
 Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2021 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. Zmiana uchwały Nr 

LXXIX/2124/18 Rady 

Miejskiej w Łodzi z dnia 

14 listopada 2018 r. w 

sprawie ustalenia strefy 

płatnego parkowania 

pojazdów 

samochodowych na 

drogach publicznych w 

Łodzi oraz opłat za 

postój w tej strefie i 

sposobu ich pobierania. 

24.02.2021 Udzielono wyjaśnień o zasadności 

postanowień zawartych w uchwale i 

pozostawieniu ich bez zmian. 

2. Zapewnienie środków 

higieny dla kobiet w 

miejscach użyteczności 

publicznej i budynkach 

samorządu. 

09.03.2021 Petycja, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy 

o petycjach, pozostała bez 

rozpatrzenia. 

3. Zwolnienie ze 

stanowiska dyrektora 

Departamentu Ekologii i 

Klimatu Urzędu Miasta 

Łodzi. 

25.06.2021 

 

 

Udzielono wyjaśnień, że 

dotychczasowy przebieg zatrudnienia 

oraz pozytywna ocena pracownicza 

posiadanych kompetencji i 

realizowanych zadań, nie dały 

podstaw prawnych do realizacji 

przedmiotu petycji. 

4. Zablokowanie budowy 

masztu telefonii 

07.09.2021 

 

Udzielono wyjaśnień, że właściwy 

organ nie może odmówić wydania 



Lp. Przedmiot petycji Data 

złożenia 

petycji 

Informacja o sposobie załatwienia 

petycji 

komórkowej na działce 

położonej w Łodzi przy 

ulicy Wazów 16A. 

decyzji o pozwoleniu na budowę w 

razie spełnienia wymagań 

dotyczących zakresu sprawdzenia 

projektu budowlanego. Dla inwestycji 

została wydana ostateczna decyzja o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, którą organ administracji 

architektoniczno-budowlanej jest 

związany przy wydawaniu pozwolenia 

na budowę. Decyzja ta była 

procedowana bez konsultacji 

społecznych ze względu na brak 

podstaw prawnych do takich działań. 

5. Zachowanie funkcji, jako 

terenu zieleni, 

nieruchomości 

położonych w Łodzi przy 

ulicy Popiełuszki (dz. 

ewid.nr 66/3, 66/4 i 66/5 

w obrębie P-22). 

 

 

22.09.2021 Udzielono wyjaśnień, że obecnie  

działki 66/3, 66/4 i 66/5 stanowią 

własność prywatną, co w świetle art. 

5 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. 

o ułatwieniach w przygotowaniu i 

realizacji inwestycji mieszkaniowych 

oraz inwestycji towarzyszących, 

umożliwia ich wykorzystanie 

inwestycyjne, pomimo wskazania 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

6. Podjęcie działań 

zmierzających do 

powstania 

bezkolizyjnych 

skrzyżowań na terenie 

04.11.2021 Udzielono wyjaśnień o trwających 

pracach koncepcyjnych, po 

zakończeniu tego etapu zostanie 

podjęta decyzja co do zakresu i 

harmonogramu inwestycji, a 

następnie zlecone będzie 



Lp. Przedmiot petycji Data 

złożenia 

petycji 

Informacja o sposobie załatwienia 

petycji 

wschodnich osiedli 

miasta Łodzi. 

opracowanie dokumentacji 

projektowej. Kwestia budowy 

bezkolizyjnych skrzyżowań na 

przecięciu z linią kolejową numer 17 

jest przedmiotem ustaleń 

prowadzonych przez miasto Łódź z 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

7. Powstrzymanie wycinki 

drzew, zniszczenia 

naturalnego środowiska 

w związku z planowaną 

inwestycją w Łodzi, ulica 

Warneńczyka, na 

działkach o numerach  

ewidencyjnych 3/54, 

3/55, 3/36, 3/46, 3/47, 

obręb G-28 pod nazwą: 

„Zespół budynków 

mieszkalnych 

wielorodzinnych z 

garażami podziemnymi 

wraz z niezbędną 

infrastrukturą”. 

17.12.2021 Petycja, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy 

o petycjach, pozostała bez 

rozpatrzenia. 

 


