
Protokół Nr 130/22 

posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 22 lutego 2022 r. w godzinach 1005– 1215 

w formie wideokonferencji 

 

W posiedzeniu Kolegium udział wzięli: 

 

1. Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta 

2. Adam Pustelnik - Pierwszy Wiceprezydent Miasta 

3. Joanna Skrzydlewska - Wiceprezydent Miasta 

4. Adam Wieczorek - Wiceprezydent Miasta 

5. Wojciech Rosicki - Sekretarz Miasta 

6. Agnieszka Stępnik - Dyrektor Departamentu Prezydenta 

7. Maciej Riemer - Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu 

8. Michał Fisiak - Dyrektor Departamentu Finansów Publicznych 

9. Robert Kowalik - Dyrektor Departamentu Planowania i Rozwoju 

Gospodarczego 

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

11. Zbigniew Wiatr - p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarowania 

Majątkiem 

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

Społecznych  

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

i Obsługi Mieszkańców 

14. Ewa Jasińska - wz. Dyrektora Departamentu Pracy, Edukacji  

i Kultury – Dyrektor Wydziału Gospodarki 

Komunalnej 

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

16. Ireneusz Wosik - Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli 

17. Małgorzata Wojtczak - Dyrektor Wydziału Budżetu 

18. Wojciech Barczyński - Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego 

19. 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/  zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Rodzina 
jest dla dzieci”; 

 
2/ uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, 
Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza. 
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2.  Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/  rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 
Łodzi położonej na osi ulicy Strykowskiej w rejonie ulic: Aksamitnej i Jana  
i Cecylii oraz północno-wschodniej granicy miasta; 

 
2/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, 

zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Łodzi przy ulicy 3 Maja 31, 
stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
3/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 

nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Obywatelskiej bez numeru na okres do 
3 lat oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
4/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 

nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Generała Lucjana Żeligowskiego 54 na 
okres do 3 lat oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
5/ udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej, części nieruchomości 

położonych w Łodzi przy ul. Listopadowej bez numeru, na okres do 3 lat oraz 
ogłoszenia ich wykazu; 

 
6/ udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej, części nieruchomości 

położonej w Łodzi przy ulicy Obywatelskiej 154 na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jej 
wykazu; 

 
7/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu działek 

stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicach: 
Piotrkowskiej 317 i Piotrkowskiej bez numeru, ks. Piotra Skargi bez numeru, 
Wólczańskiej bez numeru oraz Pabianickiej bez numeru, oznaczonych w ewidencji 
gruntów i budynków w obrębie G-3 numerami: 21/12, 21/13, 22/17, 269, 272, 268, 
276 i 277. 

 
3. Informacja w sprawie wycinki drzew w związku z realizowanym przez Zarząd 

Inwestycji Miejskich zadaniem pn. „Przebudowa ul. Zajęczej na odcinku  
od ul. Strusiej do ul. Kasztelańskiej”. 

 
4. Informacja na temat wycinki drzewa na ul. Stockiej. 
 
5. Informacja dotycząca spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów na terenie 

placówek oświatowych. 
 
6. Informacja dotycząca wycinki drzew na obiektach administrowanych przez 

MOSiR w Łodzi. 
 
7. Informacja o Zarządzeniu w sprawie ustalenia opłat za wstęp do Ogrodu 

Botanicznego i Palmiarni w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi. 
 

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

 

- p.o. dyr. Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej Piotr Rydzewski  
w sprawie: 
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1/  zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Rodzina 
jest dla dzieci”; 

 
- dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Magdalena Talar-Wiśniewska w sprawie: 
 

2/ uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, 
Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza. 

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 

obrady Rady Miejskiej w Łodzi. 

 

 
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-2 do protokołu. 
 

 

Ad. 2.  Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 
- dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Magdalena Talar-Wiśniewska w sprawie: 
 

1/  rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 
Łodzi położonej na osi ulicy Strykowskiej w rejonie ulic: Aksamitnej i Jana  
i Cecylii oraz północno-wschodniej granicy miasta; 

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

w sprawie: 
 

2/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, 
zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Łodzi przy ulicy 3 Maja 31, 
stanowiącej własność Miasta Łodzi oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
- p.o. z-cy dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Agnieszka Dobrucka w sprawach: 
 

3/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Obywatelskiej bez numeru na okres do 
3 lat oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
4/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 

nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Generała Lucjana Żeligowskiego 54 na 
okres do 3 lat oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
5/ udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej, części nieruchomości 

położonych w Łodzi przy ul. Listopadowej bez numeru, na okres do 3 lat oraz 
ogłoszenia ich wykazu; 

 
6/ udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej, części nieruchomości 

położonej w Łodzi przy ulicy Obywatelskiej 154 na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jej 
wykazu; 

 
- z-ca dyr. Wydziału Dysponowania Mieniem Monika Andrzejewska-Koniuszaniec 

w sprawie: 
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7/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu działek 
stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicach: 
Piotrkowskiej 317 i Piotrkowskiej bez numeru, ks. Piotra Skargi bez numeru, 
Wólczańskiej bez numeru oraz Pabianickiej bez numeru, oznaczonych w ewidencji 
gruntów i budynków w obrębie G-3 numerami: 21/12, 21/13, 22/17, 269, 272, 268, 
276 i 277. 

 

 

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 Departamentu 

Planowania i Rozwoju Gospodarczego zorganizowanie spotkania z udziałem Pierwszego 

Wiceprezydenta Miasta oraz przedstawicieli: Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Łódzkiej 

Spółki Infrastrukturalnej i Łódzkiego Ośrodka Geodezji w celu wypracowania spójnej 

koncepcji dotyczącej przeznaczania terenów miasta pod budownictwo jednorodzinne  

i rezydencjalne. 

Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.4 Pani Prezydent poleciła: 

- oddanie ww. nieruchomości w dzierżawę na okres 1 roku; 

- w związku z przygotowywaniem oferty inwestycyjnej obejmującej nieruchomości 

położone przy ul. Żeligowskiego 56 i 58 niezwłoczne przekazanie informacji na temat ilości 

lokali w kamienicach usytuowanych na ww. nieruchomościach oraz stanów technicznych 

budynków, a następnie przedstawienie sprawy sprzedaży tych terenów na odrębnym 

spotkaniu. 

 

 
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 3-9 do protokołu. 
 
 
Ad. 3.  Informację w sprawie wycinki drzew w związku z realizowanym przez Zarząd 

Inwestycji Miejskich zadaniem pn. „Przebudowa ul. Zajęczej na odcinku  
od ul. Strusiej do ul. Kasztelańskiej” przedstawiła z-ca dyr. Zarządu Inwestycji 
Miejskich Iwona Renata Zatorska-Sytyk. 

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i wyraziła zgodę na usunięcie wskazanych 

drzew, z wyjątkiem świerków srebrzystych. Sekretarz Miasta zobowiązał Dyrektora 

Departamentu Strategii i Rozwoju do podjęcia wszelkich działań niezbędnych dla 

zachowania ww. drzew. 

 

 
Informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 

 
Ad. 4.  Informację na temat wycinki drzewa na ul. Stockiej przedstawił z-ca dyr. Zarządu 

Dróg i Transportu Marcin Woźniak. 
 

 

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła przedstawienie opinii prawnej  

w zakresie doprecyzowania sformułowania „obręb skrzyżowania”. 

 

 
Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
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Ad. 5.  Informację dotyczącą spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów na 
terenie placówek oświatowych przedstawił p.o. dyr. Wydziału Edukacji Jarosław 
Pawlicki. 

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i wyraziła zgodę na usunięcie wskazanych 

drzew. 

 

 
Informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 
Ad. 6.  Informację dotyczącą wycinki drzew na obiektach administrowanych przez 

MOSiR w Łodzi przedstawił dyr. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Łukasz 
Kucharski. 

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i wyraziła zgodę na usunięcie wskazanych 

drzew. 

 

 
Informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 

 
Ad. 7.  Informację o Zarządzeniu w sprawie ustalenia opłat za wstęp do Ogrodu 

Botanicznego i Palmiarni w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi przedstawił  
z-ca dyr. Zarządu Zieleni Miejskiej Karol Gruszczyński. 

 

 

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację.  

 

 
Informacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 

 

Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 

 

 

Posiedzeniu przewodniczyła 

 

 

 

Hanna ZDANOWSKA 

Prezydent Miasta 

 

 


