
Protokół Nr 24/19 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 10 lipca 2019 r. w godzinach 1130– 1205  
 
 
W posiedzeniu Kolegium udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta 
2. Wojciech Rosicki - Wiceprezydent Miasta 
3. Adam Wieczorek - Wiceprezydent Miasta 
4. Barbara Mrozowska-Nieradko - Sekretarz Miasta 
5. Krzysztof Mączkowski - Skarbnik Miasta 
6. Jarosław Chwiałkowski - p.o. Dyrektora Departamentu Pracy, Edukacji  

i Sportu 
7. Robert Kowalik - p.o. Dyrektora Departamentu Polityki Społecznej  

i Zieleni 
8. Michał Chmielewski - p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarowania 

Majątkiem 
9. Paweł Bliźniuk - p.o. Dyrektora Departamentu Obsługi  

i Administracji 
10. Katarzyna Kowalska - Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Zarządzania 

Projektami 
11. Agnieszka Dyśko - p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 
12. Małgorzata Wojtczak - Dyrektor Wydziału Budżetu 
13. Wojciech Barczyński - p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Prawnego 
14. Katarzyna Korowczyk  - Dyrektor Wydziału Organizacyjno-

Administracyjnego 
15. Aleksandra Hac  - p.o. kierownika w Biurze 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 zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/ nabycia na rzecz Miasta Łodzi części nieruchomości położonej w Łodzi przy  
ul. Łodzianki bez numeru, stanowiącej współwłasność osób fizycznych; 

 
2/ przeznaczenia do zamiany nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi na 

nieruchomość stanowiącą własność osoby prawnej i nieruchomość będącą  
w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej oraz ogłoszenia wykazu; 

 
3/ zamiany nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi na nieruchomość 

stanowiącą własność osób fizycznych, oraz ogłoszenia wykazu; 
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4/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej samodzielnych lokali 

mieszkalnych, usytuowanych w budynku położonym w Łodzi przy ul. Stylowej 
8/10, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z udziałem w prawie własności 
gruntu oraz ogłoszenia ich wykazu. 

 
2. Informacja w sprawie nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: 

Piotrkowskiej bez numeru i Wólczańskiej bez numeru. 
 
3.  Informacje dotyczące spraw związanych z usuwaniem drzew lub krzewów na 

terenie Miasta.  
 

 
Ad. 1.  Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawił: 
 
- p.o. z-cy dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Mariusz Pujan  

w sprawach:  
 

1/ nabycia na rzecz Miasta Łodzi części nieruchomości położonej w Łodzi przy  
ul. Łodzianki bez numeru, stanowiącej współwłasność osób fizycznych; 

 
2/ przeznaczenia do zamiany nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi na 

nieruchomość stanowiącą własność osoby prawnej i nieruchomość będącą  
w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej oraz ogłoszenia wykazu; 

 
3/ zamiany nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi na nieruchomość 

stanowiącą własność osób fizycznych, oraz ogłoszenia wykazu; 
 
4/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej samodzielnych lokali 

mieszkalnych, usytuowanych w budynku położonym w Łodzi przy ul. Stylowej 
8/10, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z udziałem w prawie własności 
gruntu oraz ogłoszenia ich wykazu. 

 
 
Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować projekty 
przedstawione w ppkt. 1.3 i 1.4 Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.1 Pani Prezydent poleciła przedstawienie 
informacji w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dotyczących nieruchomości 
położonych po wschodniej stronie ulicy Łodzianka oraz podjęcie działań w sprawie 
wyjaśnienia kwestii budowy chodników wzdłuż tej ulicy, a następnie procedowanie 
zarządzenia w drodze pozakolegialnej.  
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.2 Pani Prezydent poleciła uzyskanie opinii 
Wydziału Prawnego dotyczącej zamiany nieruchomości, a następnie przedstawienie 
zarządzenia do podpisu w drodze pozakolegialnej.  
 

 
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 1-4 do protokołu.  
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Ad. 2. Informację w sprawie nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: 
Piotrkowskiej bez numeru i Wólczańskiej bez numeru przedstawili  
z-ca dyr. Wydziału ds. Zarządzania Projektami Katarzyna Kowalska  
oraz p.o. z-cy dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Mariusz 
Pujan. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i zaakceptowała rozwiązanie 
rekomendowane przez Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości. 
Jednocześnie Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi Departamentu Architektury i Rozwoju 
przekazanie do Departamentu Gospodarowania Majątkiem sprawy zamiany nieruchomości 
pomiędzy Miastem a użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonych w kwartale 
ulic: Czerwonej, Piotrkowskiej, Sieradzkiej i Wólczańskiej. 
 

 
Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
 
 
Ad. 3. Odnośnie do Informacji dotyczących spraw związanych z usuwaniem drzew  

lub krzewów na terenie Miasta Prezydent Hanna Zdanowska podjęła decyzję  
o przedstawieniu ich na następnym posiedzeniu Kolegium. 

 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 

 
 

Posiedzeniu przewodniczyła: 
 
 
 

Hanna ZDANOWSKA 
Prezydent Miasta 

 


