ATLAS MIASTA £ODZI
Plansza XLII: Planowanie rozwoju i zagospodarowania przestrzennego miasta w ujêciu historycznym
Kazimierz Bald

1917 – Plan zabudowania dla miasta £odzi
Skala opracowania 1:20 000.
Opracowano w Magistracie Miasta £odzi pod kierunkiem in¿. Chr. Rancka i in¿. Arntza.
Obszar objêty planem – granice administracyjne miasta z 1915 roku, wraz z terenami zewnêtrznymi planowanymi do urbanizacji.
Zachowany w oryginale rysunek planu w kolorze, opisany jest w jêzyku niemieckim i polskim. Problematyka planu obejmuje:
wyznaczenie terenów pod budownictwo intensywne i niskie, przemys³, zak³ady publiczne oraz planowane obiekty monumentalne,
a tak¿e zielone.
Nowatorskim elementem planowania urbanistycznego by³o wprowadzenie miejskiej pospiesznej kolei poza lini¹ kolei obwodowej
wraz z wyznaczeniem po obu jej stronach terenów dla rozwoju miasta. Zaprojektowano równie¿ kolejow¹ liniê œrednicow¹ ³¹cz¹c¹
Dworzec Fabryczny z Dworcem Kaliskim, wzd³u¿ ul. Narutowicza.
Wyró¿niaj¹cym siê elementem jest zaprojektowanie podstawowych osi kompozycyjnych przebiegaj¹cych od Ba³uckiego Rynku
wzd³u¿ ul. Piotrkowskiej do pl. Niepodleg³oœci, oraz wzd³u¿ ulic Zielonej–Narutowicza i w drugim pasie wzd³u¿ ul. G³ównej
z kulminacj¹ w rejonie dworca £ódŸ Kaliska, wraz z systemem placów miejskich.
Charakterystyczn¹ cech¹ przyjêtego uk³adu drogowego jest jego obwodnicowy charakter wraz z przek¹tnie prowadzonymi
trasami – ³¹cz¹cymi g³ównie place i ulice miejskie.

1935 – Ogólny plan zabudowania miasta £odzi
Skala opracowania 1:10 000.
Opracowano w Oddziale Regulacji Miasta przy wspó³udziale prof. Tadeusza To³wiñskiego.
Obszar objêty planem – granice administracyjne miasta z 1915 r.
Zatwierdzony decyzj¹ Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych z dnia 28 marca 1935 r.
Plan ustala przeznaczenie terenów, wprowadzaj¹c podzia³ miasta na strefy budowlane ze wskazaniem funkcji i dopuszczaln¹ intensywnoœci¹ zabudowy. W uk³adzie przestrzennym wyodrêbniona jest strefa zwartej
zabudowy œródmiejskiej z koncentracj¹ us³ug ogólnomiejskich pomiêdzy ul. Piotrkowsk¹ i al. Koœciuszki oraz
w rejonach, który rozci¹ga ten uk³ad w kierunku wschód-zachód, a wiêc ul. Sienkiewicza i pl. Barlickiego. Zapis
planu dotyczy tak¿e linii regulacyjnych ulic miejskich oraz ogólnego uk³adu komunikacji, z czytelnym
podzia³em na system arterii miejskich i sieæ ulic o charakterze lokalnym. Tereny zielone obok istniej¹cych
parków projektowane s¹ w dolinach cieków wodnych Soko³ówki, Ba³utki, £ódki, Karolewki i Jasieni.
Uk³ad terenów przemys³owych umieszczony jest w granicach kolei obwodowej podobnie, jak w poprzednich wersjach planu. Nowe lokalizacje pojawi³y siê na D¹browie i w rejonie Dworca Kaliskiego.
Prezentowany plan zatwierdzony w 1935 roku by³ pierwszym dokumentem prawnym stanowi¹cym podstawê formaln¹ dla gospodarki przestrzennej £odzi od czasów planowanych, dziewiêtnastowiecznych regulacji
miejskich.

1949 – Plan zagospodarowania przestrzennego miasta £odzi – plan syntetyczny
Skala opracowania 1:10.000.
Opracowano w Wydziale Planowania Przestrzennego – autorzy: architekci Cyprian Jaworski i Zbigniew
Wysznacki z Zespo³em.
Obszar objêty planem – granice administracyjne miasta z 1945 r. z propozycj¹ ich powiêkszenia po stronie
po³udniowej.
Plan o charakterze studialnym bez procedury zatwierdzania.
Plan utrzymuje kszta³t przestrzenny miasta na kierunku pó³noc-po³udnie, wyodrêbniaj¹c trzy podstawowe
dzielnice: pó³nocn¹ (Ba³uty), centraln¹ œródmiejsk¹ i po³udniow¹ (Chojny, Ruda) oraz planowane dla
ekstensywnej zabudowy na zachodzie (Retkinia, Z³otno) oraz wschodzie (Stoki, Widzew). Charakterystyczn¹
cech¹ strefy centralnej jest tzw. oœ organizuj¹ca miasto wzd³u¿ œrodkowego odcinka ulic Piotrkowskiej
i Zachodniej–Koœciuszki z przewag¹ funkcji us³ugowo-handlowej. Obok niej niezale¿n¹ dzielnicê handlowobiurow¹ projektuje siê w pobli¿u dworca £ódŸ Fabryczna.
Plan okreœla przeznaczenie terenów z podzia³em na strefy zabudowy mieszkaniowej i przemys³owej,
zak³adaj¹c przenoszenie uci¹¿liwych zak³adów ze œródmieœcia na projektowane nowe tereny przemys³owe
(D¹browa, ¯abieniec, Nowe Sady). Istniej¹cym parkom i zieleni wzd³u¿ cieków wodnych towarzysz¹ du¿e
zespo³y leœne z adaptacj¹ lasu ³agiewnickiego. W komunikacji kolejowej projekt zak³ada dwie œrednice
kolejowe: miêdzy Ba³utami a œródmieœciem miêdzy Starym Miastem a Ba³uckim Rynkiem i miêdzy
œródmieœciem a Chojnami na wysokoœci pl. Niepodleg³oœci.

1961 – Ogólny plan zagospodarowania przestrzennego miasta £odzi. Plan kierunkowy – 1980 r.
Skala opracowania 1:10 000.
Opracowano w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej – autorzy: architekci Cyprian Jaworski, Zbigniew
Wysznacki, Eugeniusz Budlewski z Zespo³em.
Obszar objêty planem – granice administracyjne miasta z 1945 roku z niewielkimi propozycjami powiêkszenia
ich na zachodzie.
Zatwierdzony decyzj¹ Nr 48/U/61 Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 04.04.1961 r. na podstawie Uchwa³y Nr 429/60 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z 15.12.1960 r.
Plan charakteryzuje siê za³o¿eniem uk³adu przestrzennego, który okreœlony zosta³ jako rozluŸniony
koncentryczny. Przewiduje uzdrowienie przeludnionego œródmieœcia poprzez ograniczenie liczby jego
mieszkañców i rozwoju mieszkalnictwa na terenach nie zabudowanych. Plan lokalizuje cztery g³ówne dzielnice
mieszkaniowe na Ba³utach, Górnej, Polesiu i Widzewie wraz z oœrodkami us³ugowymi. Najwiêkszy zespó³
mieszkaniowy z udzia³em budownictwa wielorodzinnego skoncentrowany jest na Retkini i Brusie. W œródmieœciu wyodrêbniony zosta³ tzw. czerwony kwadrat, czyli obszar centrotwórczy ograniczony ulicami
Narutowicza, Targow¹, G³ówn¹ i al. Koœciuszki. W zwi¹zku ze zwiêkszaj¹c¹ siê liczb¹ mieszkañców i wzrostem
zatrudnienia du¿y nacisk w planie po³o¿ony jest na komunikacjê masow¹. Obs³ugê koncentrycznego uk³adu
miasta zapewniæ ma nowoczesny tramwaj i wprowadzenie szeregu linii autobusowych. Dodatkowo do obs³ugi
miasta i dowo¿enia pasa¿erów z terenów podmiejskich planowane jest wykorzystanie kolejowej linii
obwodowej. Projekt w odró¿nieniu od poprzedniego planu utrzymuje jedn¹ œrednicê kolejow¹ poprowadzon¹
miêdzy œródmieœciem i Ba³utami, wraz z nowym dworcem centralnym.
Poszczególnym dzielnicom mieszkaniowym towarzysz¹ wyodrêbnione zespo³y przemys³owe.

1972 – Ogólny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – £ódŸ – perspektywa
Skala opracowania 1:10 000.
Opracowano w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej – generalni projektanci mgr in¿. arch. Wac³aw Bald,
mgr Kazimierz Bald, mgr in¿. Genadiusz Bas³yk, mgr in¿. Zygmunt Nowak.
Obszar objêty planem – granice administracyjne miasta z 1945 r. z propozycj¹ ich powiêkszenia na zachodzie,
po³udniu i wschodzie.
Zatwierdzony uchwa³¹ Nr 109/113 Prezydium Rady Narodowej m. £odzi z 27.06.1972 r.
Ide¹ planu jest za³o¿enie, ¿e £ódŸ stanowiæ bêdzie centralny oœrodek aglomeracji miejskiej i regionu o znaczeniu wykraczaj¹cym poza ich granice, a wiele funkcji bêdzie mia³o rangê krajow¹. W zwi¹zku z tym kszta³t
przestrzenny miasta autorzy planu okreœlili jako tzw. otwarty, w perspektywie rozwijaj¹cy siê w uk³ad
promienisto-wielopasmowy.
Plan zak³ada daleko id¹c¹ przebudowê XIX-wiecznego œródmieœcia £odzi. Okreœla tak¿e koniecznoœæ
równowa¿enia istniej¹cego wyd³u¿onego po³udniowo uk³adu urbanistycznego poprzez rozbudowê wielkich
dzielnic na wschodzie i na zachodzie, tj. pasma retkiñsko-smulskiego i pasma koluszkowskiego. W strukturze
miejskiej wyodrêbniono 5 dzielnic: Œródmieœcie, Ba³uty, Widzew, Górna i Polesie, ka¿da z w³asnym oœrodkiem
us³ugowym. Ponadto Œródmieœcie wyposa¿one by³o w niezale¿ny oœrodek us³ug ogólnomiejskich – centrum
miasta i aglomeracji.
Plan wyznacza³ nowe dzielnice mieszkaniowe i towarzysz¹ce im zespo³y przemys³owe, a tak¿e dzielnice
wy¿szych uczelni, zasadnicze elementy uk³adu komunikacyjnego, kolejowego, komunikacji lotniczej i terenów
zielonych.

1977 – Plan zagospodarowania przestrzennego województwa miejskiego ³ódzkiego
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Skala opracowania 1:25 000.
Opracowano w Biurze Programowania i Projektowania Rozwoju £odzi
Generalny projektant mgr Kazimierz Bald z Zespo³em.
Obszar objêty planem - Województwo Miejskie £ódzkie w granicach administracyjnych z 1975 r.
Zatwierdzony uchwa³¹ Nr 5/31/77 Rady Narodowej m. £odzi z 28.03.1977 r. po akceptacji przez Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Œrodowiska jako plan zagospodarowania przestrzennego województwa i jako plan ogólny £ódzkiego Zespo³u Miejskiego.
Pierwszy plan sporz¹dzony w zasiêgu bezpoœredniego oddzia³ywania funkcjonalnego £odzi. W koncepcji planu wydzielono strefê zurbanizowan¹ i zewnêtrzn¹. W strefie zurbanizowanej projektowany uk³ad charakteryzuje siê silnym rozwiniêciem na kierunku pó³noc-po³udnie od Zgierza przez Teofilów, Z³otno,
Retkiniê, Lublinek, Charzew, Chocianowice, Ksawerów do Pabianic, oraz na kierunku wschodnim tworz¹c pasmo koluszkowskie.
Obszar centralny pe³ni funkcjê integracyjn¹ ca³ego uk³adu wraz z centrum ogólnomiejskim i regionalnym. Poszczególnym pasmom towarzysz¹ uk³ady
komunikacyjne: drogowe, kolejowe i szybkiej kolei miejskiej. Nowy uk³ad autostrad pó³noc-po³udnie przybli¿a do £odzi ich g³ówne skrzy¿owanie. W strefie
zewnêtrznej dominuj¹ obszary rolnicze wraz z ekstensywn¹ urbanizacj¹ skupion¹ w miastach strefy podmiejskiej. W strefie tej wydzielono zachodni zespó³
leœny maj¹cy istotny wp³yw na poprawê klimatu lokalnego £odzi.

