
  Protokół Nr 76/17 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi 

odbytego 27 marca 2017 r. 
w godzinach: 810 – 840     

 

W posiedzeniu udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska    –  Prezydent Miasta  
2. Wojciech Rosicki     –  Wiceprezydent Miasta 
3. Barbara Mrozowska-Nieradko   –  Sekretarz Miasta 
4. Ireneusz Wosik       –  Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli 
5. Agnieszka Dyśko      –  p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 
6. Anna Czekała        –  Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu 
7. Elżbieta Staszyńska    –  Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego 
8. Witold Fontner         –  Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjno- 

                                                                    Administracyjnego 
  
Ponadto w posiedzeniu wzięły udział inne osoby wyszczególnione w dalszej części protokołu. 
 
Posiedzeniu przewodniczyła: Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta. 
 
Porządek dzienny posiedzenia: 
 
1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawach: 
 
 1/ uznania za niezasadne wezwania p. … do usunięcia naruszenia prawa dokonanego 

uchwałą Nr XXXIX/782/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 września 2008 r.  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części obszaru miasta Łodzi położonego w rejonie: ul. Maratońska, tory PKP, 
północna granica miasta, granica Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„Nowy Józefów-Srebrna”; 

 
 2/ uznania za niezasadne wezwania p. … do usunięcia naruszenia prawa dokonanego 

uchwałą Nr V/87/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
obszaru miasta Łodzi położonej na terenie osiedla Złotno w rejonie ulicy Stare 
Złotno; 

 
 3/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta 

Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji. 
 
2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 
Łodzi położonej w rejonie ulic: Piotrkowskiej, Czerwonej, Wólczańskiej, 
Radwańskiej, Brzeźnej, Edwarda Abramowskiego, Jana Kilińskiego, Tylnej, 
Henryka Sienkiewicza i ks. bp. Wincentego Tymienieckiego; 

 
 2/ rozpatrzenia uwagi złożonej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 
Łodzi położonej w rejonie alei: Tadeusza Kościuszki i Adama Mickiewicza oraz 
ulic: Andrzeja Struga i Piotrkowskiej; 
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 3/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 
Łodzi położonej w rejonie alei Róż oraz ulic: Łagiewnickiej, Julianowskiej, 
Zgierskiej, dr. Władysława Biegańskiego, Krzewowej, Pogodnej, Zdrojowej  
i Przyrodniczej. 

 
Ad. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili:  

 
– dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Robert Warsza w sprawach: 
 
 1/ uznania za niezasadne wezwania p. … do usunięcia naruszenia prawa dokonanego 

uchwałą Nr XXXIX/782/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 września 2008 r.  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części obszaru miasta Łodzi położonego w rejonie: ul. Maratońska, tory PKP, 
północna granica miasta, granica Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„Nowy Józefów-Srebrna”; 

 
 2/ uznania za niezasadne wezwania p. … do usunięcia naruszenia prawa dokonanego 

uchwałą Nr V/87/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
obszaru miasta Łodzi położonej na terenie osiedla Złotno w rejonie ulicy Stare 
Złotno; 

 
– z-ca dyr. Biura ds. Rewitalizacji Agnieszka Kowalewska-Wójcik w sprawie: 
 
 3/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta 

Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji. 
 
 
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 
obrady Rady Miejskiej. 
 

  
 Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1 - 3 do protokołu. 
 
Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawił: 
 
– dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Robert Warsza w sprawach: 
 

1/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 
Łodzi położonej w rejonie ulic: Piotrkowskiej, Czerwonej, Wólczańskiej, 
Radwańskiej, Brzeźnej, Edwarda Abramowskiego, Jana Kilińskiego, Tylnej, 
Henryka Sienkiewicza i ks. bp. Wincentego Tymienieckiego; 

 
 2/ rozpatrzenia uwagi złożonej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 
Łodzi położonej w rejonie alei: Tadeusza Kościuszki i Adama Mickiewicza oraz 
ulic: Andrzeja Struga i Piotrkowskiej; 

 
 3/ rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 
Łodzi położonej w rejonie alei Róż oraz ulic: Łagiewnickiej, Julianowskiej, 
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Zgierskiej, dr. Władysława Biegańskiego, Krzewowej, Pogodnej, Zdrojowej  
i Przyrodniczej. 

 
 
Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je 
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu. 
 

  
 Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 4 - 6 do protokołu. 
 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 
 
 
 

   Posiedzeniu przewodniczyła 
 

 
 
                  Hanna ZDANOWSKA 
               Prezydent Miasta 
 
 
 
 


