
DPr-BRM-II.0012.14.7.2020 
Protokół nr 24/VI/2020 

 
posiedzenia Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 2 czerwca 2020 r. 

POSIEDZENIE ON-LINE 

 
 
I. Obecność na posiedzeniu. 
 
 
stan Komisji   -   4 radnych, 
 
obecnych   -   4 radnych. 
 
oraz zaproszeni goście. 
 
 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie dla radnych na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie dla gości na posiedzenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
 
II. Proponowany porządek posiedzenia: 
 
 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi 
przy ul. Wólczańskiej 210, 212 i Wólczańskiej bez numeru, al. Polskiego 
Czerwonego Krzyża bez numeru, ul. Piotrkowskiej 233, 233/235, 253 
i Piotrkowskiej bez numeru – druk nr 88/2020. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi 
przy ul. Pabianickiej 30 i 32 – druk nr 104/2020. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi 
przy ulicach: Wersalskiej 7, Juliusza 18, 20 i Juliusza bez numeru – druk 
nr 115/2020. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi 
przy ulicach Solec bez numeru i Srebrzyńskiej bez numeru – druk nr 116/2020. 
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5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi 
przy ul. Zuchów 4 – druk nr 117/2020. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi 
przy ulicach: Rąbieńskiej bez numeru i Obronnej bez numeru – druk nr 118/2020. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi 
przy al. Marszałka Edwarda Śmigłego – Rydza bez numeru i ul. Fabrycznej bez 
numeru – druk nr 119/2020. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi 
przy ul. Juliana Ejsmonda bez numeru – druk nr 120/2020. 

9. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek stwierdził na wstępie, iż łączy się z nim 
wystarczająca ilość radnych, członków Komisji, aby można było rozpocząć obrady. Pan 
Przewodniczący otworzył w związku z tym posiedzenie Komisji. Następnie Pan 
Przewodniczący przedstawił zebranym proponowany porządek obrad. 
 
Zebrani jednomyślnie przyjęli porządek posiedzenia. 
 
 
Ad. 1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi 
przy ul. Wólczańskiej 210, 212 i Wólczańskiej bez numeru, al. Polskiego Czerwonego 
Krzy ża bez numeru, ul. Piotrkowskiej 233, 233/235, 253 i Piotrkowskiej bez numeru – 
druk nr 88/2020. 
 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ 
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem pani Agnieszka Graszka przedstawiła 
zebranym powyższy projekt uchwały (załącznik nr 5 do protokołu). 
 
Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski zwracając uwagę, że miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przewiduje budowę na tym terenie parkingu 
kubaturowego, zadał pytanie, czy inwestor, który nabędzie te nieruchomości, zobowiązany 
będzie wybudować tam parking wielopoziomowy. 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ 
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem pani Agnieszka Graszka powiedziała, że 
jeżeli inwestor zrealizuje na tym terenie obiekty posiadające funkcje mieszkalne, bądź 
usługowe, będzie on musiał też zapewnić miejsca parkingowe dla osób, które będą użytkować 
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te obiekty. W związku z tym, umowa sprzedaży określi, na których fragmentach terenu 
możliwa jest budowa parkingów kubaturowych, nadziemnych, a w których miejscach – 
parkingów podziemnych. Inwestor będzie więc musiał, zgodnie z zapisami planu, 
wybudować tam obiekty parkingowe – przeznaczone dla swojej inwestycji. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski zapytał, czy wiadomo już, w których 
miejscach powstać mogą parkingi podziemne, a w których – parkingi nadziemne. 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ 
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem pani Agnieszka Graszka poinformowała 
zebranych, że jeżeli chodzi np. o teren nr II, znajdujący się w środkowej części 
nieruchomości, to są tam dozwolone parkingi kubaturowe – zarówno nadziemne, jak 
i podziemne. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski zadał pytanie, czy obowiązujący w tej 
chwili współczynnik przewiduje konieczność budowy jednego miejsca postojowego na jedno 
mieszkanie. Czy współczynnik ten nie uległ zmianie? 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ 
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem pani Agnieszka Graszka zadeklarowała, 
że przekaże radnym informację w tej sprawie w trakcie najbliższej sesji Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek stwierdził, że współczynnik ten nie jest 
taki sam dla wszystkich części Miasta – inny współczynnik obowiązuje dla terenów 
peryferyjnych, inny natomiast dla obszaru ścisłego centrum Miasta, gdzie budowa miejsc 
parkingowych łączy się z większymi nakładami finansowymi. 
 
Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały głosowało 3 radnych, przeciw nie 
głosował nikt, nikt też nie wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja zaopiniowała zatem pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi 
przy ul. Wólczańskiej 210, 212 i Wólczańskiej bez numeru, al. Polskiego Czerwonego Krzyża 
bez numeru, ul. Piotrkowskiej 233, 233/235, 253 i Piotrkowskiej bez numeru – druk 
nr 88/2020. 
 
 
Ad. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi 
przy ul. Pabianickiej 30 i 32 – druk nr 104/2020. 
 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ 
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem pani Agnieszka Graszka omówiła 
przedmiotowy projekt uchwały (załącznik nr 6 do protokołu). 
 
Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
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Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski zadał pytanie, czy do Wydziału zgłosił 
się inwestor, zainteresowany zakupem tych nieruchomości. 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ 
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem pani Agnieszka Graszka udzieliła na to 
pytanie twierdzącej odpowiedzi – zainteresowany nabyciem powyższych nieruchomości jest 
właściciel sąsiedniej działki – firma Lumatek. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski poprosił o odpowiedź na pytanie, jaką 
działalność prowadzi powyższa firma. 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ 
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem pani Agnieszka Graszka powiedziała, że 
przekaże radnym tę informację podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej. 
 
Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały głosowało 3 radnych, przeciw nie 
głosował nikt, nikt równie ż nie wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja zaopiniowała więc pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi 
przy ul. Pabianickiej 30 i 32 – druk nr 104/2020. 
 
 
Ad. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: 
Wersalskiej 7, Juliusza 18, 20 i Juliusza bez numeru – druk nr 115/2020. 
 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ 
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem pani Agnieszka Graszka przedstawiła 
zebranym powyższy projekt uchwały (załącznik nr 7 do protokołu). 
 
Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski zadał pytanie, czy do Urzędu Miasta 
zgłosił się inwestor, zainteresowany nabyciem powyższych nieruchomości. 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ 
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem pani Agnieszka Graszka przecząco 
odpowiedziała na to pytanie. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski poprosił o odpowiedź na pytanie, kto 
jest użytkownikiem, bądź właścicielem sąsiednich działek. 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ 
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem pani Agnieszka Graszka powiadomiła 
zebranych, że działki od strony ulicy Juliusza należą do Miasta (administratorem jest Zarząd 
Lokali Miejskich), bądź stanowią one własność prywatną. Po drugiej stronie ulicy natomiast, 
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znajdują się działki oddane w użytkowanie wieczyste (użytkownikiem jednej z tych działek 
jest Master Pharm S. A.). 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski zapytał, czy na działkach 
usytuowanych na powyższym terenie znajdują się również budynki mieszkalne. Czy 
nieruchomości, które Miasto chce sprzedać mogą być przeznaczone pod budownictwo 
mieszkaniowe? 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ 
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem pani Agnieszka Graszka powiedziała, że 
przy ul. Juliusza znajdują się również budynki mieszkalne. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje 
te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem AG2 – tereny aktywności 
gospodarczej o znacznej uciążliwości. Teren nie jest natomiast objęty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego – można w związku z tym zakładać ewentualność, iż 
inwestor występując o decyzję o warunkach zabudowy otrzyma zgodę na postawienie na tym 
terenie obiektów mieszkalnych. 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek zwrócił uwagę, że powyższe 
nieruchomości znajdują się jednak w środku terenów przemysłowych – być może są tam 
pojedyncze domy mieszkalne, jest tam ich jednak bardzo niewiele. Tereny są zdecydowanie 
mało atrakcyjnie mieszkaniowo – brakuje tam infrastruktury niezbędnej dla mieszkańców. 
W związku z tym należałoby raczej przyjąć, że jeżeli uda się sprzedaż te nieruchomości, 
zostaną one przeznaczone raczej pod działalność przemysłowo – usługową. 
 
Na tym dyskusję w powyższym punkcie zakończono. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały głosowało 4 radnych, przeciw nie 
głosował nikt, nikt też nie wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja zaopiniowała więc pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi 
przy ulicach: Wersalskiej 7, Juliusza 18, 20 i Juliusza bez numeru – druk nr 115/2020. 
 
 
Ad. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicach 
Solec bez numeru i Srebrzyńskiej bez numeru – druk nr 116/2020. 
 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ 
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem pani Agnieszka Graszka zaprezentowała 
zebranym powyższy projekt uchwały (załącznik nr 8 do protokołu). 
 
Nie zgłoszono pytań i głosów w dyskusji. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały głos oddały 3 osoby, 
przeciw nie głosował nikt, nikt te ż nie wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja zaopiniowała więc pozytywnie powyższy projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi. 
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Ad. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi 
przy ul. Zuchów 4 – druk nr 117/2020. 
 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ 
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem pani Agnieszka Graszka omówiła 
ww. projekt uchwały (załącznik nr 9 do protokołu). 
 
Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek odnosząc się do informacji, że nabyciem 
tej nieruchomości zainteresowana była Fundacja Edukacji Demokratycznej DMUCHAWIEC, 
zwrócił uwagę, że Komisja Rozwoju opiniowała wniosek w sprawie wynajęcia temu 
podmiotowi poza przetargiem lokalu z zasobów Gminy. 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ 
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem pani Agnieszka Graszka zadeklarowała, 
iż sprawdzi powyższą kwestię. 
 
Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego projektu uchwały głosowało 2 radnych, 
przeciw nie głosował nikt, nikt również nie wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja wydała zatem pozytywną opinię w sprawie powyższego projektu uchwały Rady 
Miejskiej w Łodzi. 
 
 
Ad. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicach: 
Rąbieńskiej bez numeru i Obronnej bez numeru – druk nr 118/2020. 
 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ 
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem pani Agnieszka Graszka przedstawiła 
Komisji ww. projekt uchwały (załącznik nr 10 do protokołu). 
 
Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek odnosząc się do informacji, iż Rada 
Osiedla Złotno negatywnie zaopiniowała propozycję zbycia tej nieruchomości, obawiając się, 
że na jej terenie powstaną wysokie bloki mieszkalne, zadał pytanie, czy obowiązujący 
dla powyższego terenu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa 
maksymalną wysokość zabudowy. 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ 
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem pani Agnieszka Graszka twierdząco 



 7

odpowiedziała na to pytanie – plan określa, że mogą tam zostać postawione budynki 
posiadające maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne. 
 
Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały głosowało 2 radnych, przeciw nie 
głosował nikt, 1 radny wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja zaopiniowała zatem pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi 
przy ulicach: Rąbieńskiej bez numeru i Obronnej bez numeru – druk nr 118/2020. 
 
 
Ad. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi 
przy al. Marszałka Edwarda Śmigłego – Rydza bez numeru i ul. Fabrycznej bez numeru 
– druk nr 119/2020. 
 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ 
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem pani Agnieszka Graszka przedstawiła 
Komisji ww. projekt uchwały (załącznik nr 11 do protokołu). 
 
Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek odnosząc się do informacji, iż Wydział 
planuje wycofać ww. projekt uchwały z porządku jutrzejszej sesji Rady Miejskiej, jeżeli 
do chwili jej rozpoczęcia nie otrzyma pisemnej opinii właściwej Rady Osiedla w sprawie 
propozycji sprzedaży tej działki, zadał pytanie, czy oznacza to, iż nie upłynęło jeszcze 21 dni 
od daty wystąpienia o tę opinię. 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ 
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem pani Agnieszka Graszka udzieliła 
twierdzącej odpowiedzi na to pytanie – termin ten upłynie 8 czerwca br. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski poprosił o informację na temat obsługi 
komunikacyjnej przedmiotowej nieruchomości. 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ 
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem pani Agnieszka Graszka powiedziała, że 
wjazd na tę nieruchomość poprowadzony zostanie od strony ul. Fabrycznej – poprzez działkę, 
która zostanie obciążona służebnością. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski zapytał, czy na terenie tych 
nieruchomości powstać może obiekt handlowy. 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ 
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem pani Agnieszka Graszka zwróciła uwagę, 
że zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nieruchomości te 
wchodzą w skład terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. 
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Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski zauważył, że w tych okolicach znajdują 
się już wysokie bloki mieszkalne. 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek stwierdził, że na południe 
od sprzedawanych nieruchomości faktycznie znajdują się wieżowce. 
 
Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem tego projekt uchwały głos oddało 3 radnych, przeciw – 
nikt, nikt  również nie wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja wydała więc pozytywną opinię na temat projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych 
w Łodzi przy al. Marszałka Edwarda Śmigłego – Rydza bez numeru i ul. Fabrycznej bez 
numeru – druk nr 119/2020. 
 
 
Ad. 8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi 
przy ul. Juliana Ejsmonda bez numeru – druk nr 120/2020. 
 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ 
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem pani Agnieszka Graszka omówiła 
powyższy projekt uchwały (załącznik nr 12 do protokołu). 
 
Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek zwrócił uwagę, że w sąsiedztwie tych 
nieruchomości, przy ul. Kadłubka znajduje się budynek szkolny. W budynku tym 
funkcjonowała w przeszłości Szkoła Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata, placówka ta 
została jednak później przeniesiona w inne miejsce. Pan Przewodniczący Walasek zadał 
w związku z tym pytanie, w jaki sposób wykorzystywany jest obecnie ww. budynek 
przy ul. Kadłubka. 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ 
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem pani Agnieszka Graszka poinformowała 
zebranych, że budynek ten ma zostać wydzierżawiony – przetarg na dzierżawę powyższego 
obiektu przygotowywany jest obecnie przez Wydział Dysponowania Mieniem UMŁ. 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek odnosząc się następnie do informacji, że 
na terenie jednej z przeznaczonych do sprzedaży działek znajduje się parking samochodowy, 
który był objęty umową dzierżawy do dnia 31 czerwca br., zadał pytanie, czy osoba 
dzierżawiąca ten parking sama wymówiła tę umowę. 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ 
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem pani Agnieszka Graszka stwierdziła, że 
umowę tę wypowiedziało Miasto, w związku z zamiarem zbycia powyższej nieruchomości. 
Nie podjęto jeszcze decyzji, czy do czasu sprzedaży tej działki Gmina pozwoli 
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ww. dzierżawcy użytkować ją bezumownie, czy zostanie zawarta z nim kolejna umowa – 
z krótszym okresem wypowiedzenia. 
 
Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały głosowały 2 osoby, przeciw nie 
głosował nikt, 1 radny wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja zaopiniowała zatem pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi 
przy ul. Juliana Ejsmonda bez numeru – druk nr 120/2020. 
 
 
Ad. 9. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
 
Ustalono na koniec, iż kolejne posiedzenie Komisji zorganizowane zostanie w dniu 
18 czerwca 2020 r. (początek – godz. 11.00), w formie zdalnej. 
 
Nie zgłoszono uwag do protokołu nr 23/V/2020 posiedzenia Komisji, przeprowadzonego 
w dn. 21 maja 2020 r. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

 
 
 
Przewodniczący Komisji  

Protokół sporządził 
Mateusz Walasek 

Marek Wasielewski 
 


