
Protokół Nr 113/13 
posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, 

które odbyło się 18 czerwca 2013 r. w godzinach 910 – 1125 

i 20 czerwca 2013 r. w godzinach 800 – 945 
 
W posiedzeniu Kolegium w dniu 18 czerwca 2013 r. udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta 
2. Radosław Stępień - Wiceprezydent Miasta 
3. Agnieszka Nowak - Wiceprezydent Miasta 
4. Barbara Mrozowska-Nieradko - Sekretarz Miasta 
5. Krzysztof Mączkowski - Skarbnik Miasta 
6. Andrzej Pirek - Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Lokali 
7. Luiza Staszczak-Gąsiorek - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych 
8. Agnieszka Sińska-Głowacka - p.o. Dyrektora Departamentu Architektury i Rozwoju 
9. Anisa Wykin - p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarowania 

Majątkiem 
10. Michał Chmielewski - p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 
11. Marcin Górski - Dyrektor Biura Prawnego 
12. Małgorzata Wojtczak - Dyrektor Wydziału Budżetu 
13. Katarzyna Korowczyk - Dyrektor Wydziału Organizacyjnego 
14. Ireneusz Wosik - Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli 
 

 
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/  aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi; 

 
2/  przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”. 
 
 

2.  Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach: 
 

1/  przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości 
położonej w Łodzi przy ul. Bobowej 1 na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
2/  nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej  

w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 47/Zielonej 2A; 
 
3/  zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, na wyodrębnione 

nieruchomości lokalowe stanowiące własność osoby fizycznej, prowadzącej 
działalność gospodarczą pod firmą „Inter-Markt”; 



 2

 
4/ zamiany nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łodzi, na nieruchomości, 

stanowiące własność osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą pod 
firmą „CEM-MIX”; 

 
5/ przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność 

Miasta Łodzi, na rzecz dotychczasowych współużytkowników wieczystych – 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Południe” i osób fizycznych oraz ogłoszenia 
ich wykazu – wykaz nr 4; 

 
6/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy  
28 Pułku Strzelców Kaniowskich bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów  
i budynków jako działki o numerach 257/18 i 257/19, w obrębie P-9; 

 
7/ zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok; 
 
8/ zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok; 
 
9/ zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok; 
 
10/ zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok; 
 
11/ określenia regulaminu wydawania i użytkowania oraz wzoru Łódzkiej Karty Dużej 

Rodziny; 
 
12/ zwolnienia rodzin wielodzietnych z opłat za korzystanie z pływalni przy szkołach 

prowadzonych przez Miasto Łódź w ramach programu działań na rzecz rodzin 
wielodzietnych pod nazwą „Łódzka Karta Dużej Rodziny”; 

 
13/ zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów  

i urządzeń sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na terenie Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Łodzi. 

 
 
3.  Informacja w sprawie obiektów handlowych w pasie drogowym. 
 
4. Informacja w sprawie al. Piłsudskiego 22. 
 
5. Informacja w sprawie uruchomienia monitoringu na ulicy Piotrkowskiej. 
 
6. Informacja w sprawie nieruchomości położonej w Łodzi przy Piotrkowskiej 8. 
 
7. Informacja dotycząca realizacji 3 umów na wykonanie wycen nieruchomości (lokale 

użytkowe, ograniczone prawa rzeczowe, nabycie nieruchomości) zawartych  
z wykonawcą MGGP S.A. 

 
8. Informacja w sprawie wezwania Pani Izabeli Raczmańskiej do zwrotu bonifikaty 

udzielonej przez Miasto Łódź przy sprzedaży lokalu oznaczonego numerem 5, 
usytuowanego w budynku położonym w Łodzi, przy ul. Gołębiej 10. 
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9. Informacja dotycząca ustanawiania służebności przesyłu na gruntach spółdzielni 

mieszkaniowych, na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. 
  
10. Informacja w sprawie toczących się przed Wojewodą Łódzkim postępowań  

w przedmiocie ustalenia i wypłaty odszkodowań za objęte decyzją Wojewody 
Łódzkiego Nr 351/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, polegającej na budowie „Trasy Górna”, w ciągu drogi krajowej wraz  
z infrastrukturą  nieruchomości, przejęte na podstawie ww. decyzji na własność 
Skarbu Państwa. 

 
11. Notatka z kontroli doraźnej przeprowadzonej w firmie P.H.U „SOL-POL” 

Prawidłowość zawartej umowy najmu nr 66412/AN/2007 na lokal użytkowy usytuowany 
w pawilonie handlowo-usługowym przy ul. Czarnieckiego 4, pomiędzy AN Łódź-Bałuty 
„Bałuty Stare II”, a firmą PHU „SOL-POL” – Andrzej Solecki. 
 

12. Informacja dotycząca sprawy zbycia nieruchomości przy ul. Czarnieckiego 4 
zabudowanej pawilonem handlowo-usługowym, znajdującym się na terenie 
planowanym do zbycia – obręb B-49, działki: 554//25, 19, 23, 21, 20, 9, 15; 535//59, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72; 549/19, 20.   

 
13. Sprawy różne. 
 
 
Ad. 1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi przedstawili: 
 
- dyr. Biura Architekta Miasta Marek Janiak, dyr. Miejskiej Pracowni 

Urbanistycznej Robert Warsza oraz p.o. kier. w Biurze Architekta Miasta 
Magdalena Wiśniewska w sprawie: 

 
1/  aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi; 
 

- dyr. Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Robert Warsza oraz dyr. Biura Architekta 
Miasta Marek Janiak w sprawie: 
 
2/  przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”; 
 
 

 
Prezydent Hanna Zdanowska zaakceptowała projekty uchwał i poleciła skierować je pod 
obrady Rady Miejskiej.  
 

 
Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1-2 do protokołu. 
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Ad. 2. Projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi przedstawili: 
 
 
- p.o. z-cy dyr. Wydziału Majątku Miasta Adam Chmielewski w sprawie: 
 

1/  przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości 
położonej w Łodzi przy ul. Bobowej 1 na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jej wykazu; 

 
- p.o. dyr. Wydziału Praw do Nieruchomości Izabela Dobrzańska-Śmigielska  

oraz p.o. dyr. Wydziału Majątku Miasta Agnieszka Graszka w sprawie: 
 

2/  nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej  
w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 47/Zielonej 2A; 

 
- p.o. dyr. Wydziału Praw do Nieruchomości Izabela Dobrzańska-Śmigielska  

oraz z-ca dyr. Wydziału Budynków i Lokali Andrzej Chojnacki w sprawie: 
 
 

3/  zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, na wyodrębnione 
nieruchomości lokalowe stanowiące własność osoby fizycznej, prowadzącej 
działalność gospodarczą pod firmą „Inter-Markt”; 

 
- p.o. dyr. Wydziału Praw do Nieruchomości Izabela Dobrzańska-Śmigielska  

w sprawie: 
 
4/ zamiany nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łodzi, na nieruchomości, 

stanowiące własność osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą pod 
firmą „CEM-MIX”; 

 
- z-ca dyr. Wydziału Praw do Nieruchomości Liliana Walentkiewicz-Gustowska  

w sprawie: 
 
5/ przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność 

Miasta Łodzi, na rzecz dotychczasowych współużytkowników wieczystych – 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Południe” i osób fizycznych oraz ogłoszenia 
ich wykazu – wykaz nr 4; 

 
- p.o. z-cy dyr. Wydziału Praw do Nieruchomości Joanna Bąk w sprawie: 

 
6/ obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy  
28 Pułku Strzelców Kaniowskich bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów  
i budynków jako działki o numerach 257/18 i 257/19, w obrębie P-9; 

 
- dyr. Wydziału Budżetu Małgorzata Wojtczak sprawach: 

 
7/ zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok; 
 
8/ zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok; 
 
9/ zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok; 
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10/ zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok; 
 

- p.o. dyr. Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agata Tylipska w sprawie: 
 

11/ określenia regulaminu wydawania i użytkowania oraz wzoru Łódzkiej Karty Dużej 
Rodziny. 

 
Odnośnie do projektów wpisanych do Porządku pod numerami 2.12-2.13 Pani Prezydent 
podjęła decyzję o ich nierozpatrywaniu i poleciła Dyrektorowi Biura Prawnego 
przeanalizowanie ich pod względem merytorycznym oraz formalno-prawnym. 

           
 
Po przeanalizowaniu projektów zarządzeń Kolegium postanowiło zarekomendować je 
Prezydent Hannie Zdanowskiej do podpisu, z wyjątkiem projektów przedstawionych  
w ppkt. 2.3. i 2.11.  
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.3 Pani Prezydent nie wyraziła zgody na 
zamianę i zwróciła uwagę, że cena mieszkań przedstawionych przez osobę prowadzącą 
działalność pod firmą „Inter-Markt” do zamiany z Miastem jest zawyżona w stosunku do 
średniej ceny podobnych lokali dostępnych na rynku nieruchomości. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.11 Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi 
Biura Prawnego przeanalizowanie projektu pod względem merytorycznym oraz formalno-
prawnym.  
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.1 Pani Prezydent poleciła: 
–  wiceprezydentowi  Radosławowi Stępniowi – ustalenie do dnia 25 czerwca br., czy plany 

przedłużenia al. Unii Lubelskiej są nadal aktualne; 
–  Dyrektorowi Wydziału Majątku Miasta – wydzierżawienie nieruchomości na okres 1 roku  

z możliwością rozwiązania umowy za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia. 
Odnośnie do projektu przedstawionego w ppkt. 2.2 Pani Prezydent poleciła: 
– Dyrektorowi Biura Prawnego – zgłoszenie Generalnemu Inspektorowi Informacji 

Finansowej sposobu działania spółki „TK Development” i spółek powiązanych przy 
nabywaniu i zbywaniu nieruchomości w Łodzi wraz z załączeniem wykazu tych 
nieruchomości, a następnie przedstawienie informacji w tej sprawie; 

-  Dyrektorowi Departamentu Architektury i Rozwoju – ustalenie wraz z Powiatowym 
Inspektorem Nadzoru Budowlanego, a następnie przedstawienie do dnia 28 czerwca br. 
informacji, w oparciu o jakie dokumenty prowadzone są prace remontowe na 
nieruchomościach będących własnością spółki „TK Development” i spółek  powiązanych. 

 
Projekty zarządzeń stanowią załączniki nr 3-15 do protokołu.  
 
Ad. 3.  Informację w sprawie obiektów handlowych w pasie drogowym przedstawił  

dyr. Zarządu Dróg i Transportu Grzegorz Nita. 
 

 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła: 
–  Dyrektorowi Departamentu Gospodarowania Majątkiem – ustalenie stanu własnościowego 

działek położonych u zbiegu ulic: Krzemienieckiej i Konstantynowskiej, al. Włókniarzy  
i Legionów oraz Strykowskiej i Wojska Polskiego; 

–  Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu – wyłonienie w Zarządzie Dróg i Transportu 
zespołu odpowiedzialnego za określenie minimalnej szerokości pasa drogowego oraz 
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podjęcie działań zmierzających do dokonania podziału – w celu wydzielenia z nich pasa 
drogowego – działek znajdujących się na terenie Śródmieścia, na których usytuowane są 
kioski, a także działek – w przypadku ustalenia, że są własnością miasta – położonych  
u zbiegu ulic: Krzemienieckiej i Konstantynowskiej, al. Włókniarzy i Legionów oraz 
Strykowskiej i Wojska Polskiego, na których usytuowane są kioski i reklamy, a następnie 
przedstawienie informacji w tej sprawie.  Pozostałe po podziale części działek Pani 
Prezydent poleciła przekazać do Wydziału Majątku Miasta z zaznaczeniem, że są one 
docelowo przeznaczone pod przyszłą ewentualną rozbudowę dróg. 

Ponadto Pani Prezydent poleciła, aby do czasu powstania studium komunikacyjnego Łodzi 
nie zlecano opracowań koncepcji drogowych. 
 

 
Informacja stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  
 
Ad. 4.  Informację w sprawie al. Piłsudskiego 22 przedstawił dyr. Zarządu Dróg 

Transportu Grzegorz Nita. 
 

 
Prezydent Hanna Zdanowska zapoznała się z informacją. 
 

 
Informacja stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  
 
Ad. 5.  Informację w sprawie monitoringu na ulicy Piotrkowskiej przedstawił  

dyr. Zarządu Dróg i Transportu Grzegorz Nita. 
 

 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła zorganizowanie spotkania  
z udziałem: Wiceprezydenta Marka Cieślaka, Dyrektora Departamentu Prezydenta oraz 
Komendanta Straży Miejskiej w Łodzi w celu ustalenia możliwości zainstalowania na ulicy 
Piotrkowskiej monitoringu służącego bezpieczeństwu mieszkańców oraz przedstawienie 
wypracowanych rozwiązań do dnia 25 czerwca 2013 r. 
 

 
Informacja stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
Ad. 6. Informację w sprawie nieruchomości położonej w Łodzi przy Piotrkowskiej 8 

przedstawiły p.o. dyr. Wydziału Praw do Nieruchomości Izabela Dobrzańska-
Śmigielska oraz radca prawny w Biurze Prawnym Agnieszka Barczyńska. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła dyrektorowi Wydziału Praw do 
Nieruchomości poinformowanie współwłaścicieli działki nr 152/3 położonej przy  
ul. Piotrkowskiej 8, że Miasto nie jest zainteresowane wykupem ich udziałów. Ponadto Pani 
Prezydent poleciła przedstawienie wyceny zleconej przez Urząd Miasta Łodzi, dotyczącej 
wartości udziałów będących własnością osób fizycznych w części nieruchomości położonej 
przy ul. Piotrkowskiej 8. 
 

 
Informacja stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
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W posiedzeniu Kolegium w dniu 20 czerwca 2013 r. udział wzięli: 
 
1. Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta 
2. Radosław Stępień - Wiceprezydent Miasta 
3. Agnieszka Nowak - Wiceprezydent Miasta 
4. Krzysztof Piątkowski - Wiceprezydent Miasta 
5. Barbara Mrozowska-Nieradko - Sekretarz Miasta 
6. Krzysztof Mączkowski - Skarbnik Miasta 
7. Andrzej Pirek - Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Lokali 
8. Luiza Staszczak-Gąsiorek - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych 
9. Agnieszka Sińska - p.o. Dyrektora Departamentu Architektury i Rozwoju 
10. Anisa Wykin - p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarowania 

Majątkiem 
11. Michał Chmielewski - p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta 
12. Marcin Górski - Dyrektor Biura Prawnego 
13. Małgorzata Wojtczak - Dyrektor Wydziału Budżetu 
14. Katarzyna Korowczyk - Dyrektor Wydziału Organizacyjnego 
15. Ireneusz Wosik - Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli 
 

 
Ponadto w posiedzeniu wzięły udział inne osoby wyszczególnione w dalszej części protokołu. 
 
Posiedzeniu przewodniczyła Hanna Zdanowska – Prezydent  Miasta. 
 
 
Ad. 7. Informację dotyczącą realizacji 3 umów na wykonanie wycen nieruchomości 

(lokale użytkowe, ograniczone prawa rzeczowe, nabycie nieruchomości) 
zawartych z wykonawcą MGGP S.A. przedstawiła p.o. dyr. Wydziału Praw do 
Nieruchomości Izabela Dobrzańska-Śmigielska. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację. 
 

 
Informacja stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
Ad. 8.  Informację w sprawie wezwania Pani Izabeli Raczmańskiej do zwrotu bonifikaty 

udzielonej przez Miasto Łódź przy sprzedaży lokalu oznaczonego numerem 5, 
usytuowanego w budynku położonym w Łodzi, przy ul. Gołębiej 10 przedstawiła 
z-ca dyr. Wydziału Praw do Nieruchomości Liliana Walentkiewicz-Gustowska. 

 
 

 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację. 
 

 
Informacja stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
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Ad. 9.  Informację dotyczącą ustanawiania służebności przesyłu na gruntach spółdzielni 
mieszkaniowych, na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. 
przedstawiły p.o. z-cy dyr. Wydziału Praw do Nieruchomości Joanna Bąk oraz  
z-ca dyr. Wydziału Praw do Nieruchomości Liliana Walentkiewicz-Gustowska. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła ustalenie wraz z Biurem Prawnym 
i prezesem Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., czy możliwe jest uzależnienie 
uwłaszczania spółdzielni mieszkaniowych od uregulowania przez nie spraw związanych  
z ustaleniem służebności przesyłu, a następnie przedstawienie informacji na posiedzeniu 
Kolegium. 
 

 
Informacja stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
Ad. 10. Informację w sprawie toczących się przed Wojewodą Łódzkim postępowań  

w przedmiocie ustalenia i wypłaty odszkodowań za objęte decyzją Wojewody 
Łódzkiego Nr 351/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej, polegającej na budowie „Trasy Górna”, w ciągu drogi krajowej 
wraz z infrastrukturą  nieruchomości, przejęte na podstawie ww. decyzji na 
własność Skarbu Państwa przedstawiła p.o. z-cy dyr. Wydziału Praw do 
Nieruchomości Joanna Bąk. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informację i poleciła – po uzgodnieniu z Biurem 
Prawnym – przedstawienie rekomendacji w sprawie dalszego procedowania postępowań  
w przedmiocie ustalenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte na podstawie 
decyzji Wojewody Łódzkiego na własność Skarbu Państwa pod budowę Trasy Górna. 
Ponadto Pani Prezydent poleciła Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu wypłacenie 
właścicielom przejętych nieruchomości zaliczek na poczet odszkodowania. 
 

 
Informacja stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
Ad. 11 i 12.  Notatkę z kontroli doraźnej przeprowadzonej w firmie P.H.U „SOL-POL” 

Prawidłowość zawartej umowy najmu nr 66412/AN/2007 na lokal użytkowy 
usytuowany w pawilonie handlowo-usługowym przy ul. Czarnieckiego 4, 
pomiędzy AN Łódź-Bałuty „Bałuty Stare II”, a firmą PHU „SOL-POL” – 
Andrzej Solecki oraz Informację dotyczącą sprawy zbycia nieruchomości 
przy ul. Czarnieckiego 4 zabudowanej pawilonem handlowo-usługowym, 
znajdującym się na terenie planowanym do zbycia – obręb B-49, działki: 
554//25, 19, 23, 21, 20, 9, 15; 535//59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72; 
549/19, 20 przedstawili dyr. Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli 
Ireneusz Wosik oraz z-ca dyr. Wydziału Budynków i Lokali Andrzej 
Chojnacki. 

 
 
Prezydent Hanna Zdanowska przyjęła informacje i poleciła: 
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– Dyrektorowi Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli – przekazanie do Biura Prawnego 
dokumentacji dotyczącej kontroli przeprowadzonej w formie P.H.U. „SOL-POL”; 
 
– Dyrektorowi Wydziału Budynków i Lokali – przygotowanie i wdrożenie procedur 
wynikających z wniosków pokontrolnych. 
 

 
Materiały stanowią załączniki nr 24-25 do protokołu.  
 
 
Ad. 13. Sprawy różne. 
 
1/  Prezydent Hanna Zdanowska poruszyła sprawę nieruchomości położonej w rejonie 

ul. Kilińskiego (prawdopodobnie nr 17 lub 23) i poleciła Dyrektorowi Wydziału Praw do 
Nieruchomości – po ustaleniu dokładnego adresu z asystentką Pani Prezydent – 
przedstawienie informacji w sprawie przyczyn niewyrażenia przez Urząd Miasta Łodzi 
zgody na wykupienie przez jej użytkowników prawa wieczystego użytkowania.  

 
2/  Prezydent Hanna Zdanowska poleciła Wiceprezydentowi Radosławowi Stępniowi  

– w związku z pojawiającymi się sygnałami o odmowie przyjmowania przez administracje 
nieruchomościami wniosków o wykup lokali mieszkalnych – zobligowanie administracji 
nieruchomościami do przyjmowania wszystkich wniosków. 

 
Na tym posiedzenie Kolegium zakończono. 

 
 

Posiedzeniu przewodniczyła: 
 
 
 
 

Hanna ZDANOWSKA 
Prezydent Miasta 


