
Posiedzenie nr 27 
Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska 

Rady Miejskiej w Łodzi 
                                                         30 czerwca 2016 roku 
 
 

Rozszerzono porządek obrad o zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Miasto w zamian za wnoszenie 
wkładów pieniężnych do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z ograniczoną 
odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego – druk 
nr 232/2016n z dnia 29 czerwca 2016 r. – jako pkt 1. Kolejne punkty odpowiednią uzyskały 
kolejność. 

1. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia 
zasad obejmowania udziałów przez Miasto w zamian za wnoszenie wkładów 
pieniężnych do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z ograniczoną 
odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego – druk 
nr 232/2016n z dnia 29 czerwca 2016 r. 

Opinia negatywna : za” – 1 głos, „przeciw” –  4 głosy, „wstrzymujących się”  
–  2 głosy. 

2. Komisja zapoznała się ze sprawą sprzedaży nieruchomości położonej w Łodzi przy 
ul. Krańcowej bez numeru i ul. Rokitny bez numeru.  

Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Łodzi wystosuje apel 
do Prezydent Miasta Łodzi p. Hanny Zdanowskiej o wstrzymanie sprzedaży 
nieruchomości położonej w  Łodzi przy ul. Krańcowej bez nr i ul. Rokitnej bez nr w 
związku z protestem mieszkańców oraz wnioskami z ekspertyzy przedstawionej na 
wyjazdowym posiedzeniu, wskazującej na występowanie na tym terenie gatunków 
chronionych. Ponadto zwróci się o ponowne przeanalizowanie przez Miasto wartości 
przyrodniczej wskazanego terenu.  

Komisja zaapeluje również o przygotowanie uchwały o przystąpieniu do zmiany 
obowiązującego planu miejscowego z 2001r celem dostosowania go do obecnej 
polityki planistycznej Miasta Łodzi.  

Dodatkowo Komisja wystąpi do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych o 
wstrzymanie wszelkich decyzji dotyczących wskazanego terenu. 

3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi p. ……………………………. 
na działanie Prezydenta Miasta Łodzi zostanie rozpatrzony na kolejnym posiedzeniu 
Komisji. 

4. Komisja zapoznała się ze sprawą planowanego parku przy ul. Byszewskiej. 

Komisja w celu ochrony drzewostanu tzw. "lasku byszewskiego", siedliska wielu 
zwierząt, a także zielonych terenów rekreacyjnych w tym boiska sportowego - 
zapeluje do Prezydent Miasta p. Hanny Zdanowskiej o wstrzymanie dalszej 
sprzedaży działek na tym terenie do czasu uchwalenia przez Radę Miejska w Łodzi 
 planu miejscowego dla tego obszaru uwzględniającego realizację w całości 
inwestycji Rady Osiedla Nowosolna o nazwie: "Sowie Wzgórza". Komisja złoży 



również postulat o bezzwłoczne przystąpienie do realizacji w/w zadania cieszącego 
się dużym poparciem mieszkańców osiedla Nowosolna. 

5. Sprawy różne i wniesione.  

 
 

                                                                          Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Gasik 
Data sporządzenia: 01.07.2016 r. 

 


