
Posiedzenie nr  41 

Komisja Planowania Przestrzennego i Architektury  

Rady Miejskiej w Łodzi 

4 lutego 2022 r. 

 

 

1. Komisja przez aklamację przyjęła porządek posiedzenia. 

2. Przyjęto protokoły z dnia 3 grudnia i 17 grudnia 2021 r, oraz z dnia 14 stycznia 2022r.  

Opinia pozytywna:  8 głosów „za”,  0 głosów „przeciw” i 0  głosów „wstrzymujących 

się”. 

3. Przyjęto Plan Pracy Komisji na 2022 rok. 

Opinia pozytywna:  7 głosów „za”, 0  głosów „przeciw” i  0 głosów „wstrzymujących 

się”. 

4. Przyjęto Sprawozdanie z prac Komisji za rok 2021.  

Opinia pozytywna: 8  głosów „za”, 0  głosów „przeciw” i 0  głosów „wstrzymujących 

się”. 

5. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w 

rejonie ulic: Rokicińskiej i Transmisyjnej – druk nr 8/2022.   

Opinia pozytywna: 9  głosów „za”, 0  głosów „przeciw” i  0 głosów „wstrzymujących 

się”. 

6. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w 

rejonie ulic: Milionowej, Jarosława Haśka, Stanisława Przybyszewskiego, do terenów 

kolejowych – druk nr 21/2022. 

Opinia pozytywna:  4 głosów „za”, 1 głos „przeciw” i  3 głosach „wstrzymujących 

się”. 

7. Komisja rozpatrzyła projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji 

mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 

17/21 w Łodzi – druk nr 27/2022 i nie wydała opinii. 

Wynik głosowanie: 4  głosów „za”, 4  głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących 

się”. 

8. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w 

drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Siewnej 13 A i 13 B - druk 

19/2022. 

Opinia pozytywna:  8 głosów „za”, 0  głosów „przeciw” i  0 głosów „wstrzymujących 

się”. 

9. Komisja przyjęła Sprawozdanie z zaawansowania prac planistycznych i realizacji 

harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

za IV kwartał 2021 roku – druk nr 28/2022. 

10.  W sprawach wniesionych i wolnych wnioskach Przewodniczący Komisji poinformował 

o pismach, które wpłynęły do komisji ponadto Komisja wydała opinię projektu uchwały 

w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru 

miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Wycieczkowej, Rogowskiej i Strykowskiej. 

 



Opinia pozytywna:  5 głosów „za”, 1  głos „przeciw” i  1 głos „wstrzymujący się”. 

 

 

Osoba odpowiedzialna: Aneta Rabenda 

    Data sporządzenia:  04.02.2022 r.  

 
 


