
Posiedzenie nr 33 
Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 

Rady Miejskiej w Łodzi 
20 maja 2016 r. 

 

 

1. Komisja zapoznała się z planami inwestycyjnymi spółki z o.o. A-R-A Retail Centers 
S.a.r.l. i informacją Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej o planowanych 
działaniach dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla działek położonych w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 27/29. 

W wyniku dyskusji Komisja wypracowała stanowisko w brzmieniu: 

„Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 
na posiedzeniu w dniu 20 maja 2016 r., po zapoznaniu się planami  inwestycyjnymi 
spółki z o.o. A-R-A Retail Centers S.a.r.l., zwraca się do Prezydenta Miasta Łodzi 
o podjęcie działań zmierzających do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łodzi  
przy ul. Brzezińskiej 27/29, oznaczonego w Studium jako tereny o przeznaczeniu UH, 
w sposób umożliwiający realizację planów inwestycyjnych właściciela terenu, 
w szczególności modernizację obiektu i rozszerzenie oferty o dodatkowe funkcje  
sportowo-rekreacyjne. Komisja wnioskuje w szczególności o uchylenie obowiązującej 
uchwały nr XVII/295/07 Rady Miejskiej  z dnia 30 sierpnia 2007 r. o przystąpieniu 
do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części obszaru miasta Łodzi położonej na terenie osiedla Stoki, w rejonie ulic: 
Brzezińskiej, Strążyskiej, Szczawnickiej i Telefonicznej do terenu kolejowego 
i podjęcie projektu uchwały o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla wskazanego powyżej obszaru objętego 
wnioskiem. 

Komisja wskazuje, że założeniem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla tego obszaru powinno być niepowiększanie powierzchni 
handlowej.” 

Opinia pozytywna: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 1 głos. 

2. Komisja zapoznała się z informacją Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury 
dotyczącą protestu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rysowniczej 39/45. 

3. Komisja zaopiniowała projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Pabianickiej 30 – druk  
nr 155/2016. 

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

4. Komisja zaopiniowała projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Składowej 34 – druk  
nr 163/2016 



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

5. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania  
p. Pawła Leonarda Kowalskiego do usunięcia naruszenia  prawa dokonanego 
uchwałą Nr XXVII/682/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulicy Łagiewnickiej do terenu kolejowego 
i granicy Lasu Łagiewnickiego – druk nr 172/2016. 

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

7. 6. Protokół nr 32/V/2016 z dnia 6 maja 2016 r. został przyjęty przy 4 głosach „za” 
i 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

      Osoba odpowiedzialna: Joanna Kaźmierczyk 
 Data sporządzenia: 25.05.2016 r. 

 
 


