
  Posiedzenie nr 11 
Doraźnej Komisji ds. Rewitalizacji Miasta 

Rady Miejskiej w Łodzi 
10 czerwca 2016 roku 

 
 

1. Przyjęto jednomyślnie protokoły nr 6/IV/2016 oraz nr 8/V/2016.  

2. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchylenia 
uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata 2009-
2020” – druk nr 185/2016. 

Komisja przy 2 głosach „za”, 2 głosach „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymuj ącym si ę” 
nie przyjęła wniosku zgłoszonego przez wiceprzewodniczącego Komisji p. Włodzimierza 
Tomaszewskiego o negatywną opinię dla projektu uchwały oraz zdjęcie projektu 
z porządku obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 15 czerwca br.  

Komisja przy 3 głosach „za” , braku  głosów „przeciw” oraz 2 głosach „wstrzymuj ących 
się”  przyjęła stanowisko , w którym uznaje projekt przedstawionej uchwały za niepełny 
i wzywa Panią Prezydent do uzupełnienia go w formie autopoprawki, zawierającej: 

1. upoważnienie dla Prezydenta Miasta Łodzi do rozpoczęcia prac koncepcyjnych nad 
dalszą ogólną strategią Strefy Wielkomiejskiej, w tym dla ul. Piotrkowskiej i innych 
terenów kluczowych z punktu widzenia życia miasta, jak np. pl. Dąbrowskiego, oraz 

2. zapewnienie, że niezrealizowane cele uchylanej Strategii będą kontynuowane 
w procesie rewitalizacji miasta, oraz 

3. zapewnienie, że pozytywne doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji Strategii będą 
wykorzystane w procesie rewitalizacji miasta. 

Opinia pozytywna do druku nr 185/2016: „za” – 3 głosy, „przeciw” –  2 głosy, 
„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

3. Sprawy różne i wniesione. 

 Komisja zapoznała się ze sprawą sposobu zagospodarowania budynków przy 
ul. Sienkiewicza 61, 63 oraz Piotrkowskiej 118, sytuacji najemców lokali, zawartych 
z nimi umów oraz sposobu komunikowania się z nimi ws. działań rewitalizacyjnych.  

Komisja przy 4 głosach „za” , braku  głosów „przeciw” oraz braku  głosów 
„wstrzymuj ących si ę”  przyjęła stanowisko,  w którym popiera postulat zapewnienia 
warunków do funkcjonowania obecnych najemców lokali kreatywnych w kompleksie przy 
ul. Sienkiewicza 61/63 i uzupełniająco przy ul. Piotrkowskiej 118 (warunków lokalowych 
i przestrzennych do rozwoju strefy kreatywnej w tej lokalizacji), a także zapewnienia 
funkcjonowania strefy w trakcie procesu rewitalizacji. 
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