
Posiedzenie nr 36 
Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanist yki i Architektury 

Rady Miejskiej w Łodzi 
26 sierpnia 2016 r. 

 
 
1. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania 
     Polkomtel   sp. z o.o. do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą Nr III/41/14 
     Rady  Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r. 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 239/2016. 

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

2.   Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
        miejscowego      planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 
        Łodzi położonej na   terenie osiedla Stoki, w rejonie ulic: Brzezińskiej, Andrzeja Kerna 
        i  Stokowskiej – druk  240/2016. 

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

3. Komisja zapoznała się z informacją Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej   
      o zmierzeniach planistycznych  dotyczących działek nr 98/2, 99/1, 632/1, 632/2, 632/3, 
      632/4, 632/5, 632/5, 632/6       położonych w   Łodzi w obrębie G 23. 

W wyniku dyskusji Komisja  wypracowała stanowisko w brzmieniu: 

          Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Rady Miejskiej 
w Łodzi w wyniku dyskusji o zmierzeniach planistycznych  dotyczących rejonu ulic: Dubois, 
Zatokowej aż do Łódzkiego Regionalnego Parku Technologicznego obejmującego działki nr 
98/2, 99/1, 632/1, 632/2, 632/3, 632/4, 632/5, 632/5, 632/6 położone w Łodzi  
w obrębie G 23 zwraca się do Pani Prezydent o pilne rozpoczęcie dla tego obszaru prac 
planistycznych i przeanalizowanie, czy nie byłoby zasadne równoległe zabezpieczenie przez 
zabudową lub szkodliwym przekształceniem części z doliną rzeczną i terenami zalewowymi 
poprzez przyjęcie stosownej uchwały o ochronie przyrodniczej. 

Stanowisko zostało przyjęte jednomy ślnie 5 głosami „za”. 

4. Prezentacja w sprawie zagrożonego sprzedażą lasu przy ul. Byszewskiej. 

W wyniku dyskusji Komisja wypracowała stanowisko w brzmieniu: 

          Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Rady Miejskiej 
w Łodzi w wyniku dyskusji w sprawie zagrożonego sprzedażą lasu przy ul. Byszewskiej 
zwraca się do o maksymalne zachowanie w planie miejscowym terenów leśnych oraz 
terenów o faktycznym leśnym charakterze na obszarze planu zgodnie z polityką 
przestrzenną miasta. Komisja postuluje by prace planistyczne zmierzały do ochrony zieleni, 
pozostawienia na tym obszarze ogólnodostępnego terenu zieleni oraz umożliwienia budowy 
boiska przewidzianego w projekcie Rady Osiedla w sposób zapewniający ochronę 
istniejącego drzewostanu. 



5. Komisja zaopiniowała projekt uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Parku 
   Kulturowego ulicy Piotrkowskiej – druk 211/2016. 

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

6. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
    przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Pomorskiej 44 – druk nr 244/2016. 

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

7. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
    przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Targowej 69 i 71 – druk nr 
    257/2016. 

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

8. Komisja zaopiniowała projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Legionów 63- druk nr 258/2016. 

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

9. Protokół nr 35/VII/2016 z dnia  lipca 2016 r. został przyjęty jednomyślnie  6 głosami „za”. 
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