
 1

Protokół nr 56/IV/2018  
 
                               posiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska 

Rady Miejskiej w Łodzi 
          z dnia 12 kwietnia 2018 r. 

I.  Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji  - 9 radnych 

 
obecnych  - 8 radnych 

 
nieobecnych  - 1 radnych 

 
oraz zaproszeni goście. 

 
 

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenia stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  
 
 

II.  Posiedzeniu Komisji przewodniczyła: 
 
 

Przewodnicząca Komisji: radna p. Marta Grzeszczyk.  
 
 

III.  Proponowany porządek posiedzenia: 
 
 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
ustanowienia pomników przyrody – druk nr 85/2018.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
zniesienia ochrony prawnej drzew stanowiących pomniki przyrody – druk nr 86/2018.  

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną w alei lipowej stanowiącej pomnik przyrody 
– druk nr 87/2018.  

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną w „Alei klonów srebrzystych” stanowiącej 
pomnik przyrody – druk nr 88/2018.  

5. Sprawy różne i wniesione.  

 

 

IV.  Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
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Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk powitała radnych, zaproszonych gości 
i po stwierdzeniu quorum (na podstawie podpisów radnych złożonych na liście obecności) 
otworzyła posiedzenie Komisji.  

 
Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek posiedzenia.  
 
Uwag nie zgłoszono.  
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 

„wstrzymuj ących się”  przyjęła porządek posiedzenia.  
 
 

 Ad pkt 1 – Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
w sprawie ustanowienia pomników przyrody – druk nr 85/2018.  

 

 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła przedstawił 
zebranym radnym oraz zaproszonym gościom projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 4 
do nin. protokołu.  

 

W fazie pytań i głosów w dyskusji radny p. Andrzej Kaczorowski zapytał, w którym 
miejscu w mieście jest umiejscowiony dąb szypułkowy nr 5.  

 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła 
odpowiedział, że dąb znajduje się przy ul. Pomorskiej.  

 

Radny p. Andrzej Kaczorowski wtrącił, iż omawiany dąb nie wygląda na drzewo 
bardzo wiekowe.  

 

Przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Piotr Witosławski 
powiedział, że jest to dąb o bardzo szerokiej, rozległej koronie naturalnej, dobrze 
pofałdowanej. Jest to jedno z najładniejszych drzew w Śródmieściu. Warto byłoby, 
żeby ten dąb został zachowany. Mieszkańcy Miasta są podobnego zdania. Można by urządzić 
w tym rejonie Łodzi bardzo ładny, zielony skwer. Należy ten temat przemyśleć.  

 

Radny p. Mateusz Walasek stwierdził, że w parku im. Adama Mickiewicza pojawiły 
się pomnikowe drzewa. Czy te drzewa nagle zostały zauważone i uznane za pomnikowe 
drzewa? W którym momencie są one dostrzegane?  

 

Przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Piotr Witosławski 
odpowiedział, że problem jest bardziej złożony. W przeszłości były inne kryteria 
ustanawiania pomników przyrody. Niektóre drzewa pomnikami przyrody powinny być, 
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a nie są. Wiele drzew o mniejszych wartościach przyrodniczych zostało uznanych za pomniki 
przyrody. W tym parku jest bardzo dużo ładnych drzew, które warte są ochrony w postaci 
pomników przyrody. Dla podkreślenia walorów omawianego parku, warto jest zachować 
liczbę pomnikowych drzew na jego terenie.  

 

Radny p. Mateusz Walasek podziękował za wyjaśnienie.  

 

Wobec braku dalszych pytań oraz zgłoszeń głosów do dyskusji przewodnicząca 
Komisji p. Marta Grzeszczyk poddała pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały, 
który to Komisja 7 głosami „za”, 0 – „przeciw” i 0 głosów – „wstrzymujących się” 
zaopiniowała pozytywnie.  

 

 

 Ad pkt 2 – Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzew stanowiących pomniki przyrody – 
druk nr 86/2018.  

 

 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła przedstawił 
zebranym radnym oraz zaproszonym gościom projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 5 
do nin. protokołu.  

 

Wobec braku pytań oraz zgłoszeń głosów do dyskusji przewodnicząca Komisji 
p. Marta Grzeszczyk poddała pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały, 
który to Komisja 7 głosami „za”, 0 – „przeciw” i 0 głosów – „wstrzymujących się” 
zaopiniowała pozytywnie.  

 

 

 Ad pkt 3 – Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
w sprawie zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną w alei lipowej stanowiącej 
pomnik przyrody – druk nr 87/2018.  

 

 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła przedstawił 
zebranym radnym oraz zaproszonym gościom projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 6 
do nin. protokołu.  

 

Wobec braku pytań oraz zgłoszeń głosów do dyskusji przewodnicząca Komisji 
p. Marta Grzeszczyk poddała pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały, 
który to Komisja 7 głosami „za”, 0 – „przeciw” i 0 głosów – „wstrzymujących się” 
zaopiniowała pozytywnie.  
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 Ad pkt 4 – Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
w sprawie zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną w „Alei klonów srebrzystych” 
stanowiącej pomnik przyrody – druk nr 88/2018.  

 

 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła przedstawił 
zebranym radnym oraz zaproszonym gościom projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 7 
do nin. protokołu.  

 

W fazie pytań i głosów w dyskusji przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk 
zapytała, czy planuje się nowe nasadzenia.  

 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła 
odpowiedział, że tak.  

 

Wobec braku dalszych pytań oraz zgłoszeń głosów do dyskusji przewodnicząca 
Komisji p. Marta Grzeszczyk poddała pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały, 
który to Komisja 7 głosami „za”, 0 – „przeciw” i 0 głosów – „wstrzymujących się” 
zaopiniowała pozytywnie.  

 

 

Ad pkt 5 – Sprawy różne i wniesione.  

 

 

Ponieważ nikt nie zgłosił żadnej sprawy, przewodnicząca Komisji p. Marta 
Grzeszczyk podziękowała za udział w obradach i zamknęła posiedzenie Komisji.  

 
 

Protokół sporządziła:  
             

  Dorota Adamska  

 

 

 

 

 

 


