
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2020 r., kierowanych do 

Prezydenta Miasta Łodzi, opracowana zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) 

Lp. Przedmiot petycji Data 

złożenia 

petycji 

Informacja o sposobie załatwienia 

petycji 

1. Zapewnienie 

właściwego miejsca na 

mapie pamięci Miasta 

dla historii dziecięcego 

obozu przy ulicy 

Przemysłowej w Łodzi. 

21.02.2020 Udzielono wyjaśnień o braku 

możliwości formalno-prawnych 

zabezpieczenia w budżecie stałego 

funkcjonowania Wirtualnego 

Muzeum. 

2. Podjęcie 

rozstrzygnięcia o 

podstawowym 

przeznaczeniu obszaru 

na teren zieleni 

urządzonej i rekreacji 

oraz powstrzymanie 

się od sprzedaży 

nieruchomości 

położonych w Łodzi  

przy ulicy 

Kusocińskiego bez 

numeru, oznaczonych 

jako działki nr 55/14 i 

55/15, w obrębie P-26. 

10.03.2020 Udzielono wyjaśnień o 

nieskierowaniu wskazanego terenu 

do zbycia w 2020 roku.  

Decyzja w sprawie docelowego 

zagospodarowania nieruchomości 

zostanie podjęta po stosownej 

analizie. 
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3. Zwrot 100% czesnego 

za dzieci zapisane do 

niepublicznych 

placówek 

wczesnoedukacyjnych 

w okresie ograniczenia 

ich działalności w 

związku ze stanem 

epidemii COVID-19. 

06.05.2020 Udzielono wyjaśnień o braku 

możliwości przyznania przez Miasto 

pomocy finansowej w formie zwrotu 

100% czesnego, ze względów 

prawnych i finansowych. 

4. Ochrona zabytku - wilii 

Rudolfa Kellera. 

05.06.2020 

 

Udzielono wyjaśnień odnośnie stanu 

prawnego przedmiotowej 

nieruchomości oraz braku 

możliwości prawnych do 

sprawowania ochrony 

konserwatorskiej z uwagi na brak 

kontaktu z właścicielem wilii. 

5. Wyłączenie z 

przetargu 

nieruchomości 

położonej w Łodzi przy 

ulicy Konstytucyjnej 

49, oznaczonej jako 

działki nr 23/11 i 23/12, 

w obrębie W-23. 

18.06.2020 Udzielono wyjaśnień o uchwalonym 

dla wyżej wymienionych terenów 

miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. 

Dodatkowo zorganizowano 

spotkanie mieszkańców z 

przedstawicielami Zarządu Dróg i 

Transportu oraz Zarządu Inwestycji 

Miejskich, zaproponowano 

alternatywną lokalizację miejsc 

postojowych w okolicy zbywanych 

terenów. 
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6. Wstrzymanie 

sprzedaży 

nieruchomości przez 

Miasto, oznaczonych 

jako działki nr 129/23 i 

129/5, w obrębie W-

35, położonych w 

Łodzi przy ulicy 

Kazimierza 

Odnowiciela i 

Bolesława 

Szczodrego. 

18.06.2020 Udzielono wyjaśnień o podjętych 

działaniach celem wydzielenia z 

zachodniej części działki nr 129/23 

w obrębie W-23 terenu 

umożliwiającego realizację 

inwestycji w ramach Budżetu 

Obywatelskiego,  

co stanowi kompromis pomiędzy 

oczekiwaniami mieszkańców a 

planami Miasta. 

7. Wyłączenie z 

przetargu 

nieruchomości 

stanowiącej własność 

Miasta Łodzi, 

położonej w Łodzi przy 

ulicy Łąkowej bez 

numeru, oznaczonej 

jako działki  

nr 43/36, 43/38 i 12/44, 

w obrębie P-18.  

14.07.2020 Udzielono wyjaśnień o uchwalonym 

dla wyżej wymienionych terenów 

miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, 

zgodnie z którym nieruchomość nie 

jest przeznaczona na cele 

publiczne. Dodatkowo z uwagi na 

fakt, iż Miasto nie przewiduje 

realizacji inwestycji we wskazanym 

przez plan zakresie, podjęto decyzję 

o sprzedaży terenu. 

8. Sprzeciw w sprawie 

sprzedaży przez 

Miasto willi Anstadta 

wraz z otaczającą ją 

działką, stanowiącą 

część Parku im. 

Andrzeja Struga. 

07.10.2020 

 

Udzielono wyjaśnień o 

przeznaczeniu do sprzedaży jedynie  

budynku willi. Miasto nie przewiduje 

sprzedaży części Parku. Na 

sprzedaż nieruchomości wyraził 

zgodę Wojewódzki Konserwator 

Zabytków. 



Lp. Przedmiot petycji Data 

złożenia 

petycji 

Informacja o sposobie załatwienia 

petycji 

9. Sprzeciw w sprawie 

sprzedaży przez 

Miasto willi Anstadta 

wraz z otaczającą ją 

działką stanowiącą 

część Parku im. 

Andrzeja Struga. 

10.11.2020 Udzielono wyjaśnień o 

przeznaczeniu do sprzedaży jedynie  

budynku willi. Miasto nie przewiduje 

sprzedaży części Parku. Na 

sprzedaż nieruchomości wyraził 

zgodę Wojewódzki Konserwator 

Zabytków. 

10. Wycofanie ze 

sprzedaży przez 

Miasto nieruchomości 

położonej przy ulicy 

Relaksowej, 

oznaczonej jako 

działka nr 697/37, w 

obrębie W-40.  

13.11.2020 Udzielono wyjaśnień o braku działań 

zmierzających do sprzedaży 

nieruchomości, z uwagi na trwające 

postępowania planistyczne dla 

wyżej wymienionego terenu. 

11. Odebranie tytułu 

Honorowego 

Obywatela Miasta 

Łodzi Papieżowi 

Janowi Pawłowi II. 

20.11.2020 W dniu 30 listopada 2020 r. petycja, 

zgodnie z właściwością, została 

przekazana do Rady Miejskiej w 

Łodzi w celu rozpatrzenia. 

12. Odebranie tytułu 

Honorowego 

Obywatela Miasta 

Łodzi Romanowi 

Polańskiemu. 

25.11.2020 W dniu 4 grudnia 2020 r. petycja, 

zgodnie z właściwością, została 

przekazana do Rady Miejskiej w 

Łodzi w celu rozpatrzenia. 

13. Sprzeciw wobec 

centralizacji instytucji 

kultury. 

 

10.12.2020 Udzielono wyjaśnień o braku 

sprzeczności z Polityką Rozwoju 

Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi 

działań podjętych w sprawie 

scentralizowania Łódzkich Domów 
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Kultury w Miejską Strefę Kultury 

Łodzi. 

 


