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Podsumowanie  
 (art. 55 ust. 3  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) 

 
 

WPROWADZENIE  

Obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu 

Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz planu 

zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi wynika 

z art. 46 pkt 1 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. 2017 r., poz. 1405 ze zmianami).  

Jest to również obowiązek wynikający z Dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na 

środowisko (Dz. Urz. WE L 197 z 21.07.2001, str. 30; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 157) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji 

dotyczących środowiska i uchylającej dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz. Urz. WE L 41 

z 14.02.2003, str. 26; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 15, t. 7, str. 375) 

i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. 

przewidującej udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów 

i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału 

społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG 

i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 156 z 25.06.2003, str. 17; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 15, t. 7, str. 466).  

 

W myśl przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

strategiczna ocena oddziaływania na środowisko objęła:   

- sporządzenie Prognozy oddziaływania na środowisko (dalej: Prognozy) do projektu Planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego (dalej: Planu…) oraz planu  

zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi (dalej: 

PZP MOF Łodzi) po wcześniejszym uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska w Łodzi i Łódzkim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym 

zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie, 

- uzyskanie wymaganych ustawą opinii, 

- zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego celem jest 

umożliwienie złożenia uwag i wniosków do projektu Planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa łódzkiego oraz planu  zagospodarowania przestrzennego 

miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi (ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania 

projektów dokumentów, informacja o udostępnieniu projektu dokumentów oraz sposobie 

składania wniosków i uwag).  



Niniejsze podsumowanie zawiera:  

1. Uzasadnienia wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań 

alternatywnych. 

2. Ustalenia zawarte w Prognozie i sposób ich wzięcia pod uwagę oraz zakres ich 

uwzględnienia. 

3. Opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 ww. ustawy. 

4. Zgłoszone uwagi i wnioski. 

5. Informacje nt. postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

6. Propozycje metod i częstotliwości przeprowadzenia monitoringu skutków realizacji 

postanowień dokumentu. 

 

 

1. UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU 

DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH 

 
1) Metodyka opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa nie 

zakłada konieczności formułowania dokumentu alternatywnego. Alternatywą byłby tzw. 

wariant zerowy czyli nie podejmowanie prac nad planem województwa. Konsekwencją 

byłoby dalsze obowiązywanie Planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

łódzkiego, przyjętego Uchwałą Nr XLV/524/2002 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 

9 lipca 2002 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2002 r. Nr 249 poz. 3166) 

zmienioną Uchwałą Nr LX/1648/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 

2010 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2010 r. Nr 367 poz. 3485). 

Ze względu na przyjęcie po 2010 r. kluczowych dokumentów strategicznych szczebla 

krajowego (Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 20301), czy Strategii na 

rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. (SOR)2, oraz 

szczebla regionalnego (Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 20203) niektóre zapisy 

Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego, przyjętego Uchwałą 

Nr XLV/524/2002 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 9 lipca 2002 r. (Dziennik 

Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2002 r. Nr 249 poz. 3166) zmienioną Uchwałą 

Nr LX/1648/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010 r. (Dziennik 

Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2010 r. Nr 367 poz. 3485), nie są już spójne 

z przyjętą polityką na poziomie krajowym i regionalnym. W przypadku braku realizacji 

nowego Planu… oraz PZP MOF Łodzi problemy środowiskowe, skonkretyzowane 

w ramach celów szczegółowych oraz w obszarach funkcjonalnych, w tym 

przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, nie zostaną rozwiązane. Ponadto, nie zostaną 

wprowadzone sformułowane zasady zagospodarowania przestrzennego. Brak aktualnego 

Planu… oraz PZP MOF Łodzi skomplikuje również właściwe kierowanie środków 

finansowych oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych zawartych w „Planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” i w „Planie gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Wisły”. Przewiduje się, że nagromadzenie niekorzystnych 

dla środowiska procesów bądź zjawisk może nastąpić w Miejskim Obszarze 

Funkcjonalnym Łodzi, Zagłębiu Górniczo-Energetycznym Bełchatów – Szczerców – 

Złoczew oraz Obszarze Rozwoju Intensywnego Rolnictwa. 

 

                                                           
1
 Przyjęta przez Radę Ministrów 13 grudnia 2011 r. 

2
 Przyjęta przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. 

3 Przyjęta przez Sejmik Województwa Łódzkiego 26 lutego 2013 r. 



2) Prognoza również nie zawiera opisu rozwiązań alternatywnych, zarówno w odniesieniu do 

zapisów kierunkowych, jak i projektowanych inwestycji. Uznano, bowiem że są to 

rozwiązania optymalne, uwzględniające zasadę zrównoważonego rozwoju. Ważne jest 

jednak, aby dla inwestycji nie posiadających jeszcze określonej terytorializacji warianty 

alternatywne zostały wskazane na etapie dokumentacji projektowej. 

 

 

2. USTALENIA ZAWARTE W PROGNOZIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
DO PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ORAZ PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO ŁODZI 

  

1) Prognoza została opracowana w okresie marzec - maj 2018 r.  przez Biuro Planowania 

Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi. Opracowanie zostało wykonane 

w zakresie określonym ustawą oraz uzgodnieniami dotyczącymi wymaganego zakresu 

i stopnia szczegółowości informacji zawartych w Prognozie dokonanymi z:  

 Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi  

(Pismo z dnia 3 marca 2015 r. znak: WOOŚ-II.411.17.2015.MG2),  

 Łódzkim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Łodzi  

(Pismo z dnia 16 lutego 2015 r. znak: PWIS.NSOZNS.9022.1.30.2015.MF.TK). 

Przy sporządzeniu Prognozy uwzględniono akty powszechnie obowiązującego prawa 

z zakresu środowiska i jego ochrony. 

 

2) Prognoza dotyczy całego województwa łódzkiego i odpowiada obszarowi objętemu 

Planem zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz planem 

zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi. Mając 

jednak na uwadze możliwość oddziaływań wykraczających poza granice województwa, 

prognoza uwzględnia także niektóre powiązania z sąsiednimi województwami w zakresie 

m.in. systemu obszarów chronionych, ciągłości powiązań przyrodniczych, przepływu 

zanieczyszczeń, obszarów zasilania Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, zlewni 

i kontinuum dolin rzecznych oraz projektowanych przedsięwzięć, głównie 

infrastrukturalnych i transportowych, o charakterze liniowym. 

 

3) Analiza przyjętych w Planie… oraz PZP MOF Łodzi działań, w odniesieniu do wszystkich 

aspektów, wskazuje na kompleksowe i komplementarne projektowanie rozwiązań 

rozwojowych w skali województwa, ukierunkowane na uzyskanie optymalnych rezultatów 

w procesie zrównoważonego rozwoju. Realizacja poszczególnych celów polityki 

przestrzennej regionu, z naciskiem na innowacyjność i proekologiczność zakładanych 

rozwiązań, będzie prowadzić do postępu w zakresie społeczno-gospodarczym, 

z jednoczesną dbałością o zachowanie równowagi przyrodniczej i trwałości 

podstawowych procesów przyrodniczych. 

 

4) W Prognozie przeprowadzono analizę istniejącego stanu środowiska (w tym na obszarach 

objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem) obejmującą najbardziej istotne 

zagadnienia z zakresu ochrony środowiska dla wybranych elementów tj.: kopaliny, gleby, 

lasy, krajobraz, stan wód podziemnych i powierzchniowych, jakość powietrza 

atmosferycznego i klimatu akustycznego oraz warunki klimatyczne. Do najistotniejszych 

problemów ochrony środowiska, które ze względu na rodzaj, charakter i zasięg 



oddziaływania, mają kluczowy wpływ na politykę przestrzenną województwa, zaliczono 

m.in. fragmentację środowiska przyrodniczego, niekontrolowaną suburbanizację, 

degradację powierzchni ziemi w wyniku eksploatacji kopalin, degradację 

krajobrazu, deficyt wód powierzchniowych, zagrożenie i ryzyko powodziowe, niską 

jakość powietrza, niekorzystny klimat akustyczny, zagrożenia związane 

z gospodarką odpadami oraz ryzyko wystąpienia poważnych awarii. 

 

5) Prognoza wykazała, że realizacja zapisów Planu… w większości będzie miała 

pozytywny wpływ na środowisko lub nie będzie w znaczący sposób oddziaływań na 

elementy środowiskowe. Wpływ korzystny na większość komponentów środowiska 

charakteryzuje działania przewidziane w ramach celów szczegółowych IV. Region 

o wysokiej jakości środowiska przyrodniczego oraz VII. Region o krajobrazie wysokiej 

jakości. Przewiduje się, że najbardziej możliwym negatywnym wpływem na środowisko 

charakteryzować się będą działania zaplanowane w celach szczegółowych II. Region 

o wysokiej jakości i dostępności infrastruktury transportowej oraz III. Region o wysokiej 

jakości i dostępności infrastruktury technicznej. Celem, w ocenie którego najwyraźniej 

zaznaczył się potencjalny brak wpływu, przy jednoczesnym niewielkim udziale 

oddziaływań pozytywnych, jest cel V. Region łódzki o dobrze zachowanym dziedzictwie 

kulturowym. Jednocześnie działania przewidziane w „Planie…” najbardziej korzystnie 

będą wpływały na dobra materialne, ludzi, krajobraz, zabytki, natomiast najbardziej 

niekorzystnie na komponenty: powierzchnia ziemi i gleby. 

 

6) Analiza oddziaływań wynikających z zapisów PZP MOF Łodzi również wykazała, że 

realizacja działań w większości będzie miała pozytywny wpływ na środowisko lub nie 

będzie w znaczący sposób oddziaływać na elementy środowiska. Celami o najsilniej 

zaznaczających się oddziaływaniach pozytywnych są cel I. Miejski Obszar Funkcjonalny 

o zwartych strukturach funkcjonalno- przestrzennych, ukształtowanych zgodnie 

z wymogami ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju oraz III. Miejski Obszar 

Funkcjonalny spójny wewnętrznie, o wysokiej jakości przestrzeni życia, ukształtowanej 

z poszanowaniem historycznych struktur industrialnych i dbałością o zieloną 

infrastrukturę, ponieważ zakładają działania zrównoważone, ograniczające wykorzystanie 

zasobów środowiska i obejmują swoim zasięgiem tereny już przekształcone. 

Oddziaływania negatywne prognozuje się w celu II związanym z realizacją infrastruktury 

transportowej i technicznej. Natomiast cel IV, związany częściowo z działaniami 

niematerialnymi oraz kształtowaniem funkcji metropolitalnych, w większości pozostanie 

bez znaczącego wpływu na środowisko. Jednocześnie działania przewidziane w „PZP 

MOF Łodzi” najbardziej korzystnie będą wpływały na dobra materialne oraz ludzi, 

natomiast najbardziej niekorzystnie na komponenty: powierzchnia ziemi i gleby. 

 

7) Według Prognozy część analizowanych przedsięwzięć Planu… oraz PZP MOF Łodzi 

prawdopodobnie zostanie zaliczona do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Z uwagi na brak precyzyjnych 

rozstrzygnięć lokalizacyjnych dla znacznej części zamierzeń, szczegółowa ocena ich 

wpływu na środowisko powinna mieć miejsce w ramach procedury oceny oddziaływania 

zgodnie z przepisami odrębnymi. Na podstawie wykonanej oceny zostaną podjęte decyzje 

administracyjne o wariancie realizowanym oraz działaniach kompensujących 

i minimalizujących. Głównie dotyczyć to będzie inwestycji takich jak: budowa dróg 



ekspresowych, autostrady, kolei dużych prędkości, kolei próżniowej, linii 

elektroenergetycznych, rozbudowa dróg wojewódzkich, budowa terminala 

multimodalnego, budowa/przebudowa oczyszczalni ścieków, budowa/rozbudowa sieci 

kanalizacyjnych, budowa linii kolejowej. 

 

8) W Prognozie oceniono oddziaływania skumulowane wynikające z przyjętych działań 

i inwestycji celu publicznego. Ze względu na brak w ocenianym dokumencie dokładnych 

wskazań lokalizacyjnych dla wielu inwestycji trudno ocenić ich wpływ skumulowany. 

Generalnie stwierdzono, iż niekorzystnym wpływem skumulowanym odznaczają się 

działania i inwestycje o charakterze infrastrukturalnym (w tym drogowym), związane 

z eksploatacją surowców mineralnych oraz hydrotechnicznym. Pozytywny wpływy 

skumulowany zanotowano zwłaszcza przy działaniach dotyczących ochrony środowiska 

i krajobrazu. 

 

9) W Prognozie wskazano również rozwiązania służące minimalizacji wpływu na środowisko 

m.in.: przeprowadzanie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko szczegółowo 

i wnikliwie, z odpowiednią analizą wariantową, uwzględniając ochronę środowiska; 

podejmowanie decyzji dotyczących inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem zasad 

ochrony środowiska, tj. w sposób nieszkodliwy lub mało uciążliwy dla terenów 

przyrodniczo cennych; skuteczną egzekucję zapisów decyzji administracyjnych 

i obowiązków wynikających z innych aktów prawnych, w zakresie działań 

kompensacyjnych; prowadzenie wnikliwych inwentaryzacji przyrodniczych 

poprzedzających realizację inwestycji; kierowanie się zasadą zrównoważonego rozwoju 

przy wyborze lokalizacji oraz wariantowania na etapie projektu inwestycji. 

 

 

3. OPINIE WŁAŚCIWYCH ORGANÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 57 I 58 USTAWY 

 

1) Stosownie do wymagań art. 54 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko Marszałek Województwa Łódzkiego skierował 10 maja 2018 r. projekt Planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz planu zagospodarowania 

przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi wraz z Prognozą oddziaływania 

na środowisko do uzgodnienia i zaopiniowania do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Łodzi oraz do zaopiniowania do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego.  

 

2) Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pozytywnie zaopiniował pod 

względem wymagań higienicznych i zdrowotnych projekt Planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa łódzkiego oraz planu zagospodarowania 

przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko postanowieniem znak: 

ŁPWIS.NSOZNS.9022.1.255.2018.MF.SK z dnia 07 czerwca 2018 r. 

 

3) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi odmówił uzgodnienia projektu Planu 

w odniesieniu do obszarów objętych ochroną (rezerwatów przyrody, parków 

krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu i obszarów Natura 2000 - 

postanowienie znak: WPN.610.43.2018.DZi z dnia 11 czerwca 2018 r.  



Równocześnie w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zaopiniował  projekt dokumentu 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (pismo znak: 

WOOŚ.410.139.2018.MGw z dnia 11 czerwca 2018 r.) wnosząc uwagi do projektu 

Planu… dotyczące obszarów tematycznych: infrastruktury technicznej 

(składowiska odpadów, farmy wiatrowe i fotowoltaiczne), ochrony środowiska 

(lasów i zadrzewień śródpolnych, form ochrony przyrody, korytarzy ekologicznych, 

stref ochrony krajobrazu)  i inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym 

oraz do Prognozy dotyczące braku analizy możliwości nieosiągnięcia celów 

środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Odry (Dz.U.2016 r., poz. 1967) i w Planie gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Wisły (Dz.U.2016 r., poz.1911) dla zidentyfikowanych jednolitych 

części wód powierzchniowych oraz jednolitych części wód podziemnych oraz ocen 

oddziaływania zapisów projektu dokumentu na zidentyfikowane Jednolite Części 

Wód Powierzchniowych i Podziemnych.  

 

4) Zweryfikowany projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego 

oraz planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi 

wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko przedstawiono ponownie w lipcu 2018 r. 

do uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi. Wystąpiono 

również o ponowne zaopiniowanie Prognozy oddziaływania na środowisko.  

Postanowieniem znak: WPN.610.43.2018.DZi z dnia 2 sierpnia 2018 r. Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi uzgodnił projekt Planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa łódzkiego oraz planu zagospodarowania 

przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi w odniesieniu do 

obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o ochronie przyrody – rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów 

chronionego krajobrazu i obszarów Natura 2000. 

Równocześnie w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zaopiniował pozytywnie projekt 

dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (pismo znak: 

WOOŚ.410.232.2018.MGw z dnia 02 sierpnia 2018 r.). 

 

 

4. ZGŁOSZONE UWAGI I WNIOSKI (W TYM INFORMACJE NA TEMAT UWAG 

I WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM 

SPOŁECZEŃSTWA ORAZ SPOSÓB ICH ROZPATRZENIA I UWZGLĘDNIENIA) 

 

1) 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. 

 

2) Na etapie przystąpienia do sporządzenia projektu Planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa łódzkiego oraz projektu planu zagospodarowania 

przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi 105 organów i instytucji 

opiniujących i uzgadniających oraz  osób prywatnych zgłosiło wnioski do tworzonego 

dokumentu. W ramach 888 zarejestrowanych wniosków – 20 zostało zgłoszonych przez 

osoby prywatne lub grupy mieszkańców (6 oddzielnych pism z wnioskami zgłoszonymi 

w terminie). 

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. 



 

3) W dniu 9 maja 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę w sprawie 

przyjęcia treści obwieszczenia o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu 

projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz planu 

zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi wraz 

z Prognozą oddziaływania na środowisku oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych. 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych pojawiło się kolejno: 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) oraz 

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

 

4) 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. 

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków był Zarząd 

Województwa Łódzkiego. 

 

5) 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). 

 

6) Równolegle do procedury SOOŚ, w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym trwał proces opiniowania i uzgadniania projektu Planu… oraz PZP MOF 

Łodzi wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Zawiadomienia o możliwości 

zgłaszania uwag zostały skierowane do organów i instytucji, zgodnie z wymaganiami art. 

41 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Wystąpiono o uzgodnienia projektu do Dyrektorów Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie i Poznaniu 

oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Dyrektora Kampinoskiego 

Parku Narodowego i Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

Wystąpiono również o opinię do projektu Planu… do 68 właściwych instytucji i organów, 

w tym stowarzyszeń, a także do Wojewody Łódzkiego, 24 zarządów powiatów, 177 

samorządów gminnych położonych na terenie województwa łódzkiego oraz 87 rządowych 

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


i samorządowych organów administracji publicznej na terenach przyległych do granic 

województwa łódzkiego. 

 

7)  Dodatkowo, w ramach trwającego procesu uzgadniania i opiniowania projektu Planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz planu zagospodarowania 

przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi wraz z Prognozą oddziaływania 

na środowisko, w dniach 12 czerwca 2018r. –15 czerwca 2018r., w Centrum Obsługi 

Przedsiębiorcy w Łodzi odbyły się spotkania konsultacyjne dla starostw powiatowych oraz 

gmin z terenu województwa łódzkiego, w podziale na podregiony:  

 skierniewicki (północny) 12.06.2018 r. – obejmujący powiat kutnowski, powiat 

łęczycki, powiat łowicki, powiat rawski, powiat skierniewicki, powiat skierniewicki 

grodzki,  

 piotrkowski (południowy) 13.06.2018 r. – obejmujący powiat radomszczański, powiat 

bełchatowski, powiat opoczyński, powiat tomaszowski, powiat piotrkowski, powiat 

piotrkowski grodzki, 

 sieradzki (zachodni) 14.06.2018 r. – obejmujący powiat poddębicki, powiat sieradzki, 

powiat, zduńskowolski, powiat łaski, powiat pajęczański, powiat wieluński, powiat 

wieruszowski,  

 łódzki (centralny) 15.06.2018 r. – obejmujący powiat pabianicki, powiat, zgierski, 

powiat brzeziński, powiat łódzki wschodni, powiat łódzki grodzki. 

Ogółem, w 4 spotkaniach konsultacyjnych uczestniczyło 28 przedstawicieli samorządów 

gminnych oraz 4 przedstawicieli starostw powiatowych.  

 

8) Wyniki przeprowadzonych konsultacji i udziału społeczeństwa w procedurze sporządzenia 

dokumentu – pisemne odpowiedzi zostały przesłane przez: 

 59 jednostek samorządowych z terenu województwa łódzkiego i Łódzki Urząd 

Wojewódzki w Łodzi, w tym 30 zgłosiło wnioski i uwagi, 

 19 jednostek samorządowych spoza terenu województwa łódzkiego i administrację 

rządową z 3 województw sąsiednich, w tym 8 zgłosiło wnioski i uwagi, 

 49 instytucji branżowych i stowarzyszeń, z których 31 zgłosiło wnioski i uwagi, 

 7 departamentów UMWŁ, z których 6 zgłosiło wnioski i uwagi, 

 2 osoby fizyczne. 

 

9) W ramach przeprowadzonych konsultacji zgłoszono łącznie 347 uwag i wniosków, 

z czego 334 dotyczyło Planu…, a 13 odnosiło się do Prognozy. 

Spośród nadesłanych 334 wniosków odnoszących się do Planu… oraz PZP MOF Łodzi 
242 zostały uwzględnione (72,5%), w tym:   

- 34 z obszaru tematycznego osadnictwo,  

- 47 z obszaru tematycznego transport,  

- 42 z obszaru tematycznego infrastruktura techniczna,  

- 86 z obszaru tematycznego środowisko,  

- 2 z obszaru tematycznego dziedzictwo kulturowe,  

- 9 z obszaru tematycznego turystyka i rekreacja,  

- 8 z obszaru tematycznego obronność i bezpieczeństwo publiczne,  

- 7 z obszaru tematycznego inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym  

- 4 w ramach wniosków ogólnych (pozostałe).  
Jednocześnie 81 wniosków zostało nieuwzględnionych (24,2%), w tym: 20 z obszaru 

tematycznego osadnictwo, 22 z obszaru tematycznego transport, 6 z obszaru 



tematycznego infrastruktura techniczna, 8 z obszaru tematycznego środowisko, 

4 z obszaru tematycznego dziedzictwo kulturowe, 6 z obszaru tematycznego obszary 

funkcjonalne oraz 15 z obszaru tematycznego inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym. 

Częściowo uwzględniono 11 wniosków (3,3%), w tym 1 z obszaru tematycznego 

osadnictwo, 4 z obszaru tematycznego transport, 2 z obszaru tematycznego infrastruktura 

techniczna, 2 z obszaru tematycznego dziedzictwo kulturowe oraz 2 z obszaru 

tematycznego inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. 

Spośród 13 wniosków nadesłanych do Prognozy  wszystkie 13 zostało 

uwzględnionych. 

 

10) Spośród 2 uwag od osób prywatnych 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 od osób prywatnych dotyczące korekty 

Prognozy oddziaływania na środowisko. 

 

11) W rezultacie przeprowadzonych analiz i uwzględnienia uwag i wniosków do projektu 

Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz planu 

zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi zostały 

wprowadzone korekty i uzupełnienia. Nie zmieniły one istoty treści dokumentu. 

 

 

5. INFORMACJE NT. POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO TRANSGRANICZNEGO 

ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

 

1) W ramach prac nad Prognozą przeanalizowano możliwość wystąpienia oddziaływań na 

środowisko w aspekcie transgranicznym. Stwierdzono jednak, że województwo łódzkie 

jest położone poza obszarem przygranicznym, zatem realizacja zadań przyjętych 

w Planie… oraz PZP MOF Łodzi nie powinna powodować skutków o charakterze 

transgranicznym. 

 

 

6. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD I CZĘSTOTLIWOŚCI 

MONITORINGU SKUTKÓW REALIZACJI PZPWM 

 

1) W Planie… oraz PZP MOF Łodzi przedstawiono założenia do monitorowania postępu 

wdrażania przedmiotowego dokumentu.  Efekty realizacji Planu… oraz PZP MOF Łodzi 

będą mierzone podczas systematycznego monitoringu przeprowadzanego raz na pięć lat 

(kadencja sejmiku województwa), jak ocena Planu… w oparciu o dane Głównego Urzędu 

Statystycznego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i innych instytucji oraz 

badania własne na podstawie Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 



Przestrzennego i Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. W tym celu 

wytypowano 51 wskaźników dla 7 wskazanych celów. Zasięg terytorialny wskaźników 

został zawężony do zasięgu województwa. Wśród wskazanych wskaźników część 

dotyczy bezpośrednio lub pośrednio ochrony środowiska. 

 

2) Prognoza zaleca, ze względu na konieczność pełnego uchwycenia zmian zachodzących 

w środowisku, prowadzenie ciągłego monitoringu wskaźników bezpośrednio związanych 

ze środowiskiem przyrodniczym w cyklu rocznym. Proponuje również kolejne 23 

wskaźniki uzupełniające o charakterze czysto ekologicznym, poszerzające analizę 

skutków realizacji zapisów Planu… oraz PZP MOF Łodzi w zakresie wpływu na 

środowisko. 

 

3) W Prognozie zalecono również rozważenie możliwości włączenia do procesu 

monitorowania analiz prowadzonych przez instytucje branżowe związane z ochroną 

środowiska. 

 


