
Protokół Nr 137/22 

posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 12 maja 2022 r.  

w godzinach 1505– 1655 

w formie wideokonferencji 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 

1. Hanna Zdanowska    –  Prezydent Miasta  

2. Małgorzata Moskwa-Wodnicka   –  Wiceprezydent Miasta 

3. Joanna Skrzydlewska    –  Wiceprezydent Miasta 

4. Wojciech Rosicki     –  Sekretarz Miasta 

5. Krzysztof Mączkowski    –  Skarbnik Miasta 

6. Michał Fisiak       –  Dyrektor Departamentu Finansów Publicznych 

7. Maciej Riemer      –  Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu 

8. Robert Kowalik      –  Dyrektor Departamentu Planowania i Rozwoju 

                                                           Gospodarczego 

9. Jarosław Chwiałkowski    –  p.o. Dyrektora Departamentu Organizacji Urzędu  

             i Obsługi Mieszkańców 

10. Sławomir Granatowski     –  p.o. Dyrektora Departamentu Rewitalizacji i Sportu 

11. Zbigniew Wiatr     –  p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarowania 

                                   Majątkiem   

12. Ireneusz Wosik       –  Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli 

13. Małgorzata Wojtczak     –  Dyrektor Wydziału Budżetu 

14. Agnieszka Dyśko     –  p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta  

15. Elżbieta Staszyńska     –  Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego 

16. Katarzyna Korowczyk     –  Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego 

17. Marcin Masłowski    –  Dyrektor Biura 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/ ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych w Łodzi oraz opłat za postój w tej strefie i sposobu ich pobierania; 

 

  2/ ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, 

   powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 

   utrzymaniem i ochroną dróg; 

 

 3/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych  

   oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których 

  właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź; 

 

 4/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

  przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 

  Szczecińskiej, Zadraż, Wykowej, Gryczanej i Rąbieńskiej; 
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 5/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

  przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Wykowej, 

   prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Cieplarnianej i Rąbieńskiej; 

 

 6/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

   przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Tomasza 

   Judyma, Krzysztofa Cedry, Rąbieńskiej i Cieplarnianej; 

 

 7/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

  przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Krzysztofa 

  Cedry i Traktorowej; 

 

 8/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

  przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie doliny rzeki 

  Bałutki oraz ulic: Traktorowej, Kwiatowej i Słonecznikowej; 

 

 9/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

  przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie doliny rzeki 

  Bałutki, ulic Inowrocławskiej i Omłotowej oraz terenów kolejowych; 

 

 10/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

  przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei 

  Włókniarzy oraz ulic Drewnowskiej i Skarpowej do terenów kolejowych; 

 

 11/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

  przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic 

  Drewnowskiej i Jana Karskiego oraz alei Włókniarzy; 

 

 12/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

  przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 

  Strykowskiej, Oświatowej, Produkcyjnej i Wojska Polskiego oraz terenów 

  kolejowych; 

 

 13/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Wojska 

Polskiego, Smutnej, Telefonicznej, Bystrzyckiej i Łomnickiej; 

 

 14/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

  przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Strajku 

  Łódzkich Studentów w 1981 r., Pomorskiej, Prezydenta Gabriela Narutowicza  

  i Stanisława  Małachowskiego; 

 

 15/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

  przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 

  Stanisława Przybyszewskiego, mjr. Eugeniusza Nurta-Kaszyńskiego, Zbaraskiej  

  i gen. Jarosława Dąbrowskiego; 

 

 16/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

  przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic:  

   gen. Jarosława Dąbrowskiego, Poli Gojawiczyńskiej, Alojzego Felińskiego, 

  Śląskiej, Solidarności Walczącej, Edwarda Szymańskiego i Ireny; 
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 17/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

  przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki 

  Olechówki, położonej w rejonie ulic: Rzgowskiej, Świętego Wojciecha, 

  Nadwodnej, Bałtyckiej, Zygmunta i Kolumny; 

 

 18/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

     przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 

  Pojezierskiej, Żeglarskiej, Urzędniczej, Bolesława Prusa, Kaszubskiej, Bolesława 

   Limanowskiego i ks. gen. Stanisława Brzóski; 

 

 19/ przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 146 w Łodzi przy  

ul. Spornej 36/50; 

 

 20/ wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia międzygminnego  

  z Gminą Andrespol dotyczącego realizacji przez Miasto Łódź zadania publicznego 

  w zakresie przyjmowania dzikich ptaków i ssaków wymagających okresowej 

  pomocy człowieka z terenu Gminy Andrespol; 

 

 21/ zmieniająca uchwałę w sprawie lokalnych standardów urbanistycznych dla Miasta 

  Łodzi. 

  

2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 

 

1/ ogłoszenia naboru wniosków i powołania Komisji do przeprowadzenia 

  postępowania o udzielenie przez miasto Łódź w 2023 r. dotacji na wykonanie  

  robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie oraz prac 

  konserwatorskich i prac restauratorskich na nieruchomościach położonych na 

  obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji; 

 

  2/ przeznaczenia do zamiany części nieruchomości stanowiącej własność Miasta 

    Łodzi na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przysługujące osobie 

    prawnej oraz ogłoszenia  wykazu; 

 

3/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, 

zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Łodzi przy ulicy Traktorowej 

166, stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 

4/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, 

  zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Łodzi przy ulicy Antenowej 

  18, stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 

5/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, 

zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Łodzi przy ulicy Długiej 19, 

stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 

 6/ rozpatrzenia wniosków złożonych w związku z ogłoszeniem o przystąpieniu do 

   sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

   obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulicy Pienistej; 

 

 7/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu działek 

    stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy alei Marszałka 
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   Józefa Piłsudskiego 100 i Marszałka Józefa Piłsudskiego bez numeru, oznaczonych 

   w ewidencji gruntów i budynków w obrębie W-23 numerami 23/10 i 23/16; 

 

 8/ zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę,  

   w drodze przetargu nieograniczonego, części nieruchomości położonej w Łodzi 

    przy ulicy Retkińskiej 39/65 na okres 15 lat oraz ogłoszenia jej wykazu. 

 

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

  terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi. 

 

4. Informacja dotycząca usunięcia drzew z terenu nieruchomości oznaczonej jako 

   działka nr 183/3 w obrębie B-48 położonej w Łodzi przy ul. Północnej 36, oddanej 

   w dzierżawę na rzecz Klubu Sportowego „SPOŁEM”. 

 

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

terenie Miasta. 

 

6. Informacja dotycząca spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów na terenie 

placówek oświatowych. 

 

7. Informacje Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w sprawach: 

 

1/ uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany 

      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru  

      miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Małego Rycerza, 

      Tomaszowskiej do terenów kolejowych; 

  

  2/ projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

           części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Małego 

                   Rycerza, Tomaszowskiej do terenów kolejowych. 

 

8. Informacja dotycząca sprawy przyszłego zagospodarowania w rejonie 

skrzyżowania ul. Jaracza i Wierzbowej. 

 

9.  Informacja na temat wycinki drzew na ul. Kwiatowej i ul. Warzywnej. 

 

Ad. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili:  

 

– z-ca dyr. Zarządu Dróg i Transportu Tomasz Grzegorczyk 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; 

 

– z-ca dyr. Zarządu Dróg i Transportu Marcin Woźniak w sprawie: 

 

 2/  ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 

utrzymaniem i ochroną dróg; 

 

– z-ca dyr. Zarządu Dróg i Transportu Maciej Sobieraj w sprawie: 
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 3/  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych  

oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź; 

 

– dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Magdalena Talar-Wiśniewska  

w sprawach: 

 

 4/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

  przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 

  Szczecińskiej, Zadraż, Wykowej, Gryczanej i Rąbieńskiej; 

 

 5/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

  przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Wykowej, 

   prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Cieplarnianej i Rąbieńskiej; 

 

 6/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

   przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Tomasza 

   Judyma, Krzysztofa Cedry, Rąbieńskiej i Cieplarnianej; 

 

 7/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

  przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Krzysztofa 

  Cedry i Traktorowej; 

 

 8/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

  przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie doliny rzeki 

  Bałutki oraz ulic: Traktorowej, Kwiatowej i Słonecznikowej; 

 

 9/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

  przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie doliny rzeki 

  Bałutki, ulic Inowrocławskiej i Omłotowej oraz terenów kolejowych; 

 

 10/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

  przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei 

  Włókniarzy oraz ulic Drewnowskiej i Skarpowej do terenów kolejowych; 

 

 11/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

  przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic 

  Drewnowskiej i Jana Karskiego oraz alei Włókniarzy; 

 

 12/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

  przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 

  Strykowskiej, Oświatowej, Produkcyjnej i Wojska Polskiego oraz terenów 

  kolejowych; 

 

 13/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Wojska 

Polskiego, Smutnej, Telefonicznej, Bystrzyckiej i Łomnickiej; 

 

 14/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

  przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Strajku 

  Łódzkich Studentów w 1981 r., Pomorskiej, Prezydenta Gabriela Narutowicza  

  i Stanisława  Małachowskiego; 
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 15/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

  przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 

  Stanisława Przybyszewskiego, mjr. Eugeniusza Nurta-Kaszyńskiego, Zbaraskiej  

  i gen. Jarosława Dąbrowskiego; 

 

 16/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

  przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic:  

   gen. Jarosława Dąbrowskiego, Poli Gojawiczyńskiej, Alojzego Felińskiego, 

  Śląskiej, Solidarności Walczącej, Edwarda Szymańskiego i Ireny; 

 

 17/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

  przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki 

  Olechówki, położonej w rejonie ulic: Rzgowskiej, Świętego Wojciecha, 

  Nadwodnej, Bałtyckiej, Zygmunta i Kolumny; 

 

  18/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

      przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 

   Pojezierskiej, Żeglarskiej, Urzędniczej, Bolesława Prusa, Kaszubskiej, Bolesława 

    Limanowskiego i ks. gen. Stanisława Brzóski; 

 

– p.o. z-cy dyr. Wydziału Edukacji Elżbieta Płaszczyk w sprawie: 

 

 19/ przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 146 w Łodzi przy  

  ul. Spornej 36/50; 

 

– z-ca dyr. Zarządu Zieleni Miejskiej Jan Maśliński w sprawie: 

 

 20/ wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia międzygminnego  

  z Gminą Andrespol dotyczącego realizacji przez Miasto Łódź zadania publicznego 

  w zakresie przyjmowania dzikich ptaków i ssaków wymagających okresowej 

  pomocy człowieka z terenu Gminy Andrespol; 

 

– kierownik w Biurze Architekta Miasta Marzena Otto w sprawie: 

 

 21/ zmieniająca uchwałę w sprawie lokalnych standardów urbanistycznych dla Miasta 

  Łodzi. 

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 

obrady Rady Miejskiej.  

 

  

 Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-21 do protokołu. 

 

Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 

 

– kierownik w Biurze Architekta Miasta Marzena Otto w sprawie: 

 

1/ ogłoszenia naboru wniosków i powołania Komisji do przeprowadzenia 

  postępowania o udzielenie przez miasto Łódź w 2023 r. dotacji na wykonanie  

  robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie oraz prac 
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  konserwatorskich i prac restauratorskich na nieruchomościach położonych na 

  obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji; 

 

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

w sprawach: 

 

  2/ przeznaczenia do zamiany części nieruchomości stanowiącej własność Miasta 

    Łodzi na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przysługujące osobie 

    prawnej oraz ogłoszenia  wykazu; 

 

3/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, 

zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Łodzi przy ulicy Traktorowej 

166, stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 

4/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, 

  zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Łodzi przy ulicy Antenowej 

  18, stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 

  5/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, 

    zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Łodzi przy ulicy Długiej 19, 

    stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 

– dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Magdalena Talar-Wiśniewska w sprawie: 

 

 6/ rozpatrzenia wniosków złożonych w związku z ogłoszeniem o przystąpieniu do 

   sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

   obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulicy Pienistej; 

 

– z-ca dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Monika Andrzejewska-Koniuszaniec 

w sprawie: 

  

7/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu działek 

stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy alei Marszałka 

Józefa Piłsudskiego 100 i Marszałka Józefa Piłsudskiego bez numeru, oznaczonych 

w ewidencji gruntów i budynków w obrębie W-23 numerami 23/10 i 23/16; 

 

– z-ca dyr. Zarządu Zieleni Miejskiej Jan Maśliński w sprawie: 

 

 8/ zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę,  

  w drodze przetargu nieograniczonego, części nieruchomości położonej w Łodzi 

  przy ulicy Retkińskiej 39/65 na okres 15 lat oraz ogłoszenia jej wykazu. 

 

 

Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je  

Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu z wyjątkiem projektu przedstawionego  

w ppkt. 2.3.  

 

  

 Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 22-29 do protokołu. 
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Ad. 3. 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 wysłuchała informacji i wyraziła zgodę na usunięcie suchych 

drzew, stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia. 

Pani Prezydent nie wyraziła zgody na usunięcie drzewa  rosnącego przy ul. Mechanicznej. 

Pani Prezydent poleciła, przed podjęciem działań związanych z usunięciem drzew 

rosnących przy ul. Beskidzkiej 115, powiadomienie odpowiednich służb o przycięciu ich 

niezgodnie ze sztuką ogrodniczą. 

Pani Prezydent poleciła – w związku z prezentowaniem spraw dotyczących zamiaru 

usuwania drzew na terenach miejskich – przedstawianie aktualnej dokumentacji 

fotograficznej pozwalającej na ocenę stanu zdrowotnego drzew. 

Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej Jan Maśliński wycofał z informacji sprawę 

zamiaru usunięcia drzewa rosnącego przy ul. Wojska Polskiego/Franciszkańskiej z uwagi 

konieczność ponownego jej przeanalizowania. 

 
 
 Informacja stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
 
Ad. 4. Informację dotyczącą usunięcia drzew z terenu nieruchomości oznaczonej jako 

     działka nr 183/3 w obrębie B-48 położonej w Łodzi przy ul. Północnej 36, oddanej 

   w dzierżawę na rzecz Klubu Sportowego „SPOŁEM” przedstawiła p.o. z-cy dyr. 

    Wydziału Dysponowania Mieniem Agnieszka Dobrucka. 

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska wysłuchała informacji i poleciła – w związku z zamiarem 

usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ul. Północnej 36 – 

zorganizowanie spotkania z udziałem Wiceprezydent Miasta Joanny Skrzydlewskiej oraz 

Dyrektora Departamentu Ekologii i Klimatu celem ustalenia dalszego trybu postępowania, 

a następnie przedstawienie informacji w tym zakresie. 

 

 

 Informacja stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
 
Ad. 5. i 6. Odnośnie do Informacji dotyczącej spraw związanych z usuwaniem drzew lub 

krzewów na terenie Miasta oraz Informacji dotyczącej spraw związanych z usuwaniem 

drzew i krzewów na terenie placówek oświatowych Prezydent Miasta Hanna Zdanowska 

podjęła decyzję o przedstawieniu ich na kolejnym posiedzeniu Kolegium. 
  
Ad. 7. Informacje Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w sprawach: 
 

1/ uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany 

      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru  

      miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Małego Rycerza, 

      Tomaszowskiej do terenów kolejowych; 

  

  2/ projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

           części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Małego 

                   Rycerza, Tomaszowskiej do terenów kolejowych 
 
   przedstawiła dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Magdalena Talar- 

   Wiśniewska. 
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Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informacje. 

 

 

 Informacje stanowią załącznik nr 32 do protokołu. 

 

Ad. 8. i 9. Odnośnie do Informacji dotyczącej sprawy przyszłego zagospodarowania  

w rejonie skrzyżowania ul. Jaracza i Wierzbowej oraz Informacji na temat wycinki drzew 

na ul. Kwiatowej i ul. Warzywnej Prezydent Miasta Hanna Zdanowska podjęła decyzję  

o przedstawieniu ich na kolejnym posiedzeniu Kolegium. 

 

Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 

 

 

 

   Posiedzeniu przewodniczyła 

 

 

                  Hanna ZDANOWSKA 

               Prezydent Miasta 
 

 

 

 

 

 


