
Posiedzenie nr 31 
Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanist yki i Architektury 

Rady Miejskiej w Łodzi 
15 kwietnia2016 r. 

 
 

1. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu 
     publicznego na obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „ Źródła Neru” – druk nr 
     70/2016. 

Komisja jednomy ślnie 6 głosami „za” przyj ęła opini ę negatywn ą. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu 
      publicznego na obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Sucha dolina  
      w Moskulach” – druk nr 71/2016. 

Komisja jednomy ślnie 8 głosami „za” przyj ęła opini ę negatywn ą. 

3. Komisja opiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2014 – druk 
     nr 105/2016 w zakresie: Wydziału Majątku Miasta, Wydziału Praw do Nieruchomości, 
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i Biura Architekta Miasta: 

Wydział Majątku Miasta   

Opinia pozytywna : „za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”–2 głosy. 

Wydział Praw do Nieruchomości 

Opinia pozytywna: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”–3 głosy. 

Miejska Pracownia Urbanistyczna 

Opinia pozytywna  : „za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”– 1 głos.  

Biuro Architekta Miasta  

Opinia pozytywna : „za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”–3 głosy.                                                                                 

5.  Komisja zapoznała się z informacją Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej  
      w sprawie projektu parku  przy  ul. Byszewskiej. 

6. Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej omówił projekt miejscowego planu 
       zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta  Łodzi położonej w rejonie 
      ulic: Piotrkowskiej, Czerwonej, Wólczańskiej, Radwańskiej, Brzeźnej, Edwarda 
      Abramowskiego Jana Kilińskiego, Tylnej, Henryka   Sienkiewicza i ks. bp. Wincentego 
      Tymienieckiego w zakresie rozwiązań przestrzennych przyjętych dla obszaru 
      sąsiadującego z budynkiem mieszkalnym przy ul. Piotrkowskiej   235/241.  

7.   Komisja przyjęła projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi  
       p.  ……….– druk BRM nr 56/2016  

Opinia pozytywna: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 3 głosy, „wstrzymujących się”- 
0 głosów. 



8. Komisja zaopiniowała projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
    przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Strażackiej bez numeru – druk nr 
    112/2016. 

Komisja przy 3 głosach „za”, braku głosów „przeciw”  i 4 głosach „wstrzymuj ących 
się” przyjęła wniosek o zdjęcie punktu z porządku obrad do czasu uzyskania opinii Rady 
Osiedla w sprawie.  

9. Komisja zaopiniowała projekt uchwały  w sprawie zawarcia przed Sądem Okręgowym  
    w Łodzi ugody sądowej polegającej na dokonaniu zamiany nieruchomości stanowiących 
    własność Miasta Łodzi na nieruchomości stanowiące własność osoby fizycznej - druk nr 
    113/2016. 

Opinia pozytywna: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”- 
2 głosy. 

10. Protokół nr 30/III/2016 z dnia 23 marca 2016 r. został przyjęty jednomyślnie 6 głosami 
„za” 

 

Osoba odpowiedzialna: Joanna Kaźmierczyk 
      Data sporządzenia: 15.04.2016 r. 

 
 
 
 


