
Posiedzenie nr 34 
Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 

Rady Miejskiej w Łodzi 
10 czerwca 2016 r. 

 

 

1. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej 

stanowiącej  własność Miasta Łodzi na nieruchomość lokalową stanowiącą własność 

osoby fizycznej –  druk nr 180/2016. 

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

 

2. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji 

celu  publicznego na obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Ruda Willowa” 

– druk nr 184/2016. 

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

 

3. Komisja zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałą w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

obszaru Miasta Łodzi  położonej w rejonie ulic: Spadochroniarzy, Namiotowej, 

Pionierskiej i Biegunowej – druk nr 179/2016. 

Opinia pozytywna: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”- 0 głosów. 

 

4. Komisja zaopiniowała  projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w 

drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Augustów bez numeru – 

druk nr 196/2016. 

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

 

5. Komisja zaopiniowała projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  

w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Rajmunda 

Rembielińskiego 35 i ul. Rajmunda Rembielińskiego bez numeru – druk nr 197/2016. 

Opinia pozytywna: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”- 1 głos. 

 

6.  Komisja zaopiniowała projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  

w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy szlaku kolejowym Łódź-

Koluszki oznaczonym jako działka nr 365 w obrębie S-2 i działka nr 180/68 w obrębie 

S-6 – druk nr 198/2016. 



Opinia pozytywna: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 1 głos, „wstrzymujących się”- 

3 głosy. 

 

7. Protokół nr 33/V/2016 z dnia 20 maja 2016 r. został przyjęty jednomyślnie 6 głosami 

„za”. 

 

 

Osoba odpowiedzialna: Joanna Kaźmierczyk 
      Data sporządzenia: 10.06.2016 r. 

 
 
 
 
 
 
 


