
Protokół Nr 67/20 

posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 6 listopada 2020 r. w godzinach 1410– 1525  

w formie wideokonferencji 

 

W posiedzeniu Kolegium udział wzięli: 

 

1. Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta 

2. Adam Pustelnik - Pierwszy Wiceprezydent Miasta 

3. Małgorzata Moskwa-Wodnicka - Wiceprezydent Miasta 

4. Joanna Skrzydlewska - Wiceprezydent Miasta 

5. Adam Wieczorek - Wiceprezydent Miasta 

6. Wojciech Rosicki - Sekretarz Miasta 

7. Krzysztof Mączkowski - Skarbnik Miasta 

8. Maciej Riemer - Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu 

9. Piotr Bors - p.o. Dyrektora Departamentu Pracy, Edukacji  

i Kultury 

10. Sławomir Granatowski - p.o. Dyrektora Departamentu Rewitalizacji i Sportu 

11. Paweł Bliźniuk - p.o. Dyrektora Departamentu Zdrowia i Spraw 

Społecznych 

12. Robert Kolczyński - p.o. Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju 

13. Jarosław Chwiałkowski - p.o. Dyrektora Departamentu Organizacji Urzędu  

i Obsługi Mieszkańców  

14. Michał Fisiak - p.o. Dyrektora Departamentu Finansów Publicznych 

15. Ireneusz Wosik - Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego  

i Kontroli 

16. Wojciech Barczyński - Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego 

17. Katarzyna Korowczyk - Dyrektor Wydziału Organizacyjno-

Administracyjnego 

18. Marcin Masłowski - Dyrektor Biura 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. Informacje dotyczące projektów uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawach: 

 

1/  wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawek tej opłaty; 

 

2/ ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, 

na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe; 

 

3/ określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości; 
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4/ określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

 
 

2. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawach: 
 

1/   wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 
Łodzi; 

 
2/ szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów; 

 
3/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej Miejskiemu 

Przedsiębiorstwu Oczyszczania-Łódź Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 
nieruchomości zabudowanych położonych w Łodzi przy ul. Zamiejskiej 1; 

 
4/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego 

transportu zbiorowego w Łodzi. 
 
 

3. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 
1/   przeznaczenia do zamiany lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Miasta 

Łodzi na lokal mieszkalny będący własnością osób fizycznych oraz ogłoszenia 
wykazu; 

 
2/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 
Łodzi położonej w rejonie ulic: Bolesława Limanowskiego, Zachodniej, 
Drewnowskiej, Żytniej i Rybnej. 

 
 

Ad. 1.  Informacje dotyczące projektów uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili: 

 
- dyr. Wydziału Gospodarki Komunalnej Ewa Jasińska w sprawach: 
 

1/  wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawek tej opłaty; 

 

2/ ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe; 

 
- dyr. Wydziału Finansowego Michał Łyczek w sprawach: 
 

3/ określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości; 

 

4/ określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 
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Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informacje i poleciła – po opatrzeniu projektów 

uchwał właściwymi parafami – skierowanie ich pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi. 

Odnośnie do informacji przedstawionej w ppkt. 1.3 Pani Prezydent poleciła – po uchwaleniu 

uchwały przez Radę Miejską w Łodzi – wystąpienie do Ministerstwa Cyfryzacji o jak 

najszybsze opublikowanie wzoru deklaracji w Centralnym Repozytorium Wzorów 

Dokumentów Elektronicznych oraz poinformowanie właścicieli nieruchomości, że ze 

względu na pandemię, do czasu udostępnienia elektronicznej formy deklaracji, będzie 

istniała możliwość składania deklaracji w formie skanu przesłanego drogą elektroniczną. 

 
 
Informacje stanowią załączniki nr 1-4 do protokołu. 
 
 

Ad. 2. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili: 

 
- dyr. Wydziału Gospodarki Komunalnej Ewa Jasińska w sprawach: 

 
1/   wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 

Łodzi; 
 
2/ szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów; 

 
3/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej Miejskiemu 

Przedsiębiorstwu Oczyszczania-Łódź Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 
nieruchomości zabudowanych położonych w Łodzi przy ul. Zamiejskiej 1; 

 
- z-ca dyr. Zarządu Dróg i Transportu Maciej Sobieraj w sprawie: 

 
4/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego 

transportu zbiorowego w Łodzi. 
 
 

 

Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał w poleciła skierować je pod 

obrady Rady Miejskiej w Łodzi. 

 
 
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 5-8 do protokołu. 

 
 

Ad. 3. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 
- p.o. dyr. Wydziału  Zbywania i Nabywania Nieruchomości Marek Jóźwiak  

w sprawie: 
 

1/   przeznaczenia do zamiany lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Miasta 
Łodzi na lokal mieszkalny będący własnością osób fizycznych oraz ogłoszenia 
wykazu; 
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- z-ca dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Danuta Lipińska w sprawie: 
 

2/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 
Łodzi położonej w rejonie ulic: Bolesława Limanowskiego, Zachodniej, 
Drewnowskiej, Żytniej i Rybnej. 

 
 

 

Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je 

Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu. 

 

 
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 9-10 do protokołu. 
 
 
 

Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 

 

 

Posiedzeniu przewodniczyła: 

 

 

 

Hanna ZDANOWSKA 

Prezydent Miasta 


