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1. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 

Łodzi położonej w rejonie ulic Gminnej i Ziemiańskiej - druk nr 295/2022. 

2. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 

Łodzi położonej w rejonie ulic:  Bakaliowej, Ziemiańskiej i Kolumny, autostrady A1 

oraz wschodniej granicy miasta Łodzi – druk nr 296/2022. 

3. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 

Łodzi położonej w rejonie ulic:  Mozaikowej, Ziemiańskiej i Kolumny – druk nr 

297/2022. 

4. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 

Łodzi położonej w rejonie ulic: Ziemiańskiej i Kolumny – druk nr 298/2022. 

5. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 

Łodzi położonej w rejonie ulic Kolumny i Gościniec, autostrady A1 oraz 

południowej granicy miasta Łodzi – druk nr 299/2022. 

6. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 

Łodzi położonej w rejonie ulicy Sanitariuszek, drogi ekspresowej S-14 oraz 

zachodniej granicy miasta Łodzi – druk nr 300/2022. 

7. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 

Łodzi położonej w rejonie ulic Podchorążych i Złotno oraz zachodniej granicy 

miasta Łodzi – druk nr 301/2022. 

8. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 



Łodzi położonej w rejonie doliny rzeki Jasieniec w rejonie ulic: Rąbieńskiej, 

Podchorążych i Złotno – druk nr 302/2022. 

9. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 

Łodzi położonej w  rejonie doliny rzeki Jasieniec w rejonie ulic: Złotno, Jagodnica 

i Huta Jagodnica oraz zachodniej granicy miasta Łodzi – druk nr 303/2022. 

10. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 

Łodzi położonej w rejonie ulic: Brójeckiej, Paprociowej, Bronisin, Wiskickiej i św. 

Rafała Kalinowskiego oraz południowej granicy miasta – druk nr 304/2022. 

11. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 

Łodzi położonej w rejonie ulic:  św. Rafała Kalinowskiego, Gościniec i Bocznej 

oraz południowej granicy miasta Łodzi – druk nr 305/2022. 

12. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 

Łodzi położonej w rejonie ulic:  Nowe Górki, Józefów, Bronisin oraz południowej 

granicy miasta Łodzi – druk nr 306/2022. 

13. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 

Łodzi położonej w rejonie ulic: Jędrzejowskiej i Kolumny – druk nr 307/2022. 

14. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 

Łodzi położonej w rejonie ulicy Gościniec do granicy miasta Łodzi – druk nr 

308/2022. 

Powyższe projekty uchwał opisane w drukach od nr 295/2022 do nr 308/2022 

zostały przyjęte w głosowaniu en bloc.  

Opinia pozytywna: „za” – 10 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących 

się”– 0 głosów. 

15. Komisja zaopiniowała  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 15 lat, części nieruchomości 

położonych w Łodzi przy ulicy Piotra Bardowskiego 1 – druk nr 315/2022. 

Opinia pozytywna: „za” – 11 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących 

się”– 0 głosów. 



16. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 15 lat, części nieruchomości 

położonej w Łodzi przy ulicy Nowe Sady bez numeru – druk nr 316/2022. 

Opinia pozytywna: „za” – 11 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących 

się”– 0 głosów. 

17. Komisja zaopiniowała uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 

Łodzi położonej w rejonie alei Politechniki i Jana Pawła II oraz ulic gen. Walerego 

Wróblewskiego i Sebastiana Felsztyńskiego – druk nr 317/2022. 

Opinia pozytywna: „za” – 10 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących 

się”– 0 głosów. 

18. Przyjęto uchwałę nr 1/2022 Komisji Planowania Przestrzennego  

i Architektury w sprawie zdalnego obradowania Komisji 

Opinia pozytywna: „za” – 10 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących 

się”– 0 głosów. 

 

 

     Osoba odpowiedzialna: Joanna Kaźmierczyk 
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