
Protokół Nr 37/19 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 6 grudnia 2019 r. w godzinach: 1445 – 1625 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska    –  Prezydent Miasta  
2. Małgorzata Moskwa-Wodnicka   –  Wiceprezydent Miasta 
3. Barbara Mrozowska-Nieradko   –  Sekretarz Miasta 
4. Krzysztof Mączkowski    –  Skarbnik Miasta 
5. Agnieszka Stępnik    –  Dyrektor Departamentu Prezydenta 
6. Jarosław Chwiałkowski    –  p.o. Dyrektora Departamentu Pracy, Edukacji  

                                                           i Kultury 
7. Paweł Bliźniuk       –  p.o. Dyrektora Departamentu Obsługi i Administracji 
8. Sławomir Granatowski     –  p.o. Dyrektora Departamentu Rewitalizacji i Sportu 
9. Robert Kolczyński      –  p.o. Dyrektora Departamentu Architektury i Rozwoju 
10. Robert Kowalik      –  p.o. Dyrektora Departamentu Polityki Społecznej  
11. Michał Baryła      –  Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska 
12. Ireneusz Wosik       –  Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli 
13. Agnieszka Dyśko      –  p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 
14. Małgorzata Wojtczak     –  Dyrektor Wydziału Budżetu 
15. Marcin Masłowski    –  Dyrektor Biura Rzecznika Prasowego Prezydenta 

                                                           Miasta 
16. Marcin Górski        –  Dyrektor Wydziału Prawnego 
17. Witold Fontner         –  Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjno- 

                                                                    Administracyjnego 
18. Agnieszka Rutkowska    –  Podinspektor 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/ przyznania nieruchomości zamiennych stanowiących własność Miasta Łodzi,  

w ramach odszkodowania za nieruchomości nabyte przez Miasto Łódź z mocy 
prawa, w związku z realizacją inwestycji drogowej; 

 
 2/ wyrażenia zgody na oddanie w odpłatne użytkowanie w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości położonych w Łodzi przy pl. Wolności 1 i al. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 33; 

 
 3/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, 

nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Łanowej 4; 
 
 4/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, 

nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Tatrzańskiej 113B; 
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 5/ ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych  
z dróg na terenie miasta Łodzi w 2020 roku; 

 
 6/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Milionowej, Jarosława Haśka, Stanisława Przybyszewskiego, do terenów 
kolejowych.   

 
2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/ rozpatrzenia wniosków złożonych w związku z ogłoszeniem o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Kinga C. Gilette, Maratońskiej  
i Nowy Józefów oraz granicy miasta Łodzi; 

 
2/ nabycia na rzecz Miasta Łodzi nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Czapli 

bez numeru, stanowiącej współwłasność osób fizycznych; 
 
3/ nabycia na rzecz Miasta Łodzi udziału w prawie własności nieruchomości 

położonej w Łodzi przy ul. Krośnieńskiej …, stanowiącego współwłasność osób 
fizycznych. 

 
3. Informacja o projekcie „Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód”.  
 
4. Informacja dotycząca wycinki drzew i krzewów oraz nasadzeń zastępczych 

planowanych w związku z modernizacją obiektu przy ul. Rudzkiej 37, 
użytkowanego prze Rudzki Klub Sportowy.  

 
 Odnośnie do projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie nabycia na rzecz 

Miasta Łodzi nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Czapli bez numeru, stanowiącej 
współwłasność osób fizycznych, wymienionego w ppkt. 2.2. Prezydent Hanna Zdanowska – 
na wniosek Dyrektora Departamentu Architektury i Rozwoju – podjęła decyzję o wycofaniu 
go z porządku posiedzenia Kolegium. 
 
Ad. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili:  
 
– p.o. dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Adam Komorowski w sprawach: 
 
 1/ przyznania nieruchomości zamiennych stanowiących własność Miasta Łodzi,  

w ramach odszkodowania za nieruchomości nabyte przez Miasto Łódź z mocy 
prawa, w związku z realizacją inwestycji drogowej; 

 
 2/ wyrażenia zgody na oddanie w odpłatne użytkowanie w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości położonych w Łodzi przy pl. Wolności 1 i al. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 33; 

 
– p.o. z-cy dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Agnieszka Dobrucka  

w sprawach: 
 
 3/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, 

nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Łanowej 4; 
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 4/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Tatrzańskiej 113B; 

 
– p.o. z-cy dyr. Zarządu Dróg i Transportu Tomasz Grzegorczyk w sprawie: 
 

5/ ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych  
  z dróg na terenie miasta Łodzi w 2020 roku; 

 
– dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Robert Warsza w sprawie: 
 

6/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania   
  przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
  Milionowej, Jarosława Haśka, Stanisława Przybyszewskiego, do terenów 
    kolejowych. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 
obrady Rady Miejskiej. 
Jednocześnie Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu ustalenie  
z Wydziałem Prawnym dalszego trybu postępowania w przypadkach, gdy właściciele 
odholowanych pojazdów zgłaszają się po ich odbiór i nie uiszczają opłaty za usunięcie  
i przechowywanie tych pojazdów, a następnie przedstawienie informacji w tym zakresie na 
najbliższym posiedzeniu Kolegium. 
 

  
 Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-6 do protokołu. 
 
Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 
– dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Robert Warsza w sprawie: 
 

1/ rozpatrzenia wniosków złożonych w związku z ogłoszeniem o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Kinga C. Gilette, Maratońskiej  
i Nowy Józefów oraz granicy miasta Łodzi; 

 
– p.o. z-cy dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Mariusz Pujan  

w sprawie: 
 

3/ nabycia na rzecz Miasta Łodzi udziału w prawie własności nieruchomości 
położonej w Łodzi przy ul. Krośnieńskiej …, stanowiącego współwłasność osób 
fizycznych.  

 
 
Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je 
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu. 
 

  
 Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 7 i 8 do protokołu. 
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Ad. 3. Informację o projekcie „Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód” przedstawili 
dyr. EC1 Łódź – Miasto Kultury Bła żej Moder oraz z-ca dyr. Biura Strategii 
Miasta Karolina Włodarska. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła Dyrektorowi EC1 Łódź – Miasto 
Kultury wystosowanie do Marszałka Województwa Łódzkiego pisma uzasadniającego 
konieczność przekroczenia limitu dofinansowania projektu pn. „Rewitalizacja EC-1 
Południowy Wschód”. 
Ponadto Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi Wydziału Prawnego – w przypadku, gdy 
argumentacja zawarta w piśmie złożonym przez instytucję kultury EC1 Łódź – Miasto 
Kultury okaże się niewystarczająca – przygotowanie pisma do Marszałka Województwa 
Łódzkiego w sprawie nierównego traktowania podmiotów korzystających z dofinansowania 
unijnego, uwzględniającego stanowisko prawne w sprawie konieczności przekroczenia 
limitu przewidzianego dla projektu pn. „Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód”.   
 

  
 Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Ad. 4. Informację dotyczącą wycinki drzew i krzewów oraz nasadzeń zastępczych 

planowanych w związku z modernizacją obiektu przy ul. Rudzkiej 37, 
użytkowanego prze Rudzki Klub Sportowy przedstawili dyr. Wydziału Sportu 
Marek Kondraciuk oraz inspektor w Wydziale Sportu Dorota Bernacka.  

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i wyraziła zgodę na usunięcie: topoli 
piramidalnych, topoli chińskiej, robinii akacjowej oraz wierzby białej. 
Jednocześnie Pani Prezydent poleciła – w związku z zamiarem usunięcia 2 brzóz 
brodawkowatych, lipy drobnolistnej i klonu pospolitego, a także przesadzenia 3 dębów 
szypułkowych – przedstawienie koncepcji projektu modernizacji stadionu lekkoatletycznego 
przy ul. Rudzkiej 37 wraz z wizualizacją. 
 

  
 Informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 
 
 
 

   Posiedzeniu przewodniczyła 
 

 
                  Hanna ZDANOWSKA 
               Prezydent Miasta 
 


