich wytworzenia zalicza się (SCHEMAT 8k): 

 Strefę Wielkomiejską – obszar koncentracji przestrzeni publicznych wymagających zapewnienia 
wysokiej jakości i dobrej dostępności,  

 tereny rozwoju funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych, o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia 
potrzeb mieszkańców, 

 „bramy” do miasta, w tym bramy o szczególnym znaczeniu tj. lotnisko i główne dworce kolejowe: 
Dworzec Fabryczny i Dworzec Łódź Kaliska. „Bramy” jako strefy akcentowania w przestrzeni 
wjazdów do miasta – stanowią pierwszy punkt kontaktu uczestników ruchu kołowego oraz 
transportu publicznego (kolej, samolot), 

 połączenia pieszo-rowerowe wyznaczone w oparciu o główne doliny rzeczne – reprezentacyjne 
szlaki prezentujące walory zarówno przyrodnicze, jak i kulturowe miasta, 

 połączenia pieszo-rowerowe wzdłuż kolei obwodowej i dróg – wyznaczone głównie na podstawie 
szlaków turystycznych istniejących i projektowanych wskazanych w Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Łódzkiego oraz w oparciu o główne szlaki kolejowe miasta, 

 połączenia pieszo-rowerowe pozostałych terenów.  

Do terenów zawierających przestrzenie publiczne o oddziaływaniu ponadlokalnym i lokalnym lub 
wymagających ich wytworzenia zalicza się: 

 centra ponadlokalne oraz lokalne jednostek mieszkaniowych (opisane w rozdziale 6.2 Przestrzenie 
publiczne w jednostkach mieszkaniowych), 

 tereny leśne (L), parkowe (Z), rekreacyjno-wypoczynkowe (RW), wyznaczone w Studium jako 
odrębne jednostki funkcjonalno-przestrzenne, 

 punkty widokowe (rozdział 4.3. Ochrona i kształtowanie wartości widokowych) – warunkują 
ukształtowanie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych położonych w ich obrębie oraz zapewniają 
odpowiednią ekspozycję głównego motywu sylwety miasta, 

 dworce, przystanki kolejowe, węzły przesiadkowe – miejsca koncentracji przesiadających się 
pasażerów,  

 połączenia pieszo-rowerowe wyznaczone w oparciu o mniejsze doliny rzeczne – szlaki 
prezentujące walory przyrodnicze miasta, 

 połączenia pieszo-rowerowe – wyznaczone w miejscach wymaganych połączeń przestrzeni 
publicznych o oddziaływaniu lokalnym i ciągów pieszo-rowerowych wyznaczonych w oparciu 
o doliny rzeczne.  

                                                                    
71 W celu uporządkowania i usystematyzowania treści Studium oraz ujednolicenia stosowanej terminologii dotyczącej przestrzeni publicznych, 

połączono i przeredagowano treść rozdziałów 6.1 i 6.2 będących częścią pierwotnego tekstu Studium. 
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W obrębie Strefy Wielkomiejskiej należy wyróżnić („Kierunki – przestrzenie publiczne w Strefie 
Wielkomiejskiej” – załącznik Nr 15a do uchwały)72: 

 strefy zawierające przestrzenie publiczne o wysokiej randze i jakości: strefa funkcjonalna 
ul. Piotrkowskiej – głównego ciągu pieszego, Rdzeń Strefy Wielkomiejskiej, Nowe Centrum Łodzi, 
Posiadła Wodno-Fabryczne, strefy lokalizacji przestrzeni o ograniczonej dostępności (kampusy 
uczelni wyższych, tereny po północnej stronie ul. Ogrodowej), 

 place, w tym place publiczne – część z nich to przestrzenie do ponownego ukształtowania, 

 ulice, w tym o dużym udziale ruchu pieszego, pasaże. Są wśród nich m.in. reprezentacyjne ulice: 
Piotrkowska, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Zielona oraz pozostałe istniejące i projektowane 
o różnej randze w systemie komunikacyjnym miasta, 

 tereny zieleni urządzonej – parki i skwery. 

W granicach Strefy Wielkomiejskiej zlokalizowany jest ponadto fragment projektowanej ulicy „Jana 
Karskiego”, która wraz z projektowaną ulicą „Konstytucyjną” oraz „Wojska Polskiego” mają szczególne 
znaczenie dla zapewnienia powiązań międzydzielnicowych oraz dojazdów do dróg ekspresowych. Tereny 
przewidziane dla ustalenia przebiegu ww. projektowanych dróg są obszarami przestrzeni publicznej 
(„Kierunki – przestrzenie publiczne – projektowane drogi” – załącznik nr 15b do uchwały). 

W odniesieniu do placów zaleca się rehabilitację i rekompozycję ich płaszczyzny (z priorytetem 
przywracania, uczytelniania stanu historycznego)73. Jako podstawowe działania w przestrzeniach wokół 
placów i ulic wskazuje się konieczność zachowania, wytworzenia oraz szczególnego kształtowania pierzei.  

Wartość przestrzeni publicznych w Strefie Wielkomiejskiej podnoszą elementy zagospodarowania 
takie jak wspomniane wcześniej: dworce i przystanki kolejowe (w tym związane z planowaną budową 
tunelu średnicowego), główne węzły przesiadkowe, a także znaczące obiekty użyteczności publicznej 
tj. kina, teatry, muzea. Tereny wokół tych miejsc wymagają wykształcenia przyjaznych przestrzeni 
publicznych oraz szczególnego koordynowania form przestrzennych i plastycznych, prezentujących 
cechy promujące Łódź. 

Dodatkowo wskazuje się w Studium na potrzebę włączenia do przestrzeni publicznych miejsc, 
które dawniej posiadały znaczące walory historyczne i kulturowe tzw. „charakterystyczne zniknięcia” 
takie jak np. miejsca usytuowania świątyń różnych wyznań (m.in. dawnych synagog, wyburzonych w czasie 
II wojny światowej), fabryk, ogrodów. Są to miejsca potencjalnych nowych przestrzeni publicznych, które 
powinny wykorzystywać i uczytelniać przestrzennie walory historyczne np. poprzez ukształtowanie 
posadzki, formy architektoniczne lub rzeźbiarskie. W przypadku niemożliwości wytworzenia przestrzeni 
publicznej nakazuje się upamiętnienie lokalizacji dawnego obiektu w innej formie np. rzeźby, pomnika. 
Ponadto, wskazuje się na potrzebę uczytelniania w przestrzeni miasta przebiegu dawnych dróg, o ile jest 
to uzasadnione74. 

W budowaniu spoistego systemu przestrzeni publicznych zostały uwzględnione założenia 
programu Atrakcyjne Przestrzenie Miejskie 2020+ oraz Gminnego Programu Rewitalizacji75. Struktura 
elementów łącznikowych systemu uwzględnia koncepcje zawarte w dokumentach miejskich (Atrakcyjne 
Przestrzenie Miejskie 2020+76), Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego 

                                                                    
72 Rysunek 28 Proponowany system przestrzeni publicznych w Strefie Wielkomiejskiej, będący częścią pierwotnego tekstu Studium, zastąpiono 

mapą, stanowiącą załącznik Nr 15a do uchwały. 
73 Zaleca się formę konkursów urbanistycznych lub wykonanie zintegrowanych opracowań urbanistycznych dla uzyskania spójnej koncepcji 

zagospodarowania tych przestrzeni. 
74 Postuluje się przywracanie „pamięci miejsca” poprzez zaakcentowanie przebiegu dawnych dróg w posadzce lub umieszczanie starych nazw ulic 

i placów na tablicach z ich nazwami współczesnymi (np. pod spodem, jako druga nazwa o charakterze informacyjnym np. ul. płk. Jana Kilińskiego, 
dawna ul. Widzewska). 

75 Uchwała Nr XXXV/916/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta 
Łodzi. 

76 Uchwała Nr XI/211/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Atrakcyjne Przestrzenie Miejskie 
2020+. 
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(szlaki turystyczne istniejące i projektowane) oraz bierze pod uwagę dotychczasowe idee tj. Błękitno-
Zielona Sieć77, Zielony Krąg Tradycji i Kultury78. 

Zaproponowany w Studium przebieg elementów łącznikowych w postaci połączeń pieszo-
rowerowych ma charakter orientacyjny. Przebieg połączeń wskazano wzdłuż obszarów atrakcyjnych 
krajobrazowo lub przyrodniczo, a także w miejscach niezbędnych dla połączenia przestrzeni publicznych 
różnego typu, częściowo w oparciu o istniejące lub projektowane drogi rowerowe. Studium nie przesądza 
o formie i parametrach technicznych danego połączenia, lecz o kierunku i potrzebie powiązania 
przestrzeni publicznych. 

Granice ww. przestrzeni publicznych wymagają uściślenia i doprecyzowania w trakcie sporządzania 
projektu planu miejscowego. Dopuszcza się możliwość wyznaczenia na terenie miasta innych, niż 
wskazane w Studium, przestrzeni publicznych. 

6.2. Przestrzenie publiczne w jednostkach mieszkaniowych 

Za najważniejsze działania w jednostkach mieszkaniowych wskazanych w Studium należy uznać 
zapewnienie dostępności do terenów zieleni oraz wytworzenie centrów lokalnych (Rysunek 28) 79, 80. 

Tereny zieleni urządzonej publicznie dostępnej 

W Studium dla terenów mieszkaniowych ustala się maksymalną odległość w linii prostej do terenów 
z dużym udziałem zieleni. Przyjęte założenia mają na celu zapewnienie jak najlepszej dostępności 
dla mieszkańców do terenów mogących zaspokoić potrzebę rekreacji i wypoczynku. 

Dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wynikających z obowiązku zapewnienia odpowiedniego 
dostępu do terenów zieleni należy uwzględnić: tereny lasów o powierzchni minimum 3 ha (L) – miejskie 
uroczyska leśne; tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo (O), tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe (RW) i tereny zieleni urządzonej o powierzchni minimum 3 ha i dolin rzecznych w strefie 
zurbanizowanej (Z) wyznaczone w Studium jako odrębne jednostki funkcjonalno-przestrzenne, a także 
pozostałe istniejące tereny zieleni urządzonej zawarte w innych jednostkach funkcjonalno-
przestrzennych (Rysunek 28). 

Parametry kształtowania dostępności do terenów zieleni publicznie dostępnej zostały określone 
w dostosowaniu do charakteru jednostki funkcjonalno-przestrzennej (Tabela 19). Dla terenów W1a, 
W1b oraz W3a przyjęte założenia uwarunkowane są już istniejącą strukturą miejską o ograniczonych 
możliwościach lokalizacji nowych dużych terenów zieleni. Bardziej rygorystyczne wytyczne 
do projektowania terenów zieleni urządzonej posiadają jednostki: W2a, W2b, W3b, W3c, a także WZ1 
i WZ2. Na terenach o dużej gęstości zabudowy tj. Polesie czy Chojny, dopuszcza się możliwość 
kształtowania przestrzeni publicznych w formie małych parków i skwerów o powierzchni minimum 0,1 ha. 
Dla terenów WZ3, M1, M2 i M3 z uwagi na występowanie odpowiednio terenów zieleni międzyblokowej, 
przydomowych, prywatnych ogrodów i sadów, a także bliskie sąsiedztwo innych terenów aktywnych 
przyrodniczo (tereny otwarte, lasy itp.) ustalono potrzebę zapewnienia dostępu jedynie do terenów 
zaspokajających potrzebę wypoczynku weekendowego (powierzchnia minimum 3 ha i tereny otwarte). 

                                                                    
77 Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCO, Błękitno - Zielona Sieć. Nowa Koncepcja Zagospodarowania 

Przestrzennego Łodzi, Łódź 2012 rok. 
78 Uchwała Nr LVII/491/93 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 2 czerwca 1993 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi. 
79 W wyniku usunięcia z pierwotnego tekstu Studium Rysunku 28 Proponowany system przestrzeni publicznych w Strefie Wielkomiejskiej, 

zmianie uległa numeracja kolejnych rysunków. 
80 W wyniku wprowadzenia do pierwotnej wersji Studium „obszarów przestrzeni publicznej – terenów przewidzianych dla ustalenia przebiegu 

projektowanych dróg” oraz związanej z tym korekty granic jednostek funkcjonalno-przestrzennych, zmianie uległy granice: „Strefy 
zurbanizowanej zwartej”, „Terenów jednostek funkcjonalno-przestrzennych o powierzchni minimum 3 ha do utrzymania istniejących lub 
kształtowania nowych przestrzeni publicznych (…)”, „Ośrodki I stopnia – Tereny jednostek mieszkaniowych (WZ1, WZ2, WZ3, M1, M2, M3) 
wymagające wytworzenia centrów lokalnych (…)”, „Terenów jednostek mieszkaniowych (WZ1, WZ2, WZ3, M1, M2, M3) posiadające centra 
lokalne (…)”. 
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Tabela 19 Parametry kształtowania dostępności do terenów zieleni 

Jednostki funkcjonalno-
przestrzenne 

Rodzaj terenu zieleni 
Powierzchnia 
terenu zieleni 

w ha 

Maksymalna 
odległość do 

terenu zieleni 
w linii prostej 

w metrach 

W1a, W1b, W3a 

Tereny jednostek funkcjonalno-
przestrzennych: L, RW, Z  
oraz pozostałe istniejące tereny zieleni 
urządzonej 

≥3 800 

≥1 
<3 

400 

≥0,1 
<1 

200 

W2a, W2b, W3b, W3c, 
WZ1, WZ2 

Tereny jednostek funkcjonalno-
przestrzennych: L, RW, Z  
oraz pozostałe istniejące tereny zieleni 
urządzonej 

≥3 500 

≥1 
<3 

400 

≥0,1 
<1 

200 

WZ3, M1, M2, M3 

Tereny jednostek funkcjonalno-
przestrzennych: L, RW, Z, O 
oraz pozostałe istniejące tereny zieleni 
urządzonej 

≥3 1000 

Źródło: opracowanie własne. 

Przy kształtowaniu zieleni na etapie sporządzania mpzp dopuszcza się możliwość przyjęcia 
rzeczywistej odległości pieszej po drogach do najbliższego wejścia do terenu zieleni jako miernika 
dostępności do terenów zieleni. Szczególnie dotyczy to terenów zabudowy mieszkaniowej oddzielonych 
od terenów zieleni barierami w postaci szerokich tras komunikacyjnych – dróg, linii kolejowych 
czy terenów przemysłowych lub innych wydzielonych z przestrzeni publicznej ogrodzeniami. 

Ośrodki centrotwórcze 

W Studium ustala się potrzebę dalszego kształtowania istniejących oraz tworzenia nowych 
ośrodków centrotwórczych, stanowiących miejsca integracji społeczności, zarówno lokalnych, 
jak i z dalszych obszarów81 – w postaci centrów regionalnych (ogólnomiejskich), ponadlokalnych 
oraz lokalnych82. Wszystkie centra miejskie winny stanowić wydzielony i odpowiednio ukształtowany 
urbanistycznie obszar, jednocześnie integralnie włączony w system sąsiedniej zabudowy miejskiej, 
o dobrze zaprojektowanej obsłudze komunikacyjnej. Ich cechą charakterystyczną winno 
być bezpieczeństwo użytkowania, ogólnodostępność oraz szczególna koncentracja ośrodkotwórczych 
funkcji usługowych, o strefie oddziaływania odpowiedniej dla danego stopnia ośrodka. 

Studium wskazuje Strefę Wielkomiejską jako ośrodek trzeciego stopnia o znaczeniu regionalnym 
i ogólnomiejskim. Obsługuje on zarówno ludność zamieszkałą w promieniu bezpośredniej dostępności, 
maksymalnego dojścia pieszego, jak i pozostałych mieszkańców miasta i gmin sąsiednich, a także 
turystów. 

Wyznacza się 9 ośrodków ponadlokalnych, położonych centralnie w jednorodnych zespołach 
zabudowy, skupiających wybrane jednostki mieszkaniowe (WZ, M1, M2, M3). W studium ustala się 
potrzebę organizacji ww. typów ośrodków w obrębie wskazanych w Studium miejsc (Rysunek 28). 
Przyjmuje się założenie, że ośrodki te obsługują mieszkańców w promieniu bezpośredniej dostępności 

                                                                    
81 Centra te powinny być kształtowane na wzór centrów lokalnych w jednostkach sąsiedzkich definiowanych przez Clarenca Perry’ego. Według 

założenia autora, powierzchnia jednostki sąsiedzkiej nie powinna przekraczać 186 akrów (około 75 ha), a jej cechą charakterystyczną jest 
występowanie wspólnej, wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej dla mieszkańców w strefie zasięgu oddziaływania. Podstawą wyodrębnienia 
centrum lokalnego w zespole powinna być koncentracja różnorodnych usług, które zaspokajają codzienne potrzeby mieszkańców, pełnią 
funkcjonalnie węzłową rolę w osiedlu, a także posiadają śródmiejską atmosferę. 

82 Nazwane w literaturze odpowiednio ośrodkami trzeciego, drugiego i pierwszego stopnia. Chmielewski J., Teoria urbanistyki w projektowaniu 
i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechnik Warszawskiej, Warszawa 2001 rok. 
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oraz w promieniu maksymalnego dojścia pieszego, tj. 1 km. Centra te winny stanowić przestrzeń 
skupiającą wzbogacony program funkcjonalno-użytkowy centrów lokalnych. Poza elementami 
podstawowymi oraz uzupełniającymi ośrodki pierwszego stopnia, wokół centrów ponadlokalnych 
pożądane są także usługi typu komercyjnego (obiekty administracyjno-biurowe) i socjalnego (obiekty 
kultury i opieki zdrowotnej), a także obiekty szkolnictwa średniego i wyższego. 

W Studium wskazuje się wybrane tereny jednostek mieszkaniowych (WZ1, WZ2, WZ3, M1, M2, 
M3) posiadające istniejące centra lokalne, lecz wymagające dalszego ich kształtowania. Wyznacza 
się również te tereny jednostek mieszkaniowych (WZ1, WZ2, WZ3, M1, M2, M3), które wymagają 
wykształcenia centrum (Rysunek 28). Wskazuje się ich orientacyjne lokalizacje, przyjmując założenie, 
iż jedno centrum może stanowić miejsce integracji dla osób mieszkających w promieniu maksymalnie 
500 m. Dopuszcza się możliwość wykształcenia centrów lokalnych z wykorzystaniem przestrzeni 
przylegających do ulic. Ustalenie szczegółowego położenia oraz zasad ich kształtowania będzie odbywać 
się na etapie sporządzania mpzp. Za minimalny program funkcjonalno-użytkowy centrów lokalnych 
uznaje się: plac, park/skwer, plac zabaw oraz obiekt usługowy (np. sklep) z otwartym na przestrzeń 
publiczną przedpolem. Elementami pożądanymi, wzmacniającymi ich rangę mogą być dodatkowo: punkty 
gastronomiczne, usługi zdrowia, placówki oświaty (żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja) itp. 
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Rysunek 28 Dostępność do terenów zieleni oraz centra lokalne jednostek mieszkaniowych 

Źródło: opracowanie własne. 

Zaproponowane centra ponadlokalne i lokalne nie zostały wyznaczone dla: 

 Strefy Wielkomiejskiej, która w całości stanowi obszar koncentracji przestrzeni publicznych, w tym 
o randze regionalnej i okołomiejskiej (ośrodek trzeciego stopnia), 

 jednostek funkcjonalno-przestrzennych rozproszonej zabudowy M4 i PM, 

 jednostek mieszkaniowych lub ich części, które posiadają powierzchnię mniejszą niż 15 ha 
i nie sąsiadują z innymi (nie tworzą zespołu). 

Stworzenie centrów ponadlokalnych i lokalnych przyczyni się do kształtowania tożsamości 
mieszkańców obszarów jednostek sąsiedzkich, wyodrębnienia przestrzeni społecznych, których granice 
współcześnie są mało czytelne. 
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6.3. Obszary przestrzeni publicznej83 

W Studium określa się, że obszarami przestrzeni publicznej, czyli obszarami o szczególnym 
znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjającymi nawiązywaniu 
kontaktów społecznych ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne84 
są wyznaczone: 

 położone w Strefie Wielkomiejskiej obszary współcześnie zdefiniowane, a także wymagające 
przywrócenia pierwotnego charakteru lub adaptacji („Kierunki – przestrzenie publiczne w Strefie 
Wielkomiejskiej” – załącznik Nr 15a do uchwały)85: 

 przestrzenie do ponownego ukształtowania – place publiczne (place: Wolności, Stary Rynek, 
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, dr Norberta Barlickiego, Zwycięstwa – dawny Wodny 
Rynek, Katedralny Jana Pawła II, Władysława Reymonta, Niepodległości, teren wokół ronda 
Solidarności, place w obrębie Nowego Centrum Łodzi) oraz wybrane odcinki ulic (odcinki 
ulic: Zachodniej, Henryka Sienkiewicza, płk. Jana Kilińskiego, al. Tadeusza Kościuszki, 
Uniwersyteckiej). Są to te miejsca, które obecnie nie są czytelne w strukturze przestrzennej 
miasta lub których zagospodarowanie wymaga działań porządkowych i naprawczych. 
Pełniły one niegdyś różnorodne funkcje: przestrzeni reprezentacyjnych, targowych, 
otoczenia znaczących obiektów użyteczności publicznej lub kościołów, 

 pasaże i ulice o dużym udziale ruchu pieszego (pasaże: Jana Henryka Józewskiego, Artura 
Rubinsteina, Anny Rynkowskiej, Abramowskiego, ul. Stanisława Moniuszki – dawny pasaż 
Ludwika Meyera, odcinki ulic: Piotrkowskiej, Nowomiejskiej, al. Leona Schillera, ciągi piesze 
i pieszo-rowerowe na terenie dawnych Posiadeł Wodno-Fabrycznych), 

 tereny zieleni urządzonej (między ul. Ogrodową a ul. Romualda Mielczarskiego, na terenie 
Nowego Centrum Łodzi, na terenie dawnych Posiadeł Wodno-Fabrycznych, parki: 
Staromiejski, Helenów, im. Stanisława Staszica, im. Stanisława Moniuszki, im. Henryka 
Sienkiewicza, Źródliska I, Źródliska II, im. ks. Józefa Poniatowskiego, im. ks. bp. Michała 
Klepacza, im. Władysława Stanisława Reymonta, im. Jana Kilińskiego, im. Legionów, skwer 
im. Władysława Strzemińskiego),  

  tereny rozwoju funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych z dużym udziałem terenów leśnych 
i aktywnych przyrodniczo, do których należą (SCHEMAT 13k): 

 istniejący kompleks leśny Las Łagiewnicki wraz z terenami przewidzianymi dla jego 
poszerzenia, 

 strefa rekreacyjno-wypoczynkowa Łódź Zachód, w której znajdują się istniejące tereny 
zieleni urządzonej (park im. Piłsudskiego, Ogród Botaniczny, Łódzkie Błonia z tzw. Retkińską 
Górką, dawny poligon wojskowy Brus) oraz tereny proponowane do włączenia w strefę 
terenów wypoczynku i rekreacji (tereny obecnie niezainwestowane, aktywne przyrodniczo 
w dolinie rzeki Łódki oraz po zachodniej stronie ul. Pułkownika Stanisława Juszczakiewicza 
„Kornika”), 

 istniejący kompleks leśny Uroczysko Lublinek wraz z terenami przewidzianymi dla jego 
poszerzenia, 

 kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy w Rudzie Pabianickiej, w tym: Park 1 Maja (Stawy 
Stefańskiego) oraz istniejący kompleks leśny Uroczysko Ruda-Popioły wraz z terenami 
przewidzianymi dla jego poszerzenia, 

 tereny przewidziane dla ustalenia przebiegu projektowanych dróg, w szczególności korytarzy 
drogowych oraz towarzyszącej im infrastruktury („Kierunki – przestrzenie publiczne – korytarze 
drogowe” – załącznik Nr 15b do uchwały): 

                                                                    
83 Dodano nowy rozdział dla wyróżnienia treści dotyczących wyłącznie obszarów przestrzeni publicznej. 
84 Art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
85 Rysunek 28 Proponowany system przestrzeni publicznych w Strefie Wielkomiejskiej, będący częścią pierwotnego tekstu Studium, zastąpiono 

mapą, stanowiącą załącznik Nr 15a do uchwały. 
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 korytarz drogowy projektowanej ulicy „Wojska Polskiego” na odcinku od ul. Szczecińskiej do 
ul. Jana Karskiego, 

 korytarz drogowy projektowanej ulicy „Jana Karskiego” na odcinku od ul. Zgierskiej 
do ul. Andrzeja Struga, 

 korytarz drogowy projektowanej ulicy „Konstytucyjnej” na odcinku od ul. Strykowskiej 
do ul. Rzgowskiej. 

Wyżej wymienione projektowane drogi mają szczególne znaczenie dla zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców w zakresie zapewnienia powiązań międzydzielnicowych (projektowane ulice: 
„Konstytucyjna” i „Jana Karskiego”) oraz dojazdów do dróg ekspresowych (projektowana ulica 
„Wojska Polskiego”). Są niezbędne dla poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta, 
a tereny ich planowanego przebiegu obarczone są jednocześnie wysokim ryzykiem realizacji 
inwestycji uniemożliwiających w przyszłości ich budowę. 

Do obszarów przestrzeni publicznej nie zalicza się obiektów budowlanych stanowiących ich 
obudowę. 

W terenach rozwoju funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych do obszarów przestrzeni publicznej nie 
zalicza się nieruchomości lub ich części stanowiących: 

 grunty rolne zabudowane (Br), 

 tereny mieszkaniowe (B), 

 tereny przemysłowe (Ba), 

 inne tereny zabudowane (Bi), 

 zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp), 

w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 
2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.), wg stanu 
na dzień uchwalenia zmiany Studium86 tj. 6 marca 2019 r.  

7. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI 

7.1. Polityka rozwoju układu komunikacyjnego 

System transportowy miasta powinien dostosowywać się do zmieniających się potrzeb, 
umożliwiać zarówno szybkie połączenia zewnętrzne, jak i zapewniać zrównoważony rozwój 
transportu wewnątrz miasta, co będzie sprzyjało podniesieniu jakość życia jego mieszkańców. 

Podstawowe cele: 

1. poprawa dostępności transportowej miasta w skali kraju i regionu w tym zapewnienie wysokiego 
standardu komunikacji z Warszawą w celu osiągnięcia dobrych warunków do kształtowania 
powiązań społecznych i gospodarczych w ramach duopolis; 

2. zapewnienie zrównoważonego systemu obsługi transportowej miasta, z priorytetem tworzenia 
obszarów ruchu uspokojonego; 

3. zapewnienie wysokiego standardu transportu zbiorowego, który zagwarantuje zwiększenie jego 
udziału w podziale pracy przewozowej w stosunku do stanu istniejącego; 

4. poprawa stanu środowiska przez zmniejszenie ujemnego wpływu transportu. 

Kierunki działań dla zapewnienia podstawowych celów: 

1. w ramach poprawy dostępności transportowej miasta w skali kraju i regionu konieczna jest: 

                                                                    
86 Wprowadzonej uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. 
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 poprawa parametrów istniejącego układu przenoszącego ruch z zewnątrz, 

 budowa nowych odcinków dróg oraz przebudowa istniejących, szczególnie tych zapewniających 
dobre połączenie z tzw. „ringiem autostradowym” (odcinki autostrad A1 i A2 oraz dróg 
ekspresowych S8 i S14), 

 rozwój sieci kolejowej poprzez budowę linii średnicowej, dążenie do budowy linii kolejowej dużych 
prędkości KDP, między innymi przez stworzenie warunków do jej prowadzenia na terenie miasta, 
rozwój Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, 

 zwiększenie ilości połączeń lotniczych; 

2. w ramach zapewnienia zrównoważonego systemu obsługi transportowej miasta z priorytetem 
tworzenia obszarów ruchu uspokojonego należy: 

 wydzielić układ ulic o ruchu przelotowym i ulic prowadzących wyłącznie ruch lokalny. Pozwoli 
to na wyodrębnienie czytelnego układu ulicznego ogólnomiejskiego, a w konsekwencji stworzenie 
obszarów ruchu uspokojonego – lokalnego. Szczególnie pomocne tu będzie stworzenie układu 
obwodowego dla śródmieścia miasta, 

 zadbać o dopełnienie układu komunikacyjnego poprzez budowę brakujących odcinków ulic, często 
łączących istniejące poprzerywane i niedokończone fragmenty. Udrożni to układ drogowo-uliczny 
zmniejszając zbyteczne objazdy i spowoduje skupienie ruchu ogólnomiejskiego na wybranych 
ciągach komunikacyjnych. Jednocześnie należy zmniejszyć ruch na niektórych ulicach obszaru 
śródmiejskiego, ograniczając go jedynie do ruchu lokalnego dla usprawnienia na tych odcinkach 
transportu zbiorowego, 

 planować rozwój inwestycji, szczególnie w obszarze centralnym, generujących zwiększone potoki 
pasażerskie, wzdłuż tras tramwajowych, 

 zwiększyć rolę obsługi miasta komunikacją kolejową – koleją aglomeracyjną i miejską, 

 rozwijać infrastrukturę komunikacji rowerowej i udogodnienia dla ruchu pieszego; 

3. zapewnienie wysokiego standardu transportu zbiorowego poprzez: 

 preferencje dla transportu zbiorowego – szczególnie szynowego, 

 synchronizację rozbudowy i przebudowy infrastruktury transportu zbiorowego z rozwojem sieci 
ulic, potrzebami użytkowników i prognozami generowanego ruchu, 

 zwiększenie długości tras tramwajowych na wydzielonych torowiskach – wyższa prędkość 
przewozów, 

 realizację zintegrowanych węzłów przesiadkowych, 

 realizację wspólnych pasów i przystanków tramwajowo – autobusowych oraz bus pasów 
dla autobusów, 

 bieżące prowadzenie badań i analiz dotyczących potrzeb komunikacyjnych miasta oraz bieżące 
monitorowanie stanu wykorzystania istniejącego systemu, 

 opracowanie docelowego, optymalnego, opartego na badaniach potrzeb komunikacyjnych układu 
linii transportu publicznego, w szczególności szynowego; 

4. poprawa stanu środowiska przez zmniejszenie ujemnego wpływu transportu poprzez: 

 ulokowanie głównych potoków ruchu w wyznaczonych korytarzach komunikacyjnych i uwolnienie 
od niego terenów ruchu uspokojonego, 

 zwiększenie udziału ruchu komunikacją zbiorową, rowerową i ruchu pieszego, 

 zwiększenie ilości lokalnych połączeń pieszych i rowerowych przekraczających istniejące bariery 
urbanistyczne w postaci linii kolejowych i dolin rzek, w celu poprawy integralności miasta, 

 eliminacja ruchu ciężarowego w strefie centralnej miasta niezwiązanego z tym obszarem. 
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7.2. System drogowy 

Projektowany układ transportowy obszaru Łodzi („Kierunki – docelowy system transportowy: sieć 
drogowo-uliczna, kolejowa i transportowa” – załącznik Nr 16 do uchwały) jest wynikiem ciągłości procesu 
urbanizacji terenów miasta, ciągłości projektowania i rezerwowania korytarzy komunikacyjnych, 
wynikiem analiz stanu istniejącego oraz uwarunkowań rozwojowych.   

Jednym z podstawowych opracowań na jakich oparto projektowany układ transportowy jest 
wykonana w 2014 roku „Aktualizacja 
Studium Systemu Transportowego 
dla Miasta Łodzi”87. Z opracowania 
wykorzystane zostały między innymi 
analizy dotyczące: układu drogowego, 
prognoz ruchu dla roku 2025 
oraz priorytetów inwestycyjnych. 
Z powyższego opracowania wynika, 
że całkowita liczba podróży 
(wewnętrzne, wjazdowe i wyjazdowe) w 
2025 roku, mimo spadku ilości 
mieszkańców miasta, będzie 
na poziomie 1597 tys./dobę. Jest 
to spadek o zaledwie 2% w stosunku do 
roku 2013. Spowodowane 
to będzie zwiększeniem 
się ruchliwości społeczeństwa (wskaźnik 
ruchliwości w 2013 roku – 2,288 i 2,458 
dla roku 2025). 

Przy tworzeniu układu 
transportowego miasta opierano 
się na przyjętej zasadzie rozwoju 
przestrzennego Łodzi – rozwój 
do wewnątrz, projektach Krajowej 
Polityki Miejskiej – uzupełnianie i rozwój 
istniejących układów, priorytet dla 
komunikacji publicznej oraz na 
ustaleniach polityki zrównoważonego 
rozwoju. 

Podstawowym kierunkiem 
działania w ramach poprawy 
dostępności transportowej miasta 
w skali kraju i regionu przy kształtowaniu układu drogowo – ulicznego będzie połączenie centralnych 
terenów miasta z „ringiem autostradowym” (Rysunek 29)88, 89. Kluczową inwestycją byłaby tu łącznica z 
S14 na przedłużeniu al. Włókniarzy. 

Połączenia ramy zewnętrznej (okalającej OWRSW) z autostradą A1 w stanie docelowym stanowią: 

 ul. Strykowska (do przebudowy), 

 Obwodnica Nowosolnej, ul. Pomorska i łącznik do ul. Brzezińskiej (do realizacji i rozbudowy), 

                                                                    
87 Biuro Planowania Rozwoju Warszawy Spółka Akcyjna, Aktualizacja Studium Systemu Transportowego dla Miasta Łodzi, Warszawa 2013 rok. 
88 W wyniku usunięcia z pierwotnego tekstu Studium Rysunku 28 Proponowany system przestrzeni publicznych w Strefie Wielkomiejskiej, 

zmianie uległa numeracja kolejnych rysunków. 
89 W wyniku wprowadzenia do pierwotnej wersji Studium „obszarów przestrzeni publicznej – terenów przewidzianych dla ustalenia przebiegu 

projektowanych dróg” oraz związanej z tym korekty elementów systemu komunikacyjnego, zmianie uległy przebiegi obwodnicy zewnętrznej 
oraz głównych dojazdów do ringu. 

 
 

Rysunek 29 Połączenie centralnych terenów miasta z „ringiem 
autostradowym” 

Źródło: opracowanie własne. 
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 ul. Rokicińska – al. Marszałka Józefa Piłsudskiego (istniejąca), 

 Trasa Górna etap III (do realizacji). 

Połączenia ramy zewnętrznej z drogą ekspresową S14 w stanie docelowym stanowią: 

 przedłużenie al. Włókniarzy (do realizacji 
z największym priorytetem), 

 Trasa Wojska Polskiego (do realizacji), 

 ul. Maratońska (do rozbudowy), 

 ul. Pabianicka (istniejąca). 

Z przeprowadzonych analiz wynika, 
że podstawowy układ drogowy rozwijał 
się i rozwija w kierunku budowy układu 
obwodowego dla OWRSW z promieniście 
wychodzącymi z niego trasami w kierunku 
budowanego i częściowo istniejącego „ringu 
autostradowego” (Rysunek 30)90, 91.  

W OWRSW, w obszarze kolei 
obwodowej, układ obwodnicy (ramy) 
wewnętrznej tworzą ulice: Al. Politechniki, 
Ignacego Jana Paderewskiego, Władysława 
Broniewskiego, al. Marszałka Edwarda 
Śmigłego-Rydza, dr. Stefana Kopcińskiego, 
al. Grzegorza Palki, Strykowska, Inflancka, 
Julianowska z brakującym odcinkiem ulic 
ks. Stanisława Brzóski – Modra do ul. płk. Jana 
Karskiego i dalej ulice: gen. Lucjana 
Żeligowskiego – Łąkowa. Obwodnica (rama) 
zewnętrzna to ciąg ulic: al. Włókniarzy – al. Jana 
Pawła II, Śląska (nowy korytarz), Konstytucyjna 
(nowa inwestycja), Inflancka, Łagiewnicka i Al. 
gen. Władysława Sikorskiego. 

Do zalet tak przyjętej strategii 
przekształcania układu drogowo-ulicznego 
należy zaliczyć: 

 usprawnienie systemu poprzez 
stworzenie alternatywy dla tzw. wąskich 
gardeł – odcinków ulic o przekroczonej przepustowości. Układ obwodowy pozwala kierowcom 
ominąć te miejsca powodując naturalną optymalizację rozkładów potoków ruchu samochodowego, 

 niewielką ingerencję w historyczny układ urbanistyczny, 

 możliwość stworzenia granic obszarów o szczególnej polityce transportowej np. stref priorytetów 
dla transportu zbiorowego, strefy ograniczeń dla ruchu ciężkiego, 

 ochronę obszaru śródmiejskiego przed niepożądanym ruchem tranzytowym. 

Głównymi zadaniami obwodnicy wewnętrznej będą, w ramach ochrony obszaru śródmiejskiego, 
umożliwienie zastosowania priorytetów dla transportu zbiorowego, ruchu pieszego i rowerowego oraz 

                                                                    
90 W wyniku usunięcia z pierwotnego tekstu Studium Rysunku 28 Proponowany system przestrzeni publicznych w Strefie Wielkomiejskiej, 

zmianie uległa numeracja kolejnych rysunków. 
91 W wyniku wprowadzenia do pierwotnej wersji Studium „obszarów przestrzeni publicznej – terenów przewidzianych dla ustalenia przebiegu 

projektowanych dróg” oraz związanej z tym korekty elementów systemu komunikacyjnego, zmianie uległy przebiegi: obwodnicy zewnętrznej, 
obwodnicy wewnętrznej, układu rusztowego centrum i  zewnętrznych dojazdów do centrum, a także granice „Strefy o szczególnym priorytecie 
dla transportu publicznego”. 

 

Rysunek 30 Zasada kształtowania układu ulic 
w OWRSW 

Źródło: opracowanie własne. 
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zwiększenia kontroli nad ruchem samochodowym przy zapewnieniu zakładanej jego dostępności do 
strefy wewnętrznej. Konsekwencją tych działań będzie możliwość tworzenia obszarów ruchu 
uspokojonego i stworzenie dobrych warunków dla inwestycji na terenach przyległych do inwestycji 
drogowych dopełniających istniejący układ. Układ nabierze cech większej przejrzystości i będzie bardziej 
czytelny i zhierarchizowany (Rysunek 31)92. 

Zadaniem obwodnicy zewnętrznej jest w pierwszej 
kolejności przejęcie ruchu tranzytowego względem obszaru 
wewnętrznego. Aby to było możliwe warunki ruchu 
na tej obwodnicy muszą być lepsze niż wewnątrz niej 
(odpowiednie do ruchu wielkości przekrojów i odpowiednie 
rozwiązania na skrzyżowaniach). Wyjątkiem od zasady 
eliminacji ruchu tranzytowego wewnątrz obwodnicy 
zewnętrznej jest ciąg ulic al. Adama Mickiewicza – al. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Powodem tego jest 
wydłużony kształt obwodnicy na kierunku północ-południe, 
gdzie objazd po niej dla ruchu wschód-zachód nie byłby 
dobrą alternatywą, oraz dotychczasowa realizacja tunelu. 

Podstawowy system drogowy strefy centralnej 
uzupełnia układ tzw. rusztu, czyli ulic na kierunkach wschód-
zachód i północ-południe. Przenosić on będzie ruch 
docelowy do śródmieścia oraz międzydzielnicowy, 
nieobsłużony przez układ obwodowy. „Ruszt” oparty jest 
generalnie na istniejących ulicach, z których niektóre 
odcinkowo wymagają poprawy parametrów (np. ulice 
Wólczańska i Milionowa). Nowe, nieliczne odcinki to między innymi: przebicie al. gen. Tadeusza 
Kościuszki, nowy korytarz ul. Walerego Wróblewskiego (na terenie po EC-2). 

Realizacja projektowanego układu ramowo-rusztowego pozwoli na udrożnienie śródmieścia, 
uporządkowanie ruchu (nie tylko tranzytowego) i ochroni obszar przed dodatkowym ruchem. Stanowiłby 
podstawę do wdrażania nowej strategii transportowej miasta Łodzi. Kluczowymi inwestycjami 
w tym obszarze byłyby: 

 Trasa Karskiego (od ul. Pojezierskiej do ul. Łąkowej), 

 ul. Targowa (z przejściem przez al. Marszałka Józefa Piłsudskiego), 

 ul. płk. Jana Kilińskiego (na odcinku ulic Orla – gen. Jarosława Dąbrowskiego), 

 Trasa Konstytucyjna (I etap – od ul. Strykowskiej do ul. Stanisława Przybyszewskiego, II etap 
od ul. Stanisława Przybyszewskiego do nowego przebiegu ul. Kolumny). 

W dalszym etapie należy dążyć do połączenia, upłynnienia ruchu na kierunku ul. Milionowa – 
ul. Walerego Wróblewskiego, do skrzyżowania z al. gen. Zygmunta Waltera-Janke. Polepszyłoby 
to również dostępność terenów nieczynnej elektrociepłowni EC-2, które mogą się stać atrakcyjnym 
terenem dla nowych inwestycji. Ważnym elementem układu będzie również przebicie al. gen. Tadeusza 
Kościuszki do ul. Wólczańskiej wraz z poprawą parametrów tej ulicy do ul. Pabianickiej. 

Duże kwartały w śródmieściu miasta to problem niedostatecznej obsługi komunikacyjnej 
ich wnętrz. Wszelkie działania poprawiające ten stan np. wyznaczanie ciągów pieszo-jezdnych, 
usprawnienia przejazdów bramowych są tu pożądane, lecz najbardziej oczekiwanym działaniem powinno 
być wyznaczanie ulic wewnątrz kwartałów. Praktyka wskazuje jednak, że wyznaczanie ulic, szczególnie 
publicznych, jest tu bardzo trudnym zadaniem. Dobrym narzędziem do rozwiązywania tych problemów 
jest mpzp. Ulice wewnątrz kwartałów w zdecydowanej większości przypadków będą służyły tylko 
obsłudze komunikacyjnej kwartału i nie będą przenosić ruchu ogólnomiejskiego. Stworzą one, wraz 

                                                                    
92 W wyniku usunięcia z pierwotnego tekstu Studium Rysunku 28 Proponowany system przestrzeni publicznych w Strefie Wielkomiejskiej, 

zmianie uległa numeracja kolejnych rysunków. 

Rysunek 31 Zasada rozkładu ruchu 
komunikacyjnego 

Źródło: opracowanie własne. 
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z istniejącymi ulicami, z których przeniesiona zostanie większość ruchu na rzecz ulic o większej 
przepustowości, sieć ulic o uspokojonym ruchu, dostosowaną do potrzeb mieszkańców (Rysunek 32)93, 94. 

                                                                    
93 W wyniku usunięcia z pierwotnego tekstu Studium Rysunku 28 Proponowany system przestrzeni publicznych w Strefie Wielkomiejskiej, 

zmianie uległa numeracja kolejnych rysunków. 
94 W wyniku wprowadzenia do pierwotnej wersji Studium „obszarów przestrzeni publicznej – terenów przewidzianych dla ustalenia przebiegu 

projektowanych dróg” oraz związanej z tym korekty elementów systemu komunikacyjnego, zmianie uległy przebiegi „ulic o największej 
przepustowości dla transportu samochodowego: fragmenty obwodnic i Trasy W-Z”, a także „U lice o największej przepustowości dla transportu 
samochodowego:  elementy układu rusztowego centrum”. 
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Rysunek 32 Schemat układu ulic w strefie centralnej 

Źródło: opracowanie własne. 

W obszarze wewnątrz kolei obwodowej zrezygnowano z wyższych klas technicznych ulic – GP 
(główne ruchu przyspieszonego) na rzecz niższych klas: G (główne) i Z (zbiorcze). 
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W ramach udrożnienia połączeń drogowych poza obszarem kolei obwodowej, które ułatwią ruch 
międzydzielnicowy oraz w wielu wypadkach odciążą ruch w obszarze centralnym, przewiduje się, między 
innymi, następujące rezerwy terenowe pod korytarze drogowe: 

 przedłużenie ul. Aleksandra Puszkina w kierunku północnym do ul. Pomorskiej oraz w kierunku 
południowym (równolegle do ul. Tomaszowskiej) do projektowanego III odcinka Trasy Górna, 

 przedłużenie ul. Granicznej w celu stworzenia ciągu ulic: Paradna – Graniczna – 3 Maja, co uczytelni 
układ drogowy w trójkącie między ul. Pabianicką i ul. Rzgowską, 

 przebudowa ul. Kolumny z nowym jej odcinkiem oraz odcinkiem projektowanej ul. Konstytucyjnej 
(do ul. Śląskiej) wraz z przejazdem nad linią kolejową. Przejazd ten jest bardzo ważnym elementem 
połączeń międzydzielnicowych oraz elementem bezpieczeństwa połączenia dużego osiedla Chojny 
ze strefą centralną. Przejazd odciąży układ lokalny, który obecnie jest intensywnie 
wykorzystywany, 

 przedłużenie al. gen. Zygmunta Waltera-Janke do ul. Pabianickiej, w celu powiązania silnego, lecz 
niedokończonego, układu komunikacyjnego obsługującego zachodnie tereny miasta 
z ul. Pabianicką, będącą jedną z ważniejszych tras wylotowych z miasta. Połączenie to pozwoli 
również na lepsze skomunikowanie zachodnich terenów Łodzi z terenami na jej południu. 
Rozwiązanie to zmniejszy konieczność przejazdu na ww. kierunkach przez obszar wewnątrz kolei 
obwodowej oraz zapewni bardzo czytelne i szybkie połączenie z terenami portu lotniczego, 

 przedłużenie ul. Kaczeńcowej do ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz dalej w kierunku portu 
lotniczego. Układ tych ulic pełnić będzie funkcję obwodnicy dla osiedli mieszkaniowych 
zabezpieczającej przed wzrostem ruchu zewnętrznego, który napływał będzie z węzła Teofilów 
na S14 oraz odciążyć ma ul. Krakowską. 

Problemy techniczne związane z realizacją poszczególnych inwestycji drogowych mogą wpływać 
na pewne korekty założeń np. dotyczących przebiegu odcinków dróg przedstawionych w obecnym 
Studium. Przykładem tu może być odcinek ul. Sanitariuszek leżący na kierunku ewentualnego 
przedłużenia pasa startowego lotniska. 

7.3. Transport zbiorowy 

W Studium ustala się priorytet transportu zbiorowego przed indywidualną komunikacją 
samochodową, ze szczególnym wyróżnieniem komunikacji tramwajowej (SCHEMAT 9k). 

Aby sieć tramwajowa była głównym szkieletem transportu publicznego należy umożliwić 
tramwajom dobry przejazd przez śródmieście (Rysunek 33)95. Trzeba dążyć do zwiększenia płynności, 
regularności i szybkości podróżowania tramwajem, która obecnie wynosi 16,48 km/h (przy 20,26 km/h 
dla autobusu). Bardzo ważne będzie też dostosowanie węzłów przesiadkowych do zwiększonych potrzeb, 
zarówno tych związanych z większym obciążeniem ruchem pasażerskim jak i coraz wyższymi 
wymaganiami związanymi z komfortem i czasem przesiadania się. 

Podstawową zasadą dla układu tras tramwajowych będzie zapewnienie dużych prędkości 
przejazdu na dojazdach do strefy centralnej (przede wszystkim odseparowane torowiska) 
oraz szczególne uprzywilejowanie linii tramwajowych w OWRSW (ulice przeznaczone głównie 
dla komunikacji tramwajowej, system sygnalizacji świetlnej wyróżniający transport zbiorowy). 

Proponowane, nowe trasy tramwajowe wzdłuż ulic: Krzemienieckiej, Retkińskiej, Czerwonej, 
Walerego Wróblewskiego, Marysińskiej, dr. Stefana Kopcińskiego, al. Grzegorza Palki, Spornej, 
bł. Anastazego Pankiewicza, Rzgowskiej mają charakter schematyczny i nie wyklucza się innych 
wariantów ich lokalizacji. Przed decyzją o realizacji danej trasy należy przeprowadzić odpowiednie analizy 
dotyczące m.in. wartości prognozowanych natężeń ruchu pasażerskiego, uwarunkowań otoczenia, 
możliwości przeznaczenia wystarczającej wielkości potrzebnego terenu na infrastrukturę oraz wpływu 

                                                                    
95 W wyniku usunięcia z pierwotnego tekstu Studium Rysunku 28 Proponowany system przestrzeni publicznych w Strefie Wielkomiejskiej, 

zmianie uległa numeracja kolejnych rysunków. 
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nowego odcinka na funkcjonowanie całej sieci transportu publicznego. W przypadku 
niesatysfakcjonujących wyników analiz, realizacji danej trasy nie należy traktować obligatoryjnie. 

Warunkiem realizacji trasy tramwajowej wzdłuż ulic: dr. Stefana Kopcińskiego, al. Grzegorza Palki, 
Spornej, bł. Anastazego Pankiewicza jest wybudowanie projektowanej ul. Konstytucyjnej, która zmniejszy 
ruch samochodowy na obecnym układzie ulic dr. Stefana Kopcińskiego – al. Grzegorza Palki (większa 
przestrzeń dla trasy tramwajowej kosztem zmniejszenia ilości pasów dla ruchu samochodowego). 

Układ linii autobusowych obsługiwać powinien przede wszystkim obszary poza strefą centralną. 
Należy też wprowadzić taki układ linii by nie konkurowały one na poszczególnych trasach z liniami 
tramwajowymi. 

Ustala się zalecane strefy dojścia do przystanku komunikacji zbiorowej 300 m w obszarze Strefy 
Wielkomiejskiej i obszarze dużych osiedli mieszkaniowych oraz 400-600 m dla pozostałych obszarów 
miasta. 

 

Rysunek 33 Proponowany, docelowy układ sieci tramwajowej 

Źródło: opracowanie własne. 
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Za bardzo ważny element układu transportu zbiorowego uważa się budowę systemu węzłów 
przesiadkowych zarówno w układzie komunikacji miejskiej jak i węzłów przesiadkowych 
związanych z układem kolejowym i systemem parkingów Park&Ride. Do grupy 
najważniejszych węzłów przesiadkowych do realizacji zalicza się: 

 węzeł Łódź Centrum – budowa w ramach najważniejszego zintegrowanego węzła przesiadkowego 
podziemnej stacji kolejowej w rejonie skrzyżowania al. gen. Tadeusza Kościuszki – ul. Zielona. 
Istotna jest realizacja połączenia komunikacji miejskiej z koleją średnicową w sąsiedztwie obszaru 
centralnego miasta, 

 Radogoszcz Zachód – doprowadzenie linii autobusowych do przystanku kolejowego, 

 Radogoszcz Wschód – realizacja przystanku ŁKA i pętli autobusowej, 

 Łódź Stoki – realizacja połączenia tramwajowego i wygodnego dojścia do peronów, 

 Kurczaki – realizacja wspólnych przystanków autobusowo-tramwajowych. 

Przewiduje się wykorzystanie układu linii kolejowych jako wspomagającego środka komunikacji 
zbiorowej (bardziej szczegółowy opis znajduje się w następnym punkcie). Dodać tu należy, że rolą 
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej ŁKA są przede wszystkim połączenia w ramach aglomeracji. Jej rola 
w obsłudze komunikacji miejskiej nie będzie miała dużego znaczenia. Dlatego w ramach niniejszego 
opracowania Studium zaproponowano wprowadzenie systemu kolei miejskiej, która obsługiwałaby 
jedynie tereny miasta i miałaby większy udział w obsłudze komunikacji zbiorowej Łodzi. Działałaby 
na zasadzie dowożenia pasażerów z terenów sąsiadujących z koleją obwodową (w dużej mierze to osiedla 
mieszkaniowe) do OWRSW. Ruch ten będzie się też odbywał w kierunku odwrotnym. 

7.4. Układ kolejowy 

Podstawowym celem związanym z układem kolejowym powinno być nadanie Łodzi roli 
ważnego węzła kolejowego w skali kraju. Rozwiązaniom tego problemu służą opracowania 
dotyczące między innymi Łódzkiego Węzła Kolejowego96 oraz Kolei Dużych Prędkości97. 
Dwie dużej rangi inwestycje są tu kluczowe: 

 linia Kolei Dużych Prędkości z dworcem Łódź Fabryczna, 

 linia średnicowa. 

Podstawowym kierunkiem działań miasta w realizacji tych inwestycji powinno być zabezpieczenie 
rezerwy terenowej i eliminacja kolizji, zarówno z istniejącym zagospodarowaniem terenu 
jak i planowanym (uwzględnianie w opracowaniach planistycznych powyższych tras linii kolejowych). 
Te działania oraz kształtowanie układu komunikacyjnego, uwzględniającego nowe linie kolejowe, pozwoli 
na szybszą i tańszą ich realizację oraz dobrą integrację nowego układu kolejowego z pozostałym system 
komunikacyjnym. 

W celu poprawy działania układu kolejowego rezerwuje się teren pod budowę nowych odcinków 
linii kolejowych (łącznic): 

 połączenie jednotorowe linii nr 16 z linią nr 540, 

 połączenie jednotorowe linii nr 25 z linią nr 540, 

 jednotorowa linia stanowiąca połączenie linii nr 14 z Portem Lotniczym Łódź im. Władysława 
Reymonta (linia z lokalizacją nowego przystanku przy terminalu lotniska). 

Powyższy układ kolejowy poza liniami o dalszym zasięgu będzie mógł w lepszym stopniu obsługiwać 
też połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej ŁKA. W tym kontekście ważne jest opracowanie, którego 
celem jest zwiększenie integracji systemów transportu pasażerskiego98. 

                                                                    
96 SENER, Studium wykonalności dla przystosowania Łódzkiego Węzła Kolejowego do obsługi kolei dużych prędkości oraz zapewnienia jego 

intermodalności z innymi środkami transportu, Warszawa 2012 rok. 
97 Ingenieria IDOM Internacional S.A., Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o., Studium Wykonalności dla budowy linii dużych 

prędkości Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław, Warszawa 2013 rok. 
98 Konsorcjum IDOM Ingenieria y Consultoria S.A. i IDOM Inżynieria. Architektura i Doradztwo Sp. z o.o., Studium integracji transportu kolejowego 

pasażerskiego z innymi środkami transportu dla Województwa Łódzkiego, Warszawa 2015 rok. 

W
YŁ

OŻ
ENIE

 D
O PUBLIC

ZNEGO W
GLĄ

DU



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI

 

118 

Jednocześnie proponuje się realizację dwóch dodatkowych łącznic (o niższych parametrach 
niż dla kolei konwencjonalnej) między linią nr 17 a liniami nr 16 i nr 540 oraz dodatkowo, z możliwością 
realizacji w drugim etapie, łącznicy między linią nr 15 i nr 16 wzdłuż granicy pomiędzy Łodzią a Zgierzem. 
Posiadać one będą parametry jak dla autobusu szynowego i umożliwią uruchomienie systemu kolei 
miejskiej. System kolei miejskiej byłby systemem obsługującym tereny Łodzi – łączącym obszary osiedli 
mieszkaniowych znajdujących się przy kolei obwodowej ze śródmieściem. Działałby na zasadzie 
podwójnej pętli w kształcie ósemki z możliwością wykorzystania dodatkowo pętli kolejowej na kierunku 
Widzew – Olechów (SCHEMAT 14k). 

W związku z prognozami wzrostu przewozów intermodalnych proponuje się zwiększenie 
możliwości przeładunkowych terminalu Łódź Olechów miedzy innymi poprzez powiększenie jego 
terenów. Jego atutem jest położenie z dala od osiedli mieszkaniowych, przy jednoczesnym bardzo dobrym 
dostępie do układu drogowego. Dopuszcza się inną lokalizację nowego terminalu po szczegółowych 
analizach jego wpływu na układ przestrzenny i komunikacyjny miasta. 

7.5. Transport lotniczy 

Dla lotniska – Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta – oznaczonego w Studium 
symbolem KL, obowiązuje zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi. W ramach 
tego terenu dopuszcza się lokalizowanie infrastruktury oraz usług okołolotniskowych i innych 
nie kolidujących z funkcją lotniska. 

Równolegle do Studium powstawał Plan Generalny Portu Lotniczego Łódź im. Władysława 
Reymonta99. Plan oparty został w znacznej mierze na Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020100 
(SRWŁ 2020), po uwzględnieniu aktualizacji w zakresie danych statystycznych. 

Prognoza ruchu dla Portu Lotniczego wynosi około 668 tys. pasażerów rocznie dla roku 2020. 
W prognozie długoterminowej według scenariusza bazowego (opracowano również scenariusz 
pesymistyczny i optymistyczny) w 2035 roku lotnisko obsługiwać będzie około 1,4 mln pasażerów. 

Istniejąca droga startowa pozwala na uzyskanie zasięgu 2 tys. mil morskich, co oznacza 
m.in. możliwość objęcia zasięgiem wszystkich krajów Europy. Obecna prognoza nie przewiduje połączeń, 
które wymagałyby dłuższej drogi startowej. Jednak ze względu na dużą dynamikę zmian w branży 
przewozów lotniczych, rozważnym krokiem jest uwzględnienie możliwości pojawienia się takich operacji. 
Zabezpieczenie możliwości rozbudowy drogi startowej wiąże się z rezerwą terenu pod przedłużenie 
drogi w kierunku zachodnim. 

Przy przewidywanych prognozach zwiększenie ruchu pasażerskiego, potrzebna jest rozbudowa 
dróg kołowania i płaszczyzny postojowej samolotów. 

Docelowo przewiduje się przebudowę istniejącego terminala pasażerskiego. Dotyczyć to będzie 
zwiększenia powierzchni poczekalni, zwiększenia liczby gate’ów oraz zwiększenia powierzchni 
kolejkowania do kontroli. 

Zakładając wzrost liczby pasażerów korzystających z Portu Lotniczego przewiduje się połączenie 
terminalu pasażerskiego z łącznicą kolejową (jw. w opisie układu kolejowego). 

W układzie drogowym w rejonie Portu Lotniczego proponuje się przedłużenie al. gen. Zygmunta 
Waltera-Janke do ul. Pabianickiej. Jednocześnie powstać powinno przedłużenie ul. bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki w kierunku terminala pasażerskiego, a następnie do ww. al. gen. Zygmunta Waltera-Janke. 
Poprawi to i uczytelni dostęp komunikacyjny do Lotniska zarówno od strony miasta jak i z terenów 
zewnętrznych.  

W związku z bardzo dynamicznie rozwijającym się ruchem cargo, w latach poprzednich powyżej 
100% w relacji rok do roku, a w latach 2014-2015 powyżej 16%101, istniejący terminal cargo wymaga 
w przyszłości budowy nowego obiektu. Jednocześnie rozwój obecnego systemu RFS (Road Feeder 

                                                                    
99 Według stanu na 1 marca 2017 roku Plan jest w trakcie sporządzania, nie ma rangi dokumentu obowiązującego. 
100 Uchwała Nr XXXIII/644/13 z dnia 26 lutego 2013 r. Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020. Łódzkie 2020 rok. 
101 Dane z lat 2010-2015 zawarte są w części Uwarunkowań Studium. 
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Service) w kierunku systemu tzw. cargo „on board” wymagać będzie prawdopodobnie wydłużenia drogi 
startowej o 300 metrów, co będzie wiązało się z koniecznością przebudowy układu komunikacyjnego 
w rejonie ul. Sanitariuszek. 

W zmianie dokumentacji rejestracyjnej lotniska Łódź-Lublinek na terenie Łodzi zostały wyznaczone 
powierzchnie ograniczające wysokość zabudowy i obiektów naturalnych (Rysunek 34)102. W Studium 
uwzględnia się ograniczenia wysokości zabudowy wynikające z ww. uwarunkowań zewnętrznych. 

 

Rysunek 34 Powierzchnie ograniczające wysokość zabudowy i obiektów naturalnych w rejonie lotniska 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zmiany dokumentacji rejestracyjnej lotniska. 

Przy realizacji zbiorników wodnych oraz inwestycji z zakresu gospodarki odpadami należy mieć 
na uwadze, że w odległości do 5 km od granicy lotniska zabrania się budowy lub rozbudowy obiektów 
budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków, zgodnie z art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy 
z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605 z późn. zm.). 

Przy realizacji zieleni (drzewa, krzewy) należy mieć na uwadze, że na nieruchomościach w rejonach 
podejść do lądowania zabrania się sadzenia i uprawy drzew i krzewów mogących stanowić przeszkody 
lotnicze, zgodnie z art. 87 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605 
z późn. zm.). 

Ponadto na większości obszaru Łodzi, szczególnie w rejonie południowo-zachodniej części miasta 
oraz w rejonie północno-wschodnim, obowiązują ograniczenia wysokości zabudowy wynikające z faktu, 

                                                                    
102 W wyniku usunięcia z pierwotnego tekstu Studium Rysunku 28 Proponowany system przestrzeni publicznych w Strefie Wielkomiejskiej, 

zmianie uległa numeracja kolejnych rysunków. 
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iż znajdują się one w powierzchniach ograniczających zabudowę (powierzchnie BRA) od lotniczych 
urządzeń naziemnych. 

7.6. System rowerowy i mobilność piesza 

Wypełnienie podpisanych w 2011 roku zobowiązań Karty Brukselskiej jest podstawowym celem 
polityki rowerowej miasta. Zobowiązania te dotyczą przede wszystkim zwiększenia do 15% udziału 
komunikacji rowerowej w ruchu miejskim do 2020 roku oraz zmniejszenia o 50% ryzyka wypadków 
rowerowych. 

Podstawowymi kierunkami działań w zakresie polityki rowerowej będą: 

 budowa ścieżek rowerowych i wyznaczanie pasów ruchu rowerów na jezdniach, 

 zastosowanie rozwiązań ułatwiających ruch rowerowy na skrzyżowaniach – np. śluzy rowerowe, 

 rozwój programu roweru miejskiego, 

 realizacja parkingów rowerowych jako elementów ulic i placów (stojaki rowerowe itp.) 
oraz parkingów w formie placów, przy większym zapotrzebowaniu na miejsca postojowe (np. stacje 
kolejowe). 

Szczegółowe dane na temat ruchu rowerowego i przyszłych inwestycji z nim związanych zawiera 
schemat: Docelowy system połączeń rowerowych opracowany na podstawie materiałów ZDiT i ZIM 
(SCHEMAT 10k) oparty na Strategii rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+103. 
Przyjęte tu podstawowe zasady kształtowania układu to: 

 budowa infrastruktury twardej (wydzielone ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe) wzdłuż 
głównych ciągów komunikacyjnych, w tym istniejących i projektowanych odcinków ulic układu 
podstawowego oraz ulic innych klas, zgodnie z zapotrzebowaniem i uwarunkowaniami otoczenia, 
prowadzących ruch rowerowy „tranzytowy” np. od osiedli do centrum lub między dużymi osiedlami, 
a także o charakterze obwodowym, 

 na obszarze osiedli mieszkaniowych oraz w obszarze śródmieścia prowadzenie ruchu rowerowego 
na zasadach ogólnych, 

 układ sieci dróg rowerowych stanowi główna rama złożona z obwodnicy rowerowej, do której 
dochodzą promieniście drogi rowerowe z terenów dużych osiedli mieszkaniowych oraz kilka 
głównych dróg przecinających obszar centrum miasta prowadzących ruch tranzytowy na linii 
wschód-zachód i północ-południe, pozostałe obszary są podłączane do głównego szkieletu 
na zasadzie odcinkowej, 

 podstawową ideą jest to by można było się poruszać pomiędzy poszczególnymi obszarami miasta 
w sposób możliwie najbezpieczniejszy i najszybszy. 

W ramach zrównoważonego rozwoju miasta należy zadbać o zwiększenie udziału podróży pieszych 
w ogólnej ilości przemieszczeń poprzez: 

 poprawę warunków poruszania się dla pieszych – szersze chodniki, nowe ciągi piesze i uzupełnianie 
ciągłości istniejących tras pieszych, w szczególności na przecięciu z drogami kołowymi 
z ewentualną sygnalizacją świetlną niedyskryminującą pieszych względem innych użytkowników. 
Ze względu na niewielkie szerokości ulic, zwłaszcza w strefie centralnej, rozwiązaniem mogłaby być 
wspomniana wcześniej hierarchizacja ulic dzieląca ulice na te z większym ruchem i te o ruchu 
uspokojonym, gdzie byłyby dobre warunki dla ruchu pieszego, 

 tworzenie obszarów wielofunkcyjnych (centrów ponadlokalnych i lokalnych), gdzie sklepy, usługi 
i miejsca rekreacji znajdowałyby się w zasięgu pieszego dojścia, 

 wprowadzenie zasady stanowiącej, że każda ulica i droga, poza drogami o charakterze 
zdecydowanie zamiejskim, powinna posiadać minimum jednostronny chodnik lub ciąg pieszo-
rowerowy. 

                                                                    
103 Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi, Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+, Łódź 2014 rok. 
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Podkreślić należy, że ciągi pieszo-rowerowe wyznaczone np. w oparciu o elementy takie jak doliny 
rzeczne będą ważnymi elementami spójności systemu przestrzeni publicznych (Rozdział 6. Zasady 
kształtowania przestrzeni publicznych). 

7.7. Polityka parkingowa 

Polityka parkingowa miasta wraz ze szczegółowymi ustaleniami powinna stanowić przedmiot 
odrębnego opracowania. O ile podstawowe zasady tej polityki można określić bez szczegółowych 
wyliczeń, o tyle wielkości dotyczące optymalnej liczby pojazdów jakie mogą korzystać z obszaru 
śródmieścia wymagają obszernych analiz. Należy określić chłonność komunikacyjną śródmieścia, liczbę 
miejsc postojowych dla poszczególnych obszarów i pojedynczych obiektów oraz związane z tym potoki 
ruchu. Są to wielkości potrzebne do optymalizacji systemu transportowego, szczególnie śródmieścia, 
co pozwoli na zrównoważony jego rozwój. Transport zbiorowy, pieszy i rowerowy będzie mógł 
na określonych warunkach razem z komunikacją samochodową obsługiwać tereny miasta. Aspekt 
parkowania w Strefie Wielkomiejskiej jest silnie powiązany z działaniami rewitalizacyjnymi miasta. 

Ustala się następujące zasady polityki parkingowej: 

 podział miasta na 3 strefy parkowania: Strefa I – Strefa Wielkomiejska, Strefa II – Obszar 
współczesnego rozwoju strefy wielkomiejskiej (do kolei obwodowej, z pominięciem osiedla 
Radogoszcz) oraz Strefa III – osiedla, tereny przemysłowe i niezurbanizowane (pozostałe tereny 
miasta). Granica Strefy I wymaga uściślenia po przeprowadzeniu wspomnianych powyżej 
szczegółowych analiz, 

 w obszarze Strefy Wielkomiejskiej należy wspierać budowę parkingów wielopoziomowych. 
Zadaniem miasta nie powinno być zapewnianie miejsc postojowych dla użytkowników terenów 
mieszkaniowych pozostałej części miasta, 

 decyzje o lokalizowaniu nowych obiektów podejmowane powinny być stosownie do możliwości 
zapewnienia potrzeb parkingowych – zależnie od przyjętych wskaźników, 

 wskaźniki parkingowe traktować należy jako wielkości wyjściowe. Po analizach potrzeb 
oraz możliwości ich zapewnienia mogą być skorygowane, 

 zwiększenie roli strefy płatnego parkowania jako elementu sterującego parkowaniem 
w śródmieściu. Zaleca się wprowadzenie większych różnic w opłatach, zmniejszenie liczby 
abonamentów, stworzenie bufora wokół płatnej strefy, gdzie będą niewielkie opłaty za parkowanie, 

 realizacja parkingów Park&Ride powiązanych z węzłami komunikacji zbiorowej, ich lokalizowanie 
przede wszystkim na obrzeżach miasta, a w miarę możliwości w ramach aglomeracji poza jego 
granicami. Korzystnym rozwiązaniem byłoby lokalizowanie parkingów tego systemu przy stacjach 
kolejowych aglomeracji oraz przy liniach tramwajów aglomeracyjnych (SCHEMAT 9k), 

 przy zakładanej wielkości docelowego ruchu rowerowego miejsca postojowe dla rowerów przy 
dużych obiektach należy planować w formie rezerwy terenowej, a nie jak dotychczas jedynie jako 
miejsce przy chodniku, budynku itd. 

Określono podstawowe, proponowane wskaźniki parkowania (Tabela 20). Dla Strefy I mają 
one na celu ograniczenie liczby miejsc postojowych i zawierają maksymalne wartości wskaźnika. Dla Stref 
II i III określa się minimalne liczby miejsc postojowych. Strefa II jest strefą pośrednią między strefą 
śródmiejską o największych obostrzeniach a Strefą III gdzie zapewniona powinna być stosunkowo duża 
liczba miejsc postojowych. 
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Tabela 20 Wskaźniki parkowania 

Strefa 
Zabudowa mieszkaniowa 

na 1 mieszkanie lub 1 dom 
mieszkalny 

Zabudowa usługowa 
na 1000 m2 powierzchni 

użytkowej 

Zabudowa produkcyjna, 
składy, magazyny 

na 100 zatrudnionych 

Strefa I 
SW 

Jednostki: W1a, 
W3a i W3c 

min. 0,5 
max. 1 

min. 3 
max. 10 

– 
Pozostałe 
jednostki 

min. 0,5 
max. 1,5 

min. 5 
max. 15 

Strefa II 
OWRSW 

min. 1 min. 15 min. 20 

Strefa III 
poza OWRSW 

min. 1 min. 25 min. 25 

Źródło: opracowanie własne. 

Przedstawione wskaźniki to wyjściowe wartości, które powinny być przeanalizowane i rozwinięte 
w opracowaniu wspomnianym powyżej. 

Zaznaczono schematycznie („Kierunki – jednostki funkcjonalno-przestrzenne” – załącznik 
Nr 13 do uchwały i „Kierunki – docelowy system transportowy: sieć drogowo-uliczna, 
kolejowa i transportowa” – załącznik Nr 16 do uchwały) proponowane lokalizacje parkingów 
Park&Ride. Będą to parkingi tymczasowe, przewidziano jednak możliwość zlokalizowania 

docelowych parkingów Park&Ride na części tych obszarów. Proponowane lokalizacje tych parkingów 
to: Radogoszcz Zachód, Lublinek i Widzew. 

8. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

Przyjęte kierunki rozwoju przestrzennego miasta zakładają optymalne wykorzystanie istniejących 
sieci infrastruktury technicznej. Potrzeby rozbudowy istniejących sieci wynikają głównie z konieczności 
dotrzymania standardów środowiskowych na terenach z istniejącą zabudową, niedoinwestowanych 
w podstawowe sieci infrastruktury (ciepło w śródmieściu, kanalizacja sanitarna w zabudowie 
mieszkaniowej głównie poza zwartą strefą zurbanizowaną). Należy zatem dostosować plany realizacji 
sieci wodno-kanalizacyjnych do planów rozwojowych miasta zawartych w projekcie Studium. 

8.1. System wodociągowy 

Zasięg i poziom techniczny systemu wodociągowego Łodzi powodują, że stopień zaspokojenia 
potrzeb miasta nie budzi żadnych zastrzeżeń, zarówno pod względem wymagań ilości i jakości wody, 
jak i bezpieczeństwa i pewności zasilania. Wydajność ujęć zasilających wodociągi zabezpiecza potrzeby 
miasta. System wodociągowy zapewnia możliwość doprowadzenia wody do każdego miejsca w granicach 
administracyjnych miasta (SCHEMAT 11k). 

Dla zaspokojenia potrzeb w zakresie dostępu do sieci wodociągowej, związanych z przyjętymi 
kierunkami rozwoju miasta należy: 

 utrzymać sprawność funkcjonowania istniejącego systemu wodociągowego, 

 utrzymać standardy jakościowe zgodne z wymaganiami norm europejskich, 

 zapewnić budowę i rozbudowę wodociągów w wyznaczonych strefach urbanizacji, które 
nie są jeszcze objęte zasięgiem sieci wodociągowej, w tym w obszarach takich jak: 

 Wiskitno w rejonie ulic: Zygmunta, Kolumny, Tomaszowska, Jędrzejowska, 

 rejon na południe od Lotniska, 

 Złotno – odcinki sieci rozdzielczej, 

 okolice ul. Romanowskiej, 

 okolice ul. Kasztelańskiej i ul. Rogowskiej, 

 Stoki i Nowosolna – uzupełnienie sieci, 
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 zapewnić modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej w układach wielopierścieniowych, 
zapewniających niezawodność funkcjonowania i ciągłość dostaw wody w sytuacjach awaryjnych. 

8.2. System kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej 

W zakresie funkcjonowania systemu kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w kontekście 
przewidywanych zmian rozwoju przestrzennego miasta należy: 

 wybudować kanalizację sanitarną na terenach rozwojowych i na terenach, gdzie występują 
niedobory sieci m.in.: 

 Wiskitno w rejonie ulic: Zygmunta, Kolumny, Tomaszowska, Jędrzejowska, 

 rejon na południe od Lotniska, 

 ul. Chocianowicka, 

 Złotno – uzupełnienie sieci, 

 okolice ul. Romanowskiej, 

 rejon Lasu Łagiewnickiego, 

 Stoki i Nowosolna – uzupełnienie sieci, 

 modernizować odcinki kanałów będące w złym stanie technicznym, 

 wprowadzić system monitoringu systemu kanalizacyjnego i wykonać model dynamiczny sieci, 

 przekształcać sukcesywnie kanalizację ogólnospławną na rozdzielczą w miejscach, gdzie jest 
to technicznie i ekonomicznie uzasadnione, 

 ograniczyć częstotliwość zrzutów przez przelewy burzowe do liczby zgodnej z obowiązującym 
prawem poprzez budowę podziemnych zbiorników retencyjnych, 

 zrealizować budowę zbiorników retencyjnych na GOŚ ŁAM oraz modernizować istniejące obiekty 
na oczyszczalni. 

Dla terenów o zabudowie rozproszonej, gdzie nieekonomiczna jest budowa sieciowego systemu 
odprowadzania ścieków, przewiduje się stosowanie indywidualnych systemów odprowadzania ścieków: 
szczelnych zbiorników z wywozem nieczystości do punktu zlewnego zlokalizowanego w Grupowej 
Oczyszczalni Ścieków lub zastosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Dopuszcza się odbieranie 
ścieków z innych gmin, jak i możliwość podłączenia fragmentów systemu kanalizacyjnego do systemu 
gmin sąsiednich, na mocy porozumień międzygminnych. 

8.3. System kanalizacji deszczowej 

W celu dostosowania się do wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej104 konieczne są działania 
prowadzące do zwiększenia infiltracji wód opadowych do gruntu czy też zagospodarowania wód 
w obrębie zlewni, w których powstają. Niezbędne jest przy tym wykonanie badań geologicznych, 
na podstawie których można będzie określić na jakich terenach pojawi się możliwość wykonania drenaży 
i studni chłonnych. Długość drenaży należy dobierać w zależności od warunków gruntowych i ilości 
rozsączanych ścieków, a systemy te – stosować na terenach z zabudową luźną, a także przy obiektach 
gminnych, np. związanych z edukacją. W zależności od warunków gruntowych (grunt przepuszczalny) 
i lokalnych możliwości terenowych (dostępność obszaru przy zachowaniu wymaganych przepisami 
szczegółowymi odległości minimalnych) konieczne jest wykonanie zintegrowanych systemów 
zagospodarowania ścieków deszczowych (skrzynki rozsączające) z obiektów typu mosty czy ulice. Przed 
wprowadzeniem w system rozsączający ścieki deszczowe powinny zostać oczyszczone do parametrów 
wymaganych Rozporządzeniem105 poprzez zastosowanie separatorów. 

                                                                    
104 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania 

w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. UE. L. z 2000 r. Nr 327). 
105 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków 

do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800). 
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Aby zapewnić w mieście sprawne funkcjonowanie systemu kanalizacji deszczowej należy podjąć 
szereg działań niezwiązanych bezpośrednio z samym systemem kanalizacyjnym. Do najważniejszych 
należą: 

 zwiększenie udziału powierzchni biologicznie czynnych, stosowanie powierzchni 
przepuszczalnych, maksymalne zwiększenie powierzchni terenów zielonych, 

 stworzenie systemu zagospodarowania i wykorzystania wód opadowych, 

 zwiększenie retencji wód opadowych i roztopowych. 

Ponadto należy podjąć działania na sieci kanalizacji deszczowej oraz na rzekach polegające na: 

 realizacji projektu pn. System odwodnienia Miasta, który obejmuje następujące zadania: 

 odwodnienie miasta – zadanie dofinansowane z POIiŚ, 

 regulacja rzek – zadanie dofinansowane z WFOŚiGW, 

 rozbudowie systemu na terenach wyznaczonych w strefach urbanizacji, 

 budowie odcinków kanalizacji deszczowej służących odwodnieniu nowopowstających dróg, 

 budowie lub modernizacji urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej, 

 budowie zbiorników retencyjnych, 

 modernizowaniu odcinków kanałów będących w złym stanie technicznym. 

8.4. Systemy energetyczne 

Elektroenergetyka 

Planowane w Studium zagospodarowanie przestrzenne miasta oraz istniejący stan sieci 
elektroenergetycznej powodują, że podstawowy rozwój wszystkich elementów systemu 
elektroenergetycznego w Łodzi będzie zmierzał do: 

 zagęszczenia lub zwiększenia zasięgu poszczególnych sieci NN, WN, SN i nn, 

 optymalizacji, modernizacji i unowocześnienia elementów sieci jw. 

Rozwój ten powinien być skorelowany z prognozowanym wzrostem zapotrzebowania na energię 
elektryczną. Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną została przedstawiona w Aktualizacji 
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Łodzi106 
(Tabela 21). 

Tabela 21 Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną 

Rok 
Scenariusz „pogoń” 

w MWh 
Scenariusz „skok” 

w MWh 

2010 
2150728 

(baza) 
2150728 

(baza) 

2030 
2613795 

(wzrost o ca 21,5%) 
3148140 

(wzrost o ca 46,4%) 
Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Łodzi, AT Group 4 innovation and development, 

Krupski Młyn 2013 rok. 

Kierunki rozwoju i związane z nimi zadania określa się w Studium głównie w odniesieniu 
do podstawowych dla systemu sieci Najwyższych i Wysokich Napięć (SCHEMAT 12k). 

Zadania te można podzielić na: 

 zawarte w planach rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych lub już realizowane przez 
te przedsiębiorstwa bądź innych inwestorów, 

 wynikające z prac planistycznych miasta – analiz lub ustaleń mpzp oraz ustaleń analiz wykonanych 
w ramach prac nad Studium, 

                                                                    
106 Urząd Miasta Łodzi, Departament Gospodarowania Majątkiem, Biura Inżyniera Miasta, Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Łodzi, Łódź 2014 rok. 
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 pozostałe, wymagające pogłębionych analiz specjalistycznych w dalszej perspektywie (głównie 
ustaleń lokalizacyjnych – tras linii elektroenergetycznych WN opartych o projektowany układ 
komunikacyjny miasta), przy przyjętym w Studium wskazaniu, że linie napowietrzne 110 kV 
zlokalizowane na zurbanizowanych terenach Miasta powinny być sukcesywnie przebudowywane 
na kablowe. 

Lokalizacje elementów omawianej sieci należy uszczegółowić w mpzp. 

Do kierunków rozwoju systemów energetycznych wynikających z prac planistycznych miasta, 
w tym analiz bieżących potrzeb i przewidywanych terenów rozwojowych, należy zaliczyć: 

 budowę stacji 110/15 kV RPZ Nowosolna (rezerwa terenu na działce do wykupu w ramach zadań 
związanych z budową obwodnicy drogowej Nowosolnej). Lokalizację przyjęto z uwagi potrzeby 
rozwojowe odbiorców w Nowosolnej i terenów przyległych oraz niską pewność zasilania 
istniejących sieci 15 kV (obiekty związane z autostradą A1), 

 budowę stacji 110/15 kV RPZ Andrzejów (rezerwa terenu na działce gminy Łódź przy 
ul. Sędziwoja). Lokalizację przyjęto z uwagi potrzeby energetyczne planowanych w Studium 
terenów przemysłowych i usługowych w rejonie: ul. Zakładowej, autostrady A1, Wiskitna 
i ul. św. Rafała Kalinowskiego, a także istniejących odbiorców Andrzejowa i terenów przyległych, 

 przebudowę stacji 110/15 kV RPZ Milionowa w celu zmniejszenia jej powierzchni i przystosowanie 
do zasilania kablowego 110 kV (ze względu na kolizję z planowanym zagospodarowaniem 
przestrzennym), 

 budowę wcięcia linii kablowej 110 kV do projektowanego RPZ Nowosolna (wcięcie do kabla 110 kV 
Janów – Stryków), 

 budowę linii kablowej 110 kV tzw. Zachodni ring energetyczny Łodzi (relacji Konstantynów Łódzki 
– Łódź – Aleksandrów Łódzki) realizowanej w ramach przedsięwzięcia pn. „Domknięcie Łódzkiego 
Ringu Energetycznego”,  

 budowę linii kablowej 110 kV do projektowanego RPZ Andrzejów (wcięcie do linii napowietrznej 
110 kV Janów – Brójce), 

 rozszerzenie zakresu przebudowy dwutorowej linii napowietrznej 110 kV na linie kablowe 110 kV 
w rejonie RPZ Komorniki o odcinki: 

 do przebudowywanej ul. Rzgowskiej – ul. Trębackiej (ze względu na kolizję z planowanym 
zagospodarowaniem przestrzennym), 

 do projektowanej ul. Konstytucyjnej (ze względu na kolizję słupa 110 kV z projektowaną 
ulicą), 

 przebudowę linii napowietrznej 2 x 110 kV Śródmieście – Janów na dwutorową linię kablową 
na odcinku od rejonu ul. dr. Stefana Kopcińskiego do kablowanej linii jw. w rejonie projektowanego 
stadionu RTS Widzew, wraz z wcięciem do RPZ Widzew przy ul. Szpitalnej 12 – al. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego (ze względu na potrzebę połączenia dwóch projektowanych odcinków linii kablowych 
oraz kolizję z planowanym zagospodarowaniem przestrzennym), 

 przebudowę linii napowietrznej 2 x 110 kV do RPZ Milionowa na dwutorową linię kablową 
na odcinku od stacji jw. do rejonu al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza (ze względu na kolizję 
z planowanym zagospodarowaniem przestrzennym), 

 przebudowę linii napowietrznej 110 kV Źródłowa – Janów na linię kablową, na odcinku wzdłuż 
projektowanej ul. Bronisława Czecha, od rejonu ul. Jana Dębowskiego do rejonu ul. Czorsztyńskiej 
(m.in. ustalenie obowiązującego mpzp dla obszaru części miasta Łodzi, położonej na terenie osiedli: 
Stoki i Dolina Łódki, w rejonie ulic: Brzezińskiej, Listopadowej, Jana Dębowskiego, Rysy, Giewont, 
Telefonicznej, Szczawnickiej i Strążyskiej107. 

                                                                    
107 Plan przyjęty Uchwałą Nr LXXX/1683/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedli: Stoki i Dolina Łódki, w rejonie ulic: 
Brzezińskiej, Listopadowej, Dębowskiego, Rysy, Giewont, Telefonicznej, Szczawnickiej i Strążyskie. 
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Lokalizacje pozostałych projektowanych linii napowietrznych i kablowych 110 kV zostaną 
określone w mpzp. 

Plany rozwojowe Operatora Systemu Przesyłowego przewidują wprowadzenie zasilania miasta 
Łodzi na napięciu 400 kV przez rozbudowę Stacji Elektroenergetycznej „Janów” 220/110/15 kV 
o rozdzielnię 400 kV i wprowadzenie do niej dwutorowej linii 400 kV poprowadzonej do wcięcia do linii 
400 kV Rogowiec – Płock.  

Zaopatrzenie w gaz 

Gazowa sieć rozdzielcza rozwija się w zewnętrznej strefie OWRSW miasta, we wszystkich 
kierunkach w oparciu o kryteria opłacalności inwestycji. W pierwszej kolejności gazyfikowane są obszary 
przemysłowe. 

Z uwagi na istniejące rezerwy jak i na dobry stan techniczny gazociągów system gazowniczy 
zapewnia niezawodność dostaw gazu. Wyrazem tego jest możliwość doprowadzenia gazu do odbiorcy, 
zależnie od rejonu i zakresu inwestycji, w terminie od 0,5 roku do 2 lat. Do budowy nowych sieci 
oraz przy wymianie starych wyeksploatowanych rurociągów stosuje się nowe technologie (rury PE), 
co ułatwia budowę, obniża koszty eksploatacji oraz poprawia znacząco sprawności systemu 
gazowniczego. Obecny system zasilania miasta pozwalać będzie na zaspakajanie potrzeb dostawy gazu 
w dalekiej perspektywie. Należy jednak podjąć intensywne działania w kierunku rozbudowy sieci 
rozdzielczej średniego ciśnienia, nie tylko na peryferiach miasta, ale przede wszystkim w śródmieściu 
Łodzi. Dodatkowym argumentem przemawiającym za zintensyfikowaniem wymiany sieci gazowej 
niskiego ciśnienia na sieć gazową średniego ciśnienia (co jest warunkiem zastosowania gazu 
do ogrzewania budynków) jest rewitalizacja całych kwartałów śródmieścia Łodzi. 

Zaopatrzenie w ciepło 

Zaspokajanie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię cieplną, działania proekologiczne 
oraz likwidacja na początku 2015 roku EC-2, są jednymi z ważniejszych przesłanek do sukcesywnej 
modernizacji pozostałych elektrociepłowni. 

Wobec znaczących rezerw mocy cieplnej produkowanej przez łódzkie elektrociepłownie, 
występują techniczne możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej nowo powstających obiektów 
we wszystkich obszarach przewidzianych w Studium dla kontynuacji lub rozwoju procesów urbanizacji, 
pod warunkiem spełnienia kryterium opłacalności zgodnie z zapisami prawa energetycznego. Veolia 
Energia Łódź S.A. jest gotowa współuczestniczyć w inwestycjach związanych z uciepłownieniem nowych 
obszarów miasta, budując sieci ciepłownicze na obszarach rozwojowych. 

W ostatnich latach następuje ograniczanie użytkowania sieci parowej oraz stopniowa jej likwidacja. 
W tej sytuacji należy liczyć się z instalowaniem indywidualnych źródeł pary przez odbiorców odległych 
lub pobierających parę w niewielkich ilościach. W systemie wody gorącej, w skutek wprowadzania 
programów związanych z oszczędzaniem energii cieplnej u odbiorców (termomodernizacja budynków, 
modernizacja instalacji cieplnych i węzłów cieplnych oraz opomiarowanie dostaw energii), nastąpił 
również spadek zapotrzebowania na energię cieplną. Należy wykorzystać tę szansę i w opracowywanych 
mpzp uwzględniać możliwość podłączenia do sieci obiektów istniejących i nowo realizowanych, będących 
w zasięgu systemu ciepłowniczego, szczególnie w śródmieściu gdzie duża liczba lokalnych kotłowni 
oraz jeszcze większa pieców kaflowych, emituje do atmosfery znaczne ilości zanieczyszczeń. Przeszkodą 
w wykorzystaniu ciepła z elektrociepłowni w rejonie śródmieścia, zwłaszcza na terenach na południe 
od Placu Wolności (największego potencjalnego odbiorcy energii cieplnej), są problemy prawno-
własnościowe oraz niski standard wyposażenia budynków (brak instalacji centralnego ogrzewania) 
i związane z tym wysokie koszty ich modernizacji. Rejon ten znajduje się w zasięgu magistral 
o przepustowości zapewniającej ogrzanie całej istniejącej kubatury, jednak w stosunkowo niewielkim 
stopniu nasycony jest sieciami rozdzielczymi. Dodatkowym argumentem przemawiającym 
za uciepłownieniem tego rejonu i co za tym idzie sukcesywnego eliminowania palenisk niskoemisyjnych, 
jest rewitalizacja całych kwartałów śródmieścia Łodzi. Takie działania są zgodne z wymaganiami 
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określonymi w Rozporządzeniu Wojewody Łódzkiego Nr 3/2005 z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie 
programu ochrony powietrza dla aglomeracji łódzkiej (Dz. Urz. Nr 101, poz. 1004). 

Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych 

Jednym z podstawowych zadań lokalnej polityki energetycznej miasta powinno być ograniczanie 
zużycia tradycyjnych nośników energii pierwotnej i zastępowanie jej energią odnawialną. Działania w tym 
zakresie wpływają na ograniczenie immisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, a tym samym 
poprawy zdrowotności mieszkańców. Działania miasta w tym zakresie dotyczące komunalnych 
odbiorców energii, wynikają też z ustaleń polityki energetycznej państwa108 (ustawa z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo energetyczne – Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm., ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. 
o odnawialnych źródłach energii – Dz. U. z 2015 r. poz. 478 z późn. zm.). 

Hałas jest nieodłączną cechą pracy elektrowni wiatrowych. Polskie prawo109 wymaga, 
aby elektrownie wiatrowe nie były lokalizowane w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej 
oraz terenów prawnie chronionych (odległości określone w obowiązujących przepisach). W Studium 
nie przewiduje się wyznaczenia obszarów, na których rozmieszczone byłyby urządzenia wytwarzające 
energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW z wykorzystaniem energii wiatru, 
takich jak np. farmy wiatrowe, ani innych urządzeń wytwarzających energię wykorzystujących energię 
wiatru o mocy większej niż moc mikroinstalacji. 

Ustala się, iż obszarem na którym możliwe jest rozmieszczenie urządzeń wytwarzających energię 
z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW z wykorzystaniem innej energii niż siła 
wiatru, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu 
i użytkowaniu terenu jest całe miasto, z wyjątkiem (Rysunek 35)110, 111: 

 terenów objętych prawnymi formami ochrony przyrody, 

 jednostek funkcjonalno-przestrzennych oznaczonych w niniejszym Studium jako: L – tereny lasów 
o powierzchni minimum 3 ha oraz Z – tereny zieleni urządzonej o powierzchni minimum 3 ha i dolin 
rzecznych w strefie zurbanizowanej, 

 lasów, parków, dolin rzecznych, korytarzy i łączników ekologicznych niezależnie od jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej, w której są położone, 

na których nie przewiduje się możliwości rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię 
z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW wykorzystujących energię słoneczną 
(instalacje fotowoltaiczne lub instalacje kolektorów słonecznych). 

Zgodnie z obecnymi standardami i stanem aktualnej wiedzy, wspomniane powyżej strefy ochronne 
nie będą wykraczały poza granice terenów, na których będą zlokalizowane urządzenia wytwarzające 
energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW lub w przypadku niektórych 
odnawialnych źródeł energii – w ogóle nie będą wyznaczane. Dla całego obszaru miasta przewiduje 
się bowiem zwiększenie wykorzystania energii wód geotermalnych oraz promieniowania słonecznego 
na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, dla budownictwa mieszkalnego, 
użyteczności publicznej itp. OZE wykorzystujące energię wód geotermalnych oraz promieniowania 
słonecznego należą do najbezpieczniejszych i ekologicznych źródeł energii, nie wymagają określania stref 
ochronnych. 

                                                                    
108 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.), Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 

źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478 z późn. zm.). 
109 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 961). 
110 W wyniku usunięcia z pierwotnego tekstu Studium Rysunku 28 Proponowany system przestrzeni publicznych w Strefie Wielkomiejskiej, 

zmianie uległa numeracja kolejnych rysunków. 
111 W wyniku wprowadzenia do pierwotnej wersji Studium „obszarów przestrzeni publicznej – terenów przewidzianych dla ustalenia przebiegu 

projektowanych dróg” oraz związanej z tym korekty granic jednostek funkcjonalno-przestrzennych, zmianie uległy granice „Obszaru, na 
którym możliwe jest rozmieszczenie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, 
z wykorzystaniem innej energii niż siła wiatru lub energia słoneczna (…)”, a także „Obszaru, na którym możliwe jest rozmieszczenie urządzeń 
wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, z wykorzystaniem innej energii niż siła wiatru, a także 
ich stref ochronnych (…)”. 
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Nie wprowadza się ograniczeń w zakresie lokalizacji mikroinstalacji, dopuszcza się możliwość 
ich wprowadzania na etapie sporządzania mpzp (jeśli będzie to wynikało np. z potrzeby ochrony wartości 
krajobrazowych). 

W Studium przewiduje się zwiększenie wykorzystania energii wód geotermalnych 
oraz promieniowania słonecznego do potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody – 
dla budownictwa mieszkalnego, użyteczności publicznej itp., z dopuszczeniem kierowania nadwyżek 
do sieci elektroenergetycznej. 

Praktycznie całe miasto leży na złożu geotermalnym, udokumentowanym w literaturze jako 
tzw. Okręg Szczecińsko-Łódzki, które rozciąga się od Szczecina do Piotrkowa Trybunalskiego. 
Wykorzystanie zlokalizowanych pod miastem zbiorników wód termalnych poprzedzone jednak być musi 
pilotażowymi odwiertami badawczymi, które mogą wykonać krajowe służby geologiczne (główny geolog 
kraju) bądź podmioty gospodarcze, które są uprawnione do prowadzenia tego typu prac geologicznych 
i mogą uzyskać związaną z tym koncesję. W imieniu miasta tego typu inwestycje może prowadzić 
wybrana, miejska spółka prawa handlowego, o ile w jej zakres obowiązków zostanie wpisany tego typu 
zakres prac. 
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Rysunek 35 Obszary, na których możliwe jest rozmieszczenie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych 
źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW 

Źródło: opracowanie własne. 

Na zwiększoną uwagę zasługuje sprawa wykorzystania energii termalnej istniejących ujęć wody 
pitnej. W tym zakresie miasto przeprowadziło analizy z których wynika, że podobnie jak w Mszczonowie 
ujęcia wody pitnej dla potrzeb energetycznych można wykorzystać: 

 przy stacji wodociągowej Stoki (ul. Telefoniczna) – źródłem energii będą pompy ciepła o mocy 
ca 3-4 MW (finalna temperatura wody gorącej 60C), 

 przy stacji wodociągowej Teofilów (ul. Traktorowa – ul. Żeńców) – źródłem energii będą pompy 
ciepła o mocy ca 150 kW (finalna temperatura wody 60C), 

 stacji wodociągowej Dąbrowa – źródłem energii będą pompy ciepła wykorzystujące wodę 
z 2 magistral (z Bronisina i Górek). W źródle tym można osiągnąć 7 MW energii cieplnej 
(po podgrzaniu wody z pomp ciepła w kotłowni gazowej – do poziomu wysokoparametrowej 
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miejskiej sieci ciepłowniczej można uzyskać 14 MW). Wyżej wymienione pompy ciepła można 
też zlokalizować na planowanych terenach przemysłowych, przez które przebiegają przedmiotowe 
magistrale (tereny na południe od linii kolejowej nr 25 Chojny – Andrzejów). 

Istnieje również możliwości wykorzystania energii ścieków komunalnych za pośrednictwem pomp 
ciepła, przy zainstalowaniu ich w rejonie GOŚ, ich moc ocenia się na ca 40 MW (inwestycja trudna 
technologicznie – zamulanie rur odbierających ciepło). 

8.5. Telekomunikacja 

W rozwoju systemu komunikacji i przesyłu danych niezbędne jest osiągnięcie europejskich 
standardów gęstości abonentów telefonicznych i internetowych, poprawa niezawodności, jakości 
i prędkości transmisji oraz ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na krajobraz miasta obiektów 
radiowych telefonii komórkowej (wież i masztów antenowych), przy równoczesnym niedopuszczeniu 
do spowolnienia procesów rozwojowych sieci poszczególnych operatorów. 

W Studium określa się następujące kierunki rozwoju sieci telekomunikacyjnych: 

 kontynuowanie dotychczasowych intensywnych działań operatorów sieci, polegających 
na dynamicznej rozbudowie i modernizacji systemów telekomunikacyjnych, w szczególności sieci 
światłowodowej, 

 wspieranie przez miasto realizacji nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych, 

 wspieranie rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także wyrównanie 
dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu oraz innych technik informatycznych, 

 zapewnienie dostępu do Internetu w miejscach publicznych m.in. biblioteki, domy i centra kultury – 
dalszy rozwój szerokopasmowego dostępu do Internetu za pomocą sieci Hotspotów, 

 bardziej efektywne, wspólne wykorzystywanie przez różnych operatorów już wzniesionych 
w mieście konstrukcji i istniejących wysokich budowli (zredukowanie tym samym do niezbędnego 
minimum liczby nowo wznoszonych konstrukcji), 

 zmiana lokalizacji masztu z nadajnikiem usług w zakresie radio-dyfuzji. 

Jednocześnie szczególny nacisk należy położyć na: 

 rozwój sieci szerokopasmowych – dają one samorządom, obywatelom i przedsiębiorcom dostęp 
do innowacyjnych usług telekomunikacyjnych112. Dotychczas miasto zrealizowało w tym zakresie: 

 nieodpłatną sieć szerokopasmowego Internetu „Łódź Wi-Fi” obsługującego 23 Hotspoty, 

 projekt pn. Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu, którego celem 
jest poprawa konkurencyjności regionu łódzkiego oraz wsparcie jego rozwoju społeczno-
gospodarczego poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych 
w tworzeniu nowej i rozbudowy istniejącej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego113, 

 planowaną inwestycją dotyczącą budowy nowego masztu z antenami radiowo-telewizyjnymi – 
obecnie anteny zainstalowane są na kominie elektrociepłowni EC4 przy ul. Jadzi Andrzejewskiej. 
Sygnał radiowo-telewizyjny do anten nadawczych przekazywany jest za pośrednictwem kabla 
światłowodowego. Dla lokalizacji nowego masztu zgodnie z wydaną w 2015 roku przez miasto 
Decyzja Środowiskowa została wskazana działka w obrębie geodezyjnym W-36, o numerze 
ewidencyjnym 71/137. 

                                                                    
112 Zapewniają możliwość wyboru dostawcy usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu. Zwiększają poziom bezpieczeństwa obywateli 

poprzez zastosowanie monitoringu miejskiego i Systemów Powiadamiania Ratunkowego, ułatwiają też dostęp do informacji i poprawiają 
komunikację z administracją publiczną (E-URZĄD). Dodatkowo operatorzy infrastruktury mogą zdalnie odczytywać liczniki energii, wody, gazu 
i dają także szereg innych możliwości wykorzystania. 

113 Partnerami projektu są: Gmina Koluszki, Miasto Zgierz, Miasto Konstantynów Łódzki, Gmina Nowosolna, Miasto Gmina Stryków, Gmina 
Andrespol. 
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 kontynuację działań zmierzających do rozbudowy sieci światłowodowej m.in. dla nieodpłatnego 
dostępu do Internetu w ramach budowy nowych i remontowanych ulic i dróg miasta114 – zarządca 
drogi w trakcie budowy lub przebudowy drogi jest obowiązany zlokalizować kanał technologiczny 
w pasie drogowym: dróg krajowych, pozostałych dróg publicznych115. 

8.6. Gospodarka odpadami 

Kierunki rozwoju systemu gospodarki odpadami w Łodzi winny być kształtowane zgodnie z Planem 
gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012116, obecnie jest on aktualizowany przez Urząd 
Marszałkowski w Łodzi. Zaznacza się przy tym, że Plan z 2012 roku zakładał budowę w Łodzi spalarni 
o wydajności 200 tys. ton odpadów rocznie. 

W myśl nowych tendencji w zagospodarowywaniu odpadów komunalnych miasto zakłada zmianę 
kierunku, rezygnując z budowy spalarni na rzecz podniesienia poziomu selektywnej zbiórki odpadów, 
ich segregowania i zagospodarowania. 

Zgodnie z wnioskami miasta skierowanymi do aktualizowanego przez Marszałka planu gospodarki 
odpadami, działania dotyczące problematyki gospodarki odpadami winny skupiać się na następujących 
zadaniach:  

 modernizacji istniejących instalacji, będących własnością miasta, w kierunku przyjmowania 
i segregowania odpadów komunalnych pochodzących wyłącznie z selektywnej zbiórki, 

 dalszej poprawie standardu świadczonych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych, 
w tym na zwiększeniu częstotliwości odbioru odpadów, umożliwieniu segregacji odpadów 
„u źródła” oraz poprawie jakości transportu odpadów,  

 zwiększeniu poziomu selektywnej zbiórki odpadów w mieście, 

 budowie kolejnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych tzw. PSZOK 
i zwiększeniu ich dostępności dla mieszkańców, 

 zwiększeniu poziomów recyklingu niektórych rodzajów odpadów (papier, szkło, metale, plastik) 
oraz redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji, 

 edukacji mieszkańców w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, 

 kontynuacji prac inwestycyjnych oraz realizacji zaleceń wynikających z ustanowienia strefy 
ochronnej wokół składowiska odpadów Nowosolna, dla dalszego minimalizowania oddziaływania 
na środowisko i ludzi, 

 pełniejszej kontroli strumienia odpadów komunalnych poprzez monitoring ilości odbieranych 
i zagospodarowanych odpadów, 

 wdrożeniu gospodarki niebezpiecznymi odpadami wyselekcjonowanymi z odpadów komunalnych, 

 konsekwentnej likwidacji istniejących „dzikich” składowisk odpadów, 

 odpady powstające w GOŚ ŁAM obecnie są zagospodarowywane zgodnie ze schematem 
technologicznym (patrz www.gos.lodz.pl), 

 planowana jest realizacja instalacji termicznej hydrolizy osadów ściekowych wraz z odzyskiem 
fosforu i azotu z odcieków. 

                                                                    
114 Budowa kanalizacji telefonicznej dla kabli światłowodowych zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o drogach”, zmienionym przez ustawę z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju 
usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1537 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą szerokopasmową". 

115 Zarządca drogi ma obowiązek budowy kanału technologicznego w przypadku budowy lub przebudowy drogi krajowej, natomiast w przypadku 
pozostałych dróg publicznych obowiązek ten powstaje wówczas, gdy w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia informacji, o której mowa w art. 39 
ust. 6a ustawy o drogach zgłoszono zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego. Gdy zgłoszenie takie nie nastąpi albo nastąpi 
po terminie, zarządca drogi nie jest zobligowany do budowy kanału technologicznego, choć nie wyklucza to możliwości jego wykonania 
fakultatywnie. Szczegóły techniczne związane z budową kanału zawiera Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422). 

116 Uchwała Nr XXVI/482/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 21 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami 
województwa łódzkiego 2012. 
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9. TERENY ZAMKNIĘTE 

W odniesieniu do terenów zamkniętych wojskowych, policyjnych i kolejowych („Kierunki – 
jednostki funkcjonalno-przestrzenne” – załącznik Nr 13 do uchwały) w projekcie Studium 
wyznacza się ich granice zgodnie z aktami prawnymi je ustanawiającymi. Nie wyznacza 
się granic stref ochronnych terenów zamkniętych związanych z ich funkcjonowaniem. 

Ustala się możliwość wykorzystania terenów zamkniętych wojskowych i policyjnych zgodnie 
z ich aktualnym przeznaczeniem – na cele obronności i bezpieczeństwa państwa. 

W odniesieniu do terenów zamkniętych kolejowych wskazuje się na możliwość zmian 
w ich zagospodarowaniu w kierunku funkcji różnego typu (z preferencją dla usług i innych form 
aktywności gospodarczej), z wyłączeniem mieszkaniowej oraz możliwości lokalizacji obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. 

10. OBSZARY, NA KTÓRYCH BĘDĄ ROZMIESZCZONE INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO 
O ZNACZENIU LOKALNYM I PONADLOKALNYM 

10.1. Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym 

Przez inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym117 należy rozumieć działania 
o znaczeniu powiatowym, wojewódzkim, metropolitalnym i krajowym, stanowiące realizację celów, 
o których mowa w art. 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 2147 z późn. zm.). 

Na obszarze Łodzi nie występują zadania rządowe, wpisane do rejestru programów rządowych 
służących realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym. 

W Studium pozostawia się rezerwę pod realizację inwestycji celu publicznego wyszczególnionych 
w Uwarunkowaniach, wynikających m.in. z ustaleń Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Łódzkiego i wskazanych do realizacji w perspektywie długookresowej tj. budowa drogi 
ekspresowej S14 – zachodnia obwodnica Łodzi oraz budowa Kolei Dużych Prędkości (KDP) relacji 
Wrocław/Poznań – Łódź – Warszawa. 

Ponadto do planowanych strategicznych inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury 
elektroenergetycznej należą: 

- rozbudowa stacji 220/110 kV „Janów” o rozdzielnię 400kV, 

- budowa linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Janów – Płock/Rogowiec. 

Omówiony powyżej Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego został 
w 2018 roku zastąpiony przez „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz 
plan zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi”118. W dokumencie 
tym w rozdziale IV.B. zostały wymienione inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, które 
odnoszą się do obszaru całego miasta, w tym do obszaru objętego zmianą Studium w zakresie obszarów 
przestrzeni publicznych. Są to m.in. inwestycje infrastrukturalne polegające na dostosowaniu systemów 
kanalizacji i oczyszczalni ścieków komunalnych do wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej 
oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracji Łódź. 

10.2. Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym 

Do inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym należą przede wszystkim inwestycje z zakresu 
systemu transportowego, infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrony środowiska. 

                                                                    
117 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) – zgodnie z definicją art. 2 pkt. 5. 
118 Uchwała Nr LV/679/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa łódzkiego oraz planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi”  (Dz. Urz. 
Woj. Łódzkiego poz. 4915). 
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Za priorytet realizacji inwestycji publicznych w Studium przyjmuje się realizację układu drogowego 
tworzącego tzw. ramę komunikacyjną dla śródmieścia (rozdział 7. Kierunki rozwoju systemów komunikacji) 
oraz inwestycji mających wpływ na wzrost jakości życia i poprawę warunków zamieszkania. W Studium 
wskazuje się m.in. obszary koncentracji zabudowy mieszkaniowej oraz aktywności gospodarczej 
wymagające przeprowadzenia inwestycji celu publicznego, głównie z zakresu infrastruktury technicznej 
(rozdział 8. Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej) oraz realizacji przestrzeni publicznych 
(parki, ciągi piesze) – obszary tworzące ogólnomiejski system przestrzeni publicznych w mieście 
(SCHEMAT 8k). Dla terenów mieszkaniowych zlokalizowanych w zwartych strukturach miejskich 
przyjmuje się standardy w zakresie dostępu do ogólnodostępnych terenów zieleni (w tym parków) 
określone w kartach ustaleń dla poszczególnych jednostek funkcjonalno-przestrzennych. 

W Studium rezerwuje się tereny pod poszerzenie cmentarzy („Kierunki – jednostki funkcjonalno-
przestrzenne” – załącznik Nr 13 do uchwały). 

Lokalizacja pozostałych inwestycji publicznych, o których mowa w art. 6 ustawy z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, z późn. zm.), a które nie zostały 
wymienione w niniejszym rozdziale nie może generować konfliktów przestrzennych z istniejącą 
zabudową i powinna być zgodna ze strukturą funkcjonalną terenów przyjętą w Studium („Kierunki – 
jednostki funkcjonalno-przestrzenne” – załącznik Nr 13 do uchwały). 

11. OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEKSZTAŁCEŃ, REHABILITACJI, REKULTYWACJI 
LUB REMEDIACJI, OBSZAR ZDEGRADOWANY 

W Studium wskazuje się obszary wymagające przekształceń funkcjonalno-przestrzennych 
i rehabilitacji, w kierunku przywrócenia im funkcji użytkowych. Przyjmuje się, że nowo wprowadzone 
funkcje nie mogą generować uciążliwości dla obszarów sąsiednich i powinny być zgodne z wytycznymi 
przyjętymi dla poszczególnych jednostek funkcjonalno-przestrzennych miasta („Kierunki – jednostki 
funkcjonalno-przestrzenne” – załącznik Nr 13 do uchwały). 

Z uwagi na kierunek przekształceń, a także zakres koniecznych do podjęcia działań, obszary 
te podzielono na grupy (Rysunek 36)119, 120 i wskazano dla każdej z nich nowe, docelowe funkcje jakie 
powinny pełnić w strukturze miasta: 

 obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji – obszar do którego zalicza się Strefę Wielkomiejską 
(z wyłączeniem centrów handlowych – Manufaktury i Sukcesji) wraz ze zdegradowaną częścią 
Starych Bałut (okolice ulic: Drukarskiej, Kominiarskiej, Wrocławskiej, Piekarskiej, Lutomierskiej, 
Wojska Polskiego) i fragmentem dzielnicy Łódź Górna (Stary Zarzew) oraz obszarem 
poprzemysłowym „Wifama”121, 

 obszary wymagające rehabilitacji lub przekształceń zmierzających w kierunku ponownego 
włączenia ich w strukturę funkcjonalno-przestrzenną miasta, poprawy stanu ładu przestrzennego 
i efektywnego wykorzystania przestrzeni o dużym potencjale inwestycyjnym: 

 tereny poprzemysłowe, powojskowe, nieużytki miejskie, wymagające zmian strukturalnych, 
funkcjonalnych i wizerunkowych (tereny WZ2 i WZ3), 

 zamknięte tereny kolejowe, pod warunkiem ich otwarcia przez właściwe organy – ustala 
się ich przekształcenie w kierunku terenów o funkcjach innych niż mieszkaniowa 

                                                                    
119 W wyniku usunięcia z pierwotnego tekstu Studium Rysunku 28 Proponowany system przestrzeni publicznych w Strefie Wielkomiejskiej, 

zmianie uległa numeracja kolejnych rysunków. 
120 W wyniku wprowadzenia do pierwotnej wersji Studium „obszarów przestrzeni publicznej – terenów przewidzianych dla ustalenia przebiegu 

projektowanych dróg” oraz związanej z tym korekty granic jednostek funkcjonalno-przestrzennych, zmianie uległy granice „Terenów 
wielofunkcyjnych (WZ2 i WZ3) wskazanych do przekształceń”. 

121 Granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji określone w Uchwale Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. 
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi. Działania rewitalizacyjne prowadzone będą zgodnie 
z wytycznymi zawartymi w Gminnym Programie Rewitalizacji (Urząd Miasta Łodzi, Materiał roboczy na podstawie którego będzie 
przygotowany ostateczny projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Łodzi 2020+, Łódź 2016 rok) 
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lub usługowa obejmująca lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2, 

 przestrzenie122 publiczne (place miejskie), które utraciły swój pierwotny charakter – ustala 
się ich ponowne ukształtowanie i włączenie w system miejskich przestrzeni publicznych,  

 

Rysunek 36 Obszary wskazane do przekształceń 

Źródło: opracowanie własne. 

 obszar wymagający remediacji – teren dawnych zakładów przemysłowych „Wifama”, zlokalizowany 
przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 135; po osiągnięciu wymaganych standardów oczyszczania 
i usuwania zanieczyszczeń powstałych w wyniku działalności przemysłowej, ustala 
się przekształcenie obszaru w kierunku terenów usługowych lub przemysłowo-usługowych. 

                                                                    
122 Z pierwotnego tekstu Studium usunięto wyraz „historyczne”. 
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Dopuszcza się przeprowadzenie remediacji na terenach innych niż wskazany, jeśli taka potrzeba 
wyniknie z wykonanych badań, 

 obszary wymagające rekultywacji i przekształceń zmierzających w kierunku przywrócenia 
im funkcji przyrodniczych i włączenia w ogólnomiejski system otwartych terenów publicznie 
dostępnych: 

 tereny dawnych składowisk odpadów, zrekultywowane lub będące w fazie rekultywacji – 
po osiągnięciu wymaganych standardów środowiskowych, ustala się nadanie im nowych 
funkcji, w tym użytkowych tj. tereny rekreacji z dużym udziałem zieleni, punkty widokowe 
(np. dla składowisk Józefów, Łaskowice i Nowosolna),  

 wyrobiska poeksploatacyjne – po osiągnięciu wymaganych standardów środowiskowych 
ustala się ich rekultywację w kierunku rolnym lub nadanie im funkcji przyrodniczych 
m.in. zalesienie, zieleń urządzona z dopuszczeniem realizacji programu usług i rekreacji, 

 zabudowane, utwardzone, wygrodzone bądź podlegające urbanizacji fragmenty dolin 
rzecznych, istotne dla zachowania ciągłości systemu przyrodniczego miasta – wskazane 
do przywrócenia ich pierwotnej funkcji jako korytarzy hydrologicznych oraz w strefie 
zurbanizowanej zwartej – jako korytarzy przewietrzania i ciągów spacerowych, 

 ogrody działkowe zlokalizowane w granicach obszaru zdegradowanego i jego 
bezpośredniego sąsiedztwa istotne dla uzupełnienia systemu śródmiejskich terenów zieleni 
– ustala się możliwość przekształcenia terenów ogrodów działkowych na tereny 
o charakterze publicznie dostępnym z dużym udziałem zieleni. 

12. OBSZARY, DLA KTÓRYCH SPORZĄDZENIE PLANU JEST OBOWIĄZKOWE NA PODSTAWIE 
PRZEPISÓW ODRĘBNYCH ORAZ OBSZARY, DLA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA 
SPORZĄDZIĆ PLANY MIEJSCOWE  

W perspektywie 2030+ gmina będzie sporządzała mpzp dla następujących obszarów 
(SCHEMAT 13k): 

 obowiązkowego sporządzenia planów na podstawie przepisów odrębnych, 

 wskazanych w harmonogramie sporządzania mpzp na lata 2016-2020 przyjętym Zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2016 r. 123, 

 pozostałych, rekomendowanych w Studium do sporządzenia planów. 

12.1. Obszary gminy, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 

Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie mpzp na podstawie przepisów odrębnych 
(SCHEMAT 13k) to: 

 Park Kulturowy ul. Piotrkowskiej w granicach określonych w uchwale nr XXI/483/15 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 r. – ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 174 oraz poz. 4041) wprowadza 
obowiązek sporządzenia mpzp dla obszarów, na których utworzono park kulturowy (art. 16 ust. 5), 

 tereny objęte „Planem Generalnym lotniska Łódź Lublinek na lata 2015-2035” zatwierdzonym 
5 października 2017 r. przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa – ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. 
Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 z późn. zm.) wprowadza obowiązek sporządzenia mpzp 
dla terenów objętych planem generalnym (art. 55 ust. 9)124. 

                                                                    
123 Zarządzenie Nr 3156/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu sporządzania 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Łodzi na lata 2016-2020, zmienione zarządzeniem Nr 4295/VII/16 z dnia 
11 sierpnia 2016 r. i z późn. zm. 

124 W związku z zatwierdzeniem „Planu Generalnego lotniska Lublinek na lata 2015-2035”, teren objęty ww. planem przeniesiono z rozdziału 
12.2 do rozdziału 12.1., wskazując dla niego obowiązek sporządzenia miejscowego planu. 
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W Studium wskazuje się na obowiązek sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów przestrzeni publicznej określonych w rozdziale 6.3. Obszary przestrzeni 
publicznej (SCHEMAT 13k, załącznik Nr 15a do uchwały „Kierunki – przestrzenie publiczne w Strefie 
Wielkomiejskiej”, załącznik Nr 15b do uchwały „Kierunki – przestrzenie publiczne – projektowane drogi”). 

W Studium nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów 
nieruchomości, w związku z czym nie wskazuje się dla nich obowiązku sporządzenia miejscowego planu.  

12.2. Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan 

Oprócz obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie mpzp, Gmina w perspektywie 
2030+ zamierza sporządzić mpzp m.in. dla obszarów wskazanych w harmonogramie planów na lata 2019‐
2024+ przyjętym zarządzeniem 1464/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 czerwca 2019 roku.125 
Zgodnie z ww. harmonogramem priorytetem sporządzania mpzp powinno być: 

 stworzenie  warunków do właściwego zagospodarowania obszaru Strefy Wielkomiejskiej, 

 stworzenie  warunków do właściwego zagospodarowania obszarów oznaczonych w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi jako tereny 
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, 

 stworzenie  warunków do właściwego zagospodarowania obszarów oznaczonych w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi jako tereny 
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 

 stworzenie  warunków do właściwego zagospodarowania obszarów oznaczonych w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi jako tereny 
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jedno- i wielorodzinną niską, 

 stworzenie  warunków do właściwego zagospodarowania obszarów oznaczonych w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi jako tereny 
przeznaczone pod zabudowę usługową, 

 stworzenie  warunków do właściwego zagospodarowania obszarów oznaczonych w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi jako tereny 
przeznaczone pod zabudowę wielofunkcyjną, 

 stworzenie  warunków do właściwego zagospodarowania obszarów oznaczonych w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi jako tereny aktywności 
gospodarczej, 

 ochrona przed urbanizacją i degradacją obszarów oznaczonych w studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi jako tereny wyłączone spod 
zabudowy126. 

Oprócz wskazanych w harmonogramie mpzp, które przede wszystkim umożliwiają realizację 
strategicznych i tożsamościowo ważnych i pilnych dla Łodzi inwestycji oraz uporządkowanie obszarów 
centralnych miasta, do sporządzenia mpzp wskazuje się obszary: 

 rozwoju aktywności gospodarczej, 

 dużych rezerw inwestycyjnych dla kształtowanie wielofunkcyjnej zabudowy, 

                                                                    
125 Z pierwotnego tekstu Studium usunięto zapis informujący o Zarządzeniu Nr 3156/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2016 roku 

w sprawie ustalenia harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Łodzi na lata 2016-2020, 
zmienionym zarządzeniem Nr 4295/VII/16 z dnia 11 sierpnia 2016 r. i z późn. zm., które straciło moc. Wprowadzono zapis informujący o  
zarządzeniu Nr 1464/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia harmonogramu sporządzania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Łodzi na lata 2019-2024+, zmienionym zarządzeniem Nr 3718/VIII/20 
z dnia 1 kwietnia 2020 r. oraz zarządzeniem Nr 4678/VIII/20 z dnia 23 lipca 2020 r. 

126 Zapis z pierwotnego tekstu Studium informujący o priorytetach sporządzania mpzp zawartych w Zarządzeniu Nr 3156/VII/16 Prezydenta 
Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla miasta Łodzi na lata 2016-2020, z późn. zm., zastąpiono zapisem informującym o priorytetach sporządzania mpzp 
zawartych w zarządzeniu Nr 1464/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia harmonogramu 
sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Łodzi na lata 2019-2024+, z późn. 
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 rozwoju zabudowy mieszkaniowej, 

 rozwoju funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych, 

 przewidywanego sytuowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. 

Na podstawie przepisów odrębnych z zakresu rewitalizacji rekomenduje się sporządzenie mpzp 
dla obszaru Specjalnej Strefy Rewitalizacji ze względu na możliwość realizacji budynków służących 
rozwojowi społecznego budownictwa czynszowego. 

Ponadto wskazuje się potrzebę objęcia planami ochronnymi obszarów posiadających zasoby 
przyrodnicze, a więc wszystkich objętych obecnie prawnymi formami ochrony przyrody, obszarów 
o wysokich walorach przyrodniczych wymagających ochrony oraz terenów dolin rzecznych (przynajmniej 
w granicach zalewu wodami powodziowymi), w celu ich ochrony przed niekontrolowaną zabudową, 
i obszarów posiadających zasoby kulturowe, w celu ochrony zabytków architektury, urbanistyki 
i zespołów fabrycznych. 

Wśród obszarów wskazanych do sporządzenia mpzp znajdują się terenu gruntów rolnych i leśnych, 
które mogą zmienić swoje przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne. Zakłada się, iż zmiana gruntów 
leśnych na inne cele będzie dotyczyła wyjątkowych przypadków, tj. realizacji infrastruktury technicznej 
lub komunikacyjnej. Możliwość realizacji innych funkcji na gruntach leśnych należy ograniczyć 
do niezbędnego minimum, uzasadnionego brakiem rozwiązań alternatywnych. Położenie gruntu leśnego 
w granicach jednostek funkcjonalnych innych niż lasy (L), nie oznacza automatycznie możliwości jego 
przeznaczenia na cele nieleśne.  

Zgodnie z polityką gminy oraz obowiązującym harmonogramem mpzp, wskazuje się także na potrzebę 
zmiany, po uchwaleniu Studium, obowiązujących mpzp lub ich części w związku ze zmianami przeznaczeń 
terenów w Studium. 

13. REALIZACJA USTALEŃ STUDIUM 

Głównym narzędziem realizacji ustaleń Studium są miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego, doprecyzowujące określone w Studium zasady zagospodarowania w oparciu 
o szczegółową analizę uwarunkowań lokalnych. Choć Studium nie jest planem inwestycyjnym 
rekomenduje się niektóre narzędzia operacyjne spoza dziedziny planowania przestrzennego, których 
zastosowanie umożliwi efektywną realizację wyznaczonych celów polityki przestrzennej.  

W celu realizacji celów polityki przestrzennej Studium wskazuje się: 

1. obszary priorytetowe wymagające zintensyfikowanych działań miejskich, czyli najważniejsze 
obszary, które powinny podlegać aktywnym działaniom samorządu w czasie obowiązywania 
dokumentu. Ww. obszary zostały wyznaczone w oparciu o następujące kryteria: 

 potencjalnych beneficjentów – działanie we wskazanym obszarze posiada dużą liczbę 
beneficjentów, 

 walorów krajobrazu kulturowego – obszar posiada wybitne walory krajobrazu kulturowego, 

 komunikacyjne – obszar posiada bardzo dobrą lub łatwą do uzyskania dostępność komunikacyjną 
do transportu zbiorowego, 

 korzyści gospodarczych – działanie we wskazanym obszarze przyniesie wymierne korzyści 
gospodarcze dla miasta,  

 minimum-maksimum – działanie związane z poniesieniem niewielkich nakładów finansowych może 
przynieść znaczną poprawę na danym obszarze,  

 możliwość realizacji inwestycji – działanie na danym obszarze umożliwi realizowanie nowych 
inwestycji (porządkowanie struktury przestrzennej poprzez dogęszczenie zabudowy, kończenie 
układów przestrzennych), 

 synergii – obszar stanowi pole działań podejmowanych przez inne podmioty, w tym prywatne 
(na podstawie analizy wydanych decyzji administracyjnych czy danych statystycznych), 
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uzupełnienie o działania miejskie ma szansę wzmocnić pozytywne zmiany zachodzące w danym 
terenie, 

2. działania operacyjne, przez które należy rozumieć wszystkie czynności organizacyjne, porządkowe, 
prawne i inne, jakie mogą zostać podjęte przez miasto, a które służą pośrednio lub bezpośrednio 
realizacji zamierzeń polityki przestrzennej. Czynności te stanowią katalog otwarty i zawierają 
między innymi: 

 realizację programu inwestycji publicznych (przestrzeni publicznych, dróg, infrastruktury), 

 przygotowanie koncepcji programowo-przestrzennych, 

 działania związane z gospodarką nieruchomościami (np. wykup, sprzedaż, zamiana gruntów, 
scalenie i podział), 

 opracowanie gminnych programów operacyjnych, 

 działania promocyjne miasta. 

Dokonano podziału priorytetowych działań miejskich na (SCHEMAT 14k): 

1. kompleksowe działania rewitalizacyjne oraz planistyczne (sporządzenie mpzp) z zakresu poprawy 
funkcjonowania terenów znajdujących się w obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji 
wyznaczonych w uchwale Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie 
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi. Dla terenów 
tych konieczne jest ustalenie warunków inwestowania i zagospodarowania przestrzennego 
oraz zapewnienie ochrony konserwatorskiej wartości historycznych. Uporządkowania wymagają 
przede wszystkim kwartały wzdłuż ul. Piotrkowskiej oraz obszar Starego Miasta. Do ww. obszarów 
należą także historycznie ukształtowane obszary wielkomiejskie znajdujące się w dzielnicy Stare 
Polesie, które podlegają postępującej degradacji i depopulacji. Miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego stworzą warunki dla poprawy jakości życia mieszkańców (m.in. poprzez 
wzmacnianie roli ulic jako przestrzeni publicznych i przestrzeni dla mieszkańców), zachowania 
historycznej tożsamości tych terenów i ich aktywizacji. 

W ramach tych terenów konieczna jest: 

 dalsza koncentracja działań rewitalizacyjnych w obszarze ośmiu kwartałów priorytetowych, 

 wspieranie procesów inwestycyjnych na terenach o wysokiej randze, wymagające utrzymania 
istniejących lub realizacji nowych przestrzeni publicznych dobrej jakości, 

 odzyskiwanie lub redefinicja przestrzeni publicznych, które mają istotnie znaczenie dla tożsamości 
miasta i funkcjonowania obszaru śródmiejskiego; 

2. działania w zakresie wspierania rozwoju aktywności gospodarczej – wytyczenie układu 
parcelacyjnego i dojazdowego do terenów oraz realizacja infrastruktury technicznej adekwatnie 
do postępującego procesu zagospodarowania terenów przez inwestora, działania planistyczne 
tj. opracowanie mpzp. Nowe tereny przeznaczone pod inwestycje przemysłowe znajdują 
się w południowo-wschodniej części Łodzi między ulicami Jędrzejowską i Małego Rycerza 
oraz Nery i Trakcyjnej (obecnie na znacznej części tego obszaru trwają prace nad sporządzaniem 
mpzp). Innym atrakcyjnym dla inwestycji obszarem, wskazanym w Studium jako strefa aktywności 
gospodarczej z obiektami o małej uciążliwości jest obszar położony w pobliżu nowopowstałej Trasy 
Górna w rejonie ul. Ustronnej. Niezagospodarowane tereny przeznaczone pod ww. inwestycje 
znajdują się także w rejonie ulic Maratońska i Nowy Józefów na terenie objętym mpzp oraz w rejonie 
ul. Ikara; 

3. działania w zakresie wspierania przekształceń terenów wielofunkcyjnej zabudowy, stanowiących 
rezerwę inwestycyjną w zwartej strukturze zurbanizowanej miasta oraz lokalnie poza 
nią (Nowosolna centrum) – są to działania planistyczne tj. opracowanie mpzp oraz działania 
operacyjne związane z koniecznością aktywizacji obszarów poprzez realizację przestrzeni 
publicznych. Obszary z dużym udziałem rezerw, wymagające rehabilitacji i przekształceń znajdują 
się zarówno w Strefie Wielkomiejskiej jak i tuż przy jej granicy. Wśród wskazanych do reurbanizacji 
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obszarów (Rysunek 37)127, 128 można wyróżnić te które obecnie są częściowo użytkowane, 
ale wymagają przebudowy struktury i funkcji (m.in. tereny przy al. Włókniarzy i ul. Srebrzyńskiej, 
ul. Bolesława Limanowskiego, Nowe Centrum Łodzi), oraz te które są nieużytkowane i wymagają 
całościowych przekształceń. Do drugiej z wymienionych grup należą tereny pokolejowe, 
powojskowe, poprzemysłowe wymagające zapewnienia dostępu komunikacyjnego, wprowadzenia 
przestrzeni publicznych włączonych do systemu ogólnomiejskiego, uporządkowania struktury 
poprzez wprowadzenie nowych zespołów zabudowy i kwartałów o wspólnej koncepcji 
funkcjonalno-przestrzennej. Ww. obszary znajdują się między innymi w rejonie ulic:  
ks. bp. Wincentego Tymienieckiego, Wojska Polskiego, gen. Jarosława Dąbrowskiego; 

4. działania w zakresie wspierania terenów rozwoju zabudowy mieszkaniowej – wykonanie sieci 
komunikacyjnej, infrastruktury technicznej i przestrzeni publicznych, działania planistyczne 
tj. opracowanie mpzp. Działania te dotyczą głównie obszarów zabudowy podmiejskiej 
mieszkaniowej w układach ulicowych, m.in. w północnej części osiedla Nowosolna, w rejonie ulic: 
Brzezińskiej, Zbójnickiej, Giewont, terenów wymagających uporządkowania i uzupełnienia 
już istniejących struktur zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonych w zachodniej części 
miasta w rejonie ulic Aleksandrowskiej, Szczecińskiej oraz w południowej części miasta – terenów 
sąsiadujących z Lasem Rudzkim przy ul. Patriotycznej, ul. Pabianickiej oraz we wschodniej części – 
rejon przy ul. Transmisyjnej i ul. Hetmańskiej; 

5. działania w zakresie wspierania rozwoju ponadlokalnych funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych – 
wykonanie sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, działania planistyczne tj. opracowanie 
mpzp oraz koncepcji programowo-przestrzennych. Dla rozwoju rekreacji i wypoczynku wskazuje 
się m.in. tereny kompleksu parkowo-rekreacyjnego Łódź Zachód (tereny w dolinie rzeki Łódki: 
dawny poligon na Brusie, Park na Zdrowiu, Ogród Botaniczny), tereny na Olechowie w sąsiedztwie 
zespołów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz mniejsze tereny np. w rejonie Lasu 
Łagiewnickiego – tzw. Górka Rogowska; 

                                                                    
127 W wyniku usunięcia z pierwotnego tekstu Studium Rysunku 28 Proponowany system przestrzeni publicznych w Strefie Wielkomiejskiej, 

zmianie uległa numeracja kolejnych rysunków. 
128 W wyniku wprowadzenia do pierwotnej wersji Studium „obszarów przestrzeni publicznej – terenów przewidzianych dla ustalenia przebiegu 

projektowanych dróg” oraz związanej z tym korekty granic jednostek funkcjonalno-przestrzennych, zmianie uległy granice jednostek 
funkcjonalno-przestrzennych oraz „Terenów częściowo użytkowanych, wymagających przebudowy struktury i funkcji”. 
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Rysunek 37 Obszary reurbanizacji w Strefie Wielkomiejskiej i jej otoczeniu (stan na 1 marca 2017 r.) 

Źródło: opracowanie własne. 

6. działania miejskie o charakterze ochronnym: 

 działania w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych miasta (terenów o wyróżniających 
się walorach przyrodniczych i krajobrazowych, terenów dolin rzecznych w zakresie zalewu wodami 
powodziowymi) – działania planistyczne tj. opracowanie mpzp, 
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 działania w zakresie ochrony przed przekształceniami zachowanych historycznych układów 
przestrzennych (układów ruralistycznych dawnych wsi) – działania planistyczne tj. opracowanie 
mpzp. 

Należy podkreślić, iż priorytetem działań miejskich powinno być ich inicjowanie w pierwszej 
kolejności na terenach położonych w strefie zurbanizowanej zwartej. Wypełnienie struktur w terenach 
o już rozpoczętej urbanizacji warunkuje możliwość uruchamiania kolejnych terenów rozwojowych. 

Odrębną grupę stanowią działania miejskie związane z realizacją układu komunikacyjnego. 
Po analizach funkcjonalnych, ekonomicznych oraz uwzględniając strategiczne kierunki rozwoju miasta 
przyjęto jako kluczowe, priorytetowe następujące inwestycje w zakresie transportu w perspektywie roku 
2030 (SCHEMAT 15k): 

1. w zakresie priorytetowych odcinków dróg/ulic: 

 przedłużenie al. Włókniarzy do S14, 

 południowa obwodnica Nowosolnej, 

 Trasa Konstytucyjna – odcinek od ul. Pomorskiej do al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
i przedłużenie ul. Nowowęglowej (Grohmanów), 

 Trasa Karskiego – odcinki ulic Bolesława Limanowskiego – Drewnowska oraz Ogrodowa – 
Legionów oraz ul. gen. Lucjana Żeligowskiego – na odcinku od ul. Andrzeja Struga do ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie, 

 Nowa Wojska Polskiego – odcinek od ul. Obrońców Westerplatte do ul. Lutomierskiej, 

 Nowa Targowa – odcinek ul. Juliana Tuwima – al. Marszałka Józefa Piłsudskiego – ul. płk. Jana 
Kilińskiego; 

2. w zakresie priorytetowych połączeń kolejowych: 

 Kolejowy Tunel Średnicowy wraz ze stacją Łódź-Centrum, 

 Kolejowy Węzeł Widzewski (łącznice kolejowe), 

3. w zakresie priorytetowych połączeń tramwajowych: 

 trasa tramwajowa przy ul. Nowowęglowej (Grohmanów), 

 systemowe rozwiązanie trasy tramwajowej w ul. płk. Jana Kilińskiego, 

 trasa tramwajowa w ul. Władysława Broniewskiego; 

4. w zakresie lokalizacji zintegrowanych węzłów przesiadkowych – realizacja czterech nowych miejsc 
zapewniających korzystniejszą obsługę pasażerów: stacja Łódź-Centrum, rejon skrzyżowania ulic 
Zachodnia – Legionów i Zgierska – Bolesława Limanowskiego, a także ul. Świtezianki. 

W drugim etapie, w perspektywie roku 2050 (SCHEMAT 16k), zostały przewidziane następujące 
priorytetowe inwestycje transportowe: 

1. w zakresie priorytetowych odcinków dróg/ulic: 

 kontynuacja Trasy Konstytucyjnej – odcinki ulic: Strykowska – Pomorska oraz al. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego – Stanisława Przybyszewskiego, 

 zakończenie Trasy Karskiego – odcinek od ul. Zgierskiej do ul. Bolesława Limanowskiego, 

 włączenie ul. Drewnowskiej w układ rusztowy w OWRSW, 

 poszerzenie ciągu ulic: Milionowej, Czerwonej oraz Walerego Wróblewskiego wraz z nowym 
przebiegiem na odcinku od Al. Politechniki do al. Jana Pawła II; 

2. w zakresie priorytetowych połączeń kolejowych – realizacja łącznicy kolejowej w rejonie północnej 
granicy miasta; 

3. w zakresie priorytetowych połączeń tramwajowych – przedłużenie linii tramwajowej do Centrum 
Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

Realizacja pozostałych priorytetowych inwestycji transportowych, wskazanych na SCHEMACIE 
14k, została przewidziana w dalszej perspektywie czasowej. 
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Ponadto wskazuje się do realizacji działania związane z kształtowaniem przestrzeni publicznych 
(SCHEMAT 8k) opisane w rozdziale 6. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych. 

Z uwagi na potrzebę zachowania spójności działań miejskich w zakresie realizacji poszczególnych 
inwestycji wskazuje się na konieczność koordynowania projektów Budżetu Obywatelskiego i innych 
inicjatyw społecznych z założeniami polityki przestrzennej miasta zawartych w Studium.  
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14. UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZA 
USTALEŃ PROJEKTU STUDIUM 

Przyjęte w Studium ustalenia stanowią wyraz polityki przestrzennej miasta sformułowanej 
na podstawie analiz istniejących uwarunkowań oraz rekomendacji i ustaleń dokumentów nadrzędnych 
(m.in. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Strategia przestrzennego 
rozwoju Łodzi 2020+, przyjęta w styczniu 2013 roku) oraz uchwał i stanowisk Rady Miejskiej w Łodzi 
(m.in. model rozwoju przestrzennego miasta Łodzi określony w ramach prac nad projektem Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi w 2015 roku). 

Określenie ustaleń dotyczących kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta zostało 
poprzedzone analizami istniejących uwarunkowań w wymaganym ustawowo zakresie: 

 planów, polityk regionalnych i krajowych oraz dotychczasowych strategii rozwoju miasta 
(Uwarunkowania: rozdział 2. Uwarunkowania zewnętrzne rozwoju miasta, w tym wynikające z zadań 
służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych; rozdział 3. Uwarunkowania lokalne wynikające 
ze strategii rozwoju miasta), 

 procesów demograficznych (Uwarunkowania: rozdział 4. Uwarunkowania demograficzne rozwoju 
miasta), 

 ekonomiczno-gospodarczego rozwoju miasta (Uwarunkowania: rozdział 11. Uwarunkowania 
ekonomiczno-gospodarcze rozwoju miasta), 

 dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu miasta 
(Uwarunkowania: rozdział 5. Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego zagospodarowania 
i użytkowania terenów, stan planistyczny i rozdział 13. Uwarunkowania wynikające ze stanu systemów 
infrastruktury technicznej), 

 stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony (Uwarunkowania: rozdział 9. Uwarunkowania 
wynikające ze stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony), 

 stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości 
zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym krajobrazu 
kulturowego (Uwarunkowania: rozdział 6. Uwarunkowania wynikające ze stanu środowiska 
i przyrody miasta i rozdział 8. Uwarunkowania wynikające z oceny stanu krajobrazu miasta), 

 stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej (Uwarunkowania: 
rozdział 7. Uwarunkowania wynikające z diagnozy stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej), 

 warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia (Uwarunkowania: rozdział 10. 
Uwarunkowania wynikające z warunków i jakości życia mieszkańców, ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa), 

 zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia (Uwarunkowania: rozdział 10.5. Zagrożenia 
bezpieczeństwa ludności i jej mienia – przestępczość, poczucie bezpieczeństwa), 

 stanu prawnego gruntów (Uwarunkowania: rozdział 14. Uwarunkowania wynikające ze stanu 
prawnego nieruchomości), 

 występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych 
(Uwarunkowania: rozdziały 6.4. Ochrona przyrody – prawne formy ochrony przyrody i rozdział 7.2. 
Ochrona i opieka nad dziedzictwem kulturowym i zabytkami oraz dobrami kultury współczesnej – 
obecny stan prawny), 

 występowania udokumentowanych złóż kopalin, zasobów wód podziemnych (Uwarunkowania: 
rozdziały 6.2.3. Udokumentowane złoża kopalin, tereny górnicze i rozdział 6.2.4. Wody 
powierzchniowe i podziemne, zagrożenia powodziami i podtopieniami), 

 występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych 
(Uwarunkowania: rozdział 6.2.3. Udokumentowane złoża kopalin, tereny górnicze), 
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 stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania 
gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami (Uwarunkowania: 
rozdziały 12. Uwarunkowania wynikające ze stanu systemów komunikacji miasta i rozdział 13. 
Uwarunkowania wynikające ze stanu systemów infrastruktury technicznej), 

 zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych (Uwarunkowania: rozdział 2.3. 
Uwarunkowania wynikające z zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych), 

 wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej (Uwarunkowania: rozdział 6.2.4. Wody 
powierzchniowe i podziemne, zagrożenia powodziami i podtopieniami). 

Nie uwzględniono uwarunkowań wynikających z: 

 rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym lub określenia przez audyt 
krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych, z uwagi na brak takiego dokumentu dla Łodzi, 

 występowania udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla, 
z uwagi na brak ich lokalizacji na terenie Łodzi, 

 występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych, z uwagi na brak takich obszarów 
na terenie Łodzi. 

Wnioski z uwarunkowań, w tym wyniki poszczególnych analiz, modelowania rozwoju miasta 
oraz szczegółowego bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę (rozdział 1.2) stanowiły podstawę 
do sformułowania kierunków rozwoju przestrzennego miasta. 

Studium określa politykę przestrzenną miasta w perspektywie średniookresowej, tj. od kilku 
do kilkunastu lat (2030+), z uwagi na potrzebę dostosowania jej ustaleń do aktualnych i dotychczas 
obserwowanych trendów rozwojowych. Przyjęto założenie, iż w 2030 roku liczba ludności Łodzi będzie 
kształtowała się na poziomie 630-650 tys. osób tj. o około 4-7% więcej niż podają prognozy GUS. 

Zarówno bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę (duże rezerwy niezagospodarowanych 
terenów w obrębie obszarów o zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej) jak i przyjęte złożenia 
rozwojowe miasta („powrót do miasta”, zahamowanie procesu suburbanizacji, rozwój jakościowy, 
aktywizacja gospodarcza, racjonalizacja rezerw, miasto na 650 tys. mieszkańców) wskazały na możliwość 
wyznaczenia rezerw terenów inwestycyjnych (zabudowa mieszkaniowa, usługowa, przemysł) 
na poziomie 9,75 % powierzchni miasta. Nie zamyka to możliwości poszerzenia strefy terenów 
rozwojowych w dalszej perspektywie i daje szansę na jej racjonalne kształtowanie.  

Określając kierunki zmian w strukturze przestrzennej miasta oraz w przeznaczeniu terenów 
dokonano podziału miasta na jednostki funkcjonalno-przestrzenne. Z 23 wyznaczonych jednostek 
17 zaliczono do strefy terenów przeznaczonych pod zabudowę, pozostałe 6 obejmuje tereny 
nie przewidziane dla rozwoju zabudowy (Tabela 22). 

W ramach terenów przeznaczonych pod zabudowę wyróżniono grupę wielofunkcyjnych terenów 
Strefy Wielkomiejskiej, dzieląc je na podstawie stopnia zachowania historycznej struktury przestrzennej 
oraz możliwości dalszych przekształceń na 3 grupy terenów: 

1. tereny „restrykcji i konserwacji” przewidziane dla podejmowania działań skupiających 
się na zachowaniu obecnej historycznej struktury przestrzennej:  

 W1a – Wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie I – podstawę delimitacji tej jednostki stanowiła 
granica terenów wzdłuż ul. Piotrkowskiej objętych ochroną w postaci pomnika historii pn. Łódź – 
wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego, 

 W1b – Zespoły zabudowy wielofunkcyjnej Księżego Młyna i Centrali Scheiblera; 

2. tereny „równowagi i kompromisu” przewidziane dla intensyfikacji procesów porządkowania 
i uzupełniania historycznej struktury przestrzennej: 

 W2a – Wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie II tj. Stare Polesie (część wschodnia), Ogrody 
Sukiennicze (część zachodnia) i Stare Miasto, 

 W2b – Zespoły zabudowy wielofunkcyjnej w dolinie rzeki Jasień – posiadła wodno-fabryczne 
oraz teren Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego; 
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3. tereny „rewolucji i kreacji” o dużych możliwościach przekształceń istniejącej struktury 
przestrzennej przy zachowaniu jej historycznych wartości, obejmują rejony największych rezerw 
inwestycyjnych w Strefie Wielkomiejskiej: 

 W3a – Zespoły zabudowy usługowej wzdłuż Trasy W-Z, 

 W3b – Wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie III tj. Stare Polesie (część zachodnia), Ogrody 
Sukiennicze (część wschodnia), Nowa Dzielnica, Stare Bałuty, okolice Katedry, część dzielnicy 
Górna, Manhattan, 

 W3c – Nowe Centrum Łodzi – nowa dzielnica śródmiejska z najważniejszym, multimodalnym 
węzłem transportowym w mieście. 

Pozostałe tereny przeznaczone pod zabudowę tworzą strefę ogólnomiejską, należą do nich:  

1. tereny wielofunkcyjnej zabudowy WZ1, WZ2 i WZ3 wydzielone na granicy ze Strefą Wielkomiejską 
oraz pojedyncze – na obrzeżach miasta (np. centrum Nowosolnej), wskazane do dopełnienia 
lub przekształcenia istniejącego układu urbanistycznego oraz kreacji nowej struktury przestrzennej 
z ochroną istniejących wartości historycznych i kompozycyjnych; 

2. tereny zabudowy mieszkaniowej: 

 M1 – wielkich zespołów mieszkaniowych, 

 M2 – jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej, częściowo wyznaczone w sąsiedztwie wielkich 
zespołów mieszkaniowych,  

 M3 – jednorodzinnej, stanowiące dominujący rodzaj terenów osiedli na obrzeżach miasta, 

 M4 – jednorodzinnej na dużych działkach, tzw. zabudowa rezydencjonalna, 

 PM – w układach ulicowych, przewidziane do kształtowania, porządkowania, uzupełniania 
istniejącej struktury przestrzennej oraz podejmowania działań podnoszących jakość życia i komfort 
zamieszkania; 

3. tereny rozwoju funkcji usługowych U (poza Strefą Wielkomiejską) istotne ze względu na pełnienie 
funkcji obsługi mieszkańców miasta i regionu; 

4. tereny aktywności gospodarczej AG1 (o ograniczonej uciążliwości), AG2 (o znacznej uciążliwości) 
pełniące istotną rolę dla rozwoju gospodarczego Łodzi; 

5. teren lotniska KL (w granicach lotniska wg zmiany dokumentacji rejestracyjnej lotniska, stan 
na czerwiec 2017). 

Odrębną grupę stanowią tereny nieprzewidziane dla rozwoju zabudowy, o zasadniczym znaczeniu 
dla kształtowania warunków funkcjonowania środowiska przyrodniczego miasta: 

 O – tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo, 

 L – tereny lasów o powierzchni minimum 3 ha, 

 Z – tereny zieleni urządzonej o powierzchni minimum 3 ha i dolin rzecznych w strefie 
zurbanizowanej, 

 RW – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, 

 D – tereny ogrodów działkowych, 

 C – tereny cmentarzy. 
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Tabela 22 Udział jednostek funkcjonalno-przestrzennych w ogólnej powierzchni miasta 

Jednostki funkcjonalno-przestrzenne 
Powierzchnia w 

ha129 

Udział jednostek 
w ogólnej powierzchni 

miasta w % 

Tereny przeznaczone pod zabudowę 

S
tr

e
fa

 W
ie

lk
o

m
ie

js
ka

 W1a – Wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie I 155 

4 

W1b – Zespoły zabudowy wielofunkcyjnej Księżego Młyna 
i Centrali Scheiblera 

23 

W2a – Wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie II 202 

W2b – Zespoły zabudowy wielofunkcyjnej w dolinie rzeki 
Jasień 

76 

W3a – Zespoły zabudowy usługowej wzdłuż Trasy W-Z 26 

W3b – Wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie III 607 

W3c – Nowe Centrum Łodzi 76 

S
tr

e
fa

 o
gó

ln
o

m
ie

js
ka

 

WZ – Tereny zabudowy wielofunkcyjnej (WZ1, WZ2, WZ3) 538 2 

M1 – Tereny wielkich zespołów mieszkaniowych 2483 8 

M2 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- 
i wielorodzinnej niskiej 

463 2 

M3 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 3137 11 

M4 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na 
dużych działkach 

1318 4 

PM – Tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych 1002 3 

U – Tereny zabudowy usługowej 1300 4 

AG1 – Tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej 
uciążliwości 

1969 7 

AG2 – Tereny aktywności gospodarczej o znacznej 
uciążliwości 

980 3 

KL – Teren lotniska 232 1 

Tereny wyłączone spod zabudowy 

 O – Tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane 
rolniczo 

7306 25 

L – Tereny lasów o powierzchni minimum 3 ha 2442 8 

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

1279 4 

RW – Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 609 2 

D – Tereny ogrodów działkowych 773 3 

C – Tereny cmentarzy 260 1 
Źródło: opracowanie własne. 

W Studium określono zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu, 
w tym krajobrazu kulturowego, wskazano m.in. na potrzebę: 

 rozszerzenia ochrony prawnej na tereny o wysokich walorach przyrodniczych, 

 kształtowania warunków dla podniesienia jakości powietrza i poprawy mikroklimatu miasta, 

 wyłączenia z zainwestowania obszarów zagrożeń powodziowych. 

W zakresie zasad ochrony krajobrazu wskazano m.in. na potrzebę ochrony przed przekształceniami 
obszarów stanowiących krajobrazy charakterystyczne miasta oraz określono zasady kształtowania 
wartości widokowych miasta. 

Do najistotniejszych ustaleń w zakresie określenia obszarów oraz zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej należą: 

 wyznaczenie stref ochrony konserwatorskiej stanowiących sektorową politykę miejską 
zintegrowaną z polityka przestrzenną miasta, 

 rekomendacja obszarów do objęcia ochroną jako parki kulturowe. 

Ustalenia kierunków rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej obejmują m.in.: 

                                                                    
129 W wyniku wprowadzenia do pierwotnej wersji Studium „obszarów przestrzeni publicznej – terenów przewidzianych dla ustalenia przebiegu 

projektowanych dróg” oraz związanej z tym korekty granic jednostek funkcjonalno-przestrzennych, zmianie uległa powierzchnia części 
jednostek. 
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 wskazanie docelowego ramowo-rusztowego układu dróg, ze wskazaniem odcinków niezbędnych 
dla zapewnienia połączeń z „ringiem autostradowym” oraz domknięcia układu obwodnic 
(wewnętrznej i zewnętrznej), 

 ustalenie priorytetu transportu zbiorowego nad indywidualną komunikacją samochodową, 
wskazanie niezbędnych do realizacji węzłów przesiadkowych,  

 wskazanie kluczowych inwestycji w zakresie budowy układu kolejowego. 

Przyjęte kierunki rozwoju przestrzennego miasta zakładają optymalne wykorzystanie istniejących 
sieci infrastruktury technicznej. Wskazuję się na potrzebę rozbudowy istniejących sieci wynikającą 
z potrzeby obsługi nowych terenów rozwojowych miasta oraz z konieczności dotrzymania standardów 
środowiskowych na terenach z istniejącą zabudową, niedoinwestowanych w podstawowe sieci 
infrastruktury (ciepło w śródmieściu, kanalizacja sanitarna w zabudowie mieszkaniowej głównie poza 
zwartą strefą zurbanizowaną).  

Za priorytet realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym przyjmuje się realizację 
układu drogowego tworzącego tzw. ramę komunikacyjną dla śródmieścia oraz inwestycje mające wpływ 
na wzrost jakości życia i poprawę warunków zamieszkania m.in. realizację przestrzeni publicznych (parki, 
ciągi piesze). Dla terenów mieszkaniowych zlokalizowanych w zwartych strukturach miejskich przyjmuje 
się standardy w zakresie dostępu do ogólnodostępnych terenów zieleni (w tym parków) określone 
w kartach ustaleń dla poszczególnych jednostek funkcjonalno-przestrzennych. 

Do obszarów, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Łódzkiego i ustaleniami programów rządowych, zaliczono tereny budowy drogi ekspresowej S14 – 
zachodniej obwodnicy Łodzi oraz budowy Kolei Dużych Prędkości (KDP) relacji Wrocław/Poznań – Łódź 
– Warszawa. 

W Studium jako obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych wskazano: Park Kulturowy 
ul. Piotrkowskiej oraz tereny objęte „Planem Generalnym lotniska Łódź Lublinek na lata 2015-2035”.130 
Ponadto wskazano obowiązek sporządzenia miejscowych planów dla obszarów przestrzeni publicznej. 
Ostateczny przebieg granic obszarów przestrzeni publicznej w Strefie Wielkomiejskiej oraz w terenach 
rozwoju funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych został ustalony w oparciu o rozstrzygnięcie uwag 
złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Studium, sporządzanego na podstawie 
uchwały Nr LXXI/1857/18 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” w zakresie 
dotyczącym określenia obszaru przestrzeni publicznej oraz obszarów, dla których obowiązkowe jest 
sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Za podstawowe obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, uznano te które zostały określone w harmonogramie sporządzania planów na lata 2019‐
2024+ przyjętym Zarządzeniem Nr 1464/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 czerwca 2019 r.131 
Ponadto wskazano obszary, które w dalszej kolejności powinny być objęte procedurą sporządzania mpzp: 

 tereny rozwojowe miasta: rozwoju aktywności gospodarczej, tereny dużych rezerw inwestycyjnych 
dla kształtowania wielofunkcyjnej zabudowy, rozwoju zabudowy mieszkaniowej, rozwoju funkcji 
rekreacyjno-wypoczynkowych, obszary przewidywanego sytuowania obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, obszar Specjalnej Strefy Rewitalizacji ze względu 
na możliwość realizacji budynków służących rozwojowi społecznego budownictwa czynszowego, 

 obszary cenne kulturowo w celu ochrony zabytków architektury, urbanistyki i zespołów 
fabrycznych, 

                                                                    
130 W związku z zatwierdzeniem „Planu Generalnego lotniska Lublinek na lata 2015-2035”, teren objęty ww. planem wykreślono z obszarów, 

dla których gmina zamierza sporządzić plan miejscowy a wskazano w grupie obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie planów 
miejscowych. 

131 Zarządzenie Nr 1464/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia harmonogramu sporządzania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Łodzi na lata 2019-2024+, z późn. zm. 
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 obszary stanowiące zasoby przyrodnicze miasta w celu ich ochrony przed niekontrolowaną 
zabudową, 

 obszary koncentracji gruntów rolnych i leśnych w granicach jednostek funkcjonalno-
przestrzennych w strefie terenów przeznaczonych pod zabudowę. 

W zakresie kierunków i zasad kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej przyjęto 
m.in.: 

 potrzebę kontynuacji rolniczego sposobu użytkowania terenów m.in. w granicach PKWŁ i jego 
otulinie, w obrębie zwartych kompleksów gleb o wysokiej przydatności rolniczej, na obszarach 
zachowanych cennych wiejskich układów osadniczych, 

 zachowanie istniejących kompleksów leśnych w dotychczasowym użytkowaniu wraz 
z ich uzupełnianiem, 

 ograniczenie możliwości realizacji innych funkcji na gruntach leśnych do niezbędnego minimum 
uzasadnionego brakiem rozwiązań alternatywnych. 

W Studium nie wskazuje się obszarów pomników zagłady i ich stref ochronnych 
oraz obowiązujących na nich ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2120), z uwagi na brak ich lokalizacji w granicach Łodzi. 

Do obszarów wymagających przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji zaliczono 
w Studium: 

 obszary wymagające ponownego włączenia ich w strukturę funkcjonalno-przestrzenną miasta 
m.in. nieużytkowane, zdegradowane zespoły przemysłowe, zamknięte tereny kolejowe, 
pod warunkiem ich otwarcia przez właściwe jednostki, a także przestrzenie132 publiczne (place 
miejskie), które utraciły swój pierwotny charakter, 

 jako obszar wymagający remediacji wskazano teren dawnych zakładów przemysłowych „Wifama”, 
zlokalizowany przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 135. Dopuszcza się przeprowadzenie 
remediacji na terenach innych, jeśli taka potrzeba wyniknie z wykonanych badań, 

 obszary wymagające rekultywacji i przekształceń zmierzających w kierunku przywrócenia 
im funkcji przyrodniczych i włączenia w ogólnomiejski system aktywnych przyrodniczo terenów 
publicznie dostępnych tj. tereny dawnych składowisk odpadów, zrekultywowane lub będące w fazie 
rekultywacji, wyrobiska poeksploatacyjne, podlegające urbanizacji fragmenty dolin rzecznych 
oraz ogrody działkowe (zlokalizowane w granicach obszaru zdegradowanego i jego 
bezpośredniego sąsiedztwa) istotne dla uzupełnienia systemu śródmiejskich terenów zieleni. 

Jako granice obszaru zdegradowanego przyjęto granicę określoną w Uchwale Nr XXV/589/16 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 
i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi. 

Granice terenów zamkniętych wojskowych, policyjnych i kolejowych w Studium wyznaczono 
zgodnie z aktami prawnymi je ustanawiającymi. Nie wyznaczono granic stref ochronnych terenów 
zamkniętych związanych z ich funkcjonowaniem. W odniesieniu do terenów zamkniętych kolejowych 
wskazano na możliwość zmian w ich zagospodarowaniu w kierunku funkcji usługowo-przemysłowych, 
z wyłączeniem usług handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. 

W Studium nie wskazano obszarów funkcjonalnych o znaczeniu lokalnym. 

W Studium nie przewiduje się wyznaczenia obszarów, na których rozmieszczone byłyby urządzenia 
wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW z wykorzystaniem 
energii wiatru, takie jak np. farmy wiatrowe, ani inne urządzenia wytwarzające energię wykorzystujące 
energię wiatru, o mocy większej niż moc mikroinstalacji. Dopuszcza się możliwość lokalizacji urządzeń 
wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW z wykorzystaniem 
innej energii niż siła wiatru. Nie wprowadza się ograniczeń w zakresie lokalizacji mikroinstalacji. 

                                                                    
132 Z pierwotnego tekstu usunięto wyraz „historyczne”. 
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Dopuszcza się możliwość wprowadzenia ograniczeń na etapie sporządzania mpzp (jeśli będzie 
to wynikało, np. z potrzeby ochrony wartości krajobrazowych). 

Ustala się, iż obszarem na którym możliwe jest rozmieszczenie urządzeń wytwarzających energię 
z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW z wykorzystaniem innej energii niż siła 
wiatru, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu 
i użytkowaniu terenu jest całe miasto, z wyjątkiem: 

 terenów objętych prawnymi formami ochrony przyrody, 

 jednostek funkcjonalno-przestrzennych oznaczonych w niniejszym Studium jako: L – tereny lasów 
o powierzchni minimum 3 ha oraz Z – tereny zieleni urządzonej o powierzchni minimum 3 ha i dolin 
rzecznych w strefie zurbanizowanej, 

 lasów, parków, dolin rzecznych, korytarzy i łączników ekologicznych niezależnie od jednostki 
funkcjonalno-przestrzennej, w której są położone, 

na których zakazuje się rozmieszczania urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii 
o mocy przekraczającej 100 kW wykorzystujących energię słoneczną (instalacje fotowoltaiczne 
lub instalacje kolektorów słonecznych). 

W Studium wskazuje się na możliwość dalszego funkcjonowania wszystkich obecnie użytkowanych 
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, przy czym część obszarów wskazuje 
się do wykorzystania wyłącznie jako targowiska. Nie przewiduje się rozwoju funkcji handlowych 
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 w nowych lokalizacjach, za wyjątkiem dwóch zabytkowych 
terenów pofabrycznych: posiadeł wodno-fabrycznych oraz dawnych zakładów przemysłowych „Wifama”, 
przy czym ustala się, iż realizacja nowych funkcji nie może doprowadzić do zniszczenia lub zatracenia 
historycznych wartości zabudowy pofabrycznej. W przypadku zniszczenia lub dewastacji obiektów 
wchodzących w skład historycznych zespołów zabudowy dopuszczenie lokalizacji obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 nie obowiązuje. 

W dokumencie określono granice obszaru zabudowy śródmiejskiej w rozumieniu przepisów 
odrębnych (zostały wskazane na planszy „Kierunki – jednostki funkcjonalno-przestrzenne” – załącznik 
nr 13 do uchwały oraz na schemacie). Zgodnie z zapisami Studium 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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SŁOWNICZEK 

Na potrzeby Studium definiuje się następujące pojęcia: 

 centrum – należy przez to rozumieć Rdzeń Strefy Wielkomiejskiej – obszar ścisłego centrum Łodzi, 
obudowany pięćdziesięcioma pięcioma w pełni ukształtowanymi kwartałami zabudowy z przełomu 
XIX i XX wieku oraz otoczeniem Starego Rynku (ponownie zabudowanym w latach 50. XX wieku). 
Jego powierzchnia wynosząca około 421 ha stanowi prawie 1/3 Strefy Wielkomiejskiej. Rdzeń 
Strefy Wielkomiejskiej ograniczony jest od północy Placem Kościelnym, od południa al. Adama 
Mickiewicza i al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, od zachodu ul. Stefana Żeromskiego, a od wschodu 
ul. dr. Seweryna Sterlinga i ul. Targową. Szczegółowe granice Rdzenia Strefy Wielkomiejskiej 
zostały określone w Programie Atrakcyjne Przestrzenie Miejskie 2020+, przyjętym uchwałą 
nr XI/211/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 r. 

 elementy szczególne – należy przez to rozumieć tereny i elementy o szczególnym znaczeniu 
dla funkcjonowania miasta, zaspokajania potrzeb mieszkańców oraz realizacji przyjętej polityki 
przestrzennej, nieprzyporządkowane jednostkom funkcjonalno-przestrzennym,  

 granice istniejącego zainwestowania – należy przez to rozumieć część nieruchomości na której 
zlokalizowane są obiekty budowlane, 

 historyczne zespoły przemysłowe/mieszkaniowe – należy przez to rozumieć zespoły określone 
w uwarunkowaniach rozwoju przestrzennego miasta (Uwarunkowania: rozdział 7.3.4. Typologia 
i charakterystyka dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej), 

 intensywność brutto – należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni całkowitych wszystkich 
budynków w obrębie danej jednostki funkcjonalno-przestrzennej do jej powierzchni, 

 kompozycja urbanistyczna – należy przez to rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy 
harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania 
i wymagania kompozycyjno-estetyczne, 

 Obszar Współczesnego Rozwoju Strefy Wielkomiejskiej – należy przez to rozumieć obszar, który otacza 
Strefę Wielkomiejską i stanowi jej zaplecze. Granice tego obszaru w większości sięgają linii kolei 
obwodowej Łodzi. Szczegółowe granice obszaru OWRSW zostały określone w Strategii 
przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+, przyjętej uchwałą nr LV/1146/13 Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 16 stycznia 2013, 

 park leśny – należy przez to rozumieć obszar lasu lub obszar zadrzewiony przystosowany 
do wypoczynku, 

 pas technologiczny (strefa ochronna) – należy przez to rozumieć obszar, na którym dopuszcza 
się prowadzenie prac związanych z budową, odbudową, przebudową, nadbudową, eksploatacją 
i rozbiórką linii elektroenergetycznej, w granicach której zamyka się ponadnormatywne 
oddziaływanie tej linii, 

 powierzchnia całkowita – należy przez to rozumieć suma powierzchni całkowitych wszystkich 
budynków w obrębie działki budowlanej, gdzie powierzchnię całkowitą budynku stanowi suma 
powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych liczonych po jego obrysie zewnętrznym, 

 uchwała – należy przez to rozumieć uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, o ile z treści 
dokumentu nie wynika inaczej, 

 Studium – należy przez to rozumieć niniejszy dokument przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi 
w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Łodzi”, o ile z treści dokumentu nie wynika inaczej, 

 śródmieście – należy przez to rozumieć Strefę Wielkomiejską, 

 teren – należy przez to rozumieć wydzielony liniami rozgraniczającymi lub granicą miasta obszar 
zawierający zbiór nieruchomości lub ich części, oznaczony symbolami cyfrowymi i literowymi, które 
przyporządkowują dany obszar jednostce funkcjonalno-przestrzennej, 
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 układ spójny funkcjonalnie – należy przez to rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które 
uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania wynikające 
z dopuszczonych na danym obszarze przeznaczeń, 

 zieleń urządzona – należy przez to rozumieć tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną 
i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, w tym pełniące funkcje 
publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, 
jordanowskie i zabytkowe oraz cmentarze, a także zieleń towarzysząca drogom na terenie 
zabudowanym, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom 
kolejowym, obiektom przemysłowym oraz innym obiektom budowlanym. 
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183. Urząd Miasta Łodzi, Biuro Architekta Miasta, Amazing City, Łódź – ostatnie nieodkryte miasto 
(http://uml.lodz.pl/miasto/rewitalizacja_i_zabytki_/prezentacja_amazing_city_lodz__ostatnie_nieod
kryte_miasto/); 

184. Urząd Miasta Łodzi, Departament Gospodarowania Majątkiem, Biura Inżyniera Miasta, Aktualizacja 
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Łodzi, 
Łódź 2014 rok; 

185. Urząd Miasta Łodzi, Departament Prezydenta, Biuro Strategii Miasta, Raport o stanie miasta, 
Realizacja Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+, Łódź 2013 rok; 

186. Urząd Miasta Łodzi, Łódź Rewitalizuje. Lokalny Program Rewitalizacji Łodzi 2020+. Założenia; 

187. Urząd Miasta Łodzi, Łódź Turystyka Biznesowa; 

188. Urząd Miasta Łodzi, Materiał roboczy na podstawie którego będzie przygotowany ostateczny projekt 
Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Łodzi 2020+, Łódź 2016 rok; 

189. Urząd Miasta Łodzi, Polityka Mieszkaniowa Łodzi 2020+, Łódź 2012 rok; 

190. Urząd Miasta Łodzi, Profil Miasta Łodzi, Profesjadruk, Łódź 2012 rok; 

191. Urząd Miasta Łodzi, Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2013-2018, 
Łódź 2013 rok; 

192. Urząd Miasta Łodzi, Raport o stanie miasta Realizacja Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+, 
Łódź 2014 rok; 

193. Urząd Miasta Łodzi, Strategia zarządzania marką ŁÓDŹ na lata 2010-2016, Łódź 2012 rok; 

194. Urząd Miasta Łodzi, Tożsamość miasta [w:] Kronika miasta Łodzi 1/2006, s. 7-8, Łódź 2016 rok; 

195. Urząd Miasta Łodzi, Łódzki rynek nieruchomości 2013, Łódź 2013 rok; 

196. Urząd Miasta Łodzi, Założenia do Strategii rozwiązywania problemów społecznych w mieście Łodzi 
na lata 2015-2020, Łódź 2014 rok; 

197. Urząd Statystyczny w Krakowie, Rocznik Statystyczny Krakowa 2013, Kraków 2014 rok; 

198. Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź w liczbach, Łódź 2016 rok; 

199. Urząd Statystyczny w Łodzi, Rozmieszczenie miejsc pracy w Łodzi w podziale na zatrudnienie 
w poszczególnych branżach z przypisaniem do punktów adresowych, Łódź 2013 rok; 
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200. Urząd Statystyczny w Łodzi, Statystyka Łodzi 2012, Łódź 2013 rok; 

201. Urząd Statystyczny w Łodzi, Statystyka Łodzi 2014, Łódź 2014 rok; 

202. Urząd Statystyczny w Łodzi, Statystyka Łodzi 2016, Łódź 2016 rok; 

203. Urząd Statystyczny w Łodzi, Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi 2012 r., Łódź 2013 rok; 

204. Urząd Statystyczny w Łodzi, Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi. I kwartał 2014, Urząd 
Statystyczny w Łodzi, Łódź 2014 rok; 

205. Urząd Statystyczny w Łodzi, Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi. I kwartał 2016, Urząd 
Statystyczny w Łodzi, Łódź 2016 rok; 

206. Urząd Statystyczny w Poznaniu, Rocznik Statystyczny Poznania 2013, Poznań 2014 rok; 

207. Urząd Statystyczny w Warszawie, Rocznik Statystyczny Warszawy 2013, Warszawa 2014 rok; 

208. Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Rocznik Statystyczny Wrocławia 2012, Wrocław 2013 rok; 

209. Urząd Transportu Kolejowego, Departament Regulacji Rynku Kolejowego, Analiza rynku kolejowych 
przewozów intermodalnych, Warszawa 2012 rok; 

210. Urząd Wojewódzki w Łodzi, Planowanie przestrzenne w świetle ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz proces budowlany w świetle ustawy Prawo budowlane, Łódź 
2013 rok; 

211. Warsza R., Urbanizacja strefy podmiejskiej na przykładzie wybranych gmin Łódzkiego Obszaru 
Metropolitalnego po roku 1990, praca doktorska, Łódź 2012 rok; 

212. Wejchert K., Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady, Warszawa 1984 rok; 

213. Wesołowski J., Plansza V: Łódź w okresie wielkoprzemysłowym [w:] Atlas miasta Łodzi, Łódzkie 
Towarzystwo Naukowe, Łódź 2002 rok; 

214. Wesołowski J., Plansza VI: Łódź w okresie międzywojennym i w latach okupacji hitlerowskiej [w:] Atlas 
miasta Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2002 rok; 

215. Wieloński A., Geografia przemysłu, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 
2005 rok; 

216. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, Raport o stanie środowiska 
w województwie łódzkim w 2008 roku, Łódź 2009 rok; 

217. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, Raport o stanie środowiska 
w województwie łódzkim w 2012 roku, Łódź 2013 rok; 

218. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, Raport o stanie środowiska 
w województwie łódzkim w 2014 roku, Łódź 2015 rok; 

219. Wiśniewska W., Przebudowa przestrzenna i funkcjonalna Łodzi po 1989 roku [w:] Liszewski S. (red.), 
Łódź – monografia miasta, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2009 rok; 

220. Wiśniewska W., Krajobrazy Codzienne, Politechnika Łódzka, zeszyty Naukowe Nr 903, Łódź, 
2002 rok; 

221. Wiśniewski M., Konsekwencje dziewiętnastowiecznego rozwoju przestrzennego w planowaniu 
przekształceń śródmieścia Łodzi [w:] Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, rocznik XXVIII, PWN, 
Warszawa 1984 rok; 

222. Włodarczyk B., Plansza LXVII: Zagospodarowanie turystyczne Łodzi z 2010 roku [w:] Atlas miasta Łodzi, 
Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2012 rok; 

223. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, Roczna ocena jakości powietrza 
w województwie łódzkim w 2012 r., Łódź 2013 rok; 

224. Wolaniuk A., Plansza XXXVII: Rozwój funkcji metropolitalnych Łodzi [w:] Atlas miasta Łodzi, Łódzkie 
Towarzystwo Naukowe, Łodzi 2002 rok; 

225. Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi, Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-
2020+, Łódź 2014 rok; 
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226. Zarząd Nowego Centrum Łodzi, Prezentacja „Nowe Centrum Łodzi. 100 ha w sercu miasta”, Łódź 
2014 rok; 

227. Zarząd Województwa Łódzkiego, Program Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego 2012, Łódź 
2012 rok; 

228. Zarząd Województwa Łódzkiego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 
2014–2020, Projekt-Wersja 4.0, Łódź 2014 rok; 

229. Zgromadzenie Generalne UNESCO, Rekomendacja o Historycznym Krajobrazie Miejskim (Historic 
Urban Landscape Recommendation – Rekomendacja HUL), Paryż 2011 rok; 

230. Ziobrowski Z., Urbanistyczne wymiary miast, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2012 rok; 

231. Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), Raport Colliers International, Sektor 
nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2014, Warszawa 2014 rok. 

Uchwały 

1. Uchwała Nr XXI/81/90 Rady Narodowej Miasta Łodzi z dnia 29 stycznia 1990 roku w sprawie 
zaliczenia dróg do kategorii lokalnych miejskich i gminnych na terenie województwa łódzkiego; 

2. Uchwała Nr LVII/491/93 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 2 czerwca 1993 roku w sprawie 
zatwierdzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi; 

3. Uchwała Nr LI/528/97 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 stycznia 1997 r. w sprawie przyjęcia polityki 
transportowej dla miasta Łodzi; 

4. Uchwała Nr XXXIV/568/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia 
„Uproszczonego lokalnego programu rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich 
oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004 – 2013”; 

5. Uchwała nr LVI/1069/05 Rady Miejskiej w Łodzi z 26 października 2005 r. w sprawie Systemu 
Informacji Miejskiej w Łodzi; 

6. Uchwała Nr XL/380/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia zmiany 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zgierza; 

7. Uchwała Nr IX/155/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia 
programu pn. „Strategia rozwoju klastra w Łodzi na lata 2007-2015”; 

8. Uchwała Nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie Narodowego Programu 
Zdrowia na lata 2007-2015; 

9. Uchwała Nr XII/199/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na realizację projektu pn. „Rewitalizacja EC1 i jej adaptacja na cele kulturalne i artystyczne” 
finansowanego z mechanizmu skierowanego do regionów o najmniejszej szacowanej alokacji 
per capita w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) 2007-2013; 

10. Uchwała nr XLIV/876/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcie 
„Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Łodzi na lata 2007-2013”; 

11. Uchwała Nr LII/996/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Planu 
Gospodarki Odpadami dla Miasta Łodzi – PGO-Łódź”; 

12. Uchwała Nr 581/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie: 
zatwierdzenia „Wojewódzkiego Programu Małej Retencji” wraz z Aneksem i Prognozą 
oddziaływania na środowisko dla województwa łódzkiego; 

13. Uchwała Nr LV/1545/2010 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie 
dostosowania formy prawnej Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 
2010 r. Nr 165, poz. 1359); 

14. Uchwała Nr L/1467/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia; 

15. Uchwała nr LX/1648/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie: 
zmiany Uchwały Nr XLV/524/2002 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 9 lipca 2002 r. 

W
YŁ

OŻ
ENIE

 D
O PUBLIC

ZNEGO W
GLĄ

DU



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI

 

163 

w sprawie uchwalenia „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego” 
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 162, poz. 2241); 

16. Uchwała Nr LV/679/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie 
uchwalenia „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz planu 
zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi” (Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego poz. 4915); 

17. Uchwała Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. w sprawie 
uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi; 

18. Uchwała Nr LXXII/506/10 Rady Gminy Ksawerów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerów 
uchwalonego uchwałą nr XVIII/126/2000 Rady Gminy Ksawerów z dnia 28 kwietnia 2010 r., 
zmienionego uchwałą nr XXXVII/295/05 Rady Gminy Ksawerów z dnia 20 października 2005 r.; 

19. Uchwała Nr XI/139/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia 
„Programu ochrony środowiska dla miasta Łodzi na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-
2018”; 

20. Uchwała Nr XVII/301/11 Rady Miejskiej w Łodzi z 7 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej rejon Parku im. A. Mickiewicza oraz projektowanego Stawu 
Wasiaka; 

21. Uchwała Nr XII/68/2011 Rady Gminy Brójce z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brójce; 

22. Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w prawie przyjęcia Koncepcji 
przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030; 

23. Uchwała Nr XXVII/316/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie 
zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pabianic; 

24. Uchwała nr XLII/821/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia 
„Programu Gospodarczego gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Łodzi” do roku 2033; 

25. Uchwała Nr XXVI/482/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 21 czerwca 2012 r. w sprawie 
wykonania Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012; 

26. Uchwała Nr XLIII/824/12 Rady Miejskiej w Łodzi z 25 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia 
„Strategia zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+”; 

27. Uchwała Nr XLIV/826/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia 
Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2012-
2016; 

28. Uchwała Nr XXIV/232/12 Rady Gminy Andrespol z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrespol 
w rejonie ul. Rokicińskiej/ul. Brzezińskiej; 

29. Uchwała Nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. w prawie przyjęcia Strategii Rozwoju 
Kraju 2020; 

30. Uchwała Nr XV/228/12 Rady Gminy Zgierz z dnia 25 października 2012 r. w sprawie uchwalenia 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz; 

31. Uchwała Nr LV/1146/13 Rady Miejskiej w Łodzi z 16 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii 
przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+; 

32. Uchwała Nr XXXI/259/2013 Rady Gminy Pabianice z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice; 

33. Uchwała Nr XXXIII/644/13 z dnia 26 lutego 2013 r. Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 
2020. Łódzkie 2020 rok; 
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34. Uchwała Nr XXXI/291/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Rzgów; 

35. Uchwała nr XXXV/680/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie 
przyjęcia Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030; 

36. Uchwała Nr XXXV/689/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie 
programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu 
dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle 
zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych. Nazwa strefy: aglomeracja łódzka. Kod 
strefy: PL1001. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3434), zmieniona uchwałą Nr VIII/90/15 Sejmiku 
Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/689/13 
Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy 
w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego 
i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań 
krótkoterminowych. Nazwa strefy: aglomeracja łódzka. Kod strefy: PL1001 (Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego poz. 2102); 

37. Uchwała Nr LXVI/1415/13 z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego miasta Łodzi; 

38. Uchwała Nr LXVI/1416/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Łodzi”; 

39. Uchwała Nr XLI/312/2013 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 23 września 2013 r. w spawie 
zatwierdzenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Stryków; 

40. Uchwała Nr L/517/13 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 listopada 2013 r. 
w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Aleksandrów Łódzki; 

41. Uchwała Nr XXXVII/224/13 Rady Gminy Nowosolna z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna; 

42. Uchwała Nr LXXX/1683/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej 
na terenie osiedli: Stoki i Dolina Łódki, w rejonie ulic: Brzezińskiej, Listopadowej, Dębowskiego, 
Rysy, Giewont, Telefonicznej, Szczawnickiej i Strążyskiej; 

43. Uchwała Nr CXII/1700/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa; 

44. Uchwała Nr LXXII/1137/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23 września 2014 r. w sprawie 
Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Poznania; 

45. Uchwała Nr 1249/14 z dnia 13 października 2014 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Polityki 
Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”; 

46. Uchwała Nr XCII/2346/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 października 2014 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego m.st. Warszawy; 

47. Uchwała nr XCVI/2002/14 z dnia 22 października 2014 r. Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łodzi na lata 2014–2017; 

48. Uchwała Nr LI/389/14 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 30 października 2014 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Konstantynów Łódzki; 
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49. Uchwała Nr III/41/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Wiliama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima 
i Henryka Sienkiewicza; 

50. Uchwała Nr XI/211/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia 
Programu Atrakcyjne Przestrzenie Miejskie 2020+; 

51. Uchwała Nr XIV/289/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 lipca 2015 r. stanowisko Rady Miejskiej 
w Łodzi w sprawie modelu rozwoju przestrzennego miasta Łodzi określonego w ramach prac 
nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Łodzi; 

52. Uchwała Nr 107 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju 
Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030”; 

53. Uchwała Nr XXI/483/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia 
Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej; 

54. Uchwała Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia 
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi; 

55. Uchwała Nr XXXI/803/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 czerwca 2016 r.  
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi 
na lata 2009-2020”; 

56. Uchwała Nr XXXV/916/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi; 

57. Uchwała Nr XXXVII/966/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia 
zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów 
budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla miasta Łodzi; 

58. Uchwała Nr XXXIX/1030/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040. 

Ustawy: 

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459); 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.); 

3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.); 

4. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909 
z późn. zm.); 

5. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 250 z późn. zm.); 

6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.); 

7. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 
z późn. zm.); 

8. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 
z późn. zm.); 

9. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 
publiczną (Dz. U. z 2009 Nr 31, poz. 206 z późn. zm.); 

10. Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2120); 

11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.); 

12. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.); 
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13. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze. (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 z późn. zm.); 

14. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1073); 

15. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.); 

16. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1446 z późn. zm.); 

17. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych 
(Dz. U. Nr 166, poz. 1612 z późn. zm.); 

18. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.); 

19. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.); 

20. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.); 

21. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1537 z późn. zm.); 

22. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 
z późn. zm.); 

23. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.); 

24. Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40 
z późn. zm.); 

25. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478 
z późn. zm.); 

26. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.); 

27. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 961); 

28. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.). 

Rozporządzenia: 

1. Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 31 grudnia 1996 r. w sprawie utworzenia Parku 
Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 1996 r. Nr 27, poz. 163); 

2. Rozporządzenie Wojewody Skierniewickiego z dnia 31 grudnia 1996 r. w sprawie utworzenia 
Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (Dz. Urz. Woj. Skierniewickiego z 1996 r. Nr 33, 
poz. 238); 

3. Rozporządzenie Nr 49/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie 
ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów przyrody (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 162, 
poz. 2241); 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422); 

5. Rozporządzenie nr 5/2003 Wojewody Łódzkiego z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia 
planu ochrony Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. 
Nr 231, poz. 2162); 

6. Rozporządzenie nr 6/2003 Wojewody Łódzkiego z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie utworzenia 
obszaru ograniczonego użytkowania dla Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji 
Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek; 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, 
poz. 1233); 
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8. Rozporządzenie Nr 3/2005 Wojewody Łódzkiego z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie programu 
ochrony powietrza dla aglomeracji łódzkiej (Dz. Urz. Nr 101, poz. 1004); 

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych 
i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne 
na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzenie map akustycznych 
oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi mapami (Dz. U. z 2007 r., Nr 1, poz. 8); 

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.); 

11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie 
wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji 
lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 8, poz. 31); 

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy 
regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 878); 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800); 

14. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie uznania 
za pomnik historii „Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego”. 

Dane: 

1. Dane Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta Urzędu Miasta Łodzi; 

2. Dane Dalkia Łódź SA; 

3. Dane firmy „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta” Sp. z o.o.; 

4. Dane Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej 
Akademii Nauk; 

5. Dane Komendy Miejskiej Policji w Łodzi (pismo znak P-0151/252/2014 z dnia 27 marca 2014 roku); 

6. Dane ewidencyjne Łódzkiego Ośrodka Geodezyjnego; 

7. Dane Miejskiego Konserwatora Zabytków w Łodzi; 

8. Dane MPK Łódź Sp. z o.o.; 

9. Dane PGNiG – Mazowiecki Oddział Handlowy w Warszawie, Biuro Handlowe – Region Łódzki 
z 2.07.2014 r.; 

10. Dane PKP Polskie Linie Kolejowe SA; 

11. Dane Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w Łodzi; 

12. Dane Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Wydział Geologii i Koncesji Geologicznych 
w Departamencie Rolnictwa i Ochrony Środowiska; 

13. Dane Urzędu Miasta Łodzi; 

14. Dane Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki; 

15. Dane Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi; 

16. Dane Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi (przekazane mailem w dniach: 6 marca 2014 roku, 
11 marca 2014 roku i 7 kwietnia 2014 roku); 

17. Dane Wydziału Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi; 

18. Dane Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi; 

19. Dane z ewidencji gruntów i budynków, Łódzki Ośrodek Geodezji; 

20. Dane z Ewidencji Ludności; 

21. Dane z Oceny systemu komunikacji tramwajowej i autobusowej 2011 rok – MPK Łódź Sp. z o.o.; 

22. Dane Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi; 
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23. Dane Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi; 

24. Dane Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi dla Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej za 2013 rok; 

25. Dane Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej za 2014 rok 
(pismo znak TT.T – 504 – 04/15 z dnia 4 września 2015 roku); 

26. Dane Zarządu Dróg i Transportu; 

27. Dane Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi. 

Netografia: 

1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pomoc Unijna, 
http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna; 

2. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, http://www.ahe.lodz.pl/; 

3. Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów, http://www.amuz.lodz.pl; 

4. Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat; 

5. Baza Danych o zawartości polskich czasopism technicznych, 
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-LOD6-0020-0014; 

6. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, http://bip.uml.lodz.pl/; 

7. Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi, Atrakcje turystyczne, 
http://pl.cit.lodz.pl/kategoria/obiekty/atrakcje-turystyczne; 

8. Geoportal Województwa Łódzkiego, http://geoportal.lodzkie.pl/imap/; 

9. Główny Urząd Statystyczny, Baza Demografia, 
http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx; 

10. Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/; 

11. ICSC, www.icsc.org; 

12. Jones Lang LaSalle, www.magazyny.pl; 

13. Łódzka Kolej Aglomeracyjna, mapa połączeń, https://lka.lodzkie.pl/mapa-polaczen/; 

14. Łódź Hipisterem Miast, Zapomniane łódzkie cmentarze – cz. 2, 
http://lodzhipsteremmiast.wordpress.com/2012/11/04/zapomniane-lodzkie-cmentarze2; 

15. Manufaktura, www.manufaktura.com; 

16. Mapa Akustyczna Łodzi, http://www.akustyczna.mapa.lodz.pl/mapa/; 

17. Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego opracowane przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, 
http://www.isok.gov.pl/pl/mapy-zagrozenia-powodziowego-i-mapy-ryzyka-powodziowego, 
https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpMZP; 

18. Mia100 kamienic, http://mia100kamienic.lodz.pl/; 

19. Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Spółka z o.o., www.zoo.lodz.pl; 

20. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, http://mib.gov.pl/2-TENT.htm; 

21. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, I.2020. Horyzont 2020, www.nauka.gov.pl/horyzont-
2020/; 

22. Młodzi w Łodzi, Uczelnie niepubliczne, https://mlodziwlodzi.pl/studia-w-lodzi/szkoly-
wyzsze/uczelnie-niepubliczne/; 

23. MPK Łódź Sp. z o.o., http://www.mpk.lodz.pl/; 

24. Narodowy Instytut Dziedzictwa, Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe, kulturowe, 
http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/; 

25. Oferty sprzedaży nieruchomości Miasta Łódź (z dnia 3 listopada 2014 roku), 
http://www.uml.lodz.pl/miasto/oferty_sprzedazy_nieruchomosci_miasta_lodzi; 

26. Opieka i Ochrona nad Zabytkami miasta Łodzi, Dotacje, 
http://www.ochrona.zabytki.lodz.pl/page/index.php?str=24; 
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27. Państwowa Służba Hydrograficzna, http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/; 

28. Państwowy Instytut Geologiczny, 
http://m.bazagis.pgi.gov.pl/cbdg/#/main?config=data%2Fdzie_hydrogeologia.json; 

29. Politechnika Łódzka, http://www.p.lodz.pl; 

30. Polska Rada Centrów Handlowych, Katalog Centrów Handlowych, 
http://www.prch.org.pl/katalog-ch; 

31. Polski Komitet ds. UNESCO, Kryteria wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa, 
http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/swiatowe-dziedzictwo/kryteria/; 

32. Polski Związek Działkowców, Lista ogrodów w Łodzi, http://lodz.pzd.pl/ogrody.aspx; 

33. Portal Funduszy Europejskich, 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/slownik/strony/europejskifunduszrozwojuregionalnego(e
frr).aspx; 

34. Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, http://lodz.praca.gov.pl/statystyki-biezace/;  

35. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, http://www.radaopwim.gov.pl/article_details/1/misja-
rady/; 

36. ReFotografie. Zdjęcia wczoraj i dziś, www.refotografie.blogspot.com; 

37. Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, https://rpwdl.csioz.gov.pl/; 

38. Remanent miasta, http://www.mpu.lodz.pl/page/file.php?id=219; 

39. Rowerowa Łódź, mapa, http://gis2.mapa.lodz.pl/RowerowaLodz; 

40. S&P Global, Market Intelligence, www.standardandpoors.com/ratingsdirect; 

41. Społeczna Akademia Nauk, http://www.san.edu.pl; 

42. Szlaki Turystyczne w Polsce, Województwo łódzkie, http://szlaki.pttk.pl/lodzkie/lodzkie.html; 

43. Turystyczna Łódź, Łódź Turystyka biznesowa, 
http://www.turystyczna.lodz.pl/data/other/katalog_biznesowy_mini_ok.pdf; 

44. Turystyczne Łódź, hotele, http://www.turystyczna.lodz.pl/page/35,hotele.html; 

45. Turystyczne Łódź, szlaki turystyczne, http://www.turystyczna.lodz.pl/page/80,szlaki-
turystyczne.html; 

46. Turystyka kulturowa, http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/401/380; 

47. Uniwersytet Łódzki, http://www.uni.lodz.pl; 

48. Wrower, http://wrower.pl/miasto/dlugosc-sciezek-rowerowych-w-polskich-miastach; 

49. Wymogi wobec Lokalnych Programów Rewitalizacji pod kątem ich zgodności z wymogami ZPORR, 
http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/ZPORR/Konkursy/wymogi_lpr.pdf;  

50. Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności, http://wsinf.edu.pl/o-nas; 

51. Zarząd Dróg i Transportu, Strefa Parkowania, 
http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Strefa_parkowania/58; 

52. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, http://www.zporr.garr.pl. 

Inne: 

1. Badania ankietowe obrazujące subiektywną ocenę jakości warunków zamieszkania, 
przeprowadzone w 2012 roku na reprezentacyjnej próbie 1000 mieszkańców Łodzi przez 
socjologów z Uniwersytetu Łódzkiego; 

2. Dane z Ewidencji Ludności; 

3. Decyzja nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ustalenia terenów, przez które 
przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych. (Dz. Urz. MR z 2014 r. poz. 25 z późn. zm.); 

4. Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego 
planu urządzenia lasu dla lasów komunalnych miasta Łodzi. Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej 
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Oddział w Brzegu, 2002 rok, Plan Urządzenia Lasu na okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2012 r., 
Brzeg; 

5. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. UE. L. z 2000 r. 
Nr 327); 

6. Decyzja Nr 42/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie ustalenia 
terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej; 

7. Europejska Konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego (poprawiona) sporządzona 
w La Valetta dnia 16 stycznia 1992 roku; 

8. Europejska Konwencja Krajobrazowa, Florencja, 20 października 2000 roku;  

9. Leśnictwo Miejskie Łódź, dane na podstawie inwentaryzacji stanu lasów, stan na styczeń 2017 r.; 

10. Nasza przyjazna przestrzeń – projekt współfinansowany przez MPiPS w ramach Rządowego 
Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020. – materiał 
przekazany na spotkaniu z przedstawicielami organizacji pozarządowych w sprawie uwzględnienia 
potrzeb osób starszych w planowaniu przestrzennym miasta, w dniu 14 lipca 2014 roku; 

11. Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 21 września 2015 roku 
w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych 
województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2015 roku 
(Dz. Urz. MRiRW z 2015. Poz. 77; 

12. Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 21 września 2015 r. 
w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym 
w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie 
rolnym w kraju w 2015 r. (Dz. Urz. MRiRW z 2015 r. poz. 77); 

13. Ogólny plan zabudowania miasta z 1931 roku; 

14. Ogólny plan zabudowania miasta z 1935 roku; 

15. Ogólny plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi na okres do 1980 roku (zatwierdzony 
w 1961 roku); 

16. Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Łodzi z 1949 roku; 

17. Porozumienie Wojewody Łódzkiego i Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie 
powierzenia Miastu Łódź prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody 
Łódzkiego, realizowanych przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zawarte 
pomiędzy: Wojewodą Łódzkim Jolantą Chełmińską, a Miastem Łódź, reprezentowanym przez 
Prezydenta Miasta Łodzi Hannę Zdanowską (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 20 stycznia 2012 r., 
poz. 190); 

18. Program ogólnego planu zabudowania miasta Łodzi z 1946 roku; 

19. Szkicowy plan regulacji wojewódzkiego miasta Łodzi z 1927 roku; 

20. Wykaz obiektów Ryszarda Bonisławskiego według mapy R. Luthera; 

21. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 września 2009 r., Sygn. Akt P33/07; 

22. Zarządzenie Nr 118 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 15 czerwca 
1964 roku w sprawie wskaźników wykorzystywania terenów zainwestowania miejskiego; 

23. Zarządzenie Nr 5949/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2014 r. zmieniające 
zarządzenie w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi; 

24. Zarządzenie Nr 766/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2015 r. zmieniające 
zarządzenie w sprawie przygotowania projektów inwestycyjnych ubiegających 
się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w okresie programowania 2014-2020; 

25. Zarządzenie Nr 7421/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniające 
zarządzenie w sprawie przygotowania projektów inwestycyjnych ubiegających 
się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w okresie programowania 2014-2020; 
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26. Zarządzenie Nr 1577/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniające 
zarządzenie w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi; 

27. Zarządzenie Nr 3156/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie 
ustalenia harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 
miasta Łodzi na lata 2016-2020; 

28. Zarządzenie Nr 1464/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie 
ustalenia harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 
miasta Łodzi na lata 2019-2024+, zmienione zarządzeniem Nr 3718/VIII/20 z dnia 1 kwietnia 
2020 r. oraz zarządzeniem Nr 4678/VIII/20 z dnia 23 lipca 2020 r.; 

29. Zarządzenie Nr 4216/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniające 
zarządzenie w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi. 

SPIS RYSUNKÓW: 

Rysunek 1 Wariantowe modele rozwoju przestrzennego miasta ................................................................................... 7 
Rysunek 2 Zestawienie istniejącej zabudowy i terenów inwestycyjnych wskazanych w Studium 2010 .... 7 
Rysunek 3 Model A rozwoju przestrzennego miasta ............................................................................................................ 8 
Rysunek 4 Model B rozwoju przestrzennego miasta ............................................................................................................ 9 
Rysunek 5 Model C rozwoju przestrzennego miasta ......................................................................................................... 11 
Rysunek 6 Model Zagrożeniowy rozwoju przestrzennego miasta .............................................................................. 12 
Rysunek 7 Rozmieszczenie wynikowe aktywności: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, Zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna, Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, 
Handel osiedlowy – procedura mieszana K0,3 F0 D1, iteracja 16 .................................................................... 15 

Rysunek 8 Rozmieszczenie wynikowe aktywności: Zabudowa produkcyjna, Zabudowa przemysłowo-
usługowa, Logistyka, Biura – procedura mieszana K0,3 F0 D1, iteracja 16 ................................................. 15 

Rysunek 9 Miejscowości w granicach jednostki osadniczej miasto Łódź ................................................................. 19 
Rysunek 10 Strefa zurbanizowana zwarta .............................................................................................................................. 20 
Rysunek 11 Granice obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ............... 20 
Rysunek 12 Prognozowana liczba ludności do 2030 roku .............................................................................................. 21 
Rysunek 13 Zestawienie podstawowych wskaźników mieszkaniowych w Łodzi i innych miastach Polski

.............................................................................................................................................................................................................. 21 
Rysunek 14 Powierzchnia użytkowa mieszkań w 2000, 2014 i 2030 roku ............................................................ 22 
Rysunek 15 Scenariusze rozwoju zabudowy w Strefie Wielkomiejskiej .................................................................. 23 
Rysunek 16 Zależność między wydatkami miasta na uzbrojenie terenów inwestycyjnych a dochodami 

możliwymi do uzyskania z tytułu podatku od nieruchomości na przykładzie terenu o powierzchni 
100 ha .............................................................................................................................................................................................. 35 

Rysunek 17 Obszar zabudowy śródmiejskiej ......................................................................................................................... 43 
Rysunek 18 Obszary dopuszczalnej lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000 m2 ........................................................................................................................................................................................... 71 
Rysunek 19 Obszary o wysokich walorach przyrodniczych wymagające ochrony ............................................. 78 
Rysunek 20 Obszary zagrożeń powodziowych ..................................................................................................................... 81 
Rysunek 21 Krajobrazy i obiekty charakterystyczne ......................................................................................................... 85 
Rysunek 22 Elementy kompozycyjne w ochronie i kształtowaniu wartości widokowych ............................... 87 
Rysunek 23 Ochrona i kształtowanie wysokości nowej zabudowy z uwzględnieniem widoków głównych 

motywów sylwety miasta ....................................................................................................................................................... 88 
Rysunek 24 Proponowane obszary parków kulturowych ................................................................................................ 92 
Rysunek 25 Strefy ochrony konserwatorskiej i archeologicznej .................................................................................. 93 
Rysunek 26 Obszary rekomendowane do objęcia miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego, jako narzędzia ochrony dziedzictwa kulturowego ................................................................. 98 
Rysunek 27 Tereny inwestycyjne na dawnych terenach przemysłowych (stan na 1 marca 2017 r.) ..... 100 
Rysunek 28 Dotępność do terenów zieleni oraz centra lokalne jednostek mieszkaniowych ..................... 106 
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Rysunek 29 Połączenie centralnych terenów miasta z „ringiem autostradowym” ........................................... 110 
Rysunek 30 Zasada kształtowania układu ulic w OWRSW .......................................................................................... 111 
Rysunek 31 Zasada rozkładu ruchu komunikacyjnego .................................................................................................. 112 
Rysunek 32 Schemat układu ulic w strefie centralnej ..................................................................................................... 114 
Rysunek 33 Proponowany, docelowy układ sieci tramwajowej ................................................................................. 116 
Rysunek 34 Powierzchnie ograniczające wysokość zabudowy i obiektów naturalnych w rejonie lotniska

........................................................................................................................................................................................................... 119 
Rysunek 35 Obszary, na których możliwe jest rozmieszczenie urządzeń wytwarzających energię 

z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW ..................................................................... 129 
Rysunek 36 Obszary wskazane do przekształceń ............................................................................................................ 134 
Rysunek 37 Obszary reurbanizacji w Strefie Wielkomiejskiej i jej otoczeniu (stan na 1 marca 2017 r.)140 
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Tabela 3 Szanse i ryzyka Modelu C .............................................................................................................................................. 11 
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Tabela 5 Zestawienie modeli rozwoju przestrzennego miasta...................................................................................... 16 
Tabela 6 Zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową w perspektywie do 2030 roku wynikające 

ze standardów mieszkaniowych i uwzględniające prognozy demograficzne – wariant I i II ................. 22 
Tabela 7 Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową wyrażone w ilości 

powierzchni użytkowej ............................................................................................................................................................ 22 
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powierzchni użytkowej ............................................................................................................................................................ 26 
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demograficzne ............................................................................................................................................................................. 29 

Tabela 11 Zapotrzebowanie na nowe hotele w perspektywie do 2030 roku uwzględniające wzrost 
dotychczasowego tempa realizacji obiektów tego typu .......................................................................................... 29 

Tabela 12 Zapotrzebowanie na nowe budynki handlowo-usługowe w perspektywie do 2030 roku 
wynikające z dotychczasowego tempa realizacji obiektów tego typu.............................................................. 30 

Tabela 13 Całkowite zapotrzebowania na tereny usługowe ......................................................................................... 30 
Tabela 14 Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę ............................................................................................. 31 
Tabela 15 Powierzchnia terenów rozwojowych ................................................................................................................... 32 
Tabela 16 Wydatki na drogi i komunikację w latach 2006-2015 ................................................................................. 33 
Tabela 17 Wydatki miasta Łodzi na infrastrukturę społeczną w latach 2006-2015 .......................................... 34 
Tabela 18 Dopuszczalny zakres przekształceń w strefach ochrony konserwatorskich: A, B i C. ................ 95 
Tabela 19 Parametry kształtowania dostępności do terenów zieleni..................................................................... 104 
Tabela 20 Wskaźniki parkowania .............................................................................................................................................. 122 
Tabela 21 Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną .................................................................................. 124 
Tabela 22 Udział jednostek funkcjonalno-przestrzennych w ogólnej powierzchni miasta .......................... 146 

 SPIS SCHEMATÓW zamieszczonych w tekście (1:75000): 

1k. Projektowana struktura przestrzenna 

2k. Jednostki funkcjonalno-przestrzenne – Strefa Wielkomiejska, wielofunkcyjna 

3k. Jednostki funkcjonalno-przestrzenne – tereny zabudowy wielofunkcyjnej 

4k. Jednostki funkcjonalno-przestrzenne – tereny zabudowy mieszkaniowej 
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5k. Jednostki funkcjonalno-przestrzenne – tereny zabudowy usługowej 

6k. Jednostki funkcjonalno-przestrzenne – tereny aktywności gospodarczej 

7k. Jednostki funkcjonalno-przestrzenne – tereny wyłączone spod zabudowy 

8k. System powiązań terenów zawierających przestrzenie publiczne 

9k. Docelowy system transportu zbiorowego (1:80000) 

10k. Docelowy system połączeń rowerowych opracowany na podstawie materiałów ZDiT i ZIM133 

11k. System wodociągowo-kanalizacyjny 

12k. System elektroenergetyczny 

13k. Obszary, dla których gmina sporządza lub zamierza sporządzić plany miejscowe, w tym obszary 

obowiązkowego sporządzania planów 

14k. Obszary priorytetowych działań miejskich 

15k. Priorytetowe inwestycje w zakresie transportu w perspektywie roku 2030 (1:80000) 

16k. Priorytetowe inwestycje w zakresie transportu w perspektywie roku 2050 (1:80000) 

SPIS MAP KIERUNKÓW: 

 „Kierunki – jednostki funkcjonalno-przestrzenne” – załącznik Nr 13 do uchwały (1:15000) 

 „Kierunki – środowisko przyrodnicze” – załącznik Nr 14 do uchwały (1:50000) 

 „Kierunki – dziedzictwo kulturowe, zabytki oraz dobra kultury współczesnej” – załącznik Nr 15 
do uchwały (1:50000) 

 „Kierunki – przestrzenie publiczne w Strefie Wielkomiejskiej” – załącznik Nr 15a do uchwały 
(1:15000)134 

 „Kierunki – przestrzenie publiczne – projektowane drogi” – załącznik Nr 15b do uchwały 
(1:15000)135 

 „Kierunki – docelowy system transportowy: sieć drogowo-uliczna, kolejowa i transportowa” – 
załącznik Nr 16 do uchwały (1:60000) 

                                                                    
133 Schemat jest pochodną dokumentacji „Strategii rozwoju sieci dróg rowerowych na lata 2015-2020+”, która jest wynikiem konsultacji 

społecznych przeprowadzonych zgodnie z Zarządzeniem nr 7177/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 września 2014 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Strategii rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi na lata 2015-2020+”, 
w szczególności ustaleń ze spotkań warsztatowych w dniach 25 i 26 października 2014 roku. 

134 Załącznik Nr 15a wprowadzony uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. 
135 Załącznik Nr 15b wprowadzony uchwałą Nr ………………. Rady Miejskiej w Łodzi z dnia ……………….. r. 
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