Protokół Nr 30/19
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi,
które odbyło się 30 września 2019 r. w godzinach: 1300 – 1440
W posiedzeniu udział wzięli:
1.
2.
3.
4.

Hanna Zdanowska
Wojciech Rosicki
Krzysztof Mączkowski
Michał Chmielewski

–
–
–
–

5. Jarosław Chwiałkowski

–

6. Paweł Bliźniuk
7. Robert Kolczyński
8. Ireneusz Wosik
9. Agnieszka Dyśko
10. Małgorzata Wojtczak
11. Marcin Masłowski

–
–
–
–
–
–

12. Katarzyna Korowczyk
13. Marcin Górski
14. Aleksandra Hac

–
–
–

Prezydent Miasta
Wiceprezydent Miasta
Skarbnik Miasta
p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarowania
Majątkiem
p.o. Dyrektora Departamentu Pracy, Edukacji
i Sportu
p.o. Dyrektora Departamentu Obsługi i Administracji
p.o. Dyrektora Departamentu Architektury i Rozwoju
Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli
p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta
Dyrektor Wydziału Budżetu
Dyrektor Biura Rzecznika Prasowego Prezydenta
Miasta
Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego
Dyrektor Wydziału Prawnego
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.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie:
1/ odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Zgierskiej 127
w Łodzi.

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 położonej w rejonie ulic Malowniczej i Macieja Rataja oraz autostrady A1;
2/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta
Łodzi, położonej w rejonie ulic: Bażanciej, Wycieczkowej, Kasztelańskiej
i Skrzydlatej oraz granic terenu kolejowego i Lasu Łagiewnickiego;
3/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu działek
stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicy Piasta
Kołodzieja bez numeru, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków w obrębie
W-35 numerami: 11/11, 24/22, 24/23, 24/24 i 24/25;

2
4/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu działek
stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicy Ogrodowej
26 i 28, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków w obrębie P-9 numerami
27/12 i 28/24;
5/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu
nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy
ulicy Ogrodowej 28 i Ogrodowej bez numeru, oznaczonych w ewidencji gruntów
i budynków w obrębie P-9 jako działki o numerach 1/19 i 27/11.
3.

Informacja dotycząca aplikowania o środki unijne w ramach konkursów
planowanych przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

4.

Informacja dotycząca spraw związanych z usuwaniem drzew lub krzewów na
terenie Miasta.

Ad. 1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi przedstawił:
–

dyr. Biura Architekta Miasta Marek Janiak w sprawie:
1/ odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Zgierskiej 127
w Łodzi.

Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekt uchwały i poleciła skierować go pod
obrady Rady Miejskiej.
Jednocześnie Pani Prezydent poleciła Dyrektorom Biura Architekta Miasta i Wydziału
Prawnego ustalenie, poprawnej pod względem formalno-prawnym, konstrukcji przepisów
ww. projektu.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili:
–

dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Robert Warsza w sprawach:
1/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta
Łodzi położonej w rejonie ulic Malowniczej i Macieja Rataja oraz autostrady A1;
2/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta
Łodzi, położonej w rejonie ulic: Bażanciej, Wycieczkowej, Kasztelańskiej
i Skrzydlatej oraz granic terenu kolejowego i Lasu Łagiewnickiego;

–

z-ca dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Monika Andrzejewska-Koniuszaniec
w sprawach:
3/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu działek
stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicy Piasta

3
Kołodzieja bez numeru, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków w obrębie
W-35 numerami: 11/11, 24/22, 24/23, 24/24 i 24/25;
4/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu działek
stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicy Ogrodowej
26 i 28, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków w obrębie P-9 numerami
27/12 i 28/24;
5/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu
nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy
ulicy Ogrodowej 28 i Ogrodowej bez numeru, oznaczonych w ewidencji gruntów
i budynków w obrębie P-9 jako działki o numerach 1/19 i 27/11.

Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować
je Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu z wyjątkiem projektów przedstawionych
w ppkt. 2.4. i 2.5., odnośnie do których Pani Prezydent poleciła ponowne ich przedstawienie
na posiedzeniu Kolegium, przy udziale przedstawicieli Zarządu Zieleni Miejskiej.

Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 2-6 do protokołu.
Ad. 3. Informację dotyczącą aplikowania o środki unijne w ramach konkursów
planowanych przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy przedstawiła z-ca dyr. Biura
Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Monika Karolczak.

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację.

Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 4. Informację dotyczącą spraw związanych z usuwaniem drzew lub krzewów na
terenie Miasta przedstawiła p.o. z-cy dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem
Agnieszka Dobrucka.

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i wyraziła zgodę na usunięcie
drzew rosnących na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych: „Zdrowie” przy
ul. Biegunowej 1/3 (1 drzewo), „Polanka” przy ul. Kasprowicza 19b (sosna), „Polanka” przy
ul. Kasprowicza 21b (modrzew i świerk) oraz „Księży Młyn” przy ul. Milionowej 18
(świerk).
Pani Prezydent wyraziła zgodę na usunięcie drzew rosnących na terenach Wspólnot
Mieszkaniowych przy ulicach: Łagiewnickiej 13/21 (brzoza brodawkowata), Gandhiego 12
(1 drzewo), Zbiorczej 2 (lipa drobnolistna), Kosmonautów 12 (topola czarna), Kamińskiego
3/5 (klon srebrzysty i wierzba mieszaniec), Piotrkowskiej 222 (świerk pospolity) oraz
Rawskiej 5 (jarząb pospolity).
Pani Prezydent wyraziła zgodę na usunięcie drzew rosnących przy ulicach: Zgierskiej 256
(2 topole włoskie), Złotniczej 10 (topola włoska), Szpitalnej 6 (topola) oraz Krzemienieckiej
2a (jesion wyniosły, glediczja trójcierniowa i robinia akacjowa).

4
Pani Prezydent nie wyraziła zgody na usunięcie drzew rosnących na terenach kolejowych
(działka nr 17/49 w obrębie B-30), ogródka działkowego nr 197 zlokalizowanego na terenie
Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Polanka” przy ul. Kasprowicza 19b oraz ogródka
działkowego nr 371 zlokalizowanego na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Radość”
przy ul. Marczyńskich 19.
Pani Prezydent zaakceptowała rekomendację Wydziału odnośnie do pozostawienia
drzew rosnących na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kosmonautów 12 (2 topole
kanadyjskie).

Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Na tym posiedzenie Kolegium zakończono.

Posiedzeniu przewodniczyła

Hanna ZDANOWSKA
Prezydent Miasta

