
Protokół Nr 105/21 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 20 sierpnia 2021 r. w godzinach 1415– 1525 
w formie wideokonferencji 

 
 
W posiedzeniu Kolegium udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta 
2. Adam Wieczorek - Wiceprezydent Miasta 
3. Maciej Riemer - Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu 
4. Robert Kolczyński - p.o. Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju 
5. Sławomir Granatowski - p.o. Dyrektora Departamentu Rewitalizacji i Sportu 
6. Paweł Bliźniuk - p.o. Dyrektora Departamentu Zdrowia i Spraw 

Społecznych 
7. Michał Fisiak - Dyrektor Departamentu Finansów Publicznych 
8. Mariusz Mieszek - p.o. Dyrektora Biura Organizacji Urzędu 
9. Agnieszka Dyśko - p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 
10. Tomasz Głuszczak - Zastępca Dyrektora Biura Audytu Wewnętrznego  

i Kontroli 
11. Wojciech Barczyński - Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego 
12. Katarzyna Korowczyk - Dyrektor Wydziału Organizacyjno-

Administracyjnego 
13. Agnieszka Rutkowska - inspektor w Biurze Rzecznika Prasowego 

Prezydenta Miasta 
 
 
 

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/   wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 25 lat, 
nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Pabianickiej 215/217; 

 
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. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 

 
1/   przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 

nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Pomorskiej 115B na okres  
do 3 miesięcy; 
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2/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Pomorskiej 115B na okres do 3 lat oraz 
ogłoszenia jej wykazu; 

 
3/ zrzeczenia się ograniczonych praw rzeczowych – służebności gruntowych, 

ustanowionych na nieruchomościach położonych w Łodzi przy ul. Józefów bez 
numeru, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków w obrębie G-45 jako 
działki o numerach: 171/3, 171/9, 171/10 i 171/11; 

 
4/ przeznaczenia do zamiany nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi na 

nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej oraz ogłoszenia wykazu. 
 
 
3. Informacja dotycząca wycinki krzewów na obiekcie administrowanym przez 

MOSiR w Łodzi. 
 
4. Informacja dotycząca spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów na 

terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi. 
 

5. Ustna informacja w sprawie stacji transformatorowej dla Hali Sportowej  
i Lodowiska Bombonierka. 

 
 
Ad. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili: 
 
- p.o. z-cy dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Agnieszka Dobrucka w sprawie: 
 

1/   wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 25 lat, 
nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Pabianickiej 215/217; 

 
- p.o. z-cy 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 w Łodzi. 
 

 
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-2 do protokołu. 
 
 
Ad. 1. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 
- p.o. z-cy dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Agnieszka Dobrucka oraz  

z-ca dyr. Zarządu Lokali Miejskich Katarzyna Błachowicz-Barszcz w sprawach: 
 

1/   przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Pomorskiej 115B na okres  
do 3 miesięcy; 
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2/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Pomorskiej 115B na okres do 3 lat oraz 
ogłoszenia jej wykazu; 

 
- p.o. dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Adam Komorowski w sprawie: 

 
3/ zrzeczenia się ograniczonych praw rzeczowych – służebności gruntowych, 

ustanowionych na nieruchomościach położonych w Łodzi przy ul. Józefów bez 
numeru, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków w obrębie G-45 jako 
działki o numerach: 171/3, 171/9, 171/10 i 171/11; 

 
- p.o. z-cy dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Mariusz Pujan  

w sprawie: 
 

4/ przeznaczenia do zamiany nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi na 
nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej oraz ogłoszenia wykazu. 

 
 
Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je do 
podpisu Prezydent Hannie Zdanowskiej, z wyjątkiem projektu przedstawionego  
w ppkt. 2.2, odnośnie do którego Pani Prezydent poleciła przedstawienie na posiedzeniu 
Kolegium informacji w sprawie inwestycji planowanej na działce nr 129/60 w obrębie S-2, 
w tym: pozwolenia na budowę, liczby mieszkań w budynkach wielorodzinnych i liczby 
miejsc parkingowych, a także wyniku kontroli stanu technicznego budynku usytuowanego 
na nieruchomości przy ul. Pomorskiej 115B, przeprowadzonej w 2021 r. 
 

 
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 3-6 do protokołu. 
 
 
Ad. 3.  Informację dotyczącą wycinki krzewów na obiekcie administrowanym przez 

MOSiR w Łodzi przedstawił dyr. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Łukasz 
Kucharski. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i wyraziła zgodę na usunięcie wskazanych 
krzewów. 
 

 
Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 
Ad. 4.  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 przyjęła informację i wyraziła zgodę na usunięcie wskazanych 
drzew, z wyjątkiem drzew opisanych w pkt. 9, 17 i 18. 
Odnośnie do drzewa opisanego w pkt. 9 Pani Prezydent poleciła jego dalszą obserwację. 
Odnośnie do drzew opisanych w pkt. 17 Pani Prezydent poleciła podjęcie z inwestorem 
planującym budowę parkingu podziemnego przy ul. Skrzywana rozmów w sprawie 
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możliwości zachowania rosnących na działce drzew 
Odnośnie do drzewa opisanego w pkt. 18 Pani Prezydent poleciła przeanalizowanie 
możliwości urządzenia zjazdu do posesji przy ul. Romana 17 bez konieczności usuwania 
rosnącego przy ulicy drzewa oraz ponowne przedstawienie sprawy na posiedzeniu 
Kolegium. 
 

 
Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 
Ad. 5.  Ustną informację w sprawie stacji transformatorowej dla Hali Sportowej  

i Lodowiska Bombonierka przedstawił dyr. Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji Łukasz Kucharski. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła zorganizowanie spotkania  
z udziałem Dyrektorów: Departamentu Strategii i Rozwoju, Departamentu Rewitalizacji  
i Sportu oraz Zarządu Inwestycji Miejskich w sprawie budowy stacji transformatorowej przy 
ul. Stefanowskiego. 
 

 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 

 
 
 

Posiedzeniu przewodniczyła 
 
 
 

Hanna ZDANOWSKA 
Prezydent Miasta 

 


