
Protokół Nr 139/18 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi 

odbytego 31 sierpnia 2018 r. 
w godzinach: 1410 – 1525 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska    –  Prezydent Miasta  
2. Krzysztof Piątkowski    –  Wiceprezydent Miasta 
3. Krzysztof Mączkowski    –  Skarbnik Miasta 
4. Tomasz Jakubiec      –  p.o. Dyrektora Departamentu Architektury i Rozwoju 
5. Marek Kondraciuk     –  p.o. Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych 
6. Michał Chmielewski     –  p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarowania 

                                                           Majątkiem 
7. Jarosław Chwiałkowski    –  p.o. Dyrektora Departamentu Obsługi i Administracji 
8. Agnieszka Dyśko      –  p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 
9. Małgorzata Wojtczak     –  Dyrektor Wydziału Budżetu 
10. Marcin Górski     –  Dyrektor Wydziału Prawnego 
11. Elżbieta Staszyńska      –  Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego 
12. Katarzyna Korowczyk      –  Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego 
13. Jolanta Baranowska    –  Inspektor w Biurze Rzecznika Prasowego i Nowych  

                                                           Mediów 
14. Aleksandra Hac     –  Podinspektor w Biurze Rzecznika Prasowego  

            i Nowych Mediów. 
 
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/ ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych w Łodzi oraz opłat za postój w tej strefie i sposobu ich pobierania; 
 
 2/  wyrażenia zgody na zbycie przez Miasto Łódź części nieruchomości 

niezabudowanej położonej w Łodzi, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 
jako działki nr 1/18, 1/19, 2/31, 2/36 i 2/41 w obrębie G-21 oraz określenia zasad 
objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu 
niepieniężnego (aportu) do Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta 
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie 
kapitału zakładowego; 

 
 3/  zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  

w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
 
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 ulic: Aleksandrowskiej, Kędry, Czcibora i Rojnej oraz 
zachodniej granicy miasta Łodzi; 
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2/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 
Łodzi położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Wodnej, 
Juliana Tuwima i Przędzalnianej. 

 
3. Informacja dotycząca sprawy związanej z usuwaniem drzew lub krzewów na 

terenie miasta. 
 
Ad. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili:  
 
– z-ca dyr. Zarządu Dróg i Transportu Maciej Sobieraj w sprawie: 
 

1/ ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach 
publicznych w Łodzi oraz opłat za postój w tej strefie i sposobu ich pobierania; 

  
– kierownik w Biurze Nadzoru Właścicielskiego Ewa Mereć w sprawie: 
 
 2/  wyrażenia zgody na zbycie przez Miasto Łódź części nieruchomości 

niezabudowanej położonej w Łodzi, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 
jako działki nr 1/18, 1/19, 2/31, 2/36 i 2/41 w obrębie G-21 oraz określenia zasad 
objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu 
niepieniężnego (aportu) do Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta 
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie 
kapitału zakładowego; 

 
– p.o. z-cy dyr. Biura Gospodarki Mieszkaniowej Piotr Siedlecki w sprawie: 
 

3/ zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi.  

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 
obrady Rady Miejskiej. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.1. Pani Prezydent poleciła skonsultowanie 
z Wiceprezydentem Miasta Wojciechem Rosickim terminu rozszerzenia strefy płatnego 
parkowania na terenach zlokalizowanych w rejonie Starego Polesia oraz Dworca Łódź 
Fabryczna. Ponadto Pani Prezydent poleciła zagwarantowanie jednostkom budżetowym, 
kulturalnym oraz instytucjom naukowym jednego odpłatnego miejsca postojowego, 
przysługującego w strefie płatnego parkowania. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.3. Pani Prezydent poleciła ustalenie, czy 
stosowane dotychczas regulacje dotyczące wysokości dochodu gospodarstwa domowego 
przypadającej na jednego członka gospodarstwa domowego uzasadniającej zastosowanie 
obniżek czynszu, są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami uchwały 
Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem miasta Łodzi na lata 2016-2020. 
 

  
 Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1 - 3 do protokołu. 
 
Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 
– z-ca dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Danuta Lipińska w sprawie: 
 

1/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 
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Łodzi położonej w rejonie ulic: Aleksandrowskiej, Kędry, Czcibora i Rojnej oraz 
zachodniej granicy miasta Łodzi; 

 
– z-ca dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Aneta Tomczak oraz starszy 

asystent w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Piotr Świderski w sprawie: 
 

2/  rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 
Łodzi położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Wodnej, 
Juliana Tuwima i Przędzalnianej. 

  
 
Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować 
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu projekt przedstawiony w ppkt. 2.1.  
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.2. Pani Prezydent poleciła – w związku 
z koniecznością podjęcia dalszych działań związanych z realizacją zamierzeń ujętych 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi 
położnej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Wodnej, Juliana Tuwima 
i Przędzalnianej – przeprowadzenie rozmów z właścicielem nieruchomości położonej przy 
ul. Przędzalnianej 21 celem uzyskania jego opinii w zakresie proponowanych przez Miasto 
rozwiązań. 
 

  
 Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 4 i 5 do protokołu. 
 
Ad. 3. Informację dotyczącą sprawy związanej z usuwaniem drzew lub krzewów na 

terenie miasta przedstawiła p.o. z-cy dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem 
Agnieszka Dobrucka.  

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i wyraziła zgodę na usunięcie drzew 
wskazanych przez Wydział Dysponowania Mieniem. 
Jednocześnie Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi Biura Rzecznika Prasowego i Nowych 
Mediów – w związku z zamiarem usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości 
położonej przy ul. Pojezierskiej 45/51, użyczonej Stowarzyszeniu „Hospicjum Łódzkie” – 
zorganizowanie spotkania z przedstawicielami organizacji zajmujących się ochroną przyrody 
oraz rady osiedla właściwej dla tego obszaru w celu przedstawienia informacji dotyczących 
powodów usunięcia drzew, w tym opinii dotyczących ich stanu. 
 

  
 Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 
 
 

   Posiedzeniu przewodniczyła 
 

 
 
                  Hanna ZDANOWSKA 
               Prezydent Miasta 
 
 


