
Posiedzenie nr 50 
Komisja  Planowania Przestrzennego i Architektury  

Rady Miejskiej w Łodzi 
7 października 2022 roku 

 

 

1. Komisja przez aklamację przyjęła porządek obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z dnia 9 września 2022 r.  

Opinia pozytywna: 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących 

się” 

3. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie 

bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Łodzi przy                                  

ul. Piotrkowskiej 280A – druk nr 223/2022. 

Opinia pozytywna: 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących 

się”. 

4. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 

Łodzi położonej w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej – 

druk nr 230/2022.  

Opinia pozytywna: 10 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1 głos „wstrzymującym 

się”. 

5. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej  

w rejonie ulicy Pienistej – druk nr 221/2022.  

Opinia pozytywna: 11 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 obejmującej 

dolinę rzeki Sokołówki, położonej w rejonie ulic: Klimatycznej i Antoniego Książka 

druk nr 222/2022.   

Opinia pozytywna: 10 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów 

„wstrzymujących się”. 

7. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 20 lat, nieruchomości 

położonej w Łodzi przy ul. Sobolowej 1 – druk nr 228/2022. 

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

się”. 

8. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, nieruchomości i 

części nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Gdyńskiej 3 i Antoniego 

Mackiewicza bez numeru – druk 227/2022. 

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

się”. 



9. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji 

mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej przy ulicy Piotrkowskiej 166/168 w Łodzi 

– druk nr 233/2022.  

Opinia pozytywna: 5 głosów „za”, 1 głos „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących 

się”. 

10.  W sprawach wniesionych i wolnych wnioskach Przewodniczący Komisji 

poinformował o pismach, które wpłynęły do Komisji.  
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