
Protokół Nr 101/21 

posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 23 lipca 2021 r. w godzinach: 1400 – 1430 

w formie wideokonferencji 
  

W posiedzeniu udział wzięli: 

 

1. Hanna Zdanowska    –  Prezydent Miasta  

2. Adam Pustelnik      –  Pierwszy Wiceprezydent Miasta 

3. Adam Wieczorek      –  Wiceprezydent Miasta 

4. Wojciech Rosicki     –  Sekretarz Miasta 

5. Michał Chmielewski     –  Dyrektor Departamentu Gospodarowania Majątkiem 

6. Michał Fisiak       –  Dyrektor Departamentu Finansów Publicznych 

7. Maciej Riemer      –  Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu 

8. Agnieszka Stępnik    –  Dyrektor Departamentu Prezydenta 

9. Paweł Bliźniuk       –  p.o. Dyrektora Departamentu Zdrowia i Spraw 

                                                           Społecznych 

10. Robert Kolczyński      –  p.o. Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju 

11. Sławomir Granatowski     –  p.o. Dyrektora Departamentu Rewitalizacji i Sportu 

12. Jarosław Chwiałkowski    –  p.o. Dyrektora Departamentu Organizacji Urzędu  

             i Obsługi Mieszkańców 

13. Małgorzata Wojtczak     –  Dyrektor Wydziału Budżetu 

14. Katarzyna Kowalska    –  Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Zarządzania 

                                                           Projektami 

15. Marcin Górski         –  Dyrektor Wydziału Prawnego 

16. 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 zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 

 

1/ nabycia na własność Miasta Łodzi nieruchomości lokalowej niemieszkalnej  

- garażu oznaczonego nr 2, usytuowanego w budynku położonym w Łodzi przy  

ul. Północnej …, stanowiącego własność osoby fizycznej; 

 

2/ zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru wniosków i powołania 

Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie przez miasto Łódź  

w 2022 r. dotacji na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie  

lub przebudowie oraz prac konserwatorskich i prac restauratorskich na 

nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji; 

 

3/ udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej, części nieruchomości 

położonych w Łodzi przy ulicach Długiej bez numeru i Niwelacyjnej bez numeru 

oraz w Parku 1 Maja na okres do 3 lat oraz ogłoszenia ich wykazu. 

 

2. Informacja dotycząca spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów na terenach 

  administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi. 
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3. Sprawy Zarządu Inwestycji Miejskich: 

 

 1/ Informacja o wycince drzew przy ul. Taterniczej, w związku z zadaniem  

        pn. „Przebudowa/rozbudowa ul. Taterniczej na odcinku od ul. Stokowskiej do  

        ul. Prezydenta”. 

 

 2/ Informacja o wycince drzew przy ul. Taterniczej, w związku z zadaniem  

      pn. „Przebudowa/rozbudowa ul. Chałubińskiego na odcinku od ul. Janosika do  

        ul. Giewont”. 

 

Ad. 1. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 

 

– p.o. z-cy dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Mariusz Pujan  

w sprawie: 

 

1/ nabycia na własność Miasta Łodzi nieruchomości lokalowej niemieszkalnej  

- garażu oznaczonego nr 2, usytuowanego w budynku położonym w Łodzi przy  

ul. Północnej …, stanowiącego własność osoby fizycznej; 

  

– z-ca dyr. Biura Architekta Miasta Beata Konieczniak w sprawie: 

 

2/ zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru wniosków i powołania 

Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie przez miasto Łódź  

w 2022 r. dotacji na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie  

lub przebudowie oraz prac konserwatorskich i prac restauratorskich na 

nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji; 

  

– z-ca dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Monika Andrzejewska-Koniuszaniec 

oraz dyr. Biura Inżyniera Miasta Maciej Formański w sprawie: 

  

3/ udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej, części nieruchomości 

położonych w Łodzi przy ulicach Długiej bez numeru i Niwelacyjnej bez numeru 

oraz w Parku 1 Maja na okres do 3 lat oraz ogłoszenia ich wykazu. 

  

 

Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je 

Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu.  

Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.3. Pani Prezydent poleciła załączanie do 

projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach dotyczących udostępniania 

terenów miejskich pod lokalizację infrastruktury przesyłowej map ewidencyjnych 

umożliwiających każdemu mieszkańcowi Łodzi odczytanie potrzebnych informacji. 

 

  

 Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 1-3 do protokołu. 

 

Ad. 2. Informację dotyczącą spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów na 

terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi przedstawił  

z-ca dyr. Zarządu Zieleni Miejskiej Jan Maśliński.  
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Prezydent Hanna Zdanowska po wysłuchaniu wyjaśnień nie wyraziła zgody na usunięcie 

drzew i poleciła Dyrektorom Departamentu Ekologii i Klimatu oraz Zarządu Zieleni 

Miejskiej – w związku z zamiarem usunięcia drzew rosnących na terenie planowanego 

wjazdu na posesję przy ul. Planetarnej 23 – przygotowanie pełnej dokumentacji w sprawie 

(zdjęcia, mapy) i przedstawienie na Kolegium informacji w tym zakresie. 

 

  

 Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. 3. Sprawy Zarządu Inwestycji Miejskich: 

 

  1/ Informacja o wycince drzew przy ul. Taterniczej, w związku z zadaniem  

         pn. „Przebudowa/rozbudowa ul. Taterniczej na odcinku od ul. Stokowskiej do  

            ul. Prezydenta”. 

 

  2/ Informacja o wycince drzew przy ul. Taterniczej, w związku z zadaniem    

          pn. „Przebudowa/rozbudowa ul. Chałubińskiego na odcinku od ul. Janosika do  

         ul. Giewont”. 

 

 przedstawiła z-ca dyr. Iwona Renata Zatorska-Sytyk. 

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska wysłuchała informacji. 

Odnośnie do informacji przedstawionej w ppkt. 3.1. Pani Prezydent zaakceptowała 

rozwiązanie rekomendowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich i poleciła – w związku  

z zamiarem usunięcia drzew rosnących w pasie drogowym ulicy Taterniczej w ramach 

planowanej inwestycji pn. „Przebudowa/rozbudowa ul. Taterniczej na odcinku od  

ul. Stokowskiej do ul. Prezydenta” – podjęcie działań umożliwiających przesadzenie drzew  

w dobrej kondycji zdrowotnej. 

Odnośnie do informacji przedstawionej w ppkt. 3.2. Pani Prezydent poleciła – w związku  

z zamiarem usunięcia drzew rosnących w pasie drogowym ulicy Chałubińskiego w ramach  

planowanej inwestycji pn. „Przebudowa/rozbudowa ul. Chałubińskiego na odcinku od  

ul. Janosika do ul. Giewont” – zorganizowanie spotkania z radą osiedla oraz mieszkańcami 

ulicy Chałubińskiego.  

 

  

 Materiał stanowią załączniki nr 5 i 6 do protokołu.  

 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 

 

 
 

   Posiedzeniu przewodniczyła 

 

 

                  Hanna ZDANOWSKA 

               Prezydent Miasta 
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