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1. Przyjęcie porządku obrad. 

Komisja przez aklamację przyjęła porządek posiedzenia. 

1a. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż,   w drodze przetargu, nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. 

płk. Jana Kilińskiego 232 – druk nr 142/2022. 

    Opinia pozytywna: 8 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 0 głosów 

„wstrzymujących się”.  

2. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Szczecińska, 

Zadraż, Wykowej, Gryczanej i Rąbieńskiej – druk nr 114/2022. 

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

„wstrzymujących się”.  

3. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Wykowej, prof. 

Tadeusza Kotarbińskiego, Cieplarnianej i Rąbieńskiej – druk nr 115/2022. 

Opinia pozytywna: 9 głosów „za”,0 głosów „przeciw”, 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: Tomasza Judyma, 

Krzysztofa Cedry, Rąbieńskiej i Cieplarnianej – druk nr 116/2022. 

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

„wstrzymujących się”.  

5. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Krzysztofa Cedry i 

Traktorowej – druk nr 117/2022. 

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

„wstrzymujących się”.  

6. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie doliny rzeki Bałutki oraz 

ulic: Traktorowej, Kwiatowej i Słonecznikowej – druk nr 118/2022. 



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

„wstrzymujących się”.  

7. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie doliny rzeki Bałutki, ulic 

Inowrocławskiej i Omłotowej oraz terenów kolejowych – druk 119/2022. 

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

„wstrzymujących się”.  

8. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Włókniarzy oraz ulic 

Drewnowskiej i Skarpowej do terenów kolejowych – druk nr 120/2022. 

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

„wstrzymujących się”.  

9. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Drewnowskiej i Jana 

Karskiego oraz alei Włókniarzy – druk nr 121/2022. 

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

„wstrzymujących się”.  

10. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Strykowskiej, 

Oświatowej, Produkcyjnej i Wojska Polskiego oraz terenów kolejowych – 

druk nr 122/2022.  

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

„wstrzymujących się”.  

11. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Wojska Polskiego, 

Smutnej, Telefonicznej, Bystrzyckiej i Łomnickiej – druk 123/2022.  

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

„wstrzymujących się”.  

12. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Strajku Łódzkich 

Studentów w 1981 r., Pomorskiej, Prezydenta Gabriela Narutowicza i 

Stanisława Małachowskiego – druk nr 124/2022. 

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

„wstrzymujących się”.  



13. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Stanisława 

Przybyszewskiego, mjr Eugeniusza Nurta – Kaszyńskiego, Zbaraskiej i 

gen. Jarosława Dąbrowskiego – druk nr 125/2022. 

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

„wstrzymujących się”.  

14. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: gen. Jarosława 

Dąbrowskiego, Poli Gojawiczyńskiej, Alojzego Felińskiego, Śląskiej, 

Solidarności Walczącej, Edwarda Szymańskiego i Ireny – druk nr 

126/2022. 

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

„wstrzymujących się”.  

15. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Olechówki, 

położonej w rejonie ulic: Rzgowskiej, Świętego Wojciecha, Nadwodnej, 

Bałtyckiej, Zygmunta i Kolumny – druk nr 127/2022.  

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

„wstrzymujących się”.  

16. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Pojezierskiej, 

Żeglarskiej, Bolesława Prusa, Kaszubskiej, Bolesława Limanowskiego i ks. 

Gen. Stanisława Brzóski – druk nr 128/2022.  

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

„wstrzymujących się”.  

17. Komisja zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

lokalnych standardów urbanistycznych dla Miasta Łodzi – druk nr 

131/2022.  

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

„wstrzymujących się”.  

18. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru 

miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Małego Rycerza, 

Tomaszowskiej do terenów kolejowych – druk nr 132/2022.  

Opinia pozytywna: 7 głosów „za”,1 głos „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący 

się”.  



19. W sprawach wniesionych i wolnych wnioskach Przewodniczący 

poinformował o pismach, które wpłynęły do komisji.   
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