
Posiedzenie nr 2 
Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanist yki i Architektury 

Rady Miejskiej w Łodzi 
12 grudnia 2014 r. 

 

 

1. Komisja zaopiniowała projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  w sprawie uchwalenia 
budżetu miasta Łodzi na 2015 rok - druk nr 271/2014  w zakresie swojej właściwości 
rzeczowej: 

DOCHODY 

Wydział Maj ątku Miasta  

Dochody realizowane przez Wydział poza dochodami z tzw. leasingu budynków. 

Opinia pozytywna : „za” – 4 głosy”, „przeciw” – 3 głosy, „wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Dochody realizowane przez Wydział z tzw. leasingu budynków 

Opinia negatywna : „za” – 3 głosy”, „przeciw” – 2 głosy, „wstrzymujących się” – 2 głosy. 

Komisja uznała założenia do projektu budżetu na 2015 r. w zakresie dochodów 
realizowanych przez Wydział Majątku Miasta z tzw. leasingu budynków za nierealne 
do wykonania. Zdaniem Komisji wpływy z tego tytułu będą zagrożone. 

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 

Wydział Praw do Nieruchomości 

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

Biuro Architekta Miasta  

Opinia pozytywna : „za” – 6 głosów, „przeciw” – 1 głos, „wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Miejska Pracownia Urbanistyczna 

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

Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta  

Opinia pozytywna : „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 3 głosy. 

2. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040 - druk nr 272/2014  w zakresie swojej 
właściwości rzeczowej: 

Opinia pozytywna : „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 2 głosy. 

W związku z projektem budżetu na 2015 r. Komisja przyjęła jednomy ślnie  
(7 głosami „za”) stanowisko w zakresie wydatków w Biurze Architekta Miasta na 2015 r.  
w poniższym brzmieniu: 

   Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Rady Miejskiej 
 w Łodzi zwraca się do Prezydenta Miasta Łodzi, aby w zakresie wydatków realizowanych 
przez Biuro Architekta Miasta  przeznaczona została kwota 4 700 000 zł na realizację 



Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz na przygotowanie i realizację programów 
rewitalizacyjnych. 

Komisja wskazuje, że na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich 
 i budowlanych przy zabytkach niebędących własnością Miasta należy zabezpieczyć 
minimum kwotę 2 700 000 zł, a dodatkowo kwotę 1 000 000 zł na dofinansowanie dotyczące 
nieruchomości na terenie Nowego Centrum Łodzi.  

Na posiedzeniu w dniu 19 grudnia br. Komisja zajmie się zaopiniowaniem projektu uchwały 
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 271/2014  
w zakresie wybranych inwestycji drogowych. 

3. Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej p. Robert Warsza przedstawił prezentację 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opisanych w drukach nr 266/2014, 
nr 267/2014, nr 268/2014, nr 269/2014.  

Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 
Prezydenta Gabriela Narutowicza, dr. Stefana Kopcińskiego i Juliana Tuwima na wschód 
od planowanego przedłużenia ulicy Uniwersyteckiej – druk nr 266/2014 i projektu uchwały 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama 
Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza – druk nr 267/2014 nastąpi 
na kolejnym posiedzeniu Komisji. 

4. Protokół nr 1/XII/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. został przyjęty jednomyślnie 4 głosami „za”. 
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