
Protokół Nr 127/18 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi 

odbytego 25 maja 2018 r. 
w godzinach: 1335 – 1425 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska    –  Prezydent Miasta  
2. Krzysztof Mączkowski    –  Skarbnik Miasta 
3. Luiza Staszczak-Gąsiorek    –  Dyrektor Departamentu Partycypacji Społecznej  

                                                           i Kultury 
4. Tomasz Jakubiec      –  p.o. Dyrektora Departamentu Architektury i Rozwoju 
5. Jarosław Chwiałkowski    –  p.o. Dyrektora Departamentu Obsługi i Administracji 
6. Marcin Masłowski    –  Dyrektor Biura Rzecznika Prasowego i Nowych  

                                                           Mediów 
7. Ireneusz Wosik       –  Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli 
8. Agnieszka Dyśko      –  p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 
9. Małgorzata Wojtczak     –  Dyrektor Wydziału Budżetu 
10. Elżbieta Staszyńska      –  Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego 
11. 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 wysokości dotacji podmiotowych na 

2018 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest 
Miasto Łódź; 

 
 2/  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej  

w Łodzi przy ul. Juliana Tuwima bez numeru; 
 
 3/  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej  

w Łodzi przy ul. Stanisława Wigury 24; 
 
 4/  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych  

w Łodzi przy ulicy Augustów bez numeru; 
 
 5/  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych  

w Łodzi przy ulicach Pomorskiej 26 i 26/28 oraz płk. Jana Kilińskiego 7  
i płk. Jana Kilińskiego bez numeru; 

 
 6/  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych  

w Łodzi przy alei Marszałka Józefa Piłsudskiego bez numeru i ulicy 
Piotrkowskiej bez numeru; 

 
 7/  określenia kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie 
uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, 
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prowadzonych przez Miasto Łódź i dokumentów niezbędnych do ich 
potwierdzenia oraz przyznania kryteriom określonej liczby punktów; 

 
 8/  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów 

Prezydenta Miasta Łodzi w ramach Miejskiego systemu wspierania uczniów 
uzdolnionych „Mia100 Zdolnych”; 

 
 9/  połączenia Przedszkola Miejskiego nr 58 w Łodzi przy pl. Komuny Paryskiej 2  

z Przedszkolem Miejskim nr 223 w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 42  
w Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 w Łodzi przy pl. Komuny Paryskiej 2  
i nadania statutu; 

 
 10/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Adama 
Mickiewicza i Tadeusza Kościuszki oraz ulic Stefana Żeromskiego  
i Radwańskiej; 

 
 11/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei 
Politechniki, ulicy Wólczańskiej oraz parku im. Księdza Biskupa Michała 
Klepacza; 

 
 12/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei 
Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Przędzalnianej, Fabrycznej i Targowej; 

 
 13/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Zarzewskiej, Łomżyńskiej, gen. Jarosława Dąbrowskiego i płk. Jana Kilińskiego; 

 
 14/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Milionowej, Słowiańskiej, Dębowej, Praskiej, Zarzewskiej i płk. Jana 
Kilińskiego; 

 
 15/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei 
Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Targowej, Fabrycznej, Edwarda 
Abramowskiego i Henryka Sienkiewicza; 

 
 16/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Milionowej, Stanisława Przybyszewskiego, Kruczej, Zarzewskiej, Praskiej  
i Dębowej; 

 
 17/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: 
Tadeusza Kościuszki, Adama Mickiewicza i Marszałka Józefa Piłsudskiego  
oraz ulic: Henryka Sienkiewicza, Brzeźnej i Radwańskiej; 

 
 18/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Północnej, hm. Aleksandra Kamińskiego, Stefana Jaracza i dr. Seweryna 
Sterlinga; 
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 19/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Północnej, dr. Seweryna Sterlinga, Stefana Jaracza i płk. Jana Kilińskiego; 

 
 20/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Północnej, Źródłowej, Pomorskiej, Stefana Banacha, dr. Stefana Kopcińskiego, 
Stefana Jaracza, Uniwersyteckiej i Wierzbowej oraz ronda Solidarności; 

 
 21/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic:  
Stefana Jaracza, dr. Stefana Kopcińskiego, Prezydenta Gabriela Narutowicza  
i Polskiej Organizacji Wojskowej; 

 
 22/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Północnej, Wierzbowej, Uniwersyteckiej i hm. Aleksandra Kamińskiego; 

 
 23/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Północnej, płk. Jana Kilińskiego, Rewolucji 1905 r. i Wschodniej; 

 
 24/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei 
Włókniarzy oraz ulic: 6 Sierpnia, gen. Lucjana Żeligowskiego i Andrzeja Struga; 

 
 25/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Lutomierskiej, Żytniej i Drewnowskiej; 

 
 26/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Bolesława Limanowskiego, Rybnej, Lutomierskiej i Modrej; 

 
 27/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Franciszkańskiej, Smugowej, Źródłowej i Północnej; 

 
 28/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Drewnowskiej, Jana Karskiego, Ogrodowej, Cmentarnej, św. Jerzego, Jana 
Pietrusińskiego, ks. Jana Długosza i Stefana Okrzei; 

 
 29/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Bolesława Limanowskiego, Zachodniej, Drewnowskiej, Żytniej i Rybnej; 

 
 30/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Łagiewnickiej, Spacerowej, Pasterskiej, Franciszkańskiej i płk. Berka 
Joselewicza; 

 
 31/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei 
Włókniarzy i Adama Mickiewicza oraz ulic Łąkowej i Andrzeja Struga; 
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 32/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie Alei 
Politechniki oraz ulic: Radwańskiej, Inżynierskiej i Wołowej; 

 
 33/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Zgierskiej, Goplańskiej, Łagiewnickiej i Bałuckiego Rynku; 

 
 34/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Okólnej, 
Józefa Sawickiego, Jana Gadomskiego i Moskule oraz północnej granicy miasta 
Łodzi; 

 
 35/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Konstantynowskiej, płk. Stanisława Juszczakiewicza, Janusza Kusocińskiego  
oraz zachodniej granicy miasta Łodzi; 

 
 36/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej teren zespołu 
przyrodniczo-krajobrazowego „Ruda Willowa”, położonej w rejonie ulic: 
Scaleniowej, Wazów, Wiekowej, Laskowej i Rudzkiej; 

 
 37/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Okólnej, 
Żółwiowej i Serwituty oraz północnej granicy miasta Łodzi; 

 
 38/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Łódki, 
położonej w rejonie ulicy Konstantynowskiej; 

 
 39/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Wycieczkowej, Rogowskiej i Strykowskiej; 

 
 40/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej teren Lasu Lublinek, 
położonej w rejonie ulic Zamiejskiej i Ikara; 

 
 41/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Konstantynowskiej, płk. Stanisława Juszczakiewicza i Janusza Kusocińskiego 
oraz zachodniej granicy Ogrodu Botanicznego; 

 
 42/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej teren Lasu Lublinek, 
położonej w rejonie ulic: Franciszka Plocka, Zamiejskiej i Spartańskiej; 

 
 43/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie rzeki Ner 
oraz ulic: Sanitariuszek, Łaskowice i Nad Dobrzynką, do drogi krajowej nr 14 
i zachodniej granicy miasta Łodzi; 

 
 44/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej na osi ulicy 
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Strykowskiej w rejonie ulic Aksamitnej i Jana i Cecylii oraz północno-wschodniej 
granicy miasta; 

 
 45/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej na osi ulicy 
Strykowskiej w rejonie ulic: Bursztynowej, Zaścianek Bohatyrowicze, Łodzianka, 
Okólnej, Jana i Cecylii i Aksamitnej oraz wschodniej granicy miasta; 

 
 46/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Marmurowej, Nad Niemnem, Łukaszewskiej, Łodzianka, Zaścianek 
Bohatyrowicze i Bursztynowej oraz wschodniej granicy miasta; 

 
 47/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Opolskiej, Strykowskiej, Łupkowej, Łodzianka, Łukaszewskiej, Nad Niemnem  
i Marmurowej oraz wschodniej granicy miasta; 

 
 48/ uznania za niezasadne wezwania … do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego 

uchwały Nr XXIII/566/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2016 r.  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie Alei Marszałka  
Józefa Piłsudskiego i ulic: Sobolowej do terenów kolejowych, Stanisława 
Przybyszewskiego oraz projektowanej Konstytucyjnej. 

 
2. Sprawy różne. 
 
Ad. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili:  
 
– dyr. Wydziału Kultury Dagmara Śmigielska w sprawie: 
 
 1/  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 

2018 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest 
Miasto Łódź; 

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

Sobańska w sprawach: 
 
 2/  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej  

w Łodzi przy ul. Juliana Tuwima bez numeru; 
 
 3/  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej  

w Łodzi przy ul. Stanisława Wigury 24; 
 
 4/  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych  

w Łodzi przy ulicy Augustów bez numeru; 
 
 5/  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych  

w Łodzi przy ulicach Pomorskiej 26 i 26/28 oraz płk. Jana Kilińskiego 7  
i płk. Jana Kilińskiego bez numeru; 

 
 6/  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych  

w Łodzi przy alei Marszałka Józefa Piłsudskiego bez numeru i ulicy 
Piotrkowskiej bez numeru; 
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– dyr. Wydziału Edukacji Berenika Bardzka w sprawach: 
 
 7/  określenia kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie 
uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, 
prowadzonych przez Miasto Łódź i dokumentów niezbędnych do ich 
potwierdzenia oraz przyznania kryteriom określonej liczby punktów; 

 
 8/  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów 

Prezydenta Miasta Łodzi w ramach Miejskiego systemu wspierania uczniów 
uzdolnionych „Mia100 Zdolnych”; 

 
 9/  połączenia Przedszkola Miejskiego nr 58 w Łodzi przy pl. Komuny Paryskiej 2  

z Przedszkolem Miejskim nr 223 w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 42  
w Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 w Łodzi przy pl. Komuny Paryskiej 2  
i nadania statutu; 

 
– dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Robert Warsza w sprawach: 
 
 10/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Adama 
Mickiewicza i Tadeusza Kościuszki oraz ulic Stefana Żeromskiego  
i Radwańskiej; 

 
 11/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei 
Politechniki, ulicy Wólczańskiej oraz parku im. Księdza Biskupa Michała 
Klepacza; 

 
 12/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei 
Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Przędzalnianej, Fabrycznej i Targowej; 

 
 13/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Zarzewskiej, Łomżyńskiej, gen. Jarosława Dąbrowskiego i płk. Jana Kilińskiego; 

 
 14/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Milionowej, Słowiańskiej, Dębowej, Praskiej, Zarzewskiej i płk. Jana 
Kilińskiego; 

 
 15/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei 
Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Targowej, Fabrycznej, Edwarda 
Abramowskiego i Henryka Sienkiewicza; 

 
 16/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Milionowej, Stanisława Przybyszewskiego, Kruczej, Zarzewskiej, Praskiej  
i Dębowej; 

 
 17/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: 
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Tadeusza Kościuszki, Adama Mickiewicza i Marszałka Józefa Piłsudskiego  
oraz ulic: Henryka Sienkiewicza, Brzeźnej i Radwańskiej; 

 
 18/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Północnej, hm. Aleksandra Kamińskiego, Stefana Jaracza i dr. Seweryna 
Sterlinga; 

 
 19/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Północnej, dr. Seweryna Sterlinga, Stefana Jaracza i płk. Jana Kilińskiego; 

 
 20/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Północnej, Źródłowej, Pomorskiej, Stefana Banacha, dr. Stefana Kopcińskiego, 
Stefana Jaracza, Uniwersyteckiej i Wierzbowej oraz ronda Solidarności; 

 
 21/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic:  
Stefana Jaracza, dr. Stefana Kopcińskiego, Prezydenta Gabriela Narutowicza  
i Polskiej Organizacji Wojskowej; 

 
 22/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Północnej, Wierzbowej, Uniwersyteckiej i hm. Aleksandra Kamińskiego; 

 
 23/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Północnej, płk. Jana Kilińskiego, Rewolucji 1905 r. i Wschodniej; 

 
 24/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei 
Włókniarzy oraz ulic: 6 Sierpnia, gen. Lucjana Żeligowskiego i Andrzeja Struga; 

 
 25/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Lutomierskiej, Żytniej i Drewnowskiej; 

 
 26/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Bolesława Limanowskiego, Rybnej, Lutomierskiej i Modrej; 

 
 27/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Franciszkańskiej, Smugowej, Źródłowej i Północnej; 

 
 28/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Drewnowskiej, Jana Karskiego, Ogrodowej, Cmentarnej, św. Jerzego, Jana 
Pietrusińskiego, ks. Jana Długosza i Stefana Okrzei; 

 
 29/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Bolesława Limanowskiego, Zachodniej, Drewnowskiej, Żytniej i Rybnej; 



8 
 
 30/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Łagiewnickiej, Spacerowej, Pasterskiej, Franciszkańskiej i płk. Berka 
Joselewicza; 

 
 31/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei 
Włókniarzy i Adama Mickiewicza oraz ulic Łąkowej i Andrzeja Struga; 

 
 32/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie Alei 
Politechniki oraz ulic: Radwańskiej, Inżynierskiej i Wołowej; 

 
 33/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Zgierskiej, Goplańskiej, Łagiewnickiej i Bałuckiego Rynku; 

 
 34/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Okólnej, 
Józefa Sawickiego, Jana Gadomskiego i Moskule oraz północnej granicy miasta 
Łodzi; 

 
 35/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Konstantynowskiej, płk. Stanisława Juszczakiewicza, Janusza Kusocińskiego  
oraz zachodniej granicy miasta Łodzi; 

 
 36/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej teren zespołu 
przyrodniczo-krajobrazowego „Ruda Willowa”, położonej w rejonie ulic: 
Scaleniowej, Wazów, Wiekowej, Laskowej i Rudzkiej; 

 
 37/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Okólnej, 
Żółwiowej i Serwituty oraz północnej granicy miasta Łodzi; 

 
 38/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Łódki, 
położonej w rejonie ulicy Konstantynowskiej; 

 
 39/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Wycieczkowej, Rogowskiej i Strykowskiej; 

 
 40/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej teren Lasu Lublinek, 
położonej w rejonie ulic Zamiejskiej i Ikara; 

 
 41/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Konstantynowskiej, płk. Stanisława Juszczakiewicza i Janusza Kusocińskiego 
oraz zachodniej granicy Ogrodu Botanicznego; 

 
 42/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej teren Lasu Lublinek, 
położonej w rejonie ulic: Franciszka Plocka, Zamiejskiej i Spartańskiej; 
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 43/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie rzeki Ner 
oraz ulic: Sanitariuszek, Łaskowice i Nad Dobrzynką, do drogi krajowej nr 14 
i zachodniej granicy miasta Łodzi; 

 
 44/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej na osi ulicy 
Strykowskiej w rejonie ulic Aksamitnej i Jana i Cecylii oraz północno-wschodniej 
granicy miasta; 

 
 45/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej na osi ulicy 
Strykowskiej w rejonie ulic: Bursztynowej, Zaścianek Bohatyrowicze, Łodzianka, 
Okólnej, Jana i Cecylii i Aksamitnej oraz wschodniej granicy miasta; 

 
 46/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Marmurowej, Nad Niemnem, Łukaszewskiej, Łodzianka, Zaścianek 
Bohatyrowicze i Bursztynowej oraz wschodniej granicy miasta; 

 
 47/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Opolskiej, Strykowskiej, Łupkowej, Łodzianka, Łukaszewskiej, Nad Niemnem  
i Marmurowej oraz wschodniej granicy miasta; 

 
– dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Robert Warsza oraz radca prawny  

w Wydziale Prawnym Sławomir Klimczak w sprawie: 
 
 48/ uznania za niezasadne wezwania … do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego 

uchwały Nr XXIII/566/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2016 r.  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie Alei Marszałka  
Józefa Piłsudskiego i ulic: Sobolowej do terenów kolejowych, Stanisława 
Przybyszewskiego oraz projektowanej Konstytucyjnej. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 
obrady Rady Miejskiej z wyjątkiem projektu przedstawionego w ppkt. 1.9., odnośnie do 
którego Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi Wydziału Edukacji oraz Skarbnikowi Miasta 
ustalenie, przy udziale radcy prawnego, dalszego trybu postępowania w sprawie połączenia 
Przedszkola Miejskiego nr 58 w Łodzi przy pl. Komuny Paryskiej 2 z Przedszkolem 
Miejskim nr 223 w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 42 w Zespół Przedszkoli Miejskich 
nr 1, a następnie ponowne przedstawienie ww. projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.5. Pani Prezydent poleciła ustalenie, kiedy 
budynek mieszkalny znajdujący się na działce nr 184/9 przy ul. płk. Jana Kilińskiego 7 
został wpisany do gminnej ewidencji zabytków. 
Ponadto Pani Prezydent wyraziła zgodę na przedłożenie przez Miejską Pracownię 
Urbanistyczną do akceptacji w drodze pozakolegialnej 3 projektów uchwał Rady Miejskiej 
w Łodzi w sprawach przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego miasta Łodzi, uwzględnionych w prezentacji dotyczącej projektów 
przedstawionych w ppkt. 1.10. – 1.47.   
 

  
 Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1 - 48 do protokołu. 
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Ad. 2. Sprawy różne. 
 
 Prezydent Miasta Hanna Zdanowska poleciła Dyrektorowi Wydziału Zbywania  
i Nabywania Nieruchomości przedstawienie informacji na temat własności działek 
usytuowanych u zbiegu ulic Stanisława Wigury i  płk. Jana Kilińskiego. Pani Prezydent 
poleciła także podjęcie działań mających na celu przygotowanie do sprzedaży terenu 
znajdującego się u zbiegu ulic Pomorskiej i płk. Jana Kilińskiego. 
 

 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 
 
 
 

   Posiedzeniu przewodniczyła 
 

 
 
                  Hanna ZDANOWSKA 
               Prezydent Miasta 
 
 
 


