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1. Komisja negatywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta 

Łodzi na 2015 rok – druk nr 271/2014 w zakresie zadania inwestycyjnego  

pn. „Rozbudowa al. Kościuszki od ul. Radwańskiej do al. Politechniki wraz budową 

skrzyżowania al. Politechniki/ul. Wołowa” 

Za opini ą negatywn ą głosowało 3 radnych, 4 osoby wstrzymały si ę od głosu. 

 

Komisja negatywnie  opiniuje wydatkowanie 7,1 mln zł w ramach zadania inwestycyjnego  

pn. „Rozbudowa al. Kościuszki od ul. Radwańskiej do al. Politechniki wraz z budową 

skrzyżowania al. Politechniki/ul. Wołowa”. Środki te przeznaczone są wyłącznie na budowę 

skrzyżowania al. Politechniki/ul. Wołowa na rzecz centrum handlowego „Sukcesja”, czyli 

praktycznie budowa ta jest przedkładana nad rozbudowę al. Kościuszki od ul. Radwańskiej 

do Wólczańskiej, dla której to rozbudowy nawet nie przedstawia się perspektywy finansowej 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ponadto budowa skrzyżowania al. Politechniki/ul. 

Wołowa w kształcie wynikającym ze specyfikacji jako „skrzyżowania al. Politechniki  

z projektowaną ul. Wołową i przedłużeniem ul. Potza”, prowadzi do przecięcia arterią 

drogową terenów targowych tworzonych latami przez Miasto, jako całego kompleksu hal: 

starej hali sportowej, hali EXPO-Łódź oraz ostatniej hali Centrum  

Konferencyjno-Wystawienniczego MTŁ, niszcząc dziesiątki milionów wydatkowanych dotąd 

przez łódzki samorząd na te obiekty (ostatnio  na otwartą za 48 milionów nową halę 

targową). Będzie to deprecjacja wieloletniego dorobku Miasta określanego mianem Łodzi 

targowej.     

2. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej  

w rejonie ulic: Strykowskiej, Łodzianka i Okólnej do granicy Lasu Łagiewnickiego – druk 

nr 268/2014. 

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

3. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej  

na terenie osiedla Złotno w rejonie ulicy Stare Złotno – druk nr 269/2014. 

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