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Komisja  Planowania Przestrzennego i Architektury 

Rady Miejskiej w Łodzi 

1 lipca  2022 roku 

 

 

1. Komisja przez aklamację przyjęła porządek obrad. 

2. Komisja przyjęła protokoły z dnia 6 maja, 16 maja i 27 maja 2022r.  

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

3. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 

ulic: Srebrzyńskiej, Jarzynowej, i Solec – druk nr 162/2022. 

Opinia pozytywna: 9 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: warszawskiej, Wycieczkowej i Centralnej – druk nr 155/2022.  

Opinia pozytywna: 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 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: Warszawskiej, Centralnej, Góralskiej i Tęczowej – druk nr 

156/2022. 

Opinia pozytywna: 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 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 alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, 

Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i 

Andrzeja Struga – druk nr 157/2022.  

Opinia pozytywna: 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 2 głosów „wstrzymujących się”. 

7. Komisja zaopiniowała projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi 

położonej w rejonie alei Rodziny Scheiblerów oraz ulic: Juliana Tuwima, Jana Kilińskiego 

i Krzysztofa Kieślowskiego – druk nr 163/2022. 

Opinia pozytywna: 4 głosów „za”, 3 głosów „przeciw” i 2 głosów „wstrzymujących się”. 

8. Komisja zaopiniowała projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ustalenia 

lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej przy ulicach Tramwajowej 

7/9 i Williama H. Lindleya 8 w Łodzi – druk nr 179/2022. 

Opinia pozytywna: 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1 głos „wstrzymujący się”. 

9. Komisja zaopiniowała projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie odmowy 

ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej w rejonie ulic 

Traktorowej i Cedry w Łodzi – druk nr 180/2022.  

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

10. Komisja zaopiniowała projekt uchwały rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uznania za 

niezasadne wezwania do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą nr 

LXVIII/1471/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 września 2013 r., w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, 

położonej na terenie osiedla Stoki, w rejonie ulic: Telefonicznej, Giewont, Rysy, 

Dębowskiego, Hyrnej i Pomorskiej, do terenu kolejowego – druk nr 178/2022.  



     Opinia pozytywna: 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”. 

11. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie   

w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat , nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. 

Liściastej 56, 56a i Liściastej bez numeru – druk nr 181/2022. 

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

12. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uznania terenu zieleni usytuowanego 

przy ul. Edwarda Abramowskiego w Łodzi za park gminny i nadania mu nazwy „Park im. 

Edwarda Abramowskiego” – druk nr 107/2022. 

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

13. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, 

położonej na terenie osiedla Stoki, w rejonie ulic: Telefonicznej, Giewont, Rysy, 

Dębowskiego, Hyrnej i Pomorskiej, do terenu kolejowego – druk nr 177/2022.  

Opinia pozytywna: 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 4 głosów „wstrzymujących się”. 

14. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem za II kwartał 2022 r. z zaawansowania prac 

planistycznych i realizacji harmonogramu sporządzania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego dla miasta Łodzi na lata 2019-2024+  - druk nr 

182/2022.  

15.  W sprawach wniesionych i wolnych wnioskach Przewodniczący poinformował o 

pismach, które wpłynęły do Komisji. 
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