
ZARZ1\DZENIE Nr ~A gO NIII/21 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia 23 c:";'\rt.~ 2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkancami dotycz~cycb propozycji 
podzialu jednostki pomocniczej miasta Lodzi - Osiedla Stoki-Sikawa-Podgorze. 

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038), § 42 ust. 1, 2 i 3 pkt 1 Statutu 
Miasta Lodzi (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z dnia 23 grudnia 2019 r. poz. 7272) 

zarz~dzam, co nast«tpuje: 

§ 1. 1. Zarz'ldzam przeprowadzenie z mieszkancami jednostki pomocniczej Miasta 
Lodzi - Osiedla Stoki-Sikawa-Podgorze konsultacji, zwanych dalej konsultacjami, w terminie 
okreSlonym w ogloszeniu w sprawie przeprowadzenia konsultacji, ktore stanowi za1'lcznik do 
niniejszego zarz'ldzenia. 

2. Przedmiotem konsultacji jest propozycja podzialu jednostki pomocniczej miasta 
Lodzi - Osiedla Stoki-Sikawa-Podgorze na dwie jednostki pomocnicze: Osiedle 
Stoki-Podgorze i Osiedle Sikawa. 

3. Celem konsultacji jest zebranie opinii, uwag i wnioskow mieszkailcow Osiedla 
Stoki-Sikawa-Podgorze na temat podzialu osiedla Stoki-Sikawa-Podgorze i utworzeniu: 
Osiedla Stoki-Podgorze i Osiedla Sikawa. 

§ 2. Wykonanie zarz'ldzenia powierzam Dyrektorowi Biura Aktywnosci Miejskiej 
w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 3. Nadzor nad wykonaniem zarz'ldzenia powlerzam Dyrektorowi Departamentu 
Strategii i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 4. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 

Hanna ZDANOWSKA 



OGLOSZENIE 

Zal'!cznik 
do zarz,!dzenia Nr ~A {lO NIIII21 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia .2 ~ C(tt.~ 2021 r. 

Prezydent Miasta Lodzi 
oglasza przeprowadzenie konsultacji z mieszkancami dotycz~cych 
propozycji podzialu jednostki pomocniczej miasta Lodzi - Osiedla 

Stoki-Sikawa-Podgorze 

§ 1. 1. Oglaszam przeprowadzenie w terminie od dnia 8 wrzesnia 2021 r. do dnia 
18 pazdziemika 2021 r. konsultacji z mieszkailcami jednostki pomocniczej Miasta Lodzi -
Osiedla Stoki-Sikawa-Podg6rze, kt6rych przedmiotem jest propozycja podzialu jednostki 
pomocniczej miasta Lodzi - Osiedla Stoki-Sikawa-Podg6rze na dwie jednostki pomocnicze: 
Osiedle Stoki-Podg6rze i Osiedle Sikawa. 

2. Celem konsultacji jest uzyskanie od mieszkailc6w Osiedla Stoki-Sikawa-Podg6rze 
opinii, uwag i wniosk6w na temat podzialu Osiedla Stoki-Sikawa-Podg6rze i utworzeniu: 
Osiedla Stoki-Podg6rze i Osiedla Sikawa. 

3. Opisy granic Osiedla Stoki-Podg6rze i Osiedla Sikawa oraz mapy pogl,!dowe 
zawarte S,! w zal'!czniku Nr 1 do ogloszenia. 

4. Jako grupy interesariuszy, kt6rych uczestnictwo w konsultacjach jest szczeg6lnie 
poz'!dane z punktu widzenia tematyki konsultacji i interesu publicznego okresla Sly 
mieszkailc6w jednostki pomocniczej Miasta Lodzi - Osiedla Stoki-Sikawa-Podg6rze. 

§ 2. 1. Formularz konsultacyjny bydzie dostypny od dnia 8 wrzesnia 2021 r.: 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi (htlp:llbip.uml.lodz.pl); 
2) na stronie intemetowej Urzydu Miasta Lodzi (www.lodz.pl); 
3) w punkcie informacyjnym w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obslugi 

Mieszkailc6w w Wydziale Zarz,!dzania Kontaktami z Mieszkailcami w Departamencie 
Organizacji Urzydu i Obslugi Mieszkailc6w Urzydu Miasta Lodzi al. Pilsudskiego 100. 

2. Informacje, 0 kt6rych mowa w ust. 1 byd,! r6wniez: 
1) dostypne na tablicach ogloszen Urzydu Miasta Lodzi; 
2) przeslane do jednostki pomocniczej Miasta Lodzi - Osiedla Stoki-Sikawa-Podg6rze. 

§ 3. Konsultacje dotycz'!ce propozycji podzialu jednostki pomocniczej Miasta Lodzi -
Osiedla Stoki-Sikawa-Podg6rze zostan,! przeprowadzone w formach: 
1) protokolowanego publicznego zebrania mieszkanc6w Osiedla Stoki-Sikawa-Podg6rze 

z przedstawicielami Prezydenta Miasta Lodzi i Rady Miejskiej w Lodzi, kt6re odbydzie 
siy w dniu 8 wrzesnia 2021 r. w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 128 przy 
ul. Nowogrodzkiej 6/14 w godzinach 17.00-19.00 z mozliwosci,! takze pol,!czenia 
on-line; 

2) zbierania opinii, uwag i wniosk6w na pismie w tym drog,! elektroniczn,! 
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, kt6rego wz6r stanowi zal'!cznik Nr 2 
do ogloszenia w terminie od dnia 8 wrzesnia 2021 r. do dnia 18 paZdziemika 2021 r. 



§ 4. Wypelnione formularze konsultacyjne nalezy przekazac Przewodnicz'1cemu Rady 
Miejskiej w Lodzi: 
1) drog'1 elektroniczn'1 na adres: biuro.aktywnosci@uml.lodz.pl; 
2) drog'1 korespondencyjn'1 na adres: Kancelaria Urzydu Miasta Lodzi, 90-926 L6dz, 

ul. Piotrkowska 104; 
3) bezposrednio w punkcie informacyjnym w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej 

Obsrugi Mieszkanc6w w Wydziale Zarz'1dzania Kontaktami z Mieszkancami 
w Departamencie Organizacji Urzydu i Obsrugi Mieszkanc6w Urzydu Miasta Lodzi 
al. Pilsudskiego 100. 

§ 5. Nie b«d'1 rozpatrywane uwagi i wnioski: 
1) przekazane w innej formie niz na formularzu konsultacyjnym (za wyj'1tkiem uwag 

i wniosk6w zgloszonych podczas spotkania z mieszkancami); 
2) zlozone na formularzu konsultacyjnym z dat'1 wplywu przed dniem 8 wrzesnia 2021 r. 

alba po dniu 18 pazdziernika 2021 r. 



Opis granie Osiedla Sikawa 

Graniea Osiedla przebiega: 

Zal~eznik Nr 1 
do ogloszenia 

ul. Brzezinsk~ - nurnery nieparzyste (od ul. Kierpeowej do ul. Giewont), 
ul. Giewont - numery nieparzyste (od ul. Brzezinskiej do ul. Czeeha), 
ul. Czeeha (od ul. Giewont do ul. S~deekiej) 
na zaeh6d wzdluz przedluzenia uliey Czeeha do wysokosei przedluzenia uliey 
Chmurnej 
na poludnie przedluzeniem uliey Chmurnej do uliey Telefonieznej 
ul. Telefoniezn~ do tor6w PKP trasy L6dz-Widzew - Zgierz, 
wzdluz tor6w PKP trasy L6dz-Widzew - Zgierz (od ul. Telefonieznej do 
ul. Strykowskiej), 
ul. Strykowsk~ - numery nieparzyste ( od tor6w PKP trasy L6dz-Widzew - Zgierz do 
ul. J arowej), 
ul. Jarow~ - wszystkie numery (od ul. Strykowskiej do rzeki L6dki), 
wzdluz rzeki L6dki(od ul. Jarowej do ul. Kierpeowej), 
ul. Kierpeow~ - wszystkie nurnery (od rzeki L6lli do ul. Brzezinskiej) 



Opis granic Osiedla Stoki-Podg6rze 

Granica Osiedla przebiega: 
- ul. Czecha (od ul. Giewont do ul. S,!deckiej) 

na zach6d wzdluz przedluzenia ulicy Czecha do wysokosci przedluzenia ulicy 
Chmumej 
na poludnie przedluzeniem ulicy Chmumej do ulicy Telefonicznej 
ul. Telefoniczn,! (od ul. Chmumej do granicy dawnej Delegatury UML) 
wzdluz granicy dawnej Delegatury UML przebiegaj,!cej ul. Telefoniczn,! do 
ul. Malachowskiego, 
granic,! pomiydzy parkami Roberta Baden - Powella, Naczelnego Skauta Swiata a 
Parkiem 
3 Maja do poludniowej granicy park6w 
wzdluz przedluzenia ulicy 16zefa oraz wzdluz ulicy Smolarka i poludniowej granicy 
parku Roberta Baden - Powella, Naczelnego Skauta Swiata (od ulicy Widzewskiej) 
wzdluz ulicy Wagonowej (od ulicy Widzewskiej do tor6w PKP trasy trasy L6dz
Fabryczna - Koluszki) 
wzdluz tor6w PKP trasy L6dz-Fabryczna - Koluszki (od stacji PKP L6dz-Widzew) 
wzdluz tor6w PKP trasy L6dz-Widzew - Zgierz (od stacji PKP L6dz-Widzew do 
ulicy Pomorskiej), 
ul. Pomorsk,! (od ulicy Lawinowej do ulicy Amiki) 
ul. Arniki ( od ul. Pomorskiej do ul. Hymej) 
ul. Hym,! - numery nieparzyste (od ul. Arniki do Dybowskiego), 
ul. D«bowskiego- numery parzyste (od ul. Hymej do ul. Rysy), 
ul. Rysy - numery nieparzyste (od ul. Dybowskiego do ul. Krokiew), 
ul. Krokiew (od ul. Rysy do ul. Giewont) 
ul. Giewont - numer nieparzyste (od ul. Krokiew do ul. __ Czecha) 

l-\enrykO'NSk9 ;g 



Formularz 

Zal~cznik Nr 2 
do ogloszenia 

konsultacji spolecznych z mieszkailcami Osiedla Stoki-Sikawa-Podgorze dotycz~cych 
propozycji podzialu jednostki pomocniczej miasta Lodzi - Osiedla 

Stoki-Sikawa-Podgorze 

1. Jaka jest PaniIPana opinia dotycz~ca podzialu Osiedla Stoki-Sikawa-Podgorze na dwa 
odr~bne Osiedla: Osiedle Stoki - Podgorze i Osiedle Sikawa. * 

o Jestem za podzialem Osiedla Stoki-Sikawa-Podg6rze na: Osiedle Stoki - Podg6rze 
i Osiedle Sikawa. 

o Jestem przeciw podzialowi Osiedla Stoki-Sikawa-Podg6rze na: Osiedle Stoki - Podg6rze 
i Osiedle Sikawa. 

o Nie mam zdania 

2. Uwagi i wnioski dotycz~ce przedmiotu konsultacji: 

*Prosz~ 0 postawienie znaku "x" w kratce po lewej stronie wybranej odpowiedzi (postawienie znaku "x" 
przy dw6ch lub wiycej kratkach tub nie postawienie znaku "x" w tadnej kratce powoduje niewatnosc opinii). 


