
Protokół Nr 163/23 

posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 16 lutego 2023 r. w godzinach: 1420 – 1700 

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. Michał Fisiak       –  Dyrektor Departamentu Finansów Publicznych 

8. Maciej Riemer      –  Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu 

9. Robert Kowalik      –  Dyrektor Departamentu Planowania i Rozwoju 

                                                           Gospodarczego 

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

             i Obsługi Mieszkańców 

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

                                                           Społecznych  

12. Zbigniew Wiatr     –  p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarowania 

                                   Majątkiem  

13. Piotr Siedlecki      – wz. Dyrektora Departamentu Rewitalizacji i Sportu  

            – Zastępca Dyrektora Biura Rewitalizacji  

             i Mieszkalnictwa 

14. Agnieszka Dyśko     –  p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta  

15. Małgorzata Wojtczak     –  Dyrektor Wydziału Budżetu 

16. Tomasz Głuszczak    –  Zastępca Dyrektora Biura Audytu Wewnętrznego  

                                                                    i Kontroli 

17. Wojciech Barczyński     –  Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego 

18. Katarzyna Korowczyk     –  Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego 

 

Ponadto w posiedzeniu wzięły udział inne osoby wyszczególnione w dalszej części protokołu. 
 
Posiedzeniu przewodniczyły: 

w godz. 1420 – 1615 – Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta, 

w godz. 1615 – 1635 – Joanna Skrzydlewska – Wiceprezydent Miasta, 

w godz. 1635 – 1640 – Małgorzata Moskwa-Wodnicka – Wiceprezydent Miasta, 

w godz. 1640 – 1700 – Joanna Skrzydlewska – Wiceprezydent Miasta. 
 
Porządek dzienny posiedzenia: 
 
1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawach:  
 
 1/  ustanowienia pomników przyrody; 
 

  2/ zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną w „Alei klonów srebrzystych” 

   stanowiącej pomnik przyrody; 

 
 3/  wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Łodzi stwierdzające nieważność uchwały Nr LXVIII/2006/22 Rady Miejskiej  
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w Łodzi z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 
celowych w ramach programu Ciepłe Mieszkanie – Miasto Łódź; 

 
 4/  zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu parkingu podziemnego 

Węzła Multimodalnego przy Dworcu Łódź Fabryczna; 
 
 5/  ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących przy 

alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 22 w Łodzi; 
 
 6/  wzajemnego powierzenia przez Miasto Łódź i Gminę Andrespol wykonywania 

zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług w zakresie zaopatrzenia  
w wodę oraz odbioru ścieków z nieruchomości położonych na terenach przy 
granicy gmin; 

 
 7/  wyrażenia zgody na sprzedaż z bonifikatą, w drodze bezprzetargowej, 

nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Żabiej 10/12, Żabiej bez numeru, 
Łagiewnickiej bez numeru i Stefana bez numeru; 

 
 8/  zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze; 
 
 9/  uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Ner wraz ze Stawami 
Stefańskiego oraz dolinę rzeki Gadki, położonej na odcinku od ul. Pabianickiej do 
południowej granicy miasta. 

 

2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 

 

1/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 

   Łodzi położonej w rejonie alei Cezarego Józefiaka oraz ulic: Rokicińskiej, 

  Trakcyjnej, Zakładowej i Transmisyjnej do autostrady A1; 

 

2/ rozpatrzenia wniosku złożonego w związku z ogłoszeniem o przystąpieniu do 

  sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

  projektowanego korytarza drogowego projektowanej ulicy Wróblewskiego na 

  odcinku od ulicy Piasta do torów kolejowych; 

 

3/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej samodzielnych lokali 

   mieszkalnych i lokalu użytkowego, usytuowanych w budynku położonym w Łodzi 

  przy ul. Zbocze 43, stanowiącym własność Miasta Łodzi wraz z udziałem w prawie 

  własności gruntu oraz ogłoszenia ich wykazu, a także obciążenia ograniczonym 

  prawem rzeczowym – służebnością gruntową, działek stanowiących własność 

  Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicy Jana Dębowskiego bez numeru, 

  oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków w obrębie W-12 numerami 392/55 

 i 418/54; 

 

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

  zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Łodzi przy ulicy Partyzantów 

  24, stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej wykazu; 
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5/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, 

  zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Łodzi przy ulicy Płockiej 50, 

  stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 

6/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, 

  zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy ulicy Zapustnej 12, 

 oznaczonej jako działka nr 87/2 w obrębie B-3, stanowiącej własność Miasta Łodzi 

  oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 

7/ nabycia na własność Miasta Łodzi lokalu mieszkalnego nr …, usytuowanego  

  w budynku położonym w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. nr …, stanowiącego 

  własność osoby fizycznej; 

 

8/ ustalenia stawek czynszu najmu w lokalach mieszkalnych stanowiących 

 mieszkaniowy zasób Miasta Łodzi; 

 

9/ ustalenia zasad nadzoru i kontroli nad podmiotami leczniczymi niebędącymi 

  przedsiębiorcami, prowadzonymi w formie samodzielnych publicznych zakładów 

 opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Łódź; 

 

10/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze przetargu nieograniczonego 

  części nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Łaskowice bez numeru, na 

  okres 10 lat oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 

11/ udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej, części nieruchomości 

 położonej w Łodzi przy ulicy Pienistej bez numeru na okres do 3 lat oraz ogłoszenia 

 jej wykazu; 

 

12/ udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej, części nieruchomości 

  położonych w Łodzi przy ulicach Źródłowej 19, Północnej 36 i Północnej bez 

  numeru, na okres do 3 miesięcy; 

 

13/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową 

 nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy 

 Przedwiośnie bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 

 B-25 jako działka o numerze 217; 

 

14/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części 

  nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Pienistej bez numeru na okres do 3 lat 

 oraz ogłoszenia jej wykazu. 

 

3. Sprawozdanie z realizacji w drugim półroczu 2022 r. Uchwały Nr XXXIV/372/96 

Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 maja 1996 roku w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążanie nieruchomości gruntowych. 

 

4. Informacje Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w sprawach: 

 

 1/ projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

        obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Cezarego Józefiaka oraz ulic: 

    Rokicińskiej, Trakcyjnej, Zakładowej i Transmisyjnej do autostrady A1; 
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 2/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

      obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Rokicińskiej, Tadeusza Gajcego 

      i Zakładowej. 

 

5. Informacja o wycince drzew w związku z realizowanymi przez Zarząd Inwestycji 

  Miejskich zadaniami pn.:  

 

 1. „Utwardzenie gruntu wraz z przebudową i budową sieci na terenie skweru 

   przylegającego do posesji Ogrodowa 28”;  

 2. „Budowa drogi łączącej ul. Nawrot z Placem Komuny Paryskiej wraz  

  z niezbędną infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi, budowa wodociągu 

   w projektowanej drodze łączącej ul. Nawrot z Placem Komuny Paryskiej – od 

   ul. Nawrot do Placu Komuny Paryskiej, przebudowa ze zmianą sposobu 

  użytkowania budynków przy ul. Sienkiewicza 61A i ul. Sienkiewicza 63  

  wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną  

  i rozbiórkami oraz zagospodarowaniem terenu i budową tymczasowych 

  pawilonów w południowej części Placu Komuny Paryskiej”.  

 

6. Informacja dotycząca prowadzonych spraw z zakresu uzgadniania lokalizacji  

  i ustanawiania służebności przesyłu dla urządzeń infrastruktury technicznej. 

 Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej przy  

  ul. Jaracza 48 i 52 w Łodzi (działki nr 164/13, 138/12 oraz 164/25 w obrębie S-2). 

 

7. Informacja dotycząca wycięcia drzew i krzewów znajdujących się na 

  nieruchomościach stanowiących własność Miasta Łodzi położonych przy  

  ul. Zamiejskiej 1 w Łodzi oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: obręb  

 P-32: 144/34, 144/38, obręb P-34: 57/33, 57/35, obręb P-31: 84/5, obręb G-21: 1/15, 

 2/50, 2/51. 

 

Ad. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili:  
 
– dyr. Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Michał Baryła w sprawach: 

  
 1/  ustanowienia pomników przyrody; 
 

  2/ zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną w „Alei klonów srebrzystych” 

  stanowiącej pomnik przyrody; 
  
– z-ca dyr. Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Grzegorz Leszczyk w sprawie: 

   
 3/  wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Łodzi stwierdzające nieważność uchwały Nr LXVIII/2006/22 Rady Miejskiej  
w Łodzi z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 
celowych w ramach programu Ciepłe Mieszkanie – Miasto Łódź; 

  
– z-ca dyr. Zarządu Dróg i Transportu Sławomir Niżnikowski w sprawie: 
 
 4/  zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu parkingu podziemnego 

Węzła Multimodalnego przy Dworcu Łódź Fabryczna; 
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– dyr. Biura Architekta Miasta Marek Janiak oraz główny specjalista w Biurze 
Architekta Miasta Katarzyna Sudaj w sprawie: 

 
 5/  ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących przy 

alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 22 w Łodzi; 

 
– dyr. Wydziału Gospodarki Komunalnej Ewa Jasińska w sprawie: 
 
 6/  wzajemnego powierzenia przez Miasto Łódź i Gminę Andrespol wykonywania 

zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług w zakresie zaopatrzenia  
w wodę oraz odbioru ścieków z nieruchomości położonych na terenach przy 
granicy gmin; 

 
– z-ca dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Katarzyna Dołowicz  

w sprawie: 
 
 7/  wyrażenia zgody na sprzedaż z bonifikatą, w drodze bezprzetargowej, 

nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Żabiej 10/12, Żabiej bez numeru, 
Łagiewnickiej bez numeru i Stefana bez numeru; 

 
– dyr. Biura Aktywności Miejskiej Katarzyna Dyzio w sprawie: 
 
 8/  zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze; 
 
– dyr.  Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Magdalena Talar-Wiśniewska w sprawie: 
 
 9/  uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Ner wraz ze Stawami 
Stefańskiego oraz dolinę rzeki Gadki, położonej na odcinku od ul. Pabianickiej do 
południowej granicy miasta. 

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 

obrady Rady Miejskiej. 

 

  
 Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-9 do protokołu. 
 

Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 

 

– dyr.  Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Magdalena Talar-Wiśniewska w sprawie: 

   

1/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 

   Łodzi położonej w rejonie alei Cezarego Józefiaka oraz ulic: Rokicińskiej, 

  Trakcyjnej, Zakładowej i Transmisyjnej do autostrady A1 wraz z Informacją  

  w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

 części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Cezarego Józefiaka oraz 

 ulic: Rokicińskiej, Trakcyjnej, Zakładowej i Transmisyjnej do autostrady A1 

 wymienioną w ppkt. 4.1. porządku posiedzenia Kolegium; 
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– dyr.  Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Magdalena Talar-Wiśniewska oraz z-ca 

dyr. Wydziału Urbanistyki i Architektury Jolanta Kubacka w sprawie: 

   

2/ rozpatrzenia wniosku złożonego w związku z ogłoszeniem o przystąpieniu do 

  sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

  projektowanego korytarza drogowego projektowanej ulicy Wróblewskiego na 

  odcinku od ulicy Piasta do torów kolejowych; 

 

– p.o. dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Marek Jóźwiak oraz 

dyr. Zarządu Lokali Miejskich Małgorzata Szpakowska-Korkiewicz w sprawie: 

   

3/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej samodzielnych lokali 

   mieszkalnych i lokalu użytkowego, usytuowanych w budynku położonym w Łodzi 

  przy ul. Zbocze 43, stanowiącym własność Miasta Łodzi wraz z udziałem w prawie 

  własności gruntu oraz ogłoszenia ich wykazu, a także obciążenia ograniczonym 

  prawem rzeczowym – służebnością gruntową, działek stanowiących własność 

  Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicy Jana Dębowskiego bez numeru, 

  oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków w obrębie W-12 numerami 392/55 

 i 418/54; 

 

– p.o. dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Marek Jóźwiak  

w sprawach: 

 

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

  zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Łodzi przy ulicy Partyzantów 

  24, stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 

5/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, 

  zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Łodzi przy ulicy Płockiej 50, 

  stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 

6/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, 

  zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy ulicy Zapustnej 12, 

 oznaczonej jako działka nr 87/2 w obrębie B-3, stanowiącej własność Miasta Łodzi 

  oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 

 7/ nabycia na własność Miasta Łodzi lokalu mieszkalnego nr …, usytuowanego  

  w budynku położonym w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. nr …, stanowiącego 

  własność osoby fizycznej; 

 

– z-ca dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Agnieszka Dobrucka w sprawie: 

 

 10/  przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze przetargu nieograniczonego 

  części nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Łaskowice bez numeru, na 

  okres 10 lat oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 

– z-ca dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Agnieszka Dobrucka oraz z-ca dyr. 

Biura Inżyniera Miasta Marcin Nowak w sprawie: 
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 12/  udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej, części nieruchomości 

  położonych w Łodzi przy ulicach Źródłowej 19, Północnej 36 i Północnej bez 

  numeru, na okres do 3 miesięcy; 

 

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

w sprawie: 

 

 13/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową 

 nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy 

 Przedwiośnie bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 

 B-25 jako działka o numerze 217. 

 

 

Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je  

Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu z wyjątkiem projektów przedstawionych  

w ppkt.: 2.3., 2.5., 2.6., 2.12 oraz 2.13. 

Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.3. Pani Prezydent poleciła ponowne jego 

przedstawienie na posiedzeniu Kolegium w okresie powakacyjnym, ale przed upływem 

terminu ważności wyceny. 

Odnośnie do projektów przedstawionych w ppkt. 2.5. i 2.6. Pani Prezydent poleciła 

przedstawienie ich na odrębnym spotkaniu. 

Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.12. Pani Prezydent poleciła Dyrektorom 

Biura Inżyniera Miasta oraz Wydziału Dysponowania Mieniem wyjaśnienie  

z przedstawicielami PGE Dystrybucja S.A. sprawy przebiegu infrastruktury przesyłowej na 

terenach obejmujących części nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Źródłowej 

19, Północnej 36 i Północnej bez numeru, zaproponowanie rozwiązania umożliwiającego 

ochronę drzew w parku oraz ponowne przedstawienie na posiedzeniu Kolegium projektu 

zarządzenia w tej sprawie. 

Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.13. Pani Prezydent poleciła Dyrektorom 

Wydziału Dysponowania Mieniem oraz Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ponowne 

przeanalizowanie przebiegu służebności gruntowej na terenie nieruchomości położonej 

przy ul Przedwiośnie bez numeru (działka nr 217, obręb B-25) pod kątem miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego opracowanego dla terenów obejmujących  

tę nieruchomość i przedstawienie informacji w tym zakresie wraz z projektem zarządzenia. 

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację przedstawioną w ppkt. 4.1. 

 

  

 Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 10-19 do protokołu. 

 Informacja Miejskiej Pracowni Urbanistycznej stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

 

Prezydent Hanna Zdanowska przekazała prowadzenie posiedzenia Kolegium Wiceprezydent 

Joannie Skrzydlewskiej. 

 

Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 

 

– p.o. z-cy dyr. Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa Marcin Pawlak w sprawie: 

   

8/ ustalenia stawek czynszu najmu w lokalach mieszkalnych stanowiących 

 mieszkaniowy zasób Miasta Łodzi; 
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– p.o. dyr. Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Szymon Kostrzewski w sprawie: 

 

9/ ustalenia zasad nadzoru i kontroli nad podmiotami leczniczymi niebędącymi 

  przedsiębiorcami, prowadzonymi w formie samodzielnych publicznych zakładów 

 opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Łódź; 

 

– z-ca dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Agnieszka Dobrucka oraz z-ca dyr. 

Biura inżyniera Miasta Marcin Nowak w sprawach: 

 

 11/ udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej, części nieruchomości 

 położonej w Łodzi przy ulicy Pienistej bez numeru na okres do 3 lat oraz ogłoszenia 

 jej wykazu; 

 

 14/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części 

  nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Pienistej bez numeru na okres do 3 lat 

  oraz ogłoszenia jej wykazu 

  

 

Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je  

Wiceprezydent Miasta Joannie Skrzydlewskiej do podpisu. 

 

  

 Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 21-24 do protokołu. 

 

Ad. 3. Sprawozdanie z realizacji w drugim półroczu 2022 r. Uchwały Nr XXXIV/372/96 

Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 maja 1996 roku w sprawie wyrażenia zgody  

na obciążanie nieruchomości gruntowych przedstawiła z-ca dyr. Wydziału 

Dysponowania Mieniem Monika Andrzejewska-Koniuszaniec. 

 

 

Wiceprezydent Miasta Joanna Skrzydlewska przyjęła sprawozdanie. 

 

  

 Sprawozdanie stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Ad. 4.2. Informację Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w sprawie uchwalenia 

      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru  

    miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Rokicińskiej, Tadeusza Gajcego  

    i Zakładowej przedstawiła dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Magdalena 

    Talar-Wiśniewska. 

 

 Wiceprezydent Joanna Skrzydlewska poinformowała o wyłączeniu się od procedowania ww. 

punktu i przekazała prowadzenie Kolegium Wiceprezydent Miasta Małgorzacie Moskwa-

Wodnickiej. 

 

 

Wiceprezydent Miasta Małgorzata Moskwa-Wodnicka przyjęła informację. 

 

  

 Informacja stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
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Wiceprezydent Miasta Małgorzata Moskwa-Wodnicka przekazała prowadzenie posiedzenia 

Kolegium Wiceprezydent Joannie Skrzydlewskiej. 

 

Ad. 6. Informację dotyczącą prowadzonych spraw z zakresu uzgadniania lokalizacji   

i ustanawiania służebności przesyłu dla urządzeń infrastruktury technicznej. 

Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej przy  

ul. Jaracza 48 i 52 w Łodzi (działki nr 164/13, 138/12 oraz 164/25 w obrębie S-2) 

przedstawili z-ca dyr. Biura Inżyniera Miasta Marcin Nowak oraz z-ca dyr. 

Zarządu Dróg i Transportu Marcin Woźniak. 

 

 

Wiceprezydent Miasta Joanna Skrzydlewska wysłuchała informacji i poleciła Dyrektorowi 

Biura Inżyniera Miasta, w związku z planowaną na terenach miejskich inwestycją dotyczącą 

budowy i modernizacji przyłączy kanalizacyjnych i przyłącza wodociągowego przy  

ul. Jaracza 48 i 52, przeprowadzenie z inwestorem negocjacji w sprawie przebiegu 

infrastruktury technicznej na tych terenach celem wypracowania innego niż przedstawione 

rozwiązania, najkorzystniejszego dla Miasta. 

 

  

 Informacja stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

Ad. 5. Informację o wycince drzew w związku z realizowanymi przez Zarząd Inwestycji 

  Miejskich zadaniami pn.:  

 

 1. „Utwardzenie gruntu wraz z przebudową i budową sieci na terenie skweru 

   przylegającego do posesji Ogrodowa 28”;  

 2. „Budowa drogi łączącej ul. Nawrot z Placem Komuny Paryskiej wraz  

  z niezbędną infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi, budowa wodociągu 

   w projektowanej drodze łączącej ul. Nawrot z Placem Komuny Paryskiej – od 

   ul. Nawrot do Placu Komuny Paryskiej, przebudowa ze zmianą sposobu 

  użytkowania budynków przy ul. Sienkiewicza 61A i ul. Sienkiewicza 63  

  wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną  

  i rozbiórkami oraz zagospodarowaniem terenu i budową tymczasowych 

  pawilonów w południowej części Placu Komuny Paryskiej” 

 

  przedstawił z-ca dyr. Zarządu Inwestycji Miejskich Andrzej Mikołajewski. 

 

 

Wiceprezydent Miasta Joanna Skrzydlewska wysłuchała informacji i zaakceptowała 

rozwiązania rekomendowane przez Zarząd. 

 

  

 Informacja stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 

Ad. 7. Informację dotyczącą wycięcia drzew i krzewów znajdujących się na 

  nieruchomościach stanowiących własność Miasta Łodzi położonych przy  

  ul. Zamiejskiej 1 w Łodzi oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: obręb  

 P-32: 144/34, 144/38, obręb P-34: 57/33, 57/35, obręb P-31: 84/5, obręb G-21: 1/15, 

 2/50, 2/51 przedstawiła dyr. Wydziału Gospodarki Komunalnej Ewa Jasińska. 
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Wiceprezydent Miasta Joanna Skrzydlewska wysłuchała informacji i zaakceptowała 

rozwiązanie rekomendowane przez Wydział. 

 

 

 Informacja stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 

 

 
    Posiedzeniu przewodniczyły: 

 

 

 

                  Hanna ZDANOWSKA 

  Prezydent Miasta 

 

 

 
      Małgorzata MOSKWA-WODNICKA 

      Wiceprezydent Miasta 

 

 

 

    Joanna SKRZYDLEWSKA 

    Wiceprezydent Miasta  
 

 

 

 

 

 

 


