
Protokół Nr 98/21 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 2 lipca 2021 r. w godzinach 1520– 1600 
w formie wideokonferencji 

 
 
W posiedzeniu Kolegium udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta 
2. Adam Pustelnik - Pierwszy Wiceprezydent Miasta 
3. Joanna Skrzydlewska - Wiceprezydent Miasta 
4. Adam Wieczorek - Wiceprezydent Miasta 
5. Wojciech Rosicki - Sekretarz Miasta 
6. Robert Kowalik - Dyrektor Departamentu Planowania i Rozwoju 

Gospodarczego 
7. Michał Chmielewski - Dyrektor Departamentu Gospodarowania Majątkiem 
8. Robert Kolczyński - p.o. Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju 
9. Sławomir Granatowski - p.o. Dyrektora Departamentu Rewitalizacji i Sportu 
10. Paweł Bliźniuk - p.o. Dyrektora Departamentu Zdrowia i Spraw 

Społecznych 
11. Jarosław Chwiałkowski - p.o. Dyrektora Departamentu Organizacji Urzędu  

i Obsługi Mieszkańców 
12. Michał Fisiak - Dyrektor Departamentu Finansów Publicznych 
13. Ewa Jasińska - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
14. Aleksandra Sztuka-Tulińska - p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Kształtowania 

Środowiska  
15. Agnieszka Dyśko - p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 
16. Ireneusz Wosik - Dyrektor 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 przewodniczyła Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta 
 
 
Porządek dzienny posiedzenia: 
 

 
1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawach: 
 

1/   pozbawienia ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Narutowicza do  
ul. Tymienieckiego oraz ul. Piotrkowskiej na odcinku od al. Mickiewicza do  
ul. Pabianickiej dotychczasowej kategorii drogi powiatowej i zaliczenia ich do 
kategorii dróg gminnych; 
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2/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.  

 
 
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: Marmurowej, Nad Niemnem, Łukaszewskiej, 
Łodzianka, Zaścianek Bohatyrowicze i Bursztynowej oraz wschodniej granicy 
miasta; 

 
2/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

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; 

 
3/ rozwiązania umów użytkowania wieczystego w odniesieniu do nieruchomości 

gruntowych, stanowiących własność Miasta Łodzi, będących w użytkowaniu 
wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąbrowa”; 

 
4/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy 
Marii Skłodowskiej-Curie 34, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków  
w obrębie P-20 jako działka o numerze 58; 

 
5/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu działki 

stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy Marii 
Skłodowskiej-Curie 38, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie  
P-20 numerem 56/5; 

 
6/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi, oznaczonej 
w ewidencji gruntów i budynków w obrębie G-8 jako działka o numerze 79/2. 

 
3. Informacja w sprawie wycinki i przesadzenia drzew przy ul. Wersalskiej. 
 
4. Sprawy Zarządu Lokali Miejskich: 
 

1/ Rekomendacja w sprawie wydania nieruchomości położonej w Łodzi przy  
ul. Słowiańskiej 14. 

 
2/ Rekomendacja w sprawie nieruchomości przy ul. Obrońców Westerplatte 8. 

 
5. Informacja dotycząca spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów na 

terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi. 
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Ad. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili: 
 
- p.o. z-cy dyr. Zarządu Dróg i Transportu Marcin Woźniak w sprawie: 
 

1/   pozbawienia ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Narutowicza do  
ul. Tymienieckiego oraz ul. Piotrkowskiej na odcinku od al. Mickiewicza do  
ul. Pabianickiej dotychczasowej kategorii drogi powiatowej i zaliczenia ich do 
kategorii dróg gminnych; 

 
- z-ca dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Piotr Kowalski w sprawie: 

 
2/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu 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 przedstawiła: 
 
- dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Magdalena Talar-Wiśniewska  

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: Marmurowej, Nad Niemnem, Łukaszewskiej, 
Łodzianka, Zaścianek Bohatyrowicze i Bursztynowej oraz wschodniej granicy 
miasta; 

 
2/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

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. 

 
 
Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło nie rekomendować ich do 
podpisu Prezydent Hannie Zdanowskiej.  
Jednocześnie Pani Prezydent poleciła przedstawienie kosztów, które poniesie Miasto  
w wyniku uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla  
ww. obszarów. 
 

 
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 3-4 do protokołu. 
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Odnośnie do: 
 
–  Projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

3/ rozwiązania umów użytkowania wieczystego w odniesieniu do nieruchomości 
gruntowych, stanowiących własność Miasta Łodzi, będących w użytkowaniu 
wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąbrowa”; 

 
4/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy 
Marii Skłodowskiej-Curie 34, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków  
w obrębie P-20 jako działka o numerze 58; 

 
5/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu działki 

stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy Marii 
Skłodowskiej-Curie 38, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie  
P-20 numerem 56/5; 

 
6/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi, oznaczonej 
w ewidencji gruntów i budynków w obrębie G-8 jako działka o numerze 79/2; 

 
– Informacji w sprawie wycinki i przesadzenia drzew przy ul. Wersalskiej; 
 
– Spraw Zarządu Lokali Miejskich: 
 

1/ Rekomendacja w sprawie wydania nieruchomości położonej w Łodzi przy  
ul. Słowiańskiej 14; 

 
2/ Rekomendacja w sprawie nieruchomości przy ul. Obrońców Westerplatte 8; 

 
 
– Informacji dotyczącej spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów na terenach 

administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi 
 
 
Prezydent Hanna Zdanowska podjęła decyzję o przedstawieniu ich na następnym posiedzeniu 
Kolegium. 
 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 

 
 

Posiedzeniu przewodniczyła 
 
 
 

Hanna ZDANOWSKA 
Prezydent Miasta 

 


