
Protokół Nr 52/16 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi 

odbytego 22 sierpnia 2016 r. 
w godzinach: 1410 – 1520     

 

W posiedzeniu udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska    –  Prezydent Miasta  
2. Krzysztof Piątkowski    –  Wiceprezydent Miasta 
3. Krzysztof Mączkowski    –  Skarbnik Miasta 
4. Robert Janikowski    –  Dyrektor Departamentu Gospodarowania Majątkiem 
5. Marek Kondraciuk    –  p.o. Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych 
6. Agnieszka Dyśko      –  p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 
7. Anna Czekała      –  Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu 
8. Marcin Górski       –  Dyrektor Wydziału Prawnego 
9. Katarzyna Korowczyk      –  Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego 
 
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/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz 

granic ich obwodów; 
 
 2/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi; 
 
 3/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

specjalnych na obszarze Miasta Łodzi; 
 
 4/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

obszaru miasta Łodzi obejmującej teren Lasu Łagiewnickiego w rejonie ulic 
Okólnej i Wycieczkowej; 

 
 5/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza 
Kościuszki i ulic: 6 Sierpnia, Generała Lucjana Żeligowskiego, św. Jerzego, 
Cmentarnej, Legionów, Zachodniej i Wólczańskiej; 

 
 6/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza 
Kościuszki i ulic: Andrzeja Struga, Stefana Żeromskiego, Marii Skłodowskiej-
Curie, Łąkowej, Generała Lucjana Żeligowskiego i 6 Sierpnia; 

 
 7/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Adama 
Mickiewicza i Tadeusza Kościuszki i ulic: Łąkowej, Marii Skłodowskiej-Curie, 
Stefana Żeromskiego, Andrzeja Struga, Gdańskiej, Mikołaja Kopernika  
i Wólczańskiej; 

 



 8/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Włókniarzy i ulicy Zgierskiej; 

 
 9/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Małego Rycerza, 
Tomaszowskiej do terenów kolejowych; 

 
 10/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Rzgowskiej, Karpiej,  
płk. J. Kilińskiego, Śląskiej, Kwartalnej, Kominowej i Króla Władysława 
Warneńczyka; 

 
 11/ przyjęcia „Wieloletniego Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 
2016-2018”; 

 
 12/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych  

w Łodzi przy ul. Targowej 69 i 71; 
 
 13/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych  

w Łodzi przy ulicy Legionów 63; 
 
 14/  wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonych w Łodzi przy 

ulicach: Karola Libelta 16, Wielkopolskiej 55, Zuli Pacanowskiej 3, Łanowej 18  
i Marynarskiej 39. 

 
2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy 
Łozowej 9, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie B-8, jako 
działka o numerze 132/1;  

 
 2/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy 
mjr. Jana Piwnika „Ponurego” bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów  
i budynków w obrębie W-30, jako działka o numerze 198/12; 

 
 3/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy  
ul. Aleksandrowskiej bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 
w obrębie B-37, jako działka o numerze 277/5; 

 
 4/  przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 

nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zarzewskiej 63/65 na okres do 3 lat 
oraz ogłoszenia ich wykazu; 

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

nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Alojzego Felińskiego 9 na okres do 
3 lat oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 



 6/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Klaudiusza Łazowskiego 53 na 
okres do 3 lat oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
 7/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 

nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Klaudiusza Łazowskiego 55 na 
okres do 3 lat oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
 8/ zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok; 
 
 9/ zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok. 
  
Ad. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili:  

 
– dyr. Wydziału Edukacji Krzysztof Jurek w sprawach: 
 
 1/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz 

granic ich obwodów; 
 
 2/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi; 
 
 3/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

specjalnych na obszarze Miasta Łodzi; 
 
– dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Robert Warsza w sprawach: 
 
 4/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

obszaru miasta Łodzi obejmującej teren Lasu Łagiewnickiego w rejonie ulic 
Okólnej i Wycieczkowej; 

 
 5/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza 
Kościuszki i ulic: 6 Sierpnia, Generała Lucjana Żeligowskiego, św. Jerzego, 
Cmentarnej, Legionów, Zachodniej i Wólczańskiej; 

 
 6/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza 
Kościuszki i ulic: Andrzeja Struga, Stefana Żeromskiego, Marii Skłodowskiej-
Curie, Łąkowej, Generała Lucjana Żeligowskiego i 6 Sierpnia; 

 
 7/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Adama 
Mickiewicza i Tadeusza Kościuszki i ulic: Łąkowej, Marii Skłodowskiej-Curie, 
Stefana Żeromskiego, Andrzeja Struga, Gdańskiej, Mikołaja Kopernika  
i Wólczańskiej; 

 
 8/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Włókniarzy i ulicy Zgierskiej; 
 
 9/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Małego Rycerza, 
Tomaszowskiej do terenów kolejowych; 

 



 10/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Rzgowskiej, Karpiej,  
płk. J. Kilińskiego, Śląskiej, Kwartalnej, Kominowej i Króla Władysława 
Warneńczyka; 

 
– dyr. Biura ds. Partycypacji Społecznej Grzegorz Justyński w sprawie: 
 
 11/ przyjęcia „Wieloletniego Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 
2016-2018”; 

 
– p.o. z-cy dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Katarzyna 
            Sobańska w sprawach: 
  
 12/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych  

w Łodzi przy ul. Targowej 69 i 71; 
 
 13/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych  

w Łodzi przy ulicy Legionów 63; 
 
– p.o. dyr. Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Robert Kowalik w sprawie: 
 
 14/  wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonych w Łodzi przy 

ulicach: Karola Libelta 16, Wielkopolskiej 55, Zuli Pacanowskiej 3, Łanowej 18  
i Marynarskiej 39. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 
obrady Rady Miejskiej z wyjątkiem projektu przedstawionego w ppkt 1.8., odnośnie do 
którego Pani Prezydent poleciła przedstawienie na posiedzeniu Kolegium, przy udziale 
Dyrektora Biura Architekta Miasta, informacji dotyczącej jego opracowania. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.11. Pani Prezydent poleciła poprawienie 
załącznika do projektu pod względem stylistycznym i edytorskim.   
 

  
 Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-14 do protokołu. 
 
Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 
– p.o. z-cy dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Monika Andrzejewska-

Koniuszaniec w sprawach: 
 

1/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy 
Łozowej 9, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie B-8, jako 
działka o numerze 132/1;  

 
 2/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy 
mjr. Jana Piwnika „Ponurego” bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów  
i budynków w obrębie W-30, jako działka o numerze 198/12; 

 



 3/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy  
ul. Aleksandrowskiej bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 
w obrębie B-37, jako działka o numerze 277/5; 

 
– z-ca dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Adam Komorowski w sprawach: 
 
 4/  przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 

nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zarzewskiej 63/65 na okres do 3 lat 
oraz ogłoszenia ich wykazu; 

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

nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Alojzego Felińskiego 9 na okres do 
3 lat oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
 6/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 

nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Klaudiusza Łazowskiego 53 na 
okres do 3 lat oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
 7/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 

nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Klaudiusza Łazowskiego 55 na 
okres do 3 lat oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
– z-ca dyr. Wydziału Budżetu Anna Czekała w sprawach: 
 
 8/ zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok; 
 
 9/ zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok. 
 
 
Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować 
je Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu z wyjątkiem projektu przedstawionego 
w ppkt. 2.1., odnośnie do którego Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi Departamentu 
Gospodarowania Majątkiem zorganizowanie w ciągu najbliższego tygodnia spotkania 
z przedstawicielami PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie i z udziałem Prezydenta 
Miasta, celem ustalenia dalszego trybu postępowania w związku z obciążeniem służebnością 
przesyłu nieruchomości położonej przy ul. Łozowej 9, a także omówienia możliwych 
rozwiązań w sprawie lokalizowania obiektów infrastruktury technicznej na terenach 
miejskich.  
 

  
 Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 15 - 23 do protokołu. 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 
 
 

   Posiedzeniu przewodniczyła 
 

 
 
                  Hanna ZDANOWSKA 

    Prezydent Miasta 


