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Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 

Rady Miejskiej w Łodzi 
26 lipca 2017 r. 

 

 

1. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  
w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Świtezianki 10  
i Świtezianki bez numeru – druk nr 182/2017. 

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

2. Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 
54 – druk nr 183/2017. 

Za opinią pozytywną: 1 głos  

Za opinią negatywną: 4 głosy  

Wstrzymał się: 0 głosów 

 Zdaniem Komisji w uzasadnieniu do projektu uchwały brak informacji na temat 
wysokości środków finansowych wydanych na rewitalizację budynku, jak również brak 
podania kwoty wywoławczej w przetargu, w którym ma zostać zbyta nieruchomość.  

Komisja uznaje za zasadną ewentualną sprzedaż przedmiotowej nieruchomości 
wraz z działką przyległą, położoną przy ul. Narutowicza 3, na której znajduje się parking. 

3. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  
z bonifikatą, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Emilii 
Plater 34- druk nr 181/2017. 

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

4. Komisja zaopiniowała projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie  
w drodze darowizny prawa własności nieruchomości położonych w Łodzi  
przy ul. ks. hm. Ignacego Skorupki bez numeru na rzecz Politechniki Łódzkiej – druk 
nr 175/2017. 

Komisja 5 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” 
przyjęła wniosek o odstąpienie od opiniowania powyższego projektu uchwały. 

5. Komisja jednomyślnie podtrzymała negatywną opinię Komisji z dnia 10 marca 2017 r. 
w sprawie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Aleksandrowskiej bez numeru – druk 
nr 51/2017. 
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