
Posiedzenie nr 35 
Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanist yki i Architektury 

wspólne z Doraźną Komisj ą  ds. Rewitalizacji Miasta 
Rady Miejskiej w Łodzi 

1 lipca 2016 r. 
 

 
1.  Informację  na temat planu miejscowego dla Starego Polesia  i programu „Zielonego 
      Polesia” przedstawił Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej p. Robert Warsza. 

W wyniku dyskusji Komisje  wypracowały stanowiska w brzmieniu: 

       „ Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury  oraz Doraźna 
Komisja ds. Rewitalizacji Miasta  Rady Miejskiej w Łodzi w wyniku dyskusji na temat planu 
miejscowego dla Starego Polesia zwraca się do Pani Prezydent o: 

- zapewnienie w budżecie na 2017 r. środków na przygotowanie projektów zieleni na 
    potrzeby realizacji programu zazieleniania Starego Polesia oraz przygotowanie w 2016 r. 
    siłami jednostek własnych lub w formie zlecenia projektów terenów zieleni 
    przeznaczonych do realizacji w 2017 r., 

- zapewnienia środków na realizację ww. programu wg harmonogramu wydatków przez 
    kolejne 10 lat, 

- ustalenie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla Starego Polesia  
   w możliwie największym zakresie funkcji terenów zieleni jako zagospodarowania 
    tymczasowego działek niezabudowanych, 

- przygotowania programu wsparcia i zachęt do zazieleniania przestrzeni prywatnych  
    w  formie doradztwa i zachęt podatkowych. 

Wyniki głosowa ń: 

Opinia pozytywna Komisji Planu Przestrzennego, Budo wnictwa, Urbanistyki  
i Architektury: „za” – 7 głosów, „przeciw”  – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Opinia pozytywna Dora źnej Komisji ds. Rewitalizacji Miasta: „za” – 3 głosów, „przeciw” 
 – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów. 

       „Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Doraźna 
Komisja ds. Rewitalizacji Miasta w wyniku dyskusji na temat planu miejscowego dla Starego 
Polesia postulują podjęcie rozmów o udostępnieniu ogrodu Akademii Muzycznej 
mieszkańcom Łodzi”. 

Wyniki głosowa ń: 

Opinia pozytywna Komisji Planu Przestrzennego, Budo wnictwa, Urbanistyki  
i Architektury: „za”- 5 głosów, „przeciw”  – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 2 głosy. 

Opinia pozytywna Dora źnej Komisji ds. Rewitalizacji Miasta: „za” – 2 głosów, „przeciw” 
 – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 1 głos. 

 



2.   Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż,  
         w drodze  bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Targowej 1/3 na 
         rzecz "EC1 Łódź - Miasto Kultury" - druk nr 212/2016. 

Opinia pozytywna: „za” – 2 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 5 głosów. 

3.   Komisja zaopiniowała projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  
          w  drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Pabianickiej bez 
          numeru- druk nr  207/2016. 

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 położonych w Łodzi przy ulicy Wólczańskiej bez numeru i ulicy 
       Pabianickiej bez numeru bez numeru- druk nr  208/2016. 

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

5.  Komisja zaopiniowała projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w 
       drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Wólczańskiej bez 
        numeru - druk  nr  209/2016. 

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

6.  Komisja zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w 
      użytkowani wieczyste, w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości 
      stanowiącej  własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Technicznej 8/10 - druk 
       nr 213/2016 . 

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

7. Zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
    bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łodzi przy al. Kościuszki bez numeru i ul. 
    Zamenhofa bez numeru - druk nr 214/2016. 

Opinia pozytywna: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 1 głos. 

8. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej 
     własność Miasta Łodzi na nieruchomość stanowiącą własność Zakładu Ubezpieczeń 
      Społecznych – druk nr 210/2016. 

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

9. Protokół nr 34/VI/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r. został przyjęty przy 2 głosach „za”  
    i 3 głosach „wstrzymujących się”. 

 

 

Osoba odpowiedzialna: Joanna Kaźmierczyk 

      Data sporządzenia: 01.07.2016 r. 

 


