
Posiedzenie nr 55 
Komisja Planowania Przestrzennego i Architektury  

Rady Miejskiej w Łodzi 
10 marca 2023 roku 

 

 

 

1. Komisja przez aklamację przyjęła porządek posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołów z dnia 5 i 15 grudnia 2022 roku oraz z dnia 27 stycznia 

2023 roku.  
Opinia pozytywna: 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” 0 głosów 
„wstrzymujących się”. 

3. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi 
obejmującej teren zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Ruda Willowa”, 
położonej w rejonie ulic; Scaleniowej, Wazów, Wiekowej, Laskowej i Rudzkiej – 
druk nr 15/2023. 
Opinia pozytywna: 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” 2 głosów 
„wstrzymujących się”. 

4. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia 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 16/2023. 
Opinia pozytywna: 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” 0 głosów 
„wstrzymujących się”. 

5. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi 
obejmującej dolinę rzeki Jasień, położonej w rejonie ulic Lazurowej i gen. 
Ignacego Prądzyńskiego – druk nr 23/2023. 
Opinia pozytywna: 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” 2 głosów 
„wstrzymujących się”. 

6. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru 
miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Ner wraz ze Stawami Stefańskiego oraz 
dolinę rzeki Gadki, położonej na odcinku od ul. Pabianickiej do południowej 
granicy miasta – druk nr 38/2023.  
Opinia pozytywna: 11 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 
położonej                         w rejonie ulic; Rokicińskiej, Tadeusza Gajcego i 
Zakładowej – druk nr 39/2023. 
Opinia pozytywna: 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” 0 głosów 
„wstrzymujących się”. 

8. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji 
mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących przy alei Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 22 w Łodzi – druk nr 34/2023.  
Opinia pozytywna: 5 głosów „za”, 3 głosów „przeciw” 2 głosów 
„wstrzymujących się”. 



9. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż                       
w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach; 
Żabiej 10/12, Żabiej bez numeru, Łagiewnickiej bez numeru i Stefana bez 
numeru – druk nr 36/2023. 
Opinia pozytywna: 10 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” 0 głosów 
„wstrzymujących się”. 

10. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż                       
w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Juliusza Ordona 
3 i Juliusza Ordona bez numeru – druk nr 41/2023. 
Opinia pozytywna: 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” 0 głosów 
„wstrzymujących się”. 

11. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż                        
w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Dostawczej 5, 
Dostawczej bez numeru i Lodowej bez numeru – druk nr 42/2023. 
Opinia pozytywna: 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” 0 głosów 
„wstrzymujących się”. 

12. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Dostawczej 6 i 
Dostawczej bez numeru – druk nr 43/2023. 
Opinia pozytywna: 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” 0 głosów 
„wstrzymujących się”. 

13. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji 
mieszkaniowej przy ul. Smugowej 24 i Smugowej bez numeru – druk nr 
45/2023.  
Opinia pozytywna: 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” 3 głosów 
„wstrzymujących się”. 

14. W sprawach wniesionych wolnych wnioskach Przewodniczący Komisji 
poinformował o pismach, które wpłynęły do Komisji.   

 
 
              Osoba odpowiedzialna: Aneta Rabenda 
            Data sporządzenia: 10.03. 2023 r. 

 


