
Protokół Nr 17/11 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi 

odbytego 14 kwietnia 2011 r. w godzinach 800 – 850   

i 15 kwietnia 2011 r. w godzinach 1030 – 1220 
 

 
 
W posiedzeniu Kolegium w dniu 14 kwietnia 2011 r. udział wzięli: 
   
1. Hanna Zdanowska  –  Prezydent Miasta 
2. Marek Cieślak  –  Pierwszy Wiceprezydent Miasta 
3. Krzysztof Piątkowski     –  Wiceprezydent Miasta 
4. Krzysztof Mączkowski         –  Skarbnik Miasta  
5. Michał Chmielewski        –  p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 
6. Wojciech Barczyński                                    –  radca prawny  
7. Małgorzata Wojtczak        –  Dyrektor Wydziału Budżetu 
8. Elżbieta Twardowska        –  Dyrektor Biura Kontroli i Skarg  
9. Katarzyna Korowczyk        –  p.o. Dyrektora Wydziału Organizacyjnego  
 
 
Ponadto w posiedzeniu wzięły udział inne osoby wyszczególnione w dalszej części protokołu. 
 
 
Posiedzeniu przewodniczyli: Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta (w godz. 800 – 835), 
Marek Cieślak – Pierwszy Wiceprezydent Miasta (w godz. 835 – 850).  
 
 
 
 
Porządek dzienny posiedzenia: 
 
1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie: 
 

1/ ustalenia zasad częściowej odpłatności za przejmowane sieci wodociągowe i sieci 
kanalizacyjne sanitarne od osób, które wybudowały je z własnych środków oraz 
powierzenia Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej Spółce z o.o. wykonywania 
zadania własnego Miasta Łodzi z zakresu przejmowania sieci wodociągowych 
i sieci kanalizacyjnych sanitarnych od osób, które wybudowały je z własnych 
środków. 

 
 

2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 
1/ przeznaczenia do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy  
ul. Lotniczej 15 oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
2/ przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym, udziału Miasta Łodzi we 

współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy  
Nawrot 57 na rzecz jej współwłaściciela oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
3/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy  



 2

al. Księdza Biskupa Władysława Bandurskiego 7, oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków jako działki nr 55/12 i 55/13, w obrębie P-16; 

 
4/ zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok. 
 
 

3. Informacja dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Stanisława Przybyszewskiego, 
Kruczej, Zarzewskiej, Łomżyńskiej, gen. Jarosława Dąbrowskiego, Rzgowskiej, 
Bednarskiej, Wólczańskiej, Sieradzkiej i Piotrkowskiej oraz placu Reymonta. 

 
 

 
 

      Ad. 1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ustalenia zasad częściowej 
odpłatności za przejmowane sieci wodociągowe i sieci kanalizacyjne sanitarne od 
osób, które wybudowały je z własnych środków oraz powierzenia Łódzkiej 
Spółce Infrastrukturalnej Spółce z o.o. wykonywania zadania własnego Miasta 
Łodzi z zakresu przejmowania sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych 
sanitarnych od osób, które wybudowały je z własnych środków przedstawiła z-ca 
dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Małgorzata Gajecka. 
 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska nie zaakceptowała projektu uchwały i poleciła jej ponowne 
przygotowanie z uwzględnieniem uwag zgłoszonych podczas posiedzenia Kolegium, 
dotyczących formalno-prawnych aspektów powierzenia Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej  
Sp. z o.o. wykonywania zadania własnego Miasta Łodzi z zakresu przejmowania sieci 
wodociągowych i sieci kanalizacyjnych sanitarnych od osób, które wybudowały je 
z własnych środków.   
 

 
 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 
–  p.o. dyrektora Wydziału Gospodarowania Majątkiem Agnieszka Graszka 

sprawach: 
 

1/ przeznaczenia do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy  
ul. Lotniczej 15 oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
2/ przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym, udziału Miasta Łodzi we 

współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy  
Nawrot 57 na rzecz jej współwłaściciela oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
–  z-ca dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Joanna Bąk 

sprawie: 
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3/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy  
al. Księdza Biskupa Władysława Bandurskiego 7, oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków jako działki nr 55/12 i 55/13, w obrębie P-16; 

 
 
  –  dyr. Wydziału Budżetu Małgorzata Wojtczak w sprawie: 

 
4/ zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok. 
 
 

 
Po przeanalizowaniu projektu zarządzenia, Kolegium postanowiło zarekomendować je 
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu, z wyjątkiem projektów przedstawionych w ppkt. 
2.1 i 2.2. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.1 Pani Prezydent poleciła – w celu 
łącznego przygotowania do sprzedaży działek nr 34 i 35 – sprawdzenie możliwości 
dokonania zamiany lokalu, zajmowanego obecnie przez najemcę nieruchomości położonej 
na działce nr 34 na inną nieruchomość należącą do Miasta. Ponadto poleciła, aby Wydział 
Budynków i Lokali przedstawił informację na temat stanu technicznego tej nieruchomości 
oraz ewentualnego zadłużenia jej najemcy wobec Miasta. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.2 Pani Prezydent poleciła wyjaśnienie 
wątpliwości powstałych w toku dyskusji i ponowne przedstawienie projektu w drugim dniu 
Kolegium, tj. 15 kwietnia br.  
 

 
 

Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 2 – 5 do protokołu. 
 
 
 

Ad. 3. Informację dotyczącą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Stanisława 
Przybyszewskiego, Kruczej, Zarzewskiej, Łomżyńskiej, gen. Jarosława 
Dąbrowskiego, Rzgowskiej, Bednarskiej, Wólczańskiej, Sieradzkiej 
i Piotrkowskiej oraz placu Reymonta przedstawił dyrektor Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej Krzysztof Bednarek. 

 
 

 
Pierwszy Wiceprezydent Miasta Marek Cieślak przyjął Informację i polecił przedstawienie 
opinii odnośnie zalet i wad nowej procedury, zastosowanej przez Miejską Pracownię 
Urbanistyczną przy opracowywaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 

 
 
 Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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W posiedzeniu Kolegium w dniu 15 kwietnia 2011 r. udział wzięli: 
   
1. Hanna Zdanowska  –  Prezydent Miasta 
2. Marek Cieślak  –  Pierwszy Wiceprezydent Miasta 
3. Agnieszka Nowak     –  Wiceprezydent Miasta 
4. Krzysztof Mączkowski         –  Skarbnik Miasta  
5. Michał Chmielewski        –  p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 
6. Halszka Karolewska        –  Rzecznik Prasowy 
7. Jacek Turczak                                     –  Dyrektor Biura Prawnego  
8. Małgorzata Wojtczak        –  Dyrektor Wydziału Budżetu 
9. Elżbieta Twardowska        –  Dyrektor Biura Kontroli i Skarg  
10. Katarzyna Korowczyk        –  p.o. Dyrektora Wydziału Organizacyjnego  
 
 
Ponadto w posiedzeniu wzięły udział inne osoby wyszczególnione w dalszej części protokołu. 
 
 
Posiedzeniu przewodniczyła Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta.  
 
 
 
 
Porządek dzienny posiedzenia: 
 
1.      Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/ przeznaczenia  do  oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, części 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Wygodnej 1/3/5 na okres do 3 lat 
oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
2/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 

nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Inowrocławskiej 70 i Bobowej 2 
na okres do trzech lat oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 
3/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze przetargu nieograniczonego, 

części nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Telefonicznej bez numeru na 
okres do trzech lat oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
4/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości 

położonych w Łodzi przy ulicach: Podbiałowej 2, Podbiałowej 4, Rumiankowej 
bez numeru, Municypalnej 20 i al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 98 na okres do 
trzech lat oraz ogłoszenia ich wykazu. 

 
 

2. Informacja dot. konieczności wskazania pełnomocnika ds. przygotowania 
projektu „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna”. 

 
 
3.  Informacja w sprawie budowy parkingu podziemnego przy al. Schillera. 
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4. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 
1/ przeznaczenia do zbycia w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, udziału 

Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi 
przy ulicy Pszczelnej 56/56a oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
2/ przeznaczenia do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, 

nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej 
w Łodzi przy ulicy Partyzantów 12 oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
3/ przeznaczenia do zbycia w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, udziału 

Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi 
przy ulicy Pustej 18 oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
4/ przeznaczenia do zbycia w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, udziału 

Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi 
przy ulicy Franciszkańskiej 115 oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
5/ przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym, udziału Miasta Łodzi we 

współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy  
Nawrot 57 na rzecz jej współwłaściciela oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
6/ przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, usytuowanych 

w budynkach położonych w Łodzi przy ulicach: Demokratycznej 54, Wygodnej 
13/15 i Prezydenta Gabriela Narutowicza 39, stanowiących własność Miasta 
Łodzi, wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 
7/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu samodzielnych lokali 

mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łodzi, usytuowanych w budynkach 
położonych w Łodzi przy ulicach Andrzeja Struga 40, Stefana Jaracza 5 i Henryka 
Sienkiewicza 37, wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz 
ogłoszenia jej wykazu; 

 
8/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu samodzielnego lokalu 

mieszkalnego nr 8a, stanowiącego własność Miasta Łodzi, usytuowanego 
w budynku położonym w Łodzi przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 19, wraz 
z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia jego wykazu; 

 
9/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu samodzielnego lokalu 

mieszkalnego nr 3, usytuowanego w budynku położonym w Łodzi przy ulicy 
Solnej 7, stanowiącego własność Miasta Łodzi, wraz z udziałem w prawie 
własności gruntu oraz ogłoszenia jego wykazu; 

 
10/ przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu nieruchomości lokalowej nr 3/4, 

stanowiącej własność Miasta Łodzi, usytuowanej w budynku położonym w Łodzi 
przy ul. Sanockiej 16 oraz ogłoszenia jej wykazu. 

 
 

5. Informacja dotycząca nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 114, której elewacje 
północne (od strony al. L. Schillera) są w niezadowalającym stanie technicznym. 
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6. Informacja w sprawie nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Kilińskiego 
143 i Orlej 20 w związku z wnioskami firmy Cegal Spółka jawna. 

 
 
7. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie zapewnienia dojścia i dojazdu do 

nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Tuwima 22/26. 
 
 
Ad. 1. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawił: 
 
–  p.o. z-cy dyrektora Wydziału Gospodarowania Majątkiem Marek Jóźwiak 

w sprawach: 
 

1/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, części 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Wygodnej 1/3/5 na okres do 3 lat 
oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
2/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, części 

nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Inowrocławskiej 70 i Bobowej 2 
na okres do trzech lat oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 
3/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze przetargu nieograniczonego, 

części nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Telefonicznej bez numeru na 
okres do trzech lat oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
4/ przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w  drodze bezprzetargowej, nieruchomości 

położonych w Łodzi przy ulicach: Podbiałowej 2, Podbiałowej 4, Rumiankowej 
bez numeru, Municypalnej 20 i al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 98 na okres do 
trzech lat oraz ogłoszenia ich wykazu. 

 

Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń, Kolegium postanowiło zarekomendować 
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu projekt przedstawiony w ppkt. 1.2. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.1 Pani Prezydent nie wyraziła zgody na 
oddanie w dzierżawę części nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę nowych 
garaży. Poleciła nie zawierać ponownych umów dzierżaw garaży dotychczas 
postawionych na terenie tej nieruchomości, a po ich wygaśnięciu – przygotowanie tej 
nieruchomość do sprzedaży. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.2 Pani Prezydent poleciła wydzierżawić 
części nieruchomości na okres jednego roku. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.3 Pani Prezydent poleciła 
przedstawienie na następnym Kolegium informacji na temat możliwości dokonania 
podziału nieruchomości, obecnego stanu zagospodarowania wokół niej oraz planów jej 
zagospodarowania wynikających ze Studium zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego ten obszar.  
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 1.4 Pani Prezydent poleciła zmienić 
projekt w taki sposób, aby wyłączyć z zamiaru oddania w dzierżawę nieruchomości 
położonych przy ulicach: Podbiałowej 2, Podbiałowej 4 oraz Rumiankowej bez numeru, 
przygotować te nieruchomości do sprzedaży, a na najbliższym posiedzeniu Kolegium 
przedstawić stanowisko Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w tej sprawie. 
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Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 7 – 10 do protokołu. 
 
 

Ad. 2. Informację dot. konieczności wskazania pełnomocnika ds. przygotowania 
projektu „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna” przedstawili z-ca 
dyr. Biura ds. Inwestycji Edyta Kowalska, dyr. Zarządu Dróg i Transportu 
Krzysztof Pacholski oraz ekspert Instytucji Kultury EC 1-Łódź Miasto Kultury 
Grzegorz Słodki. 

 
 

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła Informację i poleciła dyrektorowi Zarządu Dróg 
i Transportu zorganizowanie w terminie do dnia 19 kwietnia spotkania z udziałem 
wiceprezydentów: Marka Cieślaka i Pawła Paczkowskiego, Skarbnika i Sekretarza 
Miasta, dyrektor Wydziału Organizacyjnego oraz innych osób wskazanych przez Zarząd 
Dróg i Transportu, na którym przedstawi projekt nowej struktury organizacyjnej tej 
jednostki, uwzględniającej przejęte zadania. 
Pani Prezydent zaakceptowała kandydaturę Agnieszki Szymańskiej – specjalisty 
w Wydziale Funduszy Zewnętrznych Zarządu Dróg i Transportu na pełnomocnika 
ds. przygotowania projektu „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna”. 

 
Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 
 
 
Ad. 3.  Informację w sprawie budowy parkingu podziemnego przy al. Schillera 

przedstawiła p.o. dyr. Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora 
Agnieszka Sińska oraz p.o. z-cy dyr. Wydziału Budynków i Lokali Małgorzata 
Milewska. 
 

 

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła Informację i poleciła dyrektorowi Wydziału 
Budynków i Lokali przygotowanie na następne posiedzenie Kolegium pełnej informacji 
na temat sposobu korzystania z parkingu podziemnego przy al. Schillera w przypadku 
wybudowania go z wykorzystaniem środków unijnych. 
 

 
Informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 
 

Ad. 4. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 
–  p.o. dyrektora Wydziału Gospodarowania Majątkiem Agnieszka Graszka 

w sprawach: 
 

1/ przeznaczenia do zbycia w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, udziału 
Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi 
przy ulicy Pszczelnej 56/56a oraz ogłoszenia jej wykazu; 
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2/ przeznaczenia do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, 

nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej 
w Łodzi przy ulicy Partyzantów 12 oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
3/ przeznaczenia do zbycia w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, udziału 

Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi 
przy ulicy Pustej 18 oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
4/ przeznaczenia do zbycia w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, udziału 

Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi 
przy ulicy Franciszkańskiej 115 oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
5/ przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym, udziału Miasta Łodzi we 

współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy  
Nawrot 57 na rzecz jej współwłaściciela oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
 
–  z-ca dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Liliana 

Walentkiewicz-Gustowska w sprawie: 
 

6/ przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, usytuowanych 
w budynkach położonych w Łodzi przy ulicach: Demokratycznej 54, Wygodnej 
13/15 i Prezydenta Gabriela Narutowicza 39, stanowiących własność Miasta 
Łodzi, wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia ich wykazu; 

 
–  dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Wojciech Dyakowski 

w sprawach: 
 
7/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu samodzielnych lokali 

mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łodzi, usytuowanych w budynkach 
położonych w Łodzi przy ulicach Andrzeja Struga 40, Stefana Jaracza 5 i Henryka 
Sienkiewicza 37, wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz 
ogłoszenia jej wykazu; 

 
8/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu samodzielnego lokalu 

mieszkalnego nr 8a, stanowiącego własność Miasta Łodzi, usytuowanego 
w budynku położonym w Łodzi przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 19, wraz 
z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia jego wykazu; 

 
9/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu samodzielnego lokalu 

mieszkalnego nr 3, usytuowanego w budynku położonym w Łodzi przy ulicy 
Solnej 7, stanowiącego własność Miasta Łodzi, wraz z udziałem w prawie 
własności gruntu oraz ogłoszenia jego wykazu; 

 
10/ przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu nieruchomości lokalowej nr 3/4, 

stanowiącej własność Miasta Łodzi, usytuowanej w budynku położonym w Łodzi 
przy ul. Sanockiej 16 oraz ogłoszenia jej wykazu. 
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Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń, Kolegium postanowiło zarekomendować je 
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 4.6 Pani Prezydent poleciła 
przedstawienie, we współpracy z Wydziałem Budynków i Lokali, informacji na temat  
struktury własności w nieruchomościach zlokalizowanych przy ul. Narutowicza na 
odcinku od ul. POW do ul. Knychalskiego. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 4.9 poleciła przedstawić wyjaśnienie 
dotyczące osób winnych zaniedbania polegającego na dopuszczeniu do nieusunięcia 
przez wykonawcę w ramach gwarancji lub rękojmi wady budowlanej lokalu nr 3 
znajdującego się w zrewitalizowanym budynku położonym przy ul. Solnej 7. 
 

 
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 13 – 22 do protokołu. 

 
 
Ad. 5. Informację dotycząca nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 114, której elewacje 

północne (od strony al. L. Schillera) są w niezadowalającym stanie technicznym 
przedstawiła p.o. z-cy dyr. Wydziału Budynków i Lokali Małgorzata Milewska. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła Informację i poleciła przedstawić wyjaśnienie 
w sprawie wydania zezwolenia na wywieszenie reklamy wielkoformatowej na ścianie tej 
nieruchomości. 
 

 
Informacja stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 
 
Ad. 6. Informację w sprawie nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Kilińskiego 

143 i Orlej 20 w związku z wnioskami firmy Cegal Spółka jawna przedstawili dyr. 
Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Wojciech Dyakowski, p.o. z-cy 
dyr. Wydziału Gospodarowania Majątkiem Elżbieta Filipiak oraz p.o. z-cy dyr. 
Wydziału Budynków i Lokali Małgorzata Milewska. 

 

Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła Informację i poleciła przedstawienie na następnym 
posiedzeniu Kolegium wyjaśnień dotyczących planowanego przebiegu ulicy Kilińskiego, 
liczby lokatorów zajmujących mieszkania komunalne bądź socjalne w budynkach przy 
ul. Orlej 20 i ul. Kilińskiego 143 oraz terminowości dokonywanych przez nich wpłat  
czynszu. Pani Prezydent poleciła ponadto zweryfikować informację administratora 
nieruchomości położonej przy ul. Orlej 20 na temat liczby lokatorów i w przypadku 
stwierdzenia nienależytego wykonywania obowiązków wyciągnąć wobec niego 
konsekwencje służbowe. Pani Prezydent poleciła także sprawdzenie, czy budynek 
położony na rogu ulic Kilińskiego i Piłsudskiego ma charakter budynku wpisanego do 
gminnej ewidencji zabytków lub do rejestru zabytków. 
 

 
Informacja stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
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Ad. 7. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie zapewnienia dojścia i dojazdu do 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Tuwima 22/26 przedstawiła z-ca dyr. 
Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Joanna Bąk. 

 

Prezydent Hanna Zdanowska poleciła przedstawienie na następnym posiedzeniu 
Kolegium wspólnego stanowiska Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji, 
Wydziału Gospodarowania Majątkiem, Zarządu Dróg i Transportu oraz Miejskiej 
Pracowni Urbanistycznej w sprawie sprzedaży działek o numerach 188/12 i 188/13, 
położonych przy ulicy Tuwima 22/26. 
 

 
Wniosek stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 
 
 
 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 

 
 

Posiedzeniu przewodniczyli: 
 
 

 
 

Hanna ZDANOWSKA 
Prezydent Miasta 

 
 
 
 
 

 
Marek CIEŚLAK 

Pierwszy Wiceprezydent Miasta 
 
 
 
 
 
 
 


