
DPr-BRM-II.0012.15.30.2019 
 

Protokół nr 34/I/2020 
 

posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 29 stycznia 2020 r.  

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   6 radnych  
 
obecnych   -   4 radnych  
 
nieobecnych                -  2 radnych 

• Radna p. Justyna Chojnacka-Duraj - nieobecna nieusprawiedliwiona 
• Radny p. Mikołaj Stefanowski – nieobecny nieusprawiedliwiony 

     
 
oraz zaproszeni goście. 
 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie dla radnych na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie dla gości na posiedzenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
 
II. Proponowany porządek posiedzenia: 
 

1. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wniosku 
nr 15 z 2019 r. - referuje radny p. Kamil Deptuła. 

2. Przyjęcie protokołów nr 29/XI/19 z 12 listopada, nr 30/XI/19 z 19 listopada, 
nr  31/XII/19 z 3 grudnia oraz nr 32/XII/19 z 10 grudnia 2019 r. 

3. Sprawy różne i wniesione. 

 
 
III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
 
Przewodniczący Komisji p. Kamil Deptuła powitał obecnych na sali radnych oraz 
zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził quorum 
niezbędne do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii. 
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 
 



Ad pkt 1 – Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
wniosku nr 15 z 2019 r. - referuje radny p. Kamil Deptuła. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.0005.15.15.2019) 

Radny p. Kamil Deptuła poinformował, że wniosek został omówiony na posiedzeniu w dniu 
28 stycznia br. Poniżej przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały: 

W dniu 11 grudnia 2019 r. do Rady Miejskiej w Łodzi wpłynął wniosek o uchylenie uchwały 
Nr LXVII/1726/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi 
położonej w rejonie ulic: Szczecińskiej, Wici i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.   

Rada Miejska w Łodzi ustaliła, że zarówno Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, jak i opracowany na jego podstawie 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, podlegały kontroli przez organ nadzorczy, 
który nie stwierdził, by dokumenty te nie były zgodne z prawem. Ponadto tzw. tereny 
zalewowe oraz obszary zagrożone podtopieniami zostały wskazane w oparciu o aktualne, 
specjalistyczne opracowania hydrologiczne.  

Należy zaznaczyć, że Rada Miejska w Łodzi nie jest uprawniona do uchylenia uchwały Nr 
LXVII/1726/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi 
położonej w rejonie ulic: Szczecińskiej, Wici i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Zgodnie 
z art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zmiana planu następuje 
w takim trybie, w jakim jest on uchwalany. Zatem wprowadzenie jakichkolwiek zmian 
w planie miejscowym wymaga podjęcia przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a następnie ponownego 
przeprowadzenia całej procedury planistycznej.  

Wobec powyższego wniosek uznaje się za bezzasadny. 

W pozostałych kwestiach wymienionych we wniosku Rada Miejska w Łodzi stwierdza, że nie 
jest właściwa do ich rozpatrzenia i przekazuje je Prezydentowi Miasta Łodzi, jako organowi 
właściwemu do ich rozpatrzenia. 

Pytań nie zgłoszono.  
 
Brak głosów w dyskusji.  

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi.- 
druk BRM nr 17/2020. 

Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad pkt 2 - Przyjęcie protokołów nr 29/XI/19 z 12 listopada, nr 30/XI/19 z 19 listopada, 
nr  31/XII/19 z 3 grudnia oraz nr 32/XII/19 z 10 grudnia 2019 r. 

Protokoły nr 29/XI/19 z 12 listopada, nr 30/XI/19 z 19 listopada, nr  31/XII/19 z 3 grudnia 
oraz nr 32/XII/19 z 10 grudnia 2019 r. zostały przyjęte jednomyślnie 4 głosami „za. 

Ad pkt 3 – Sprawy różne i wniesione. 

Ponieważ nie było wniosków ze strony radnych, prowadzący zamknął posiedzenie. 

Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 

   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Sylwia Woźniak-Taczała              Kamil Deptuła 
 


