
Protokół Nr 125/18 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi 

odbytego 9 maja 2018 r. 
w godzinach: 1235 – 1320 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 
 
1. Wojciech Rosicki     –  Wiceprezydent Miasta 
2. Krzysztof Mączkowski    –  Skarbnik Miasta 
3. Marek Kondraciuk     –  p.o. Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych 
4. Michał Chmielewski     –  p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarowania 

                                                           Majątkiem 
5. Jarosław Chwiałkowski    –  p.o. Dyrektora Departamentu Obsługi i Administracji 
6. Małgorzata Kasprowicz      –  Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury 
7. Ireneusz Wosik       –  Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli 
8. Halina Wyszomirska     –  p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Budżetu 
9. Marcin Górski       –  Dyrektor Wydziału Prawnego 
10. Witold Fontner         –  Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjno- 

                                                                    Administracyjnego. 
 
Ponadto w posiedzeniu wzięły udział inne osoby wyszczególnione w dalszej części protokołu. 
 
Posiedzeniu przewodniczył: Wojciech Rosicki – Wiceprezydent Miasta. 
 
Porządek dzienny posiedzenia: 
 
1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawach:  
 
 1/  przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” w zakresie dotyczącym 
określenia obszaru przestrzeni publicznej oraz obszarów, dla których 
obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego; 

 
 2/  przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” w zakresie opracowania 
suplementu pod nazwą „Standaryzacja działań miejskich w planowaniu, 
projektowaniu i realizacji układu drogowego”; 

 
 3/  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza 
Kościuszki oraz ulic: Ludwika Zamenhofa i Piotrkowskiej; 

 
 4/  wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Łodzi do sieci transferu pn. URBAN-

REGENERATION-MIX współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URBACT III. 

 
2.  Wniosek o podjęcie decyzji kierunkowej w sprawie wydawania decyzji  

o warunkach zabudowy w świetle obowiązującego „Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”. 

 
Ad. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili:  
 
– dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Robert Warsza w sprawach: 
 
 1/  przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” w zakresie dotyczącym 
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określenia obszaru przestrzeni publicznej oraz obszarów, dla których 
obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego; 

 
 2/  przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” w zakresie opracowania 
suplementu pod nazwą „Standaryzacja działań miejskich w planowaniu, 
projektowaniu i realizacji układu drogowego”; 

 
 3/  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza 
Kościuszki oraz ulic: Ludwika Zamenhofa i Piotrkowskiej; 

 
– z-ca dyr. Biura Strategii Miasta Sławomir Granatowski w sprawie: 
 

4/ wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Łodzi do sieci transferu pn. URBAN- 
  REGENERATION-MIX współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu 
   Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URBACT III.   

 
 
Wiceprezydent Miasta Wojciech Rosicki zaakceptował projekty uchwał i polecił skierować 
je pod obrady Rady Miejskiej.  
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.4. Pan Wiceprezydent polecił poprawienie 
jego uzasadnienia, zgodnie z uwagą zgłoszoną przez Dyrektora Wydziału Prawnego.  
 

  
 Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1 - 4 do protokołu. 
 
Ad. 2. Wniosek o podjęcie decyzji kierunkowej w sprawie wydawania decyzji  

o warunkach zabudowy w świetle obowiązującego „Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” przedstawiła  
dyr. Wydziału Urbanistyki i Architektury Małgorzata Kasprowicz. 

 
 
Wiceprezydent Miasta Wojciech Rosicki wysłuchał wyjaśnień i polecił podejmowanie 
działań związanych z prowadzeniem postępowań w sprawach ustalenia warunków 
zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenach określonych w załączniku nr 13k do 
uchwały Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 
uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Łodzi” jako obszary obowiązkowego sporządzenia planów miejscowych. 
 

  
 Wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 
  

        Posiedzeniu przewodniczył 
 

 
 
                      Wojciech ROSICKI 
             Wiceprezydent Miasta 
 
 


