
Protokół Nr 102/21 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 2 sierpnia 2021 r. w godzinach: 1000 – 1040 
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. Maciej Riemer      –  Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu 
7. Michał Fisiak       –  Dyrektor Departamentu Finansów Publicznych 
8. Robert Kowalik      –  Dyrektor Departamentu Planowania i Rozwoju 

                                                           Gospodarczego 
9. Robert Kolczyński      –  p.o. Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju 
10. Jarosław Chwiałkowski    –  p.o. Dyrektora Departamentu Organizacji Urzędu  

             i Obsługi Mieszkańców 
11. Piotr Bors      –  p.o. Dyrektora Departamentu Pracy, Edukacji  

             i Kultury 
12. Adam Komorowski    –  p.o. Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem 
13. Piotr Siedlecki       –  p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Rewitalizacji  

                i Mieszkalnictwa 
14. Małgorzata Wojtczak     –  Dyrektor Wydziału Budżetu 
15. Ireneusz Wosik       –  Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli 
16. Agnieszka Dyśko     –  p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta  
17. Wojciech Barczyński     –  Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego 
18. Witold Fontner         –  Zastępca Dyrektora 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. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie:  
 
 1/  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pabianickiej, Chocianowickiej, 
Łaskowice i Nad Dobrzynką oraz południowej granicy miasta. 

 
2. Projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie: 
 

1/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową działki 
stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy Objazdowej 
bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie P-27 
numerem 105/20. 
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3. Informacja o wycince drzew przy ul. Mielczarskiego 22. 
 
4. Informacja dotycząca spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów na terenie  
  placówek oświatowych. 
 
5. Informacja dotycząca planowanej wycinki oraz nasadzeń drzew na potrzeby 
  inwestycji pn. „Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej”. 
 
6. Informacja dotycząca spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów na terenach 
  administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi. 
 
Ad. 1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi przedstawiła:  
 
– dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Magdalena Talar-Wiśniewska w sprawie: 
   
 1/  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pabianickiej, Chocianowickiej, 
Łaskowice i Nad Dobrzynką oraz południowej granicy miasta. 

  
 
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekt uchwały i poleciła skierować go pod 
obrady Rady Miejskiej. 
 

  
 Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Ad. 2. Projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi przedstawiła: 
 
– z-ca dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Monika Andrzejewska-Koniuszaniec 

w sprawie: 
 

1/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową działki 
stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy Objazdowej 
bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie P-27 
numerem 105/20. 

  
 
Po przeanalizowaniu projektu zarządzenia Kolegium postanowiło nie rekomendować go 
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu.  
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.1. Pani Prezydent poleciła Pierwszemu 
Wiceprezydentowi Miasta Adamowi Pustelnikowi – w związku z wnioskiem właściciela 
nieruchomości położonej przy ulicach Joanny Żubrowej 13 i Objazdowej bez numeru  
o ustanowienie służebności gruntowej na terenie działki miejskiej położonej przy  
ul. Objazdowej bez numeru, oznaczonej numerem 105/20 na potrzeby drogi pożarowej  
w ramach realizowanej na tym terenie inwestycji – zorganizowanie spotkania z inwestorem 
oraz projektantem odpowiedzialnym za sporządzenie dokumentacji dotyczącej inwestycji, 
celem ustalenia dalszego trybu postępowania w sprawie.  
Jednocześnie Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi Wydziału Dysponowania Mieniem – po 
ustaleniu dalszego trybu postępowania w sprawie działki miejskiej położonej przy  
ul. Objazdowej bez numeru, oznaczonej numerem 105/20 – ponowne przedstawienie 
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projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie ustanowienia na tym terenie 
służebności gruntowej. 
 

  
 Projekt zarządzenia stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Ad. 3. Informację o wycince drzew przy ul. Mielczarskiego 22 przedstawił z-ca dyr. 
     Zarządu Inwestycji Miejskich Andrzej Mikołajewski. 
 
 
Prezydent Hanna Zdanowska wysłuchała informacji i zaakceptowała rozwiązanie 
rekomendowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich. 
 

 
 Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Ad. 4. Informację dotyczącą spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów na 
terenie  
   placówek oświatowych przedstawiła p.o. dyr. Wydziału Edukacji Elżbieta 
         Modrzejewska. 
 
 
Prezydent Hanna Zdanowska wysłuchała informacji i wyraziła zgodę na usunięcie suchych 
drzew, stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia. 
Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi Departamentu Ekologii i Klimatu podjęcie działań  
w celu oceny stanu zdrowotnego drzewa rosnącego przy al. Wyszyńskiego 86 w przypadku 
usunięcia jednego z jego pni, opierającego się o elewację budynku.  
 

 
 Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Ad. 5. Informację dotyczącą planowanej wycinki oraz nasadzeń drzew na potrzeby 

inwestycji pn. „Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej” przedstawiła 
z-ca dyr. Wydziału Gospodarki Komunalnej Małgorzata Gajecka. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska wysłuchała informacji i zaakceptowała rozwiązanie 
rekomendowane przez Wydział. 
 

 
 Informacja stanowi załącznik nr 5 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 po wysłuchaniu wyjaśnień nie wyraziła zgody na usunięcie 
drzew i poleciła Dyrektorowi Departamentu Ekologii i Klimatu – w związku z zamiarem 
usunięcia drzew rosnących przy ul. Planetarnej 23a ze względu na planowany wjazd na 
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posesję przy ul. Planetarnej 23 – przeprowadzenie wizji lokalnej w celu ustalenia czy nie ma 
możliwości wybudowania wjazdu w innym miejscu. 
 

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

   Posiedzeniu przewodniczyła 
 

 
                  Hanna ZDANOWSKA 
               Prezydent Miasta 
 
 
 
 
 


