
Protokół nr 19/X/2015 
posiedzenia Komisji Planu Przestrzennego, Budownictwa, 

Urbanistyki i Architektury Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 7 października 2015 r. 

 
DPr-BRM-II.0012.3.14.2015 

I. Obecność na posiedzeniu  

1. Członkowie Komisji  

    - stan.....6 

    - obecnych....6 

    - nieobecnych…0 

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do  protokołu.  

Zaproszenia dla radnych stanowi załącznik nr 3 do  protokołu.  

 

II. Planowany porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi  

p. …………………. przez Komisję Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki 

i Architektury Rady Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 169/2015. 

2. Sprawy różne i wniesione.  

 

Radni nie wnieśli uwag do propozycji  porządku, który został przyjęty.  

Ad 1 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi  
p. ………. przez Komisję Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i 
Architektury Rady Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 1 69/2015 
Prowadzący obrady Przewodniczący Komisji p. Maciej Rakowski przestawił projekt 
uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi przez Komisję do 16 września 
br. Projekt uchwały stanowi załącznik 4 do protokołu.  
 
Radni jednomyślnie 4 głosami „za” przyjęli powyższy projekt uchwały.  
 
Ad 2 
Sprawy różne i wniesione 
W ramach spraw różnych Przewodniczący Komisji  poinformował, że do projektu uchwały 
 w sprawie uchylenia  uchwały Nr XVII/305/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Rzgowskiej, 
Karpiej, płk. J. Kilińskiego, Śląskiej, Kwartalnej, Kominowej i Króla Władysława 
Warneńczyka druk BRM nr 163/2015 wpłynęła  w dniu dzisiejszym opinia prawna.  
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Łukasz Magin poinformował, że zgłosiła się do niego 
mieszkanka Łodzi p. …….. z prośbą o zajęcie się przez Komisję projektem miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 
ulic: Przyjacielskiej, Małego Rycerza, Tomaszowskiej do terenów kolejowych. Ustalenia 
poczynione na spotkaniu z mieszkańcami w czerwcu 2014 r. znacznie różnią się od projektu 
planu. 13 października 2015 r. odbędzie się debata publiczna na ten temat.  

W trakcie dyskusji radni ustalili, że tematem Komisja zajmie się na posiedzeniu Komisji 
 w dniu 16 października 2015 r. o godz. 9.00. Przewodniczący Komisji poprosił, aby osoba 
zabierająca głos na Komisji w imieniu mieszkańców miała takie upoważnienie. 

Po 5 minutowej przerwie  radny p. Bartłomiej Dyba-Bojarski zwrócił uwagę na problemy 
związane z planem miejscowym przy ul Łąkowej 

 

Na tym zakończono posiedzenie .  

                                                                                                Przewodniczący 
                                                                                        Komisji Planu Przestrzennego, 
                                                                               Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 
 
 
                                                                                               Maciej Rakowski 

Protokół sporządziła 

Joanna Kaźmierczyk                                                                

 

 
 


