
Posiedzenie nr 35 

Komisja Planowania Przestrzennego i Architektury  

Rady Miejskiej w Łodzi 

10 września 2021 r. 

 

 

1. Komisja przyjęła porządek posiedzenia. 

Radni przyjęli porządek przez aklamację.  

2. Komisja przyjęła protokół z dnia 20 sierpnia 2021 r.  

Opinia pozytywna: „za” – 9 głosów, „przeciw” – 0 głosów  

i „wstrzymujących się” – 0 głosów. 

3. Komisja zaopiniowała projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pabianickiej, 

Chocianowickiej, Łaskowice i Nad Dobrzynką oraz południowej granicy 

miasta – druk 224/2021.  

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

„wstrzymujących się” – 2 głosy. 

Komisja przyjęła stanowisko: 

Komisja Planowania Przestrzennego i Architektury stoi na 

stanowisku, aby przy okazji prac dotyczących aktualizacji Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Łodzi, Miasto ponownie pochyliło się nad kwestią dopuszczalnej linii 

zabudowy na terenach objętych planem nr 242. Narzucone tam formy 

ochrony środowiska przekładają się wymiernie nie tylko na wartość 

działek mieszkańców, ale i na interesy gospodarcze Miasta - stąd 

budzą wiele kontrowersji mieszkańców.  

Komisja zwraca się z prośbą o rozpoczęcie nowego dialogu  

z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w tym zakresie, bieżące 

informowanie o jego przebiegu zarówno Komisji, jak  

i zainteresowanych mieszkańców. 

4. Komisja zapoznała się ze Sprawozdaniem za II kwartał 2021 r.  

z zaawansowania prac planistycznych i realizacji harmonogramu 

sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 

miasta Łodzi na lata 2019-2024 – druk nr 237/2021.  



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

i „wstrzymujących się” – 0 głosów. 

5. Komisja zaopiniowała projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 

25 lat, nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Pabianickiej 215/217 

– druk 238/2021.  

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

i „wstrzymujących się” – 0 głosów. 

6. W sprawach wniesionych i różnych Przewodniczący Komisji poinformował 

o pismach, które wpłynęły do Komisji.  

 

 

Osoba odpowiedzialna: Magdalena Czerkawska 

  Data sporządzenia: 14.09.2021 r.  

 


