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UCHWAl:.A Nr 93/8/2020 
ZarzCldu Osiedla KATEDRALNA 

z dnia 20 lutego 2019 r. 

w sprawie wyrazenia opinil w przedmiocte lokalizacji punkt6w sprzedaty 
napoj6w alkoholowych 

r 

Na podstawie § 5 pkt. 16 lit. 9 statutu Osiedla Katedralna, stanowiEtcego zatEtcznik do 
Uchwafy nr XCII/1668/1 ORady Miejskiej w todzi z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie 
nadania statutu Osiedlu Katedralna zmienionego Uchwatq Nr XLV1I1I960/12 Rady 
Miejskiej lodzi z dnia 12 wrzesnia 2012 r. oraz na podstawie Uchwafy Nr 18/212019 
Rady Osiedla Katedralna z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie przekazania cz~sci 
uprawnien Rady Osiedla Katedralna Zarzqdowi Osiedla, Zarzqd Osiedla Katedralna 

uchwala, co nast,puje: 

§ 1. Opiniuje pozytywnil wniosek 

PIWOTEKA SP6t.A Z O. O. 

o wydanie zezwolenia na sprzedaz napoj6w alkoholowych, przeznaczonych do 
spotycia poza miejscem sprzedazy 0 zawartosci: 

• powyzej 4,5% do 18% alkoholu (z wyj~tkiem piwa) 

fA 
w sklepie spozywczo-monopolowym 
znajdujqcej si'il w todzi przy ul. 6 Sierpnia 1/3 

, ." 
,:"' I'ii§ 2. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj'ilcia. 
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UCHWAt.A Nr 94/8/2020 
Zarzetdu Osiedla KATEDRALNA 

z dnia 20 lutego 2019 r. 

w sprawie wyrazenia oplnli w przedmiocie lokalizacji punkt6w sprzedaty 
napoj6w alkoholowych 

Na podstawie § 5 pkt. 16 lit. 9 statutu Osiedla Katedralna, stanowiClcego zatqcznik do 
Uchwaty nr XCII/1668/1 ORady Miejskiej w todzi z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie 
nadania statutu Osiedlu Katedralna zmienionego Uchwatq Nr XLVJlII960/12 Rady 
Miejskiej tadzi z driia 12 wrzesnia 2012 r. oral na padstawie Uchwaty Nr 18/2/2019,.. 
Rady Osiedla Katedralna z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie przekazania cz~sci 
uprawnieri Rady Osiedla Katedralna Zarzqdowi Osiedla, Zarzqd Osiedla Katedralna 

uchwala, co nast~puje: 

§ 1. Opiniuje pozytywnie wniosek 

PIWOTEKA SP6t.A Z O. O. 

o wydanie zezwolenia na sprzedaz napoj6w alkoholowych, przeznaczonych do 
spozycia poza miejscem sprzedazy 0 zawartosci: 

,. • powyzej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjii\tkiem piwa) 

w pubie "PIWO;rEKA" 
znajdujqcej si~ w todzi przy ul. 6 Sierpnia 1/3 

~ , ,:;: ,. 

§ 2. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj~cia_ 2020 -05- 2 0 
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UCHWAtA Nr 95/8/2020 
ZarzC}du Osiedla KATEDRALNA 

z dnia 20 lutego 2020 r. 

w sprawie wyrazenia opinii w przedmiocie lokalizacji punkt6w sprzedaiy 
napoj6w alkoholowych 

Na podstawie § 5 pkt. 16 lit. 9 statutu Osiedla Katedralna, stanowiClcego zalClcznik do 
Uchwaly nr XGIII1668/10 Rady Miejskiej w lodzi z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawle 
nadania statutu Osiedlu Katedralna zmienionego UchwatCl Nr XLV1I1I960/12 Rady 
Miejskiej lodzi z dnia 12 wrzesnia 2012 r. oraz na podstawie Uchwaly Nr 18/2/2019 

r 	 Rady Osiedla Katedralna z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie przekazania cz~sci 
uprawnien Rady Osiedla Katedralna Zarzqdowi Osiedla, Zarzqd Osiedla Katedralna 

uchwala, co nastQPuje: 

§ 1. Opiniuje pozytywnie wniosek 

Bartosz Musiat ROLBAGX 


o wydanie zezwolenia na sprzedaz i podawanie napoj6w alkoholowych, 
przeznaczonych do spozycia w miejscu sprzedazy 0 Z8wartosci: 

• do 4,5% alkoholu oraz piwa 
• powyzej 4,5% do 18% alkoholu (z wyj'ltkiem plwa) 

r 
w restauracji "BREADNIA CAFE" 

znajdujqcej si~ w lodzi przy ul. Plotrkowska 152 lokal uzytkowy nr I, 


§ 2. Uchwata wchodzi w zyGie z dniem podj~cia. 
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UCHWAtA Nr 96/8/2020 
Zarz,\du Osiedla KATEDRALNA 

z dnia 20 lutego 2020 r. 

w sprawie wyraienia opinii w przedmiocie lokalizacji punkt6w sprzedaiy 
napoj6w alkoholowych 

,. 
Na podstawie § 5 pkt. 16 lit. 9 statutu Osiedla Katedralna, stanowi~cego zat~cznik do 
Uchwaty nr XCI1I1668/10Rady MieJskiej w lodzi z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie 
nadania statutu Osiedlu Katedralna zmienionego Uchwaf~ Nr XLV"1/960/12 Rady 
Miejskiej lodzi z dnia 12 wrzesnia 2012 r. oraz na podstawie Uchwafy Nr 18/2/2019 
Rady Osledla Katedralna z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie przekazanla cz~sci 
uprawnier'l Rady Osiedla Katedralna Zarz~dowi Osiedla, Zarzqd Osiedla Katedralna 

uchwala, co nast~puje: 

§ 1. Opiniuje pozytywnie wniosek 

DRUKARNIA SMAKU sp6t.KA Z OGRANICZON~ ODPOWIEDZIALNOSCI~ 

o wydanie zezwolenia na sprzedaz i podawanie napoj6w alkoholowych, 
przeznaczonych do spozycia w miejscu sprzedaiy 0 zawartosci: 

• do 4,5% alkoholu oraz piwa 
• powyzej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjqtkiem plwa ) 
• powyzej 18 % alkoholu,.. 
w restauracji "FALLA" 

znajdujqcej si~ w lodzi przy al. Tadeusza Koscluszki 132 bud. Nr 121 ( 

wejscie od ul Piotrkowskiej 217 ) 


'. 
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§ 2. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 
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UCHWAt..A Nr 97/8/2020 

Zarzqdu Osiedla KATEDRALNA 
z dnia 20 lutego 2020 r. 

w sprawie wyrai.enia opinii sprzedazy nieruchomosci Mlasta w drodze 
przetargu, potoi.onej w Lodzi przy ul. Kilinskiego 1341 alei PHsudskiego 37 

1\18 podstawie § 5 pkt. 16 lit. b statutu Osiedla Ka1edralna, s1anowiqcego zatqcznik do 
UchwafY nr XCII/1668/1 0 Rady Miejskiej w todzi z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie 
nadania statutu Osie.dlu Katedralna zmienionego Uchwatq Nr XLV1I1/960/12 Rady 
rv1iejskiej Lodzi z dnia 12 wrzesnia 2012 r. oraz na podstawie Uchwaty Nr 18/2/2019• 
Fzady Osiedla Katedralna z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie przekazania cz~sci 
uprawnieri Rady Osiedla Katedralna Zarzqdowi OSledla, Zarzqd OSledla Katedralna 

uchwala, co nast~puje: 

§ 1. Opiniuje pozytywnie wniosek Wydziafu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci 
!.ir·zedu Miasta todzi w sprawie sprzedazy nieruchomosci Miasta w drodze 
rrzetargu 0 powierzchni 950 m" i 816 m 2 

r:.tanowiqcy wtasnosc Gminy, pOfozonej w todzi przy ul. Kilinskiego 1431 alei 
Pilsudskiego 37 
OZI18czonego w obr~bie W~25 ,na dziafee nr 3/3 
oraz ul. Kilinskiego bez numeru 
oznaczonego w obr~bie S~7 ,na dziafce nr 132/8 

• § 2. Uchwala wcho'dzi'w. zycie z dniem podj~cia. 
£! ' 
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UCHWAlA Nr 98/8/2020 
Zarz~du Osiedla KA TEDRALNA 

z dnia 20 lutego 2020 r. 

w sprawie wyrazenia opinii sprzedazy nieruchomosci Miasta w drodze 
przetargu, potoi:onej w Lodzi przy ul. Abramowskiego 36 10k. 1U 

• 

Na podstawie § 5 pkt. 16 lit. b statutu Osiedla Katedralna, stanowie,cego zatqcznik do 
Uchwaty nr XCII/1668/10 Rady Miejskiej w todzi z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie 
nadania statutu Osiedlu Katedralna zmienionego Uchwatq Nr XLV111I960/12 Rady 
Miejskiej todzi z dnia 12 wrzesnia 2012 r. oraz na podstawie Uchwaty Nr 18/2/2019 
Rady Osiedla Katedralna z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie przekazania czt;sci 
uprawnJer'l Rady Osiedla Katedralna Zarzqdowi Osiedla, Zarze,d Osiedla Katedralna 

uchwala, co nast~puje: 

§ 1. Opiniuje pozytywnie wniosek Wydziatu Zbywania i Nabywania Nieruchomosci 
Urz,:?du Miasta todzi w sprawie sprzedaiy nieruchomosci Miasta w drodze• 	 przetargu 0 powierzchni 96,28 m2 
stCOInDWlgCy wtasnosc Gminy, potozonej w todzi przy ul. Abramowskiego 36 10k. 1U 
oznaczonego w obr~bie 5-8 ,na dziatce nr 112/2 

§ 2. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjt;cia . 
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UCHWAlA Nr 99/8/2020 

Zarzctdu Osiedla KATEDRALNA 
z dnia 20 lutego 2020 r. 

\1'.' sprawie wyrazenia opinii sprzedazy nieruchomosci Miasta na rzecz najemcy 
przy ul. Tuwima 30 10k. 1 U 

Na podstawie § 5 pkt. 16 lit. b statutu Osiedla Katedralna, stanowiqcego zatqcznik do 
Uchwaiy nr XCII/1668/10 Rady Miejskiej w todzi z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie 
Iladania 	statutu Osiedlu Katedralna zmienionego UChWafq Nr XLVIII/960/12 Rady 

• 	 Mie!skiej .. todzi z dnia 12 wrzesnia 2012 r. oraz na podstawie Uchwaiy Nr 18/2/2019 
Rady Osiedla Katedralna z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie przekazania cZE;lsci 
Uii,Plwnien Rady Osiedla Katedralna Zarzqdowi Osiedla, Zarzqd Osiedla Katedralna 

uchwala, co nast~puje: 

~ .;. Opmiuje pozytywnie wniosek Zarzqdu Lokall Miejskich, Rejonu ObSfUgi 
iv~;eszkarlc6w w sprawle sprzedazy nieruchomosci Miasta w na rzecz najemcy 
o ~)()wierzchni 67,28 m2 

st~roV'/lqcy wtasnosc Gminy, potozonej w todzi przy ul. Tuwima 30 10k. 1 U 
C::::3czonego w obr~bie 5*6 ,na dziafce nr 173/3 

§ 2. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjE;lcia. 
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