Protokół Nr 31/19
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi,
które odbyło się 14 października 2019 r. w godzinach 905– 1020

W posiedzeniu Kolegium udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.

Hanna Zdanowska
Adam Wieczorek
Krzysztof Mączkowski
Tomasz Jakubiec
Robert Kolczyński

6.

Jarosław Chwiałkowski

7.

Michał Chmielewski

8.

Paweł Bliźniuk

9.
10.
11.
12.

Ireneusz Wosik
Agnieszka Dyśko
Marcin Górski
Jolanta Baranowska

- Prezydent Miasta
- Wiceprezydent Miasta
- Skarbnik Miasta
- Dyrektor Departamentu Prezydenta
- p.o. Dyrektora Departamentu Architektury
i Rozwoju
- p.o. Dyrektora Departamentu Pracy, Edukacji
i Sportu
- p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarowania
Majątkiem
- p.o. Dyrektora Departamentu Obsługi
i Administracji
- Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli
- p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta
- Dyrektor Wydziału Prawnego
- inspektor 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 uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawach:
1/

wyrażenia zgody na dokonanie nabycia na własność Miasta Łodzi nieruchomości
położonych w Łodzi przy ul. Pabianickiej 215/217;

2/

wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność
Miasta Łodzi na nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni
Mieszkaniowej „Radogoszcz-Zachód”;

3/

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów
samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za postój w tej strefie
i sposobu ich pobierania;

4/

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;

2
5/

2.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Ofiar Terroryzmu 11 Września oraz
ulic: Tomaszowskiej, Olechowskiej i Transmisyjnej.

Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach:
1/

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta
Łodzi;

2/

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;

3/

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 wycinki drzew na obiekcie administrowanym przez MOSiR
Łódź.

4.

Informacja dotycząca spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów na
terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi.

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

p.o. dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Marek Jóźwiak
w sprawie:
1/

-

p.o. dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Marek Jóźwiak oraz
p.o. z-cy dyr. Zarządu Dróg i Transportu Marcin Woźniak w sprawie:
2/

-

wyrażenia zgody na dokonanie nabycia na własność Miasta Łodzi nieruchomości
położonych w Łodzi przy ul. Pabianickiej 215/217;

wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność
Miasta Łodzi na nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni
Mieszkaniowej „Radogoszcz-Zachód”;

p.o. z-cy dyr. Zarządu Dróg i Transportu Marcin Woźniak oraz naczelnik
w Zarządzie Dróg i Transportu Agata Lisowska w sprawach:
3/

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów
samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za postój w tej strefie
i sposobu ich pobierania;

4/

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;

3
-

dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Robert Warsza w sprawie:
5/

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Ofiar Terroryzmu 11 Września oraz
ulic: Tomaszowskiej, Olechowskiej i Transmisyjnej.

Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał przedstawione w ppkt. 1.1
i 1.5 i poleciła skierować je pod obrady Rady Miejskiej. Jednocześnie Pani Prezydent
zaakceptowała autopoprawkę zaproponowaną przez
Dyrektora Wydziału Zbywania
i Nabywania Nieruchomości dotyczącą zmiany w uzasadnieniu do projektu przedstawionego
w ppkt. 1.1.
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.2 Pani Prezydent poleciła
przeanalizowanie wykazu nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni
Mieszkaniowej „Radogoszcz-Zachód”, zaproponowanych przez Spółdzielnię do zamiany na
nieruchomości stanowiące własność Miasta Łodzi.
Odnośnie do projektów przedstawionych w ppkt. 1.3 i 1.4 Pani Prezydent poleciła
przeanalizowanie ich zapisów w odniesieniu do uwag zgłoszonych w trakcie posiedzenia
Kolegium.
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-5 do protokołu.
Ad. 2.
-

Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili:
dyr. Biura Miejskiego
Trzewikowska w sprawie:

1/

-

Konserwatora

Zabytków

Kamila

Kwiecińska-

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta
Łodzi;

p.o.
dyr.
Wydziału
Dysponowania Mieniem Adam Komorowski,
dyr. Biura Inżyniera Miasta Maciej Formański oraz gł. specjalista w Zarządzie
Zieleni Miejskiej Arkadiusz Grzelak w sprawach:
2/

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;

3/

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 projektu przedstawionego
w ppkt. 2.1, odnośnie do którego Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi Zarządu Lokali
Miejskich ustalenie stanu technicznego budynków stanowiących własność Miasta, które

4
planuje się włączyć do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi w związku z jej
aktualizacją. Jednocześnie Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi Biura Miejskiego
Konserwatora Zabytków przedstawianie do akceptacji propozycji zmian w ww. ewidencji
przed przystąpieniem do prac mających na celu ich wprowadzenie.

Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 6-8 do protokołu.

Ad. 3.

Informację dotyczącą wycinki drzew na obiekcie administrowanym przez
MOSiR Łódź przedstawiła z-ca dyr. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Iwona Safjanowska.

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i wyraziła zgodę na usunięcie wskazanych
drzew.

Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 4. Informację dotyczącą spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów na
terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi przedstawili
p.o. dyr. Zarządu Zieleni Miejskiej Maciej Winsche oraz gł. specjalista
w Zarządzie Zieleni Miejskiej Arkadiusz Grzelak.

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła ponowne przeanalizowanie
wykazu drzew zgłoszonych do usunięcia, a następnie przedstawienie sprawy na posiedzeniu
Kolegium.

Informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Na tym posiedzenie Kolegium zakończono.

Posiedzeniu przewodniczyła:

Hanna ZDANOWSKA
Prezydent Miasta

