
Protokół Nr 68/12 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 17 maja 2012 r.  
w godzinach 905 – 1155 

 
 
W posiedzeniu Kolegium udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta 
2. Radosław Stępień - Wiceprezydent Miasta 
3. Agnieszka Nowak - Wiceprezydent Miasta 
4. Krzysztof Piątkowski - Wiceprezydent Miasta 
5. Barbara Mrozowska-Nieradko - Sekretarz Miasta 
6. Krzysztof Mączkowski - Skarbnik Miasta 
7. Wojciech Rosicki - Dyrektor Departamentu Prezydenta 
8. Arkadiusz Banaszek  - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju 
9. Andrzej Pirek - Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Lokali 
10. Anisa Wykin - p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarowania 

Majątkiem 
11. Luiza Staszczak-Gąsiorek - p.o. Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych 
12. Michał Chmielewski - p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 
13. Halszka Karolewska - p.o. Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta 
14. Maria Krzemińska-Baranowska - Zastępca Dyrektora Biura Prawnego 
15. Anna Czekała - Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu 
16. Ireneusz Wosik - Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego 
17. Dorota Bilska - Kierownik w Wydziale Organizacyjnym 

 
Ponadto w posiedzeniu wzięły udział inne osoby wyszczególnione w dalszej części 
protokołu. 
 
Posiedzeniu przewodniczyła Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta. 
 
 
Porządek dzienny posiedzenia: 
 
1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawach: 
 

1/  przyjęcia „Programu Gospodarczego gospodarki wodno-ściekowej dla miasta 
Łodzi” do roku 2033; 

 
2/  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Ogrodowej, Zachodniej, Legionów i Cmentarnej. 

 
 

2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/  przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej  
w Łodzi przy ulicy Rozalii 1 oraz ogłoszenia jej wykazu; 
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2/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej  

w Łodzi przy ulicy Parkowej bez numeru oraz ogłoszenia jej wykazu; 
 
3/ przeznaczenia do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika 

wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Walerego Wróblewskiego 
39/41 oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
4/ przeznaczenia do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika 

wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Solec 3/5 oraz ogłoszenia 
jej wykazu; 

 
5/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, nieruchomości 

położonych w Łodzi przy ulicy Ekonomicznej bez numeru na okres do 3 lat oraz 
ogłoszenia ich wykazu; 

 
6/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części 

nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2 na okres do 3 lat oraz 
ogłoszenia jej wykazu; 

 
7/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części 

nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Kruczkowskiego 28  
i ul. Kruczkowskiego 26 na okres do 3 lat oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 
8/ przeznaczenia do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika 

wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Gabrieli Zapolskiej 56a 
oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
9/ przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu, nieruchomości niezabudowanej 

stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 96 
oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
10/ przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej 

położonej w Łodzi przy ulicy Przybyszewskiego bez numeru oraz ogłoszenia jej 
wykazu; 

 
11/  użyczenia Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Marynarskiej 10/12a części 

nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Marynarskiej bez numeru  
i Zielnej bez numeru; 

 
12/ użyczenia Towarzystwu Pomocy im. św. Brata Alberta lokalu użytkowego 

położonego w budynku zlokalizowanym w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 225; 
 
13/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu działek 

stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ul. Wersalskiej 
bez numeru, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami: 2/3, 2/5, 
2/18, 2/20 w obrębie B-35; 
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14/  obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy  
ul. Rzgowskiej 58, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka  
nr 52, w obrębie G-14; 

 
15/  obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy  
ul. Bielskiej 10, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka  
nr 195/1, w obrębie G-19; 

 
16/  obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy  
ul. Bielskiej 14, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka  
nr 193/1, w obrębie G-19; 

 
17/  zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok; 
 
18/  zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok; 
 
19/  zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia kierowników miejskich 

jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach finansowych 
podległych jednostek. 

 
 

3. Informacja dotycząca oferty złożonej przez Fundację „Równe szanse”. 
 
4. Informacja dotycząca zasad współpracy Miasta z SKS „Start”, Łódź,  

ul. Św. Teresy 56/58. 
 
5. Wniosek Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania 

Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi o decyzję w sprawie przekazania obiektów hal 
targowych zarządzanych obecnie przez jednostkę organizacyjną Miasta  
w dzierżawę Stowarzyszeniom Kupców. 

 
6. Informacja dotycząca brakujących opinii w sprawach sprzedaży nieruchomości. 

 
7. Informacja dotycząca zbywania udziałów Miasta w nieruchomościach 

położonych przy ulicy: Piotrkowskiej 40, Piotrkowskiej 26, Piotrkowskiej 64. 
 

8. Informacja dotycząca nieruchomości stanowiącej własność Pani …  
położonej w Łodzi przy ul. Ceglanej 11/13 i Łagiewnickiej 32 (działki 
ewidencyjne nr 50 i 51 w obrębie B-47) i handlu prowadzonego w ulicy Ceglanej 
w ramach targowiska miejskiego „Dolna Ceglana”. 

 
9. Informacja dotycząca terenów o nieustalonych stanach prawnych, których 

uregulowanie może być powierzone zewnętrznym kancelariom prawniczym. 
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10. Informacja dotycząca ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości 
położonej w Łodzi przy Al. Włókniarzy bez numeru na rzecz nieruchomości 
położonej w Łodzi przy ul. Kasprzaka 6. 

 
11. Informacja uzupełniająca dotycząca uregulowania stanu prawnego 

nieruchomości położonej w Łodzi, zajętej pod pas drogowy ul. Łodzianka na 
odcinku od ul. Okólnej do ul. Zaścianek Bohatyrowicze 

 
 

Ad. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili: 
 
- z-ca dyr. Wydziału Gospodarki Komunalnej Ewa Jasińska oraz prezes Łódzkiej 

Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. Radosław Łuczak w sprawie: 
 
1/  przyjęcia „Programu Gospodarczego gospodarki wodno-ściekowej dla miasta 

Łodzi” do roku 2033; 
 

- dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Roman Wieszczek w sprawie: 
 

2/  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Ogrodowej, Zachodniej, Legionów i Cmentarnej. 

 
 

 
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 
obrady Rady Miejskiej.  
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.1 Pani Prezydent poleciła przygotować 
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia przez Miasto Łódź do realizacji 
wieloletniego programu gospodarczego pod nazwą „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków  
w Łodzi II”.  
Ponadto Wiceprezydent Radosław Stępień polecił przedstawienie na posiedzeniu kolegium 
informacji na temat działań gwarantujących utrzymanie sieci wodociągowej na 
dotychczasowym poziomie oraz wysokości nakładów, które umożliwią jej rozwój  
w przyszłości i zagwarantują łodzianom ciągłość zaopatrzenia w wodę. 
 

 
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-2 do protokołu.  
 
 
Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 
- p.o. dyr. Wydziału Majątku Miasta Agnieszka Graszka w sprawach: 

 
1/  przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej  

w Łodzi przy ulicy Rozalii 1 oraz ogłoszenia jej wykazu; 
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2/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej  

w Łodzi przy ulicy Parkowej bez numeru oraz ogłoszenia jej wykazu; 
 
3/ przeznaczenia do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika 

wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Walerego Wróblewskiego 
39/41 oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
4/ przeznaczenia do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika 

wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Solec 3/5 oraz ogłoszenia 
jej wykazu; 

 
- p.o. z-cy dyr. Wydziału Majątku Miasta Adam Chmielewski w sprawach: 

 
5/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, nieruchomości 

położonych w Łodzi przy ulicy Ekonomicznej bez numeru na okres do 3 lat oraz 
ogłoszenia ich wykazu; 

 
6/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części 

nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2 na okres do 3 lat oraz 
ogłoszenia jej wykazu; 

 
7/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części 

nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Kruczkowskiego 28  
i ul. Kruczkowskiego 26 na okres do 3 lat oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 
- p.o. z-cy dyr. Wydziału Majątku Miasta Marek Jóźwiak w sprawach: 
 

8/ przeznaczenia do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika 
wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Gabrieli Zapolskiej 56a 
oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
9/ przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu, nieruchomości niezabudowanej 

stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 96 
oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
10/ przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej 

położonej w Łodzi przy ulicy Przybyszewskiego bez numeru oraz ogłoszenia jej 
wykazu; 

 
11/  użyczenia Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Marynarskiej 10/12a części 

nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Marynarskiej bez numeru  
i Zielnej bez numeru; 

 
12/  użyczenia Towarzystwu Pomocy im. św. Brata Alberta lokalu użytkowego 

położonego w budynku zlokalizowanym w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 225; 
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- p.o. z-cy dyr. Wydziału Praw do Nieruchomości Joanna Bąk w sprawach: 
 

13/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu działek 
stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ul. Wersalskiej 
bez numeru, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami: 2/3, 2/5, 
2/18, 2/20 w obrębie B-35; 

 
14/  obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy  
ul. Rzgowskiej 58, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka  
nr 52, w obrębie G-14; 

 
15/  obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy  
ul. Bielskiej 10, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka  
nr 195/1, w obrębie G-19; 

 
16/  obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy  
ul. Bielskiej 14, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka  
nr 193/1, w obrębie G-19; 

 
- z-ca dyr. Wydziału Budżetu Anna Czekała w sprawach: 
 

17/  zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok; 
 
18/  zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok; 
 
19/  zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia kierowników miejskich 

jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach finansowych 
podległych jednostek. 

 
 
Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je 
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu, z wyjątkiem projektów przedstawionych  
w ppkt. 2.12, 2.14, 2.15 i 2.16. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.12 Pani Prezydent poleciła – po 
potwierdzeniu przez prezesa Koła Łódzkiego Towarzystwa im. św. Brata Alberta 
tymczasowego charakteru noclegowni przy ul. Wólczańskiej 225 – przedstawienie 
informacji w tej sprawie na następnym posiedzeniu kolegium.  
Ponadto Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi Departamentu Spraw Społecznych  
– w związku z niepokojącymi doniesieniami prasowymi – skontrolowanie sytuacji  
w placówkach prowadzonych przez Koło Łódzkie Towarzystwa im. św. Brata Alberta. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.14 Pani Prezydent poleciła – w związku 
z planowaną prywatyzacją nieruchomości położonej przy ul. Rzgowskiej 58 – 
przedstawienie informacji na temat wysokości bonifikaty udzielanej przez Miasto  
w przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie. 
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Ponadto Pani Prezydent poleciła wystąpienie do Wydziału Urbanistyki i Architektury  
o opinię w sprawie możliwości podziału ww. nieruchomości oraz potencjalną koncepcję 
zagospodarowania terenu u zbiegu ul. Rzgowskiej i Leczniczej.  
Odnośnie do projektów przedstawionych w ppkt. 2.15 i 2.16 Pani Prezydent nie wyraziła 
zgody na ustanowienie służebności i poleciła rozpoczęcie procedury mającej na celu 
zbycie ww. nieruchomości na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych. 
Odnośnie do projektów przedstawionych w ppkt. 2.18 i 2.19 Pani Prezydent zobowiązała 
Skarbnika Miasta do wyjaśnienia z Komendantem Straży Miejskiej w Łodzi przyczyn 
nieuwzględnienia w budżecie Straży Miejskiej, z wystarczającym wyprzedzeniem 
czasowym, środków niezbędnych na pokrycie kosztów nagród jubileuszowych oraz 
podwyższonej z dniem 1 lutego br. składki rentowej. 
 

 
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 3-21 do protokołu. 
 
Ad. 3.  Informację dotyczącą oferty złożonej przez Fundację „Równe szanse” 

przedstawiły dyr. Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Monika 
Karolczak oraz p.o. kierownika w Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy  
z Zagranicą Anna Stanisławska. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła przygotowanie i przedłożenie 
do podpisu pisma zawierającego przeprosiny z powodu długiego terminu rozpatrywania 
skargi złożonej przez Fundację oraz wyczerpujące wyjaśnienie przyczyn odrzucenia oferty 
konkursowej Fundacji „Równe szanse”.  
 

 
Informacja stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  

 
Ad. 4.  Informację dotyczącą zasad współpracy Miasta z SKS „Start”, Łódź,  

ul. Św. Teresy 56/58 przedstawili p.o. dyr. Wydziału Sportu Longina Lefik oraz 
p.o. z-cy dyr. Wydziału Majątku Miasta Marek Jóźwiak. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i wyraziła zgodę na przekazanie na rzecz 
SKS „Start” środków finansowych wyłącznie w wysokości wynikającej z przeliczenia 
punktowego, zgodnego z wymaganiami szczegółowymi i uwzględniającego 
dofinansowanie płac trenerów. 
Ponadto Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi Wydziału Majątku Miasta oszacowanie 
kosztów bezumownego korzystania przez SKS „Start” z gruntu będącego własnością 
Gminy Łódź oraz poinformowanie władz Klubu o skierowaniu sprawy o wydanie 
nieruchomości na drogę postępowania sądowego. 
 

 
Informacja stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  
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Ad. 5. Wniosek Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania 
Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi o decyzję w sprawie przekazania obiektów 
hal targowych zarządzanych obecnie przez jednostkę organizacyjną Miasta  
w dzierżawę Stowarzyszeniom Kupców przedstawiła p.o. dyr. Wydziału 
Majątku Miasta Agnieszka Graszka. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska poleciła podjęcie działań zmierzających do przekazania  
w dzierżawę Stowarzyszeniom Kupców obiektów hal targowych zarządzanych obecnie 
przez jednostkę budżetową Miasta.  
Ponadto Pani Prezydent poleciła Skarbnikowi Miasta ustalenie wysokości rzeczywistych 
wpływów z tytułu opłat wnoszonych przez kupców do jednostki budżetowej „Hale 
Targowe”. 
Wiceprezydent Agnieszka Nowak poleciła – w związku z brakiem podpisu 
Wiceprezydenta i Dyrektora Departamentu na przedstawionym wniosku Wydziału  
– upomnienie na piśmie pracownika odpowiedzialnego za jego przygotowanie. 
 

 
Wniosek stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  
 
Ad. 6.  Informację dotyczącą brakujących opinii w sprawach sprzedaży 

nieruchomości przedstawiła p.o. dyr. Wydziału Majątku Miasta Agnieszka 
Graszka. 

 

 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła zorganizowanie spotkania  
w sprawie sprzedaży nieruchomości strategicznych dla rozwoju miasta, ze szczególnym 
uwzględnieniem nieruchomości, z których należy wykwaterować mieszkańców. 
Ponadto Pani Prezydent zobowiązała Dyrektora Biura Architekta Miasta do przygotowania 
w ciągu miesiąca 90 brakujących opinii w sprawach sprzedaży nieruchomości. 
 

 
Informacja stanowi załącznik nr 25 do protokołu.  
 
 
Ad. 7.  Informację dotyczącą zbywania udziałów Miasta w nieruchomościach 

położonych przy ulicy: Piotrkowskiej 40, Piotrkowskiej 26, Piotrkowskiej 64 
przedstawił p.o. z-cy dyr. Wydziału Majątku Miasta Marek Jóźwiak. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i wyraziła zgodę na sprzedaż udziałów  
w trybie przetargów nieograniczonych. 
 

 
Informacja stanowi załącznik nr 26 do protokołu.  
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Ad. 8.  Informację dotyczącą nieruchomości stanowiącej własność Pani …  
położonej w Łodzi przy ul. Ceglanej 11/13 i Łagiewnickiej 32  
(działki ewidencyjne nr 50 i 51 w obrębie B-47) i handlu prowadzonego w ulicy 
Ceglanej w ramach targowiska miejskiego „Dolna Ceglana” przedstawił  
p.o. z-cy dyr. Wydziału Majątku Miasta Marek Jóźwiak. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła zobowiązanie dzierżawcy 
terenu położonego w pasie ul. Ceglanej do podjęcia działań mających na celu 
niedopuszczanie do rozstawiania stanowisk handlowych o charakterze obwoźnym wzdłuż 
ogrodzenia nieruchomości stanowiącej własność Pani …. 
Ponadto Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu przygotowanie 
pisma do Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi oraz Komendanta Straży Miejskiej  
w Łodzi w sprawie podjęcia działań zmierzających do zlikwidowania nielegalnych 
stanowisk handlowych na ul. Ceglanej.  
 

 
Informacja stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  
 
Ad. 9.  Informacja dotycząca terenów o nieustalonych stanach prawnych, których 

uregulowanie może być powierzone zewnętrznym kancelariom prawniczym. 
 

 
Prezydent Hanna Zdanowska wyraziła zgodę na zlecanie zewnętrznym kancelariom 
prawniczym spraw dotyczących regulowania stanów prawnych nieruchomości na terenie 
Miasta. 
 

 
Informacja stanowi załącznik nr 28 do protokołu.  
 
Ad. 10.  Informację dotyczącą ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości 

położonej w Łodzi przy Al. Włókniarzy bez numeru na rzecz nieruchomości 
położonej w Łodzi przy ul. Kasprzaka 6 przedstawiła p.o. z-cy dyr. Wydziału 
Praw do Nieruchomości Joanna Bąk. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i nie wyraziła zgody na ustanowienie 
służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Łodzi przy al. Włókniarzy bez 
numeru, składającej się z działek o numerach: 12/18, 12/25, 12/26, 5/26, 5/27, 13/32, 13/51 
i 15/6 w obrębie P-8. 
Ponadto Wiceprezydent Agnieszka Nowak poleciła ustalenie, czy – w związku  
z przygotowywaniem przez Wydział Majątku Miasta do sprzedaży działki nr 12/26 – 
Zarząd Dróg i Transportu wydał opinię odnośnie do działki nr 12/25 stanowiącej użytek 
drogowy. 
 

 
Informacja stanowi załącznik nr 29 do protokołu.  
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Ad. 11. Odnośnie do Informacji dotyczącej uregulowania stanu prawnego 

nieruchomości położonej w Łodzi, zajętej pod pas drogowy ul. Łodzianka na 
odcinku od ul. Okólnej do ul. Zaścianek Bohatyrowicze Prezydent Hanna 
Zdanowska zdecydowała o przedstawieniu jej na następnym posiedzeniu kolegium. 

 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 

 
 
 

Posiedzeniu przewodniczyła: 
 
 
 
 
 

Hanna ZDANOWSKA 
Prezydent Miasta 


