
Posiedzenie nr  42 

Komisja Planowania Przestrzennego i Architektury  

Rady Miejskiej w Łodzi 

11 marca 2022 r. 

 

 

 

1. Komisja przez aklamację porządek obrad.  

2. Komisja przez aklamację przyjęła protokół z dnia 4 lutego 2022 r.  

3. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie  drodze bezprzetargowej na okres 15 lat, części nieruchomości 

położonej      w Łodzi przy ul. Krakowskiej 5 i 7 – druk nr 38/2022. 

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

„wstrzymujący się”.  

4. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 25 lat, nieruchomości 

położonej w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich bez numeru – druk 

nr 39/2022.  

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

4a. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 25 lat, nieruchomości położonych 

w Łodzi przy ulicach: płk. Jana Kilińskiego 188, Milionowej 12 i ks. bp. Wincentego 

Tymienieckiego 15 – druk nr 59/2022.  

Opinia pozytywna: 8 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 ulicy Podchorążych – druk nr 44/2022. 

Opinia pozytywna: 10 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: Rokicińskiej, Maćka z Bogdańca, 

Stanisława Przybyszewskiego i Augustów – druk nr 51/2022.  

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

„wstrzymujących się”.  

7. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi 

obejmującej dolinę rzeki Łódki, położonej w rejonie ulicy Konstantynowskiej – 

druk nr 23/2022. 

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

„wstrzymujący się”.  



8. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 

w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, 

Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza – druk nr 41/2022. 

Opinia pozytywna: 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący 

się”.  

      8a. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w     

budżecie miasta Łodzi na 2022 rok – druk nr 60/2022.  

Opinia pozytywna: 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący 

się”.  

9. W sprawach wniesionych i wolnych wnioskach Przewodniczący Komisji 

poinformował o pismach, które wpłynęły do Komisji.  

 

 

Osoba odpowiedzialna: Aneta Rabenda 

    Data sporządzenia: 11.03.2022 r.  

 


