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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi
sporządzono na mapie w skali 1 : 25 000 w układzie współrzędnych lokalnych ŁAM.
Rysunek na Karcie należy traktować jako poglądowy a nie jako opracowanie kartograficzne.
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GRANICA ADMINISTRACYJNA MIASTA ŁODZI

Podstawowym zadaniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest sformułowanie
polityki przestrzennej miasta. Powyższe jest wynikiem istniejącej regulacji ustrojowej, która między innymi określa, że:
– „Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne
obejmują sprawy ładu przestrzennego gospodarki terenami i ochrony środowiska” (Ustawa o samorządzie terytorialnym
z dnia 8 marca 1990 r., art. 7 ust. 1).
– „W celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, rada
gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ...” (Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r., art. 9 ust. 1).
Przyjęta w Studium polityka przestrzenna oznacza:
– miasto zrównoważonego rozwoju,
– miasto wpisane w strukturę przyrodniczą,
– miasto oparte o tożsamość historyczną.
Tak więc dla:
– zapewnienia zrównoważonego rozwoju należy doprowadzić do restrukturyzacji i rewitalizacji obszary śródmiejskie, wykorzystując ich potencjał w procesach rozwojowych, doprowadzić do spójności funkcjonalnej zurbanizowane
dzielnice zewnętrzne, oraz wyznaczyć nowe obszary do urbanizacji w skali wynikającej z programu, którego specyfika
wymaga tworzenia od podstaw nowej struktury;
– zapewnienia rozwoju wpisanego w strukturę przyrodniczą, należy doprowadzić do tworzenia proekologicznych
struktur miejskich, ochrony terenów o istotnych walorach przyrodniczych, tworząc w miejsce rozdrobnionych obszarów
system miejski nawiązujący do zaplecza przyrodniczego regionu;
– zachowania tożsamości miasta, należy wykorzystać historyczny dorobek dotyczący zarówno pojedynczych obiektów
oraz zespołów, jak również obszarów charakterystycznych dla różnych okresów jego dotychczasowego rozwoju;
bezwzględnej ochronie i zatrzymaniu procesu destrukcji należy poddać zabytkowe centrum Łodzi natomiast generować
należy procesy inwestycyjne zupełniające braki w tkance historycznej podkreślające i wzmacniające jej cechy strukturalne
oraz kreować nowe elementy tożsamości miasta.
Zapewnienie rozwoju wpisanego w strukturę zabytkowej tkanki Łodzi oraz w strukturę przyrodniczą, to ważne elemen-ty
procesu zrównoważonego rozwoju Łodzi. Działaniami współczesnymi należy podkreślić zarówno istniejące cechy wyróżnionych obszarów, jak i kształtować nowy wizerunek współczesnego miasta, odpowiadający aspiracjom jego mieszkańców.

AUTOSTRADA A-1 z węzłami autostradowymi
DROGA EKSPRESOWA S-14 z węzłami drogowymi
DROGI KLASY GP (główne ruchu przyspieszonego )
DROGI KLASY G (główne)
DROGI KLASY Z (zbiorcze)
MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY IM. WŁ. REYMONTA
TERMINALE PASAŻERSKI / CARGO
LINIA KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI
relacji Wrocław/Poznań - Łódź - Warszawa
(w tunelu przez miasto)
LINIA KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI przebieg wymagający
studiów i analiz w obszarze województwa i uściślenia na granicy
z gminą Łódź
LINIE KOLEI KRAJOWEJ, REGIONALNEJ I MIEJSKIEJ
KOLEI OBWODOWEJ
z projektowanymi łącznicami, przystankami kolejowymi oraz
połączenie z portem lotniczym im. Wł. Reymonta (cargo, terminal)
DWORZEC KOLEJOWY ŁÓDŹ FABRYCZNA
DWORCE KOLEJOWE
PRZYSTANKI MIEJSKIEJ KOLEI OBWODOWEJ
TRASA TRAMWAJU REGIONALNEGO
ISTNIEJĄCE TRASY TRAMWAJOWE
ISTNIEJĄCE ZAJEZDNIE TRAMWAJOWE
ISTNIEJĄCE PĘTLE TRAMWAJOWE

Strefy struktury przestrzennej miasta
STREFA CENTRALNA
- schemat
STREFA ŚRÓDMIEJSKA

STREFA OBRZEŻNA

STREFA ZESPOŁÓW MIEJSKICH

SYSTEM EKOLOGICZNY MIASTA

OBSZAR OGRANICZONEGO MIEJSKIEGO RUCHU
TRANZYTOWEGO Z PRIORYTETEM DLA KOMUNIKACJI
ZBIOROWEJ

Autostrady (A) i drogi ruchu szybkiego (S)

Powyższe oznacza, iż należy działać w następujących kierunkach:
– doprowadzić do pełnej funkcjonalnej sprawności węzłowe tereny zasilające system ekologiczny miasta
– ograniczyć przyrost obszarów zurbanizowanych celem maksymalnego zachowania obszarów otwartych – czynnych ekologicznie,
– eliminować zagospodarowanie i użytkowanie zagrażające środowisku, w tym szczególnie na obszarze centralnym miasta,
– zapewnić warunki dla wytworzenia wielofunkcyjnych obszarów w strukturze przestrzennej miasta w miejsce obszarów monofunkcyjnych,
– dążyć do zmiany struktury zabudowy mieszkaniowej poprzez zwiększenie jej form wielkomiejskich,
– zapewnić warunki przestrzenne dla procesów restrukturyzacji gospodarki zgodne ze współczesnymi wymogami proekologicznymi,
– zapewnić warunki dla pełnego rozwoju funkcji ponadlokalnych zgodnych z rangą i wielkością miasta,
– zabezpieczyć tereny dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego,
– dążyć do wykształcenia pozytywnego obrazu miasta poprzez wydobycie przestrzennych wyznaczników jego tożsamości.
Nawiązując do wykształconej w dotychczasowych procesach rozwojowych miasta, struktury funkcjonalno-przestrzennej, przy uwzględnieniu toczących się procesów przekształcania
miasta w jego strukturze wyróżnia się:
strefę centralną – zlokalizowaną wewnątrz kolei obwodowej ograniczoną na północy doliną Łódki, a na południu doliną rzeki Jasień. Północne i południowe wyjścia nawiązują
do historycznego układu w kierunku Zgierza, Pabianic i Rzgowa, stanowiąc zamknięcie strefy centralnej. Podstawowe funkcje tej strefy to kumulacja programów o znaczeniu
ogólnomiejskim i ponadlokalnym jaki wynika z pozycji miasta w strukturze przestrzennej kraju, jak i procesach globalnych. Strefa centralna podlegać będzie głównie procesom rewitalizacji,
które umożliwią zarówno zachowanie tożsamości miasta, jak i przyjęcie nowych treści, które wpłyną na poprawę warunków życia, a w konsekwencji określą pożądany odbiór zewnętrzny
miasta. Każde z tych działań musi uwzględniać zarówno tożsamość miejsca, jak i poprawę warunków życia i jakość przestrzeni publicznych;
strefę śródmiejską – obejmującą pozostałą część obszaru położonego wewnątrz kolei obwodowej, ograniczonego od północy doliną Sokołówki oraz ulicami Julianowską i Inflancką.
Strefa ta łączy się ze strefą centralną systemem terenów zieleni parkowej, zieleni użytku publicznego oraz terenami i obiektami znaczącymi zarówno o przyszłości, jak i teraźniejszości
miasta, zwana Zielonym Kręgiem Tradycji i Kultury. Sąsiedztwo z terenami „Kręgu” tworzą obszary zabudowy o charakterze śródmiejskim, a więc w znaczącym stopniu nasycone treściami
usługowymi wykraczającymi poza bezpośrednią obsługę mieszkańców;
strefę zespołów miejskich – obejmującą zespoły mieszkaniowe i dzielnice przemysłowe, nawiązując do strefy śródmiejskiej, opartej o rozchodzący się promieniście układ drogowy.
Zespoły i osiedla mieszkaniowe w większości zrealizowane w oparciu o całościowe założenia, wymagają jednak poddania ich procesom humanizacji tak w zakresie samej tkanki
mieszkaniowej jak i brakujących elementów programu usługowego, rekreacyjnego czy zaplecza komunikacyjnego. W zespołach tych następować też będzie proces wykorzystywania
możliwości terenowych dla dalszej realizacji funkcji wiodących. Istniejące zespoły przemysłowe i magazynowe powinny podlegać znacznym przeobrażeniom dostosowując teren dla potrzeb
nowych inwestycji o tej funkcji, jak również centrów handlowo-usługowych, dla których nie występuje kolizyjność z funkcjami produkcyjnymi;
strefę obrzeżną miasta – która wypełnia jego pozostałą przestrzeń, w ramach której występują główne elementy systemu ekologicznego miasta, oparte w głównej mierze o doliny
rzeczne i zespoły leśne, znajdujące się zarówno w granicach administracyjnych Łodzi jak i w jego bezpośrednim sąsiedztwie. W ramach tej strefy wyodrębnia się strefę zabudowy
peryferyjnej, której rozwój powinien przeciwdziałać niekontrolowanemu rozpraszaniu się urbanizacji celem znaczącego zachowania obszarów otwartych, wolnych od zabudowy.
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Krystalizacja układu przestrzennego
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Historyczny rozwój Łodzi związany jest ściśle z traktem piotrkowskim, będącym podstawą dla wyznaczenia ulicy Piotrkowskiej, która stała się główną osią miasta i wyznaczała jego
układ do końca XX wieku. Pod koniec ubiegłego wieku rozpoczyna się proces tworzenia nowej osi krystalizującej układ przestrzenny miasta, na kierunku wschód – zachód. Podjęte działania
realizacyjne, oraz przyjęta wizja miasta, przekształcają miasto jednej osi krystalizującej jego układ przestrzenny na miasto dwóch osi kompozycyjnych, a mianowicie:
– osi północ – południe jako osi historycznej, opierającej się na ulicy Piotrkowskiej i ukształtowanej wokół niej strefy centralnej, stanowiącej łącznie o tożsamości miasta,
– osi wschód – zachód, jako osi współczesnej koncentrującej głównie program usługowy na odcinku wewnątrz kolei obwodowej.
Dodatkowym elementem układu jest program oparty na przebudowie systemu kolejowego wraz z podziemnym
dworcem i tunelem średnicowym przez śródmieście. Pozwala on na utworzenie multimodalnych centrów
komunikacyjnych w oparciu o dworce Łódź-Kaliska i Łódź-Fabryczna, wraz z portem lotniczym im. Władysława
Reymonta podłączonym do układu kolejowego.
Podjęcie przebudowy układu kolejowego pozwoli z jednej strony na nową formę obsługi komunikacyjnej terenów
wzdłuż kolei obwodowej, a z drugiej na podjęcie budowy tzw. Nowego Centrum Łodzi obejmującego fragment
miasta historycznego, komunikacyjne centrum multimodalne, obszary miasta kultury i miasta biznesu.
Za podstawowe elementy krystalizujące układ przestrzenny miasta uznać należy:
– Oś historyczną tożsamości miasta północ – południe wytworzoną w oparciu o ulicę Piotrkowską,
– Oś współczesną wschód – zachód ze szczególną kulminacją w części śródmiejskiej,
– Nowe Centrum Łodzi obejmujące wszystkie jego elementy programowe i przestrzenie, a w szczególności
rejon ul. Piotrkowskiej, miasto kultury, biznesu i dworzec multimodalny,
– Zielony Krąg Tradycji i Kultury wyznaczający obszar centralny miasta i łączący system parków i innych form
zieleni urządzonej oraz obiektów i terenów świadczących o tożsamości Łodzi. Dopełnienie terenami zielonymi
pozwoli na tworzenie systemu, który wpływa na tworzenie nowej jakości miasta.
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WSPÓŁCZESNA OŚ KOMPOZYCYJNA
Zamieszczone rysunki posiadają charakter schematów wyjaśniających.

