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Protokół nr 15 /III/20  

posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Architektury 

Rady Miejskiej w Łodzi, 

z dnia 13 marca 2020 r. 

 

I. Obecność na posiedzeniu  

1. Członkowie Komisji  

    - stan.......................... .8 

    - obecnych................... 5 

    - nieobecnych............…3 

2. Zaproszeni goście – według listy 

Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do nin. protokołu.  

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 

Przewodniczący Komisji p. Maciej Rakowski 

III. Proponowany porządek posiedzenia:  

1. Przyjęcie protokołu z dnia 7 lutego 2020 r.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Łodzi położonej w 

rejonie ulic: Przyjacielskiej, Zygmunta, Bałtyckiej, Lotnej. Sąsiedzkiej, do terenów 

kolejowych, druk nr 31/2020. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia 

jednostki budżetowej o nazwie „Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi, druk nr 

37/2020.  

4. Sprawozdanie za IV kwartał 2019 r. z zaawansowania prac planistycznych  i realizacji 

harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

dla Miasta Łodzi na lata 2019-2024, druk nr 47/2020. 



5. Sprawy wniesione i różne 

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

Przewodniczący Komisji p. Maciej Rakowski powitał radnych, zaproszonych gości i po 

stwierdzeniu quorum (na podstawie podpisów radnych złożonych na liście obecności) 

otworzył posiedzenie Komisji.  

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia i poinformował, że Prezydent Miasta Łodzi 

wycofała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru Miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, 

Zygmunta, Bałtyckiej, Lotnej. Sąsiedzkiej, do terenów kolejowych, druk nr 31/2020. 

Zapytał czy są uwagi do porządku posiedzenia.  

Uwag nie zgłoszono. 

Poddał pod głosowanie przyjęcia porządku posiedzenia. 

Komisja w głosowaniu: 5 głosach „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” 
przyjęła porządek posiedzenia.  

Ad. 1 Przyjęcie protokołu z dnia 7 lutego 2020 r. 

Przewodniczący Komisji p. Maciej Rakowski zapytał czy są uwagi do protokołu, wobec 
braku uwag poddał pod głosowanie jego przyjęcie. 

Komisja w głosowaniu: 5 głosach „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. 

Ad. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia 
jednostki budżetowej o nazwie „Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi, druk nr 
37/2020. 

Przedstawiciel Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przedstawiła projekt uchwały, który 
stanowi załącznik do protokołu nr 4. 

Przewodniczący Komisji p. Maciej Rakowski zapytał czy są uwagi do projektu uchwały 
druk nr 37/2020, wobec braku uwag poddał pod głosowanie jego przyjęcie. 

Komisja w głosowaniu: 5 głosach „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. 

Ad. 4. Sprawozdanie za IV kwartał 2019 r. z zaawansowania prac planistycznych  i 

realizacji harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego dla Miasta Łodzi na lata 2019-2024, druk nr 47/2020. 

Przedstawiciel Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przedstawiła projekt uchwały, który 
stanowi załącznik do protokołu nr 5. 

Przewodniczący Komisji p. Maciej Rakowski: „  jak przedstawia się plan dla Rudy?” 

Przedstawiciel Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: „plan dla Rudy jest bardzo trudny, 
przygotowywane są równe warianty sposobu wybrnięcia z zapisów planistycznych. 



Przygotowaliśmy pakiet do rozmowy z prezydentem Miasta. Czekamy na dyskusje 
wewnętrzną, aby Urząd Miasta określił się w jakim kierunku idziemy” 

Przewodniczący Komisji p. Maciej Rakowski: „zgłaszam chęć, że my jako komisja na 
etapie założeń tez byśmy chcieli brać udział, aby nie trafił już do nas gotowy plan tylko jak 
będziecie mieć wstępne koncepcje, aby komisja tez mogła się wypowiedzieć”.  

Radny p. Radosław Marzec: „che dopytać o plan 105 Kolumny na Chojnach?” 

Przedstawiciel Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: „w chwili obecnej nie trwają tam 
żadne prace planistyczne, nie mamy go w chwili obecnej w harmonogramie na bieżący czas”.  

Radny p. Radosław Marzec: „czy jakiś plan planistyczny na Chojnach ?” 

Przedstawiciel Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: „tylko ten, który jest przedmiotem 
104”. 

 

Ad. 5. Sprawy wniesione i różne.  

Przewodniczący Komisji p. Maciej Rakowski poinformował, że do Komisji wpłynęło 
pismo informujące, że został wyłożony projekt zmiany miejscowego planu Narutowicza, 
Kopcińskiego i Tuwima na wschód od planowanego przedłużenia ulicy Uniwersyteckiej oraz 
zmiany miejscowego planu w rejonie ulic Narutowicza, Lindleya, Wodnej i Sienkiewicza.  

Przedstawiciel Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: „w nowym centrum są tylko regulacje 
drogowe” 

Innych uwag nie zgłoszono, na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

Protokół sporządziła        Przewodniczący Komisji 

Aneta Rabenda      Planowania Przestrzennego  

i Architektury   

 

       Maciej Rakowski  

 

 

 

 

 

 


