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Protokół nr 8 
z posiedzenia  

Komisji Planowania Przestrzennego i Architektury 
 Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

 

I. Obecność na posiedzeniu  

1. Członkowie Komisji  

    - stan.......................... 11 

    - obecnych................. 8 

    - nieobecnych............ 3 

2. Zaproszeni goście – według listy 

Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do nin. protokołu.  

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 

Przewodniczący Komisji p. Maciej Rakowski 

 
III. Proponowany porządek posiedzenia: 
 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Kruczej 22 – druk nr 205/2019. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Gen. Dąbrowskiego 60A, 60B i 62 A. – druk nr 
206/2019. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Liściastej 4/8 – druk nr 207/2019. 

4. Zaopiniowanie projektu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Łodzi do 
projektu pn.euPOLIS, współfinansowanego ze środków Programu Ramowego Unii 
Europejskiej Horyzont 2020 – druk nr 202/2019. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta 
Łodzi położonej w rejonie ulic: Przylesie, Ziarnistej, Czajewskiego, Bakaliowej, Gminnej i 
Jędrzejowskiej do terenów kolejowych – druk nr 200/2019.  

6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Łodzi położonej w rejonie 
ulic Tomaszowskiej i Jędrzejewskiej – druk nr 199/2019. 

7. Zaopiniowanie sprawozdania z zaawansowania prac planistycznych i realizacji 
harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za II 
kwartał 2019 roku – druk nr 303/2019.  

8. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta 
Łodzi na lata 2014-2017” – druk nr 300/2019.  

9. Sprawy wniesione i różne.  



 
 
 
 
 
IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
Przewodniczący Komisji p. Maciej Rakowski powitał radnych, zaproszonych gości i po 
stwierdzeniu quorum (na podstawie podpisów radnych złożonych na liście obecności) 
otworzył posiedzenie Komisji 
 

Ad.1  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż                               
w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Kruczej 22 – druk nr 205/2019. 

p. Katarzyna Sobańska p.o. z-cy dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości 
omówiła projekt uchwały, który stanowi załącznik do protokołu 3. 

Wobec braku pytań, przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały druk nr 
205/2019. 

Opinia pozytywna: „za” – 4 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 1 głos. 

Ad. 2 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Gen. Dąbrowskiego 60A, 60B i 62 A. – 
druk nr 206/2019. 

p. Katarzyna Sobańska p.o. z-cy dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości 
poprosiła o zdjęcie punktu z porządku obrad   

Komisja, na wniosek dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości, zdjęła z porządku 
posiedzenia projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Gen. Dąbrowskiego 60A, 60B i 62 A. – druk nr 
206/2019.  

Ad. 3 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Liściastej 4/8 – druk nr 207/2019. 

p. Katarzyna Sobańska p.o. z-cy dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości 
omówiła projekt uchwały, który stanowi załącznik do protokołu 4. 

Wobec braku pytań, przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały druk nr 
207/2019 

 Opinia pozytywna: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Ad. 4 Zaopiniowanie projektu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Łodzi do 
projektu pn.euPOLIS, współfinansowanego ze środków Programu Ramowego Unii Europejskiej 
Horyzont 2020 – druk nr 202/2019. 

Pan Sławomir Granatowski p.o. dyrektora Biura ds. Rewitalizacji omówił projekt uchwały, który 
stanowi załącznik do protokołu nr 5. 



Wobec braku pytań, przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały druk nr 
202/2019. 

Opinia pozytywna: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Ad. 5 Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta 
Łodzi położonej w rejonie ulic: Przylesie, Ziarnistej, Czajewskiego, Bakaliowej, Gminnej i 
Jędrzejowskiej do terenów kolejowych – druk nr 200/2019.  

Pan Robert Warsza dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej omówił projekt uchwały, który 
stanowi załącznik do protokołu nr 6. 

Wobec braku pytań, przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały druk nr 
200/2019 

Opinia pozytywna: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów 

 

Ad. 6 Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic Tomaszowskiej i Jędrzejewskiej – druk nr 199/2019. 

Pan Robert Warsza dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej omówił projekt uchwały, który 
stanowi załącznik do protokołu nr 7. 

Wobec braku pytań, wiceprzewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały druk nr 
199/2019. 

Opinia pozytywna: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 2 głosy. 

 

Ad. 7.  Zaopiniowanie sprawozdania z zaawansowania prac planistycznych i realizacji 
harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za II 
kwartał 2019 roku – druk nr 303/2019. 

Pan Robert Warsza dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej omówił projekt uchwały, który 
stanowi załącznik do protokołu nr 8. 

Wobec braku pytań, wiceprzewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały druk nr 
303/2019. 

Opinia pozytywna: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów 

Ad. 8 Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 
Miasta Łodzi na lata 2014-2017” – druk nr 300/2019.  

p. Kamila Kwiecińska – Trzewikowska Miejski Konserwator Zabytków omówiła projekt 
uchwały, który stanowi załącznik do protokołu nr 9.  

Wobec braku pytań, przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały druk nr 
300/2019. 

Opinia pozytywna: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów 

 

Ad.9  Sprawy różne. 

W sprawach różnych przewodniczący Komisji poinformował o pismach, które  wpłynęły do Komisji.   



1. Pismo dotyczy planów prowadzenia przedszkola w budynku jednorodzinnych przy ul. 

Leszczynowej. 

2. Pismo dotyczy wniosku mieszkańca w sprawie zabudowy działek wzdłuż rzeki Olchówki. 

3. Raport z konsultacji społecznych, dotyczący zasad i warunków sytuowania obiektów małej 

architektury.  

Na tym posiedzenie zakończono.  

 

 

Protokół sporządziła       Przewodniczący Komisji  

 

Aneta Rabenda             Maciej Rakowski  

 
 


