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1. Zaopiniowano wniosek Zarządu Lokali Miejskich w sprawie oddania w najem 

w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego nr 7U przy ul. Jaracza 6 

w Łodzi, na rzecz Stowarzyszenia Fabryka Równości. 

Opinia pozytywna: „za” – 3 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących 

się”– 0 głosów. 

2. Zaopiniowano wniosek Zarządu Lokali Miejskich w sprawie oddania w najem 

w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego nr 5U przy ul. Zamenhofa 32 

w Łodzi, na rzecz Koła Terenowego Związku Ukraińców w Polsce. 

Powyższy wniosek został wycofany z porządku obrad 

przez wnioskodawcę. 

2a. Zaopiniowano wniosek Zarządu Lokali Miejskich w sprawie możliwości 

wynajmu w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych oraz garaży. 

Opinia pozytywna: „za” – 3 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 

– 0 głosów. 

3. Zaopiniowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia 

zgody na udzielenie bonifikaty od ceny samodzielnego lokalu użytkowego 

nr 2U, usytuowanego w budynku znajdującym się na nieruchomości 

położonej w Łodzi przy ul. Romualda Traugutta 11 – druk Nr 192/2022. 

Opinia pozytywna: „za” – 2 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 

– 0 głosów. 

3a. Zaopiniowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Konspiracji 25 

oraz na odstąpienie od jej zbycia w drodze przetargu – druk Nr 196/2022. 

Opinia pozytywna: „za” – 3 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 

– 0 głosów. 



3b. Zaopiniowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia 

zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta 

Łodzi na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub będące 

w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa – druk Nr 197/2022. 

Opinia pozytywna: „za” – 3 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 

– 0 głosów. 
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