
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2018 r., 
kierowanych do Prezydenta Miasta Łodzi 

opracowana zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 poz. 870) 
 
Lp. Wnioskodawca Przedmiot petycji Data 

złożenia 
petycji 

Ustawowy 
termin 

załatwienia 
petycji 

 

Informacja o sposobie załatwienia petycji 

1. Brak zgody  
na udostępnienie danych 

Wstrzymanie sprzedaży 
nieruchomości położonej  
w Łodzi przy ul. Emilii Plater 
34 i Emilii Plater bez numeru 

29.03.2018 29.06.2018 Udzielono wyjaśnień jakie kryteria muszą być 
spełnione, aby można było odwołać przetarg  
na sprzedaż nieruchomości. 
 

2. Brak zgody  
na udostępnienie danych 

Wstrzymanie sprzedaży 
nieruchomości położonej  
w Łodzi przy ul. Emilii Plater 
34 i Emilii Plater bez 
numeru 

24.04.2018 24.07.2018 Udzielono wyjaśnień o przeprowadzonym 
postępowaniu przetargowym dotyczącym 
sprzedaży przedmiotowego terenu. 

3. Brak zgody  
na udostępnienie danych 

Wstrzymanie sprzedaży 
nieruchomości położonej  
w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej 
bez numeru 
 

23.04.2018 23.07.2018 Udzielono wyjaśnień o braku możliwości 
odwołania przetargu oraz o pojawieniu  
się innych okoliczności mogących mieć wpływ 
na powyższe. 

4. Brak zgody  
na udostępnienie danych 

Wstrzymanie sprzedaży 
nieruchomości położonej  
przy ul. Emilii Plater 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.04.2018 26.07.2018 Udzielono wyjaśnień o dacie przeprowadzenia 
przetargu na sprzedaż nieruchomości  
oraz o braku podstaw prawnych do jego 
odwołania. 



 
 
 
5. Brak zgody  

na udostępnienie 
danych 

Odwołanie Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Łodzi 

16.05.2018 16.08.2018 Udzielono wyjaśnień o braku podstaw  
do odwołania Dyrektora MOPS w Łodzi  
z zajmowanego stanowiska. 

6. Maria Jasińska 
Przewodnicząca Rady 
Osiedla Nowosolna 

Wstrzymanie sprzedaży działki 
w obrębie W-47 o numerze 
343/2, znajdującej się pomiędzy 
ulicami Pomorską  
i Jugosłowiańską 

12.07.2018 12.10.2018 Udzielono wyjaśnień, iż zgodnie z Uchwałą  
Nr XLVIII/977/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
12 września 2012 r. przystąpiono do 
sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części 
obszaru Miasta Łodzi położonej w obszarze 
ulic: Brzezińskiej, Pomorskiej, 
Jugosłowiańskiej, Wiączyńskiej, Kasprowicza, 
Grabińskiej i Byszewskiej 

7. Brak zgody  
na udostępnienie 
danych 

Wstrzymanie sprzedaży 
nieruchomości położonej  
w Łodzi przy ul. Pomorskiej 606, 
oznaczonej jako działka nr 
343/2, w obrębie W-47 

13.07.2018 13.10.2018 
 

Udzielono wyjaśnień, iż zgodnie z Uchwałą  
Nr XLVIII/977/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
12 września 2012 r. przystąpiono do 
sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części 
obszaru Miasta Łodzi położonej w obszarze  
ulic: Brzezińskiej, Pomorskiej, 
Jugosłowiańskiej, Wiączyńskiej, Kasprowicza, 
Grabińskiej i Byszewskiej 

8. Brak zgody  
na udostępnienie 
danych 

Wymiana nawierzchni 
zniszczonego boiska na osiedlu 
Radogoszcz-Zachód,  
przy ul. Jesionowej 

12.10.2018 12.01.2019 Udzielono wyjaśnień o przekazaniu środków 
finansowych na remont nawierzchni boiska 
przez Radę Osiedla Radogoszcz-Zachód. 

 


