
 

Proponowany porządek, posiedzenie nr 51 

Komisja Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej 

Komisja Rozwoju i Działalności Gospodarczej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

12 października 2021 roku 

godz. 9:15, na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. 

przy ul. Sanitariuszek 66 w Łodzi. 

 

 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i 

Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  

– druk nr 258/2021. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVII/547/08 Rady 

Miejskiej  

w Łodzi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania 

nieruchomości, ich wydzierżawiania lub wynajmowania oraz oddawania w 

użytkowanie – druk BRM nr 139/2021. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości – druk nr 255/2021. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez 

Miasto Łódź nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Lubelskiej 7 i 9/11 oraz 

określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie 

wkładu niepieniężnego (aportu) do Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z przeznaczeniem na 

podwyższenie kapitału zakładowego  

– druk nr 249/2021. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  

w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach 

Broniewskiego 62  

i Broniewskiego bez numeru oraz Anczyca bez numeru – druk nr 265/2021. 

6. Przyjęcie protokołu nr 50/IX/2021 z dnia 14 września 2021 r. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania nieruchomości 

zamiennych, stanowiących własność Miasta Łodzi, w ramach odszkodowania  

za nieruchomość, przeznaczoną pod drogi publiczne, nabyte przez Miasto Łódź z 



mocy prawa, na podstawie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości - druk 

nr 247/2021. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości  

i warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Miasta Łodzi 

zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu – druk nr 

257/2021. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na 

terenie Miasta Łodzi – druk nr 262/2021. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której 

znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe – druk nr 263/2021. 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  

na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej Miejskiemu Przedsiębiorstwu 

Oczyszczania-Łódź Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nieruchomości 

położonych w Łodzi przy ul. Zamiejskiej 1 – druk nr 264/2021. 

12. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

Osoba odpowiedzialna: Aneta Michalak 

        Data sporządzenia: 06.10.2021 r. 


