
Protokół nr 45/II/2017 
posiedzenia Komisji Planu Przestrzennego, Budownictwa, 

Urbanistyki i Architektury Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 22 lutego 2017 r. 

 
DPr-BRM-II.0012.3.2.2017 

I. Obecność na posiedzeniu  

1. Członkowie Komisji  

    - stan - 8 

    - obecnych - 7 

    - nieobecnych – 1 (usprawiedliwiony) 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do  protokołu.  

Zaproszenie dla radnych gości stanowi  załącznik nr 2 i 3  do  protokołu.  

II. Planowany porządek posiedzenia:  

1. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Planu Przestrzennego, Budownictwa, 

Urbanistyki i Architektury za 2016 rok. 

2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2017 rok. 

3. Przyjęcie protokołu nr 43/XII/16 z dnia 23 grudnia 2016 r.  

4. Sprawy różne i wniesione. 

             Przewodniczący Komisji p. Maciej Rakowski powitał radnych. Na podstawie listy 

obecności stwierdził kworum niezbędne do prowadzenia obrad.  

Ad 1 
Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Planu Przestrzennego, Budownictwa, 
Urbanistyki i Architektury za 2016 rok. 
 
Sprawozdanie zostało doręczone członkom Komisji drogą elektroniczną. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  Radni nie zgłosili uwag i dokument 
został przyjęty  jednomyślnie 4 glosami „za” 
 
Ad 2 
Przyjęcie planu pracy Komisji na 2017 rok. 

Plan pracy został doręczony członkom Komisji drogą elektroniczną. 
Plan pracy stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  Radni nie zgłosili uwag i dokument został 
przyjęty  jednomyślnie 4 glosami „za.” 
 
Ad 3 
Przyjęcie protokołu nr 43/XII/16 z dnia 23 grudnia 2016 r.  

Protokół został przyjęty jednomyślnie 4 głosami „za.” 
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Ad 4 
Sprawy różne i wniesione 

    W ramach spraw różnych Przewodniczący Komisji przedstawił sprawy, które wpłynęły do 
Komisji i poinformował, że poniższe dokumenty są do wglądu u sekretarza Komisji: 

1. Pismo mieszkańców ul. Warszawskiej i okolic w sprawie wydanej decyzji o warunkach 
     zabudowy przewidującej lokalizację budowy budynku handlowego. Komisja zdecydowała 
     o wystąpieniu do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej z prośbą o rozważenie możliwości 
     rozpoczęcia prac planistycznych zmierzających do utrzymania na tym terenie przestrzeni 
     zielonych.   

2. Do wiadomości wystąpienie p. …….. dotyczące miejscowego plan  zagospodarowania 
     przestrzennego. 

2. Wniosek BM Invest w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
       przestrzennego przyjętego 16 listopada 2011 r. Komisja zdecydowała  
       o wystąpieniu do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej o ustosunkowanie się propozycji 
       zawartych w piśmie.  

3. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
      zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Łodzi  położonej w rejonie ulic: 
      Tuwima, płk. Jana Kilińskiego, Nawrot i Piotrkowskiej. 

4. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
      zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Łodzi  położonej w rejonie alei: 
      Tadeusza Kościuszki, i Adama Mickiewicza oraz ulic: Andrzeja Struga i Piotrkowskiej. 

5. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
      zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Łodzi  położonej w rejonie alei: Róż 
      oraz ulic: Łagiewnickiej, Juianowskiej, Zgierskiej, dr Władysława Biegańskiego, 
      Krzewowej, Pogodnej , Zdrojowej i Przyrodniczej. 

5. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
      zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Łodzi  położonej w rejonie ulic: 
      Piotrkowskiej, Czerwonej, Wólczańskiej, Radwańskiej, Brzeźnej, Abramowskiego, Jana 
     Kilińskiego, Tylnej. Sienkiewicza, i ks. bp. Wincentego Tymienieckiego wraz prognozą 
     oddziaływania na środowisko 

6. Projekty planów zagospodarowania przestrzennego, które zostały przekazane do Rady 
     Osiedla Marysin-Rogi oraz Rady Osiedla  Radogoszcz w celu przeprowadzenia konsultacji 
     społecznych 

- dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei gen. Władysława Sikorskiego praz 
   dla ulic: Gontyny, Pawilońskiej, gen Józefa Sowińskiego, Sasanek i Zgierskiej 
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- dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei gen. Władysława Sikorskiego oraz 
   ulic: Łagiewnickiej, Modrzewiowej, Folwarcznej, Jaworowej, Leszczynowej, gen. Józefa 
   Sowińskiego, Pawilońskiej, gen. Józefa Bema i Gontyny 

     W ramach spraw wniesionych Radny p. Włodzimierz Tomaszewski nawiązał do 
poprzedniego posiedzenia Komisji w dniu 17 lutego, które nie odbyło się z powodu braku 
kworum i powiedział: chciałbym zaapelować do Przewodniczącego Komisji o większą 
wyrozumiałość. Nawet jak jest problem, że nas nie ma  to mamy czasami inne kolizje to lepiej 
byłoby w porządku obrad na początku pozostawić części informacyjne, abyśmy dotarli. Parę 
minut po zamknięciu posiedzenia dotarliśmy i straciliśmy.  

Przewodniczący Komisji  stwierdził, że nie można otworzyć posiedzenia, jeśli nie ma 
kworum. 

Na tym zakończono posiedzenie .  

 

                                                                                                  Przewodniczący 

                                                                                        Komisji Planu Przestrzennego, 

                                                                               Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 

 

                                                                                                 Maciej Rakowski 

Protokół sporządziła 

Joanna Kaźmierczyk                                                                

 

 
 


