
Protokół Nr 161/23 

posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 20 stycznia 2023 r. w godzinach 13
05

– 16
00   

w formie wideokonferencji 

 

W posiedzeniu Kolegium udział wzięli: 

 

1. Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta 

2. Joanna Skrzydlewska  - Wiceprezydent Miasta 

3. Adam Wieczorek  - Wiceprezydent Miasta 

4. Wojciech Rosicki - Sekretarz Miasta 

5. Maciej Riemer - Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu 

6. Robert Kowalik - Dyrektor Departamentu Planowania i Rozwoju 

Gospodarczego 

7. Paweł Bliźniuk - p.o. Dyrektora Departamentu Zdrowia i Spraw 

Społecznych 

8. Adam Komorowski - wz. Dyrektora Departamentu Gospodarowania 

Majątkiem – p.o. Dyrektora Wydziału 

Dysponowania Mieniem 

9. Joanna Brzezińska - wz. Dyrektora Departamentu Rewitalizacji i Sportu 

– p.o. Dyrektora Biura Rewitalizacji  

i Mieszkalnictwa 

10. Mariusz Mieszek - wz. Dyrektora Departamentu Organizacji Urzędu  

i Obsługi Mieszkańców – p.o. Dyrektora Biura 

Organizacji Urzędu 

11. Agnieszka Kaczmarek - wz. Dyrektora Departamentu Finansów Publicznych 

– p.o. Dyrektora Wydziału Finansowego 

12. Agnieszka Dyśko - p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 

13. Małgorzata Wojtczak - Dyrektor Wydziału Budżetu 

14. Marcin Masłowski  - Dyrektor Biura Rzecznika Prasowego Prezydenta 

Miasta 

15. Tomasz Głuszczak - Zastępca Dyrektora Biura Audytu Wewnętrznego  

i Kontroli 

16. Wojciech Barczyński - Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego 

17. Witold Fontner - Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjno-

Administracyjnego  

 

Ponadto w posiedzeniu wzięły udział inne osoby wyszczególnione w dalszej części protokołu. 

 

Posiedzeniu przewodniczyły: 

w godz. 13
05

– 15
25  

 – Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta, 

w godz. 15
25

– 16
00   – 

Joanna Skrzydlewska – Wiceprezydent Miasta. 

 

 

Porządek dzienny posiedzenia: 
 

1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawach: 
 

1/ przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt w Łodzi na rok 2023”; 

 
2/ zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Miasta Łodzi; 
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3/ określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 

usługę pozbycia się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych 
oraz nieczystości ciekłych; 

 
4/ przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2026; 
 
5/ wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 

domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia 
handlu; 

 
6/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 20 lat, 

nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Wileńskiej 53/55; 
 
7/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 10 lat, 

części nieruchomości położonych w Łodzi z przeznaczeniem pod lokalizacje stacji 
ładowania pojazdów elektrycznych; 

 
8/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

obszaru miasta Łodzi obejmującej teren zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 
„Ruda Willowa”, położonej w rejonie ulic: Scaleniowej, Wazów, Wiekowej, 
Laskowej i Rudzkiej; 

 
9/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Jasień, położonej w rejonie ulic 
Lazurowej  i gen. Ignacego Prądzyńskiego; 

 
10/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

obszaru miasta Łodzi obejmującej doliny rzek Jasienia i Olechówki, położonej  
w rejonie ulic: Stanisława Dubois, Polarnej, gen. Ignacego Prądzyńskiego, Czahary, 
Świętojańskiej i Reymonta; 

 
11/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus  

i Traktorowej do terenów kolejowych. 
 
 

 
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 obejmującej teren zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Ruda Willowa", 
położonej w rejonie ulic: Scaleniowej, Wazów, Wiekowej, Laskowej i Rudzkiej; 

 
2/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 
Łodzi obejmującej doliny rzek Jasienia i Olechówki, położonej w rejonie ulic: 
Stanisława Dubois, Polarnej, gen. Ignacego Prądzyńskiego, Czahary, 
Świętojańskiej i Reymonta; 

 
3/ 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: Taborowej, Tadeusza Gajcego i Jana 
Parandowskiego; 

 
4/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 
Łodzi położonej  w rejonie ulic: Rokicińskiej, Tadeusza Gajcego i Zakładowej; 

 
5/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, udziału 

przysługującego Miastu Łódź  w prawie własności nieruchomości położonej  
w Łodzi przy  ul. Nowy Świat 40 i 40a, na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jego 
wykazu; 

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

nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Spornej bez numeru na okres do 3 lat 
oraz ogłoszenia ich wykazu; 

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

nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Bolesława Prusa 10 na okres do 3 lat 
oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
8/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy 
Aleksandrowskiej bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków  
w obrębie B-41 jako działki o numerach 17/4 i 17/5; 

 
9/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością  gruntową działki 

stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej  w Łodzi przy drodze bez nazwy, 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie W-8 numerem 184/5; 

 
10/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej samodzielnych lokali 

mieszkalnych, usytuowanych w budynku położonym w Łodzi przy ul. Skalnej 54A, 
stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z udziałem w prawie własności gruntu 
oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 
11/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej samodzielnych lokali 

mieszkalnych, usytuowanych w budynku położonym w Łodzi przy ul. Skalnej 56B, 
stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z udziałem w prawie własności gruntu 
oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 
12 przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej samodzielnych lokali 

mieszkalnych, usytuowanych w budynku położonym w Łodzi przy ul. Ketlinga 29, 
stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z udziałem w prawie własności gruntu 
oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 
13/ wyrażenia zgody na wykonanie zapisu zwykłego zawartego  w testamencie 

spadkodawcy, poprzez przeniesienie prawa własności nieruchomości lokalowej nr 
61 usytuowanej w budynku położonym w Łodzi przy ulicy gen. Jarosława 
Dąbrowskiego 51/53, stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej 
wykazu. 

 
 

3.  Informacja dotycząca nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Nowej 26 wraz  

z wnioskiem o podjęcie decyzji w sprawie jej prywatyzacji. 
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4.  Informacja dotycząca projektu zarządzenia w sprawie rozpatrzenia uwag 

złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej 

dolinę rzeki Jasień, położonej w rejonie ulic Lazurowej i gen. Ignacego 

Prądzyńskiego. 

 

5. Informacja dotycząca prowadzonych spraw z zakresu uzgadniania lokalizacji  

i ustanawiania służebności przesyłu dla urządzeń infrastruktury technicznej. 

Budowa infrastruktury gazowej przy ul. Rudzkiej 56 w Łodzi (działka nr 327/2  

w obrębie G-40). 

 

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

placówek oświatowych. 

 

7. Sprawy Wydziału Gospodarki Komunalnej: 

 

1/  Informacja dotyczącą wycinki drzew oraz nasadzeń zastępczych na potrzeby 

inwestycji pn. „Modernizacja podczyszczalni wód deszczowych przy  

ul. Liściastej  (strona zachodnia)”, realizowanej w ramach projektu 

„Odwodnienie Miasta Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej. 

 

2/  Informacja dotycząca wycinki drzew w celu umożliwienia zrealizowania 

inwestycji „Skwer na miarę naszych Możliwości – Rewitalizacja skweru  

z budową parkingu przy ul. Świtezianki”. 

 

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

terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi. 

 

9. Rekomendacja w sprawie wydania nieruchomości przy ul. Głowackiego 3. 

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

 
- z-ca dyr. Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Maciej Pachulski w sprawie: 
 

1/ przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt w Łodzi na rok 2023”; 

 
- dyr. Wydziału Gospodarki Komunalnej Ewa Jasińska w sprawach: 

 
2/ zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Miasta Łodzi; 
 
3/ określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 

usługę pozbycia się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych 
oraz nieczystości ciekłych; 

 
- z-ca dyr. Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Iwona Iwanicka w sprawie: 
 

4/ przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2026; 
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- z-ca dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Agnieszka Dobrucka w sprawach: 
 

5/ wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia 
handlu; 

 
6/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 20 lat, 

nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Wileńskiej 53/55; 
 
7/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 10 lat, 

części nieruchomości położonych w Łodzi z przeznaczeniem pod lokalizacje stacji 
ładowania pojazdów elektrycznych; 

 
- dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Magdalena Talar-Wiśniewska  

w sprawach: 
 

8/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
obszaru miasta Łodzi obejmującej teren zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 
„Ruda Willowa”, położonej w rejonie ulic: Scaleniowej, Wazów, Wiekowej, 
Laskowej i Rudzkiej; 

 
9/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Jasień, położonej w rejonie ulic 
Lazurowej  i gen. Ignacego Prądzyńskiego; 

 
10/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

obszaru miasta Łodzi obejmującej doliny rzek Jasienia i Olechówki, położonej  
w rejonie ulic: Stanisława Dubois, Polarnej, gen. Ignacego Prądzyńskiego, Czahary, 
Świętojańskiej i Reymonta; 

 
11/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus  

i Traktorowej do terenów kolejowych. 
 

 

 

Prezydent Miasta Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał przedstawione  

w ppkt. 1-5 i 7-11 i poleciła skierować je pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi.  

Odnośnie do  projektu przedstawionego w ppkt. 1.6 Pani Prezydent poleciła dokonanie 

zmiany w uzasadnieniu zgodnie z uwagami zgłoszonymi podczas posiedzenia Kolegium  

i ponowne przedstawienie po zaakceptowaniu przez Wydział Prawny. 

 

 
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-11 do protokołu. 
 

 

Ad. 2. 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 
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Łodzi obejmującej teren zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Ruda Willowa", 
położonej w rejonie ulic: Scaleniowej, Wazów, Wiekowej, Laskowej i Rudzkiej; 

 
2/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 
Łodzi obejmującej doliny rzek Jasienia i Olechówki, położonej w rejonie ulic: 
Stanisława Dubois, Polarnej, gen. Ignacego Prądzyńskiego, Czahary, 
Świętojańskiej i Reymonta; 

 
3/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 
Łodzi położonej  w rejonie ulic: Taborowej, Tadeusza Gajcego i Jana 
Parandowskiego; 

 
4/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 
Łodzi położonej  w rejonie ulic: Rokicińskiej, Tadeusza Gajcego i Zakładowej. 

 
 

 

Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je   

Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu. 

Jednocześnie Pani Prezydent poleciła przystąpienie do zmiany projektu miejscowego planu 

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

Taborowej, Tadeusza Gajcego i Jana Parandowskiego zgodnie z uwagami zgłoszonymi 

podczas posiedzenia Kolegium. 

 

 
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 12-15 do protokołu. 
 
 
Ad. 4.  Informację dotyczącą projektu zarządzenia w sprawie rozpatrzenia uwag 

złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej 

dolinę rzeki Jasień, położonej w rejonie ulic Lazurowej i gen. Ignacego 

Prądzyńskiego przedstawiła dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Magdalena 

Talar-Wiśniewska. 

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację. 

 

 
Informacja stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
 
Ad. 2.  Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 
- z-ca dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Agnieszka Dobrucka w sprawach: 
 

5/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, udziału 
przysługującego Miastu Łódź  w prawie własności nieruchomości położonej  
w Łodzi przy  ul. Nowy Świat 40 i 40a, na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jego 
wykazu; 
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6/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Spornej bez numeru na okres do 3 lat 
oraz ogłoszenia ich wykazu; 

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

nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Bolesława Prusa 10 na okres do 3 lat 
oraz ogłoszenia jej wykazu; 

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

w sprawach: 
 

8/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy 
Aleksandrowskiej bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków  
w obrębie B-41 jako działki o numerach 17/4 i 17/5; 

 
9/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością  gruntową działki 

stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej  w Łodzi przy drodze bez nazwy, 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie W-8 numerem 184/5; 

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

w sprawach: 
 

10/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej samodzielnych lokali 
mieszkalnych, usytuowanych w budynku położonym w Łodzi przy ul. Skalnej 54A, 
stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z udziałem w prawie własności gruntu 
oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 
11/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej samodzielnych lokali 

mieszkalnych, usytuowanych w budynku położonym w Łodzi przy ul. Skalnej 56B, 
stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z udziałem w prawie własności gruntu 
oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 
12/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej samodzielnych lokali 

mieszkalnych, usytuowanych w budynku położonym w Łodzi przy ul. Ketlinga 29, 
stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z udziałem w prawie własności gruntu 
oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 
13/ wyrażenia zgody na wykonanie zapisu zwykłego zawartego  w testamencie 

spadkodawcy, poprzez przeniesienie prawa własności nieruchomości lokalowej nr 
61 usytuowanej w budynku położonym w Łodzi przy ulicy gen. Jarosława 
Dąbrowskiego 51/53, stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej 
wykazu. 

 

 

Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je   

Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu, z wyjątkiem projektów przedstawionych  

w ppkt. 2.8 i 2.12. 

Projekt omówiony w ppkt. 2.8, po przedstawieniu wyjaśnień, został  wycofany z porządku 

posiedzenia Kolegium przez Dyrektora Departamentu Ekologii i Klimatu.  

Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.12 Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi 

Zarządu Lokali Miejskich przedstawienie informacji w sprawie remontu budynku 

usytuowanego przy ul. Ketlinga 29 oraz przeprowadzenie weryfikacji najemców lokali 

mieszkalnych usytuowanych w ww. budynku pod kątem posiadania innych lokali lub 

nieruchomości. 
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Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.5 Pani Prezydent poleciła podjęcie do 

końca lutego 2023 r. działań mających na celu zniesienie współwłasności  

ww. nieruchomości. 

Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.6 Pani Prezydent poleciła 

wydzierżawienie ww. nieruchomości na okres 1 roku oraz poinformowanie 

wnioskodawców, że w przypadku niewyremontowania pawilonów handlowych w tym 

okresie umowy dzierżaw nie zostaną przedłużone. 

 

 
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 17-25 do protokołu. 
 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przekazała prowadzenie posiedzenia Kolegium Wiceprezydent 
Joannie Skrzydlewskiej. 

 

 

Ad. 3. Informację dotyczącą nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Nowej 26 wraz  

z wnioskiem o podjęcie decyzji w sprawie jej prywatyzacji przedstawił  

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

 

 

Wiceprezydent Joanna Skrzydlewska przyjęła informację i zaakceptowała propozycję 

ustanowienia służebności o pow. ok. 71 m
2
 (w przypadku wtórnego podziału działki  

nr 307/6) w miejscu istniejącej furtki wzdłuż budynku na działce nr 307/6. 

Jednocześnie Pani Wiceprezydent poleciła Dyrektorowi Zarządu Lokali Miejskich 

przeprowadzenie weryfikacji najemców lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach 

położonych przy ul. Nowej 24 i 26 pod kątem posiadania innych lokali lub nieruchomości. 

 

 
Informacja stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
 
Ad. 5. Informację dotyczącą prowadzonych spraw z zakresu uzgadniania lokalizacji  

i ustanawiania służebności przesyłu dla urządzeń infrastruktury technicznej. 
Budowa infrastruktury gazowej przy ul. Rudzkiej 56 w Łodzi (działka nr 327/2  
w obrębie G-40) przedstawił z-ca dyr. Biura Inżyniera Miasta Marcin Nowak. 

 

 

Wiceprezydent Joanna Skrzydlewska wysłuchała wyjaśnień i nie wyraziła zgody na budowę 

infrastruktury gazowej. 

 

 
Informacja stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
 
Ad. 6. Informację dotyczącą spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów na 

terenie placówek oświatowych przedstawił z-ca dyr. Wydziału Edukacji Radosław 
Gwadera. 

 

 

Wiceprezydent Joanna Skrzydlewska przyjęła informację i wyraziła zgodę na usunięcie 

wskazanych drzew. 
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Informacja stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
 
 
Ad. 7. Sprawy Wydziału Gospodarki Komunalnej: 

 

1/  Informacja dotycząca wycinki drzew oraz nasadzeń zastępczych na potrzeby 

inwestycji pn. „Modernizacja podczyszczalni wód deszczowych przy  

ul. Liściastej  (strona zachodnia)”, realizowanej w ramach projektu 

„Odwodnienie Miasta Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej. 

 
2/  Informacja dotycząca wycinki drzew w celu umożliwienia zrealizowania 

inwestycji „Skwer na miarę naszych Możliwości – Rewitalizacja skweru  
z budową parkingu przy ul. Świtezianki” 

 
przedstawiły: dyr.  Wydziału Gospodarki Komunalnej Ewa Jasińska oraz z-ca dyr. 
Wydziału Gospodarki Komunalnej Małgorzata Gajecka. 

 

 

Wiceprezydent Joanna Skrzydlewska przyjęła informacje i wyraziła zgodę na usunięcie 

wskazanych drzew. 

 

 
Informacje stanowią załączniki nr 29-30 do protokołu. 
 
 
Ad. 8. 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. 

 

 

Wiceprezydent Joanna Skrzydlewska przyjęła informację i wyraziła zgodę na usunięcie 

wskazanych drzew, z wyjątkiem drzew opisanych w poz. 14, 16-18.  

Odnośnie do drzew wskazanych w poz. 14 i 16 Pani Wiceprezydent poleciła przedstawienie 

informacji na Kolegium z udziałem Prezydent Hanny Zdanowskiej. 

Odnośnie do drzewa wskazanego w poz. 18 Pani Wiceprezydent poleciła ponowne 

przeanalizowanie konieczności jego usunięcia. 
Ponadto z-ca dyr. Zarządu Zieleni Miejskiej poinformował o planowanym przeprowadzeniu 
prac pielęgnacyjnych drzewa rosnącego przy pl. Komuny Paryskiej (lipa drobnolistna), 
polegających na redukcji jego korony. 
 

 
Informacja stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
 
 
Ad. 9.  Rekomendację w sprawie wydania nieruchomości przy ul. Głowackiego 3 

przedstawiła dyr. Zarządu Lokali Miejskich Małgorzata Szpakowska-Korkiewicz. 
 

 

Wiceprezydent Joanna Skrzydlewska przyjęła informację i wyraziła zgodę na wydanie  

ww. nieruchomości. 

 

 
Rekomendacja stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 
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Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 

 

 

Posiedzeniu przewodniczyły: 

 

 

Hanna ZDANOWSKA 

Prezydent Miasta 

 

 

 

Joanna SKRZYDLEWSKA 

Wiceprezydent Miasta 

 

 

 

 


