
Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 1416/18 
Zarządu Województwa Łódzkiego 
z dnia 23 października 2018 r. 
 

 

Uzasadnienie 
(art.42 pkt 2 ustawy z dnia 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) 
 

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego o podjęciu przez Sejmik Województwa 

Łódzkiego uchwały Nr IV/42/15 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia  do 

sporządzenia projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego 

oraz projektu planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego 

Łodzi ukazało się w prasie ogólnopolskiej - „Gazecie Wyborczej” w dniu 3 lutego 2015 oraz 

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (od 13 lutego 

2015 r.). 

Dnia 2 lutego 2015 r. obwieszczenie zostało również wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (do dnia 03.05.2015 r.). 

Ponadto wysłano pisemne prośby o przesyłanie wniosków do 6 wojewodów województw 

sąsiednich, 6 marszałków województw sąsiednich, 58 gmin oraz 17 powiatów graniczących z 

województwem łódzkim, Wojewody Łódzkiego, 21 powiatów województwa łódzkiego, 177 

gmin z obszaru województwa łódzkiego (w tym 3 gmin miejskich będących na prawach 

powiatów grodzkich), 62 instytucji branżowych i stowarzyszeń oraz 15 departamentów 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. 

Wnioski składane miały być w formie pisemnej i graficznej w terminie trzech miesięcy od daty 

ukazania się obwieszczenia w prasie oraz otrzymania zawiadomienia, na adres Biura 

Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi. 

 

Ogółem na zawiadomienie odpowiedziało 136 organów i instytucji opiniujących 

i uzgadniających oraz  osób prywatnych, z czego 105 zgłosiło wnioski. 

W ramach 888 zarejestrowanych wniosków – 20 zostało zgłoszonych przez osoby prywatne 

lub grupy mieszkańców (6 oddzielnych pism z wnioskami zgłoszonymi w terminie). 

Uwagi i wnioski Zarząd Województwa Łódzkiego rozpatrzył na posiedzeniu w dniu 15 

czerwca 2015 r., kiedy to podjął uchwałę Nr 635/15 w sprawie kwalifikacji wniosków i uwag 

zgłoszonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego 

oraz projektu planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego 

Łodzi. 

Z 20 uwag i wniosków, 9 Zarząd Województwa Łódzkiego rozpatrzył pozytywnie, 

10 negatywnie, a 1 pozostawił do dalszych analiz.  

Wnioski nieuwzględnione dotyczyły: 

 wprowadzenia zakazu lokalizowania inwestycji przemysłowych i usługowych 

o negatywnym oddziaływaniu na środowisko na terenach niezurbanizowanych lub 

z funkcją mieszkaniową (wysypiska, spalarnie, schroniska dla zwierząt) – 



wprowadzenie przedmiotowych zakazów nie należy do kompetencji samorządu 

województwa, 

 zmiany przebiegu planowanej linii elektroenergetycznej 400kV w miejscowości 

Wiączyń Dolny w gm. Nowosolna – przebieg linii jest orientacyjny, a jego uściślenie 

będzie możliwe po zakończeniu prac projektowych, 

 ustanowienia terenów Woli Branickiej i jej okolic w gminie Zgierz jako uzdrowiska 

z wykorzystaniem znajdujących się tu wód geotermalnych – decyzja Ministra Zdrowia 

o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz 

operat uzdrowiskowy przesłany przez Gminę Zgierz dla obszaru ochrony 

uzdrowiskowej „Rogóźno” w powiecie zgierskim nie uwzględniają miejscowości Wola 

Branicka, 

 poszerzenia pasma turystycznego rzeki Bzury na tereny powiatu zgierskiego – 

rozszerzenie pasma turystycznego rzeki Bzury jest niezgodne z zapisami SRWŁ 

2020, podczas gdy zgodnie z zapisami art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 

ze zmianami) w planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia 

się ustalenia strategii rozwoju województwa, 

 przeciwdziałania możliwości powstania uciążliwości ze względu na pracę 

wentylatorów w  zakładzie produkcji alkoholi w Woli Branickiej – lokalny charakter 

wniosku. 

Do dalszej analizy wskazano propozycję budowy obwodnicy miejscowości Bolimów w ciągu 

drogi wojewódzkiej Nr 705. Podczas prac nad projektem planu wniosek ten został 

nieuwzględniony. Badania natężenia ruchu nie wykazały zasadności realizacji obwodnicy. 

Ponadto w 2017 r. zakończyła się rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku 

Bolimowska Wieś – Skierniewice. 

 

Udział społeczeństwa nastąpił również na etapie konsultacji społecznych projektu Planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz planu zagospodarowania 

przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi. 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego o przyjęciu przez Zarząd Województwa 

Łódzkiego projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz 

projektu planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi 

wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu konsultacji społecznych 

ukazało się w prasie regionalnej (Dziennik Łódzki) 15 maja 2018 r.  

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych pojawiło się także: 10 maja 2018 r. na stronach: 

www.bip.lodzkie.pl (zakładka konsultacje społeczne), www.lodzkie.pl (zakładka aktualności) 

i www.bppwl.lodzkie.pl (zakładka aktualności – konsultacje społeczne). 

Uwagi i wnioski dotyczące udostępnionych dokumentów można było składać w terminie 21 

dni (tj. do 02 lipca 2018 r.) w formie:  

 pisemnej wg załączonego formularza, na adres: Biuro Planowania Przestrzennego 

Województwa Łódzkiego w Łodzi, 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3,  

 ustnie do protokołu w siedzibie BPPWŁ w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 

 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wg załączonego formularza, bez 

konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-

mail: sekretariat@bppwl.lodzkie.pl. 

http://www.bip.lodzkie.pl/
http://www.lodzkie.pl/
http://www.bppwl.lodzkie.pl/


Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków był Zarząd 

Województwa Łódzkiego. 

Publicznie udostępniono:  

 projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz planu 

zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi – tom I,  

 projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz planu 

zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi – tom 

II, 

 projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz planu 

zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi – tom 

III, 

 Prognoza oddziaływania na środowisko,  

 formularz do zgłaszania uwag,  

 załączniki graficzne w wysokiej rozdzielczości (32 mapy). 

W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych wnioski złożyły 2 osoby fizyczne.  

 

Uwagi i wnioski złożone w trakcie konsultacji społecznych Zarząd Województwa Łódzkiego 

rozpatrzył na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2018 r., kiedy to podjął uchwałę Nr 1010/18 

w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z przebiegu opiniowania, uzgadniania i konsultacji 

społecznych projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz 

planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi wraz 

z Prognozą oddziaływania na środowisko”. 

Spośród 2 uwag nie uwzględniono 1 wniosku o wprowadzenie zakazu odwadniania złóż 

w niżej wymienionych kopalniach ze względu na położenie miasta Pajęczno pomiędzy 

oddziaływaniem leja depresyjnego kopalni Szczerców, Bełchatów, a kopalni kamienia 

wapiennego Pajęczno, Makowiska-Pajęczno i Dylów Rządowy oraz znajdującego się ujęcia 

wody dla miasta Pajęczno - „Plan…” nie jest dokumentem, który wprowadza zakazy 

we wnioskowanym zakresie. Koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny 

i związane z tym zakazy oraz ograniczenia, w tym dotyczące odwodnienia złoża, są 

wydawane przez właściwy organ administracji geologicznej. 

Uwzględniono natomiast 2 uwagi dotyczące korekty Prognozy oddziaływania na środowisko. 

 


