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PROTOKÓŁ 

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi 
w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Marszałka 
Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Targowej, Fabrycznej, Edwarda 
Abramowskiego i Henryka Sienkiewicza. 

Protokół został sporządzony w dniu 1 marca 2021 r., w Miejskiej Pracowni 

Urbanistycznej w Łodzi, przez mgr inż. Dorotę Staręgę - Asystenta 

w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi. 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), w dniu 26 

lutego 2020 r. przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami 

przyjętymi w projekcie m1eJscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei 

Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Targowej, Fabrycznej, Edwarda 

Abramowskiego i Henryka Sienkiewicza. 

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Dyskusję otworzył dr inż. arch. Robert Warsza - Dyrektor Miejskiej

Pracowni Urbanistycznej w Łodzi. Na wstępie poinformował o potrzebie 

nagrywania jej przebiegu w celu sporządzenia protokołu, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. Następnie projektant planu -

mgr inż. Dorota Staręga krótko omówiła powody, dla których 

przystąpiono do sporządzania planu miejscowego dla przedmiotowego 

obszaru oraz zaprezentowała przyjęte w projekcie planu rozwiązania. 

li. Głos w dyskusji zabrali:

Pan  - ROD „Sielanka" poprosił o wyświetlenie slajdu 

z przedstawionymi terenami zielonymi oraz zapytał czy jedynie obszary 

oznaczone kolorem ciemnozielonym zostały wyłączone spod zabudowy. 

Pani Dorota Staręga wyjaśniła, że wszystkie obszary oznaczone kolorem 

zielonym zostały wyłączone spod zabudowy. Dodała, że kolor jasnozielony 

oznacza tereny przeznaczone w projekcie płanu pod zieleń, a kolorem 

ciemnozielonym oznaczone zostały strefy ochrony zieleni w terenach 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. 

Pan  przeszedł do omówienia sytuacji ROD „Sielanka", 

leżącego przy ul. Sienkiewicza 98 i ciągnącego się do ul. Kilińskiego. 

Zwrócił uwagę, że zakończony jest stacją benzynową, co jego zdaniem nie 

zostało ujęte w projekcie planu. Poinformował, że złożono kilkadziesiąt 
































