
Posiedzenie nr 51 
Komisja  Planowania Przestrzennego i Architektury  

Rady Miejskiej w Łodzi 
14 listopada 2022 roku 

 

 

1. Komisja przyjęła porządek posiedzenia. 

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

się”.  

2. Komisja przyjęła protokół z dnia 7 października 2022 r.  

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

się”.  

3. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 15 lat, części nieruchomości 

położonych w Łodzi przy ulicy gen. Jarosława Dąbrowskiego 15 i gen. Jarosława 

dąbrowskiego bez numeru – druk nr 246/2022. 

Opinia pozytywna: 8 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 Spadkowej i Bruzdowej – druk nr 252/2022. 

Opinia pozytywna:12 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: rzeki Zimna Woda na odcinku pomiędzy Czcibora                      

i Szczecińską – druk nr 253/2022 

Opinia pozytywna: 12 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 ulic Rojnej, Szczecińskiej i Zadraż – druk nr 254/2022 

Opinia pozytywna: 12 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 obejmującej dolinę rzeki Łódki, położonej w rejonie alei Grzegorza Palki 

oraz ulicy Oświatowej – druk nr 255/2022. 

Opinia pozytywna: 12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących 

się”.  

8. Komisja zaopiniowała projeku uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 

Łodzi w rejonie ulic: Beskidzkiej, Marmurowej, Opolskiej i Adama 

Hanuszkiewicza- druk nr 261/2022. 



Opinia pozytywna: 12 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 Wagonowej i Lewarowej do terenów kolejowych – 

druk nr 256/2022. 

Opinia pozytywna: 12 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: Pomorskiej, Iglastej, Jugosłowiańskiej i Popielarni 

– druk nr 262/2022. 

Opinia pozytywna: 12 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: Henrykowskiej, Arniki i Pomorskiej – druk                           

nr 257/2022. 

Opinia pozytywna: 12 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: Feliksińskiej, Wieńcowej i Przylesie do terenów 

kolejowych – druk nr 258/2022. 

Opinia pozytywna: 12 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: Ziarnistej, Wieńcowej, Rokicińskiej i Andrzejki – 

druk nr 259/2022. 

Opinia pozytywna: 12 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: Feliksińskiej, Ziarnistej, Andrzejki i Rokicińskiej 

oraz wschodniej granicy miasta Łodzi  - druk nr 260/2022.  

Opinia pozytywna: 12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących 

się”.  

15. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” w zakresie 

aktualizacji struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta w jednostkach „0 – tereny 

przyrodniczo, w tym użytkowanie rolniczo” i wprowadzenia innych niezbędnych 

zmian – druk  nr 251/2022.  



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

się”.  

 

16. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w 

rejonie ulic Rokicińskiej i Malowniczej oraz terenów kolejowych – druk                                  

nr 247/2022. 

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

się”.  

17. Komisja zapoznała się ze Sprawozdaniem z zaawansowania prac planistycznych 

i realizacji harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego za III kwartał 2022 roku druk  nr 248/2022.  

18. Komisja zdjęła z porządku posiedzenia projekt uchwały Komisji Planowania 

Przestrzennego i Architektury Rady Miejskiej w Łodzi  w sprawie trybu 

obradowania komisji.  

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

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla projektowanego korytarza drogowego projektowanej ulicy 

Wróblewskiego na odcinku od ulicy Piasta do torów kolejowych – druk nr 

271/2022. 

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

się”.  

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

przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta 

Łodzi – druk nr 249/2022.  

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

się”.  

21. Spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

 

      Osoba odpowiedzialna: Aneta Rabenda 

            Data sporządzenia: 15.11. 2022 r. 


