
Protokół Nr 122/21 

posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 20 grudnia 2021 r. w godzinach 1020– 1150 

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. Robert Kowalik - Dyrektor Departamentu Planowania i Rozwoju 

Gospodarczego 

10. Michał Chmielewski - Dyrektor Departamentu Gospodarowania Majątkiem 

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

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

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

i Obsługi Mieszkańców 

14. Michał Fisiak - Dyrektor Departamentu Finansów Publicznych 

15. Szymon Kostrzewski - wz. Dyrektora Departamentu Zdrowia i Spraw 

Społecznych – p.o. Dyrektora Wydziału Zdrowia  

i Spraw Społecznych 

16. Agnieszka Dyśko - p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 

17. Małgorzata Wojtczak - Dyrektor Wydziału Budżetu 

18. Ireneusz Wosik - Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego  

i Kontroli 

19. Wojciech Barczyński - Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego 

20. Katarzyna Korowczyk - Dyrektor Wydziału Organizacyjno-

Administracyjnego  

 

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/  składania wniosków o przyjęcie do liceów ogólnokształcących, techników  
i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Łódź, w postępowaniu 
rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023; 

 
2/ pozbawienia ul. Telefonicznej dotychczasowej kategorii drogi powiatowej  

i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych; 
 
3/ zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Zarząd 

Dróg i Transportu”; 
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4/ zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej o nazwie 

Zarząd Dróg i Transportu; 
 
5/ zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki 

budżetowej o nazwie Centrum Usług Wspólnych. 
 

2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/  przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców, 
samodzielnych lokali użytkowych – garaży, usytuowanych w budynkach położonych 
w Łodzi, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z oddaniem gruntu  
w użytkowanie wieczyste oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 
2/ ustalenia opłat za wstęp do Ogrodu Botanicznego i Palmiarni w Zarządzie Zieleni 

Miejskiej w Łodzi. 
 
3. Informacja w sprawie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie 

skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału we współwłasności 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Bolesława Limanowskiego 7 i Bolesława 
Limanowskiego bez numeru. 

 
4.  Informacja dotycząca spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów na 

terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi. 
 
5.  Informacja dotycząca prowadzonych spraw z zakresu uzgadniania lokalizacji  

i ustanawiania służebności przesyłu lub służebności gruntowej o treści służebności 
przesyłu dla urządzeń infrastruktury technicznej zaprojektowanej na działkach 
Miasta nr 273/14 w obrębie S-6 (przyłącze ciepłownicze na terenie Parku  
im. H. Sienkiewicza do budynku przy ul. Nawrot 34) oraz 123/39 w obrębie P-26 
(przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne do nowo projektowanej 
myjni bezdotykowej). 

 
6.  Sprawy Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. 
 

1/  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 

Łodzi obejmującej dolinę rzeki Jasień, położonej w rejonie ulic Lazurowej  

i gen. Ignacego Prądzyńskiego. 

 

2/  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 

Łodzi obejmującej teren Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta. 

 

3/  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 

Łodzi położonej w rejonie ulic: Tadeusza Sołtyka, Pienistej i Laskowickiej. 

 

4/  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 

Łodzi obejmującej doliny rzek Jasienia i Olechówki, położonej w rejonie ulic: 

Stanisława Dubois, Polarnej, gen. Ignacego Prądzyńskiego, Czahary, Świętojańskiej 

i Reymonta. 
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5/  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 

Łodzi obejmującej dolinę rzeki Ner, położonej w rejonie ulic Sanitariuszek  

i Łaskowice. 

 
6/  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 
Łodzi położonej w rejonie ulicy Pienistej. 

 

7/  Projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie rozpatrzenia uwag 

złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej  

w rejonie ulic: Granicznej, Przestrzennej i Wazów. 

 

8/  Informacja w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru 

miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Granicznej, Przestrzennej i Wazów. 
 
 

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

 
- p.o. dyr. Wydziału Edukacji Jarosław Pawlicki w sprawie: 
 

1/  składania wniosków o przyjęcie do liceów ogólnokształcących, techników  
i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Łódź, w postępowaniu 
rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023; 

 
- z-ca dyr. Zarządu Dróg i Transportu Marcin Woźniak w sprawie: 

 
2/ pozbawienia ul. Telefonicznej dotychczasowej kategorii drogi powiatowej  

i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych; 
 

- z-ca dyr. Zarządu Dróg i Transportu Tomasz Grzegorczyk w sprawach: 
 
3/ zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Zarząd 

Dróg i Transportu”; 
 
4/ zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej o nazwie 

Zarząd Dróg i Transportu; 
 

- dyr. Centrum Usług Wspólnych Agata Król w sprawie: 
 

5/ zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki 
budżetowej o nazwie Centrum Usług Wspólnych. 

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 

obrady Rady Miejskiej w Łodzi. 

 
 
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-5 do protokołu. 
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Ad. 2.  Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 

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

w sprawie: 
 

1/  przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców, 
samodzielnych lokali użytkowych – garaży, usytuowanych w budynkach położonych 
w Łodzi, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z oddaniem gruntu  
w użytkowanie wieczyste oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 
- z-ca dyr. Zarządu Zieleni Miejskiej Karol Gruszczyński w sprawie: 

 
2/ ustalenia opłat za wstęp do Ogrodu Botanicznego i Palmiarni w Zarządzie Zieleni 

Miejskiej w Łodzi. 

 

 

Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować projekt 

przedstawiony w ppkt. 2.1 Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu. 

Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.2 Prezydent Hanna Zdanowska poleciła 

poprawienie, zgodnie z uwagami zgłoszonymi przez członków Kolegium, zapisów  

w projekcie i jego ponowne przedstawienie na posiedzeniu Kolegium. 

 
 
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 6-7 do protokołu. 
 
 
Ad. 3.  Informację w sprawie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie 

skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału we współwłasności 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Bolesława Limanowskiego 7  
i Bolesława Limanowskiego bez numeru przedstawił p.o. z-cy dyr. Wydziału 
Zbywania i Nabywania Nieruchomości Mariusz Pujan. 

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację.  

 
 
Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 
Ad. 4.  Informację dotyczącą spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów na 

terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi przedstawił 
z-ca dyr. Zarządu Zieleni Miejskiej Jan Maśliński. 

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i wyraziła zgodę na usunięcie wskazanych 

drzew, z wyjątkiem drzew przedstawionych w pkt. 8 i 10. 

Odnośnie do drzewa przedstawionego w pkt. 6 Pani Prezydent wyraziła zgodę na usunięcie 

jednego konara opartego o mur cmentarza. 

 
 
Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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Ad. 5.  Informację dotyczącą prowadzonych spraw z zakresu uzgadniania lokalizacji  
i ustanawiania służebności przesyłu lub służebności gruntowej o treści 
służebności przesyłu dla urządzeń infrastruktury technicznej zaprojektowanej na 
działkach Miasta nr 273/14 w obrębie S-6 (przyłącze ciepłownicze na terenie 
Parku im. H. Sienkiewicza do budynku przy ul. Nawrot 34) oraz 123/39  
w obrębie P-26 (przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne do nowo 
projektowanej myjni bezdotykowej) przedstawili: dyr. Biura Inżyniera Miasta 
Maciej Formański, dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Magdalena Talar-
Wiśniewska oraz p.o. kierownika w Wydziale Kształtowania Środowiska 
Arkadiusz Grzelak. 

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację w zakresie lokalizacji przyłącza 

ciepłowniczego na działce nr 273/14 w obrębie S-6. 

Odnośnie do lokalizacji przyłączy: wodociągowego, kanalizacyjnego i energetycznego na 

działce 123/39 w obrębie P-26 Pani Prezydent poleciła ponowne przedstawienie informacji 

na posiedzeniu Kolegium. 

 
 
Informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 
Ad. 6.  Sprawy Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przedstawiła dyr. Miejskiej Pracowni 

Urbanistycznej Magdalena Talar-Wiśniewska. 
 

1/  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 

Łodzi obejmującej dolinę rzeki Jasień, położonej w rejonie ulic Lazurowej  

i gen. Ignacego Prądzyńskiego. 

 

2/  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 

Łodzi obejmującej teren Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta. 

 

3/  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 

Łodzi położonej w rejonie ulic: Tadeusza Sołtyka, Pienistej i Laskowickiej. 

 

4/  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 

Łodzi obejmującej doliny rzek Jasienia i Olechówki, położonej w rejonie ulic: 

Stanisława Dubois, Polarnej, gen. Ignacego Prądzyńskiego, Czahary, Świętojańskiej 

i Reymonta. 

 

5/  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 

Łodzi obejmującej dolinę rzeki Ner, położonej w rejonie ulic Sanitariuszek  

i Łaskowice. 

 
6/  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 
Łodzi położonej w rejonie ulicy Pienistej. 



 6 

 

7/  Projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie rozpatrzenia uwag 

złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej  

w rejonie ulic: Granicznej, Przestrzennej i Wazów. 

 

8/  Informacja w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru 

miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Granicznej, Przestrzennej i Wazów. 
 

 

Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 

obrady Rady Miejskiej w Łodzi. 

Po przeanalizowaniu projektu zarządzenia Kolegium postanowiło zarekomendować je 

Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu. 

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację. 

 
 
Projekty uchwał, projekt zarządzenia i informacja stanowią załączniki nr 11-18 do protokołu. 
 

 

Sprawy różne: 

 

Prezydent Hanna Zdanowska poleciła Dyrektorowi Zarządu Zieleni Miejskiej pojęcie działań 

mających na celu niezwłoczne uprzątnięcie powalonych drzew w Parku  

im. ks. J. Poniatowskiego oraz przy al. Hetmańskiej. 

 

 

Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 

 

 

Posiedzeniu przewodniczyła 

 

 

 

Hanna ZDANOWSKA 

Prezydent Miasta 

 

 


