
Posiedzenie nr 54 
Komisja Planowania Przestrzennego i Architektury  

Rady Miejskiej w Łodzi 
27 stycznia 2023 roku 

 

 

1. Komisja przez aklamację przyjęła porządek obrad. 

2. Komisja przyjęła sprawozdanie z prac Komisji za 2022 rok. 

Opinia pozytywna; 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” 0 głosów 

„wstrzymujących się” 

3. Komisja przyjęła Plan pracy Komisji na rok  2023.  

Opinia pozytywna; 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” 0 głosów 

„wstrzymujących się” 

4. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi 

położonej  w rejonie ulic; Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i Traktorowej do 

terenów kolejowych – druk nr 17/2023. 

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

„wstrzymujących się” 

5. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 20 lat, nieruchomości 

położonej w Łodzi przy ulicy Wileńskiej53/55 – druk nr 19/2023. 

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

„wstrzymujących się” 

6. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat, nieruchomości 

położonych w Łodzi z przeznaczeniem pod lokalizację stacji ładowania 

pojazdów elektrycznych – druk nr 14/2023.  

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

„wstrzymujących się” 

7. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej                 

w rejonie autostrady A1 oraz ulic Brzezińskiej i Wiączyńskiej – wschodniej 

części osiedla Nowosolna – druk nr 20/2023.  



8. Opinia pozytywna; 10 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” 1 głos „wstrzymujący 

się”. 

9. Komisja przyjęła stanowisko w sprawie przyjęcia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 

w rejonie Autostrady A1 oraz ulic Brzezińskiej i Wiączyńskiej – wschodniej 

części osiedla Nowosolna.. 

Opinia pozytywna; 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” 0 głosów 

„wstrzymujących się” 

10. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji 

mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej przy ulicach Mechanicznej 2/30 i 2/28 

oraz Lodowej bez numeru w Łodzi – druk nr 18/2023.  

Opinia negatywna; 5 głosów „za”, 3 głosów „przeciw” 1 głos „wstrzymujący się” 

11. Komisja zaopiniowała stanowisko w sprawie ochrony drzew na nieruchomości 

położonej w Łodzi przy ul. płk. Jana Kilińskiego 95 – druk BRM nr 12/2023. 

12. Opinia pozytywna; 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” 0 głosów 

„wstrzymujących się” 

     Opinia pozytywna; 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” 1 głos „wstrzymujący się” 

13. W sprawach wniesionych i wolnych wnioskach Przewodniczący poinformował 

o pismach, które wpłynęły do Komisji. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
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