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Komisja przez aklamację przyjęła porządek posiedzenia. 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi 

położonej w rejonie ulic: Granicznej, Przestrzennej i Wazów – druk nr 344/2021 

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

„wstrzymujących się”.  .  

Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru 

miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Jasień, położonej w rejonie ulic Lazurowej 

i gen. Ignacego Prądzyńskiego – druk nr 337/2021. 

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

„wstrzymujących się”.  .  

 

Komisja zaopiniowała projeku uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części obszaru miasta Łodzi obejmującej teren Portu Lotniczego Łódź m. 

Władysława Reymonta – druk nr 338/2021. 

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

„wstrzymujących się”.   

Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru 

miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Tadeusza Sołtyka, Pienistej i Laskowickiej 

– druk nr 339/2021. 

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

„wstrzymujących się”.   

Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru 

miasta Łodzi obejmującej doliny rzek Jasienia i Olechówki, położonej w rejonie 

ulic: Stanisława Dubois, Polarnej, gen. Ignacego Prądzyńskiego, Czahary, 

Świętojańskiej i Reymonta – druk nr 340/2021. 

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

„wstrzymujących się”.   

Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru 



miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Ner, położonej w rejonie ulic 

Sanitariuszek i Łaskowice – druk nr 341/2021. 

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

„wstrzymujących się”.   

Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru 

miasta Łodzi położonej w rejonie ulicy Pienistej – druk nr 342/2021. 

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

„wstrzymujących się”.  

Komisja zaopiniował projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji 

mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących przy ul. Mielczarskiego 11 – druk nr 

9/2022.   

Opinia pozytywna:  7 głosów „za”, 2 głosy „przeciw” i 1 głos 

„wstrzymujących się”.   

W sprawach wniesionych i wolnych wnioskach Przewodniczący poinformował 

o pismach, które wpłynęły do Komisji.  
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