
Notatka z posiedzenia nr 39 
Komisja Planowania Przestrzennego i Architektury 

Rady Miejskiej w Łodzi 
17 grudnia 2021 roku 

 

Proponowany porządek posiedzenia: 

 

Przyjęcie porządku obrad.  

Komisja przez aklamację przyjęła porządek posiedzenia. 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” w 

zakresie dotyczącym określenia obszarów przestrzeni publicznej – 

projektowanych dróg – druk nr 314/2021. 

Opinia pozytywna: 10 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1 głos „wstrzymujący 

się”. 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru 

miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Karpackiej, Ignacego Paderewskiego, 

Andrzeja Frycza – Modrzewskiego i Rymanowskiej – druk nr 320/2021. 

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

wstrzymujących się”. 

 

Komisja zaopiniowała projekt  w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

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 321/2021. 

Opinia pozytywna: 11 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 alei Włókniarzy oraz Świętej Teresy od 

Dzieciątka Jezus – druk nr 322/2021. 

Opinia pozytywna: 11 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: Wojska Polskiego, Oblęgorskiej, 

Chłodnej, Źródłowej, Smugowej i Franciszkańskiej – druk nr 323/2021. 

Opinia pozytywna: 11 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 Park im. Szarych Szeregów, położonej w rejonie ulic 

Górniczej i Tadeusza Boya – Żeleńskiego – druk nr 324/2021.  

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

wstrzymujących się”. 

Komisja przyjęła Sprawozdanie z zaawansowanych prac planistycznych i 

realizacji harmonogramu sporządzania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego za III kwartał 2021 roku – druk nr 309/2021.  

W sprawach różnych i wniesionych Komisja zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji 

towarzyszących przy ulicy Piotrkowskiej 154 w Łodzi – druk nr 331/2021. 

Opinia pozytywna: 9 głosów „za”, 1 głos „przeciw” i 1 głos wstrzymujący się”. 
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