
Protokół Nr 155/22 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 14 listopada 2022 r. w godzinach 1440– 1555 
w formie wideokonferencji 

 
W posiedzeniu udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska    –  Prezydent Miasta  
2. Adam Pustelnik      –  Pierwszy Wiceprezydent Miasta 
3. Małgorzata Moskwa-Wodnicka   –  Wiceprezydent Miasta 
4. Joanna Skrzydlewska    –  Wiceprezydent Miasta 
5. Adam Wieczorek      –  Wiceprezydent Miasta 
6. Wojciech Rosicki     –  Sekretarz Miasta 
7. Krzysztof Mączkowski    –  Skarbnik Miasta 
8. Maciej Riemer      –  Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu 
9. Michał Fisiak       –  Dyrektor Departamentu Finansów Publicznych 
10. Robert Kowalik      –  Dyrektor Departamentu Planowania i Rozwoju 

                                                           Gospodarczego 
11. Jarosław Chwiałkowski    –  p.o. Dyrektora Departamentu Organizacji Urzędu  

             i Obsługi Mieszkańców 
12. Robert Kolczyński      –  p.o. Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju 
13. Piotr Bors      –  p.o. Dyrektora Departamentu Pracy, Edukacji  

               i Kultury 
14. Zbigniew Wiatr     –  p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarowania 

                                   Majątkiem  
15. Piotr Siedlecki      – wz. Dyrektora Departamentu Rewitalizacji i Sportu  

            – z-ca dyr. Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa 
16. Małgorzata Wojtczak     –  Dyrektor Wydziału Budżetu 
17. Marcin Masłowski    –  Dyrektor Biura Rzecznika Prasowego Prezydenta 

              Miasta 
18. Tomasz Głuszczak    –  Zastępca Dyrektora Biura Audytu Wewnętrznego  

              i Kontroli 
19. Elżbieta Staszyńska     –  Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego 
20. 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 stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane  
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg; 

 
  2/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów 

   samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za postój w tej strefie 
   i sposobu ich pobierania. 

 
2.  Informacja ustna dotycząca projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 

uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi 
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położonej na terenie osiedla Stoki, w rejonie ulic: Telefonicznej, Giewont, Rysy, 
Dębowskiego, Hyrnej i Pomorskiej, do terenu kolejowego. 

   
3. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 
  nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Drewnowskiej 147 na okres do 3 lat 
   oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 
  2/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 
    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 
    Łodzi położonej w rejonie ulic: Drewnowskiej, Zachodniej, Ogrodowej i Jana 
     Karskiego. 
 
4. Informacja w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania 
   przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
  Drewnowskiej, Zachodniej, Ogrodowej i Jana Karskiego. 
 
5. Informacja na temat wycinki drzewa na ul. Matejki. 
 
6. Informacja dotycząca spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów na 
   terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi. 
 
7. Informacja dotycząca nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Traktorowej 166 
  wraz z wnioskiem w sprawie podjęcia decyzji w zakresie jej prywatyzacji. 
 
Ad. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili:  
 
– z-ca dyr. Zarządu Dróg i Transportu Marcin Woźniak w sprawie: 
 
 1/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane  
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;  

 
– z-ca dyr. Zarządu Dróg i Transportu Tomasz Grzegorczyk w sprawie: 
 
  2/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów 

   samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za postój w tej strefie 
   i sposobu ich pobierania. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 
obrady Rady Miejskiej. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.2. Pani Prezydent poleciła 
przeanalizowanie, na jakim poziomie kształtuje się ilość abonamentów parkingowych dla 
mieszkańców Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi, jak również samochodów 
przypadających na jedną osobę w rodzinach, które dysponują tym abonamentem  
oraz wysokość opłaty abonamentowej w porównaniu do innych miast, a następnie 
przedstawienie informacji w tym zakresie. 
 

  
 Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu. 
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Ad. 2. Informację ustną dotyczącą projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej na 
terenie osiedla Stoki, w rejonie ulic: Telefonicznej, Giewont, Rysy, Dębowskiego, Hyrnej 
i Pomorskiej, do terenu kolejowego przedstawiła dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 
Magdalena Talar-Wiśniewska. 
 

 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację. 
 

 
Ad. 3. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawiły: 
 
– z-cy dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem: Agnieszka Dobrucka oraz Iwona 

Chlebowska w sprawie: 
 
 1/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 

  nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Drewnowskiej 147 na okres do 3 lat 
   oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 
– dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Magdalena Talar-Wiśniewska w sprawie: 
  
 2/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 
  Łodzi położonej w rejonie ulic: Drewnowskiej, Zachodniej, Ogrodowej i Jana 
  Karskiego. 

 
 
Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je  
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu.  
 

  
 Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 3 i 4 do protokołu. 
 
Ad. 4. Informację w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania 
   przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
  Drewnowskiej, Zachodniej, Ogrodowej i Jana Karskiego przedstawiła  
   dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Magdalena Talar-Wiśniewska. 
 

 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację. 
 

 
 Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad. 5. Informację na temat wycinki drzewa na ul. Matejki przedstawił z-ca dyr. Zarządu 
  Dróg i Transportu Marcin Woźniak. 
 

 
Prezydent Hanna Zdanowska wysłuchała wyjaśnień i wyraziła zgodę na usunięcie drzewa. 
Jednocześnie Pani Prezydent poleciła przedstawienie informacji dotyczącej zjazdów  
z nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym ul. Matejki w związku z planowaną 
inwestycją na tym terenie. 
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 Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Ad. 6. 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. 
 

 
Prezydent Hanna Zdanowska wysłuchała informacji i wyraziła zgodę na usunięcie suchych 
drzew, stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia.  
Jednocześnie Pani Prezydent poleciła: 
 – w związku z zamiarem usunięcia drzewa rosnącego przy ul. Zbiorczej 11 –  
przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych drzewa pozwalających na zachowanie jego statyki;  
– w związku z zamiarem usunięcia drzew rosnących przy ulicach Potokowej 29  
oraz Łazowskiego – ponowne przeanalizowanie ich stanu zdrowotnego i przedstawienie 
informacji; 
– w związku z zamiarem usunięcia drzewa rosnącego przy ul. Leszczowej 2 – ponowne 
przedstawienie sprawy wraz z dokumentacją fotograficzną budynku znajdującego się na 
terenie nieruchomości położonej przy ul. Leszczowej 4; 
– w związku z zamiarem usunięcia drzew rosnących przy ul. Romanowskiej bez numeru – 
ponowne przedstawienie sprawy po dokonaniu przez inwestora zmian dotyczących 
lokalizacji zjazdu na tym terenie; 
– w związku z zamiarem usunięcia drzewa rosnącego przy ul. Kolumny 330 – ustalenie 
zakresu inwestycji na tym terenie i przedstawienie sprawy. 
Ponadto Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi Departamentu Ekologii i Klimatu  
– w związku z zamiarem usunięcia drzew rosnących przy ul. Niciarnianej – przedstawienie 
pełnej dokumentacji w sprawie (mapy). 
 

 
 Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Ad. 7. Informację dotyczącą nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Traktorowej 166 
         wraz z wnioskiem w sprawie podjęcia decyzji w zakresie jej prywatyzacji 
   przedstawił p.o. z-cy dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Mariusz 
    Pujan. 
 

 
Prezydent Hanna Zdanowska wysłuchała wyjaśnień i poleciła – w związku  
z niezrealizowaniem porządku posiedzenia – ponowne przedstawienie Informacji na 
kolejnym posiedzeniu Kolegium. 
 

 
 Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 
 
 

   Posiedzeniu przewodniczyła 
 

 
                  Hanna ZDANOWSKA 
               Prezydent Miasta 
 
 


