
Protokół nr 3/I/2015  

 

            posiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska 

Rady Miejskiej w Łodzi 

          z dnia 14 stycznia 2015 r. 

I. W posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Członkowie Komisji  
    - stan...........................9 
    - obecnych................. 9    
    - nieobecnych............ 0  
 

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu 
Zaproszenie stanowi załącznik nr 3 do protokołu 
 

II. Proponowany porządek posiedzenia: 
 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad ochrony dla ustanowionych 
pomników przyrody oraz zniesienia ochrony prawnej w odniesieniu do niektórych obiektów – 
druk nr 294/2014. 
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody – druk 
nr 295/2014. 
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody – druk 
nr 296/2014. 
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody – druk 
nr 297/2014. 
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Stawy 
w Mileszkach”– druk nr 298/2014. 
6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego 
„Mokradła przy Pomorskiej” – druk nr 299/2014. 
7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego 
„Mokradła Brzozy” – druk nr 300/2014. 
 
 

III. Przebieg posiedzenia 

Posiedzenie otworzył przewodniczący Komisji. p. Marek Michalik. Porządek obrad 
przyjęto jednomyślnie. Na wniosek przewodniczącego projekty uchwał mają zostać 
przedstawione łącznie.  
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Punkt 1: Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad ochrony 
dla ustanowionych pomników przyrody oraz zniesienia ochrony prawnej w odniesieniu 
do niektórych obiektów – druk nr 294/2014. 
 
Punkt 2: Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustanowienia pomników 
przyrody – druk nr 295/2014. 
 
Punkt 3: Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustanowienia pomników 
przyrody – druk nr 296/2014. 
 
Punkt 4: Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustanowienia pomników 
przyrody – druk nr 297/2014. 
 
Punkt 5: Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustanowienia użytku 
ekologicznego „Stawy w Mileszkach”– druk nr 298/2014. 
 
Punkt 6: Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustanowienia użytku 
ekologicznego „Mokradła przy Pomorskiej” – druk nr 299/2014. 
 
Punkt 7: Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustanowienia użytku 
ekologicznego „Mokradła Brzozy” – druk nr 300/2014. 
 
Projekty uchwał przedstawił dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 
p. Dariusz Wrzos. Cztery projekty uchwał dotyczą pomników przyrody, a trzy obszarowych 
form ochrony przyrody – użytków ekologicznych. Wszystkie ww. akty prawa miejscowego 
były zmienianie, dlatego przyjęcie tekstów jednolitych, wydaje się konieczne, aby było 
to bardziej przejrzyste i jest to zgodne z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 20 lipca 
2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. 
Projekt opisany w druku 294/2014 dotyczy przyjęcia tekstu jednolitego uchwały z dnia 7 lipca 
2010 r., zmienionej uchwałą z 13 listopada 2013 r. dotyczącą 250 pomników przyrody, w celu 
wyłączenia ich z ochrony. Druk 295/2014 dotyczy uchwały z 11 czerwca 2008 r., zmienionej 
uchwałą z 13 lipca 2013 r. i dotyczy 6 drzew. Koryguje gatunki tych drzew na skutek błędu, 
jaki pojawił się w uchwale pierwotnej. Projekt w druku 296/2014 przyjmuje tekst jednolity 
uchwały z 27 października 2004 r., zmienionej uchwałą z 13 listopada 2013 r. Przedmiotem 
tej uchwały było ustanowienie ochrony dla 13 drzew. Druk 297/2014 dotyczy uchwały 
z 8 października 2008 r., zmienionej uchwałą z 13 listopada 2013 r. – jej przedmiotem jest 
17 drzew pomnikowych. Druk 298/2014 dotyczy ustanowienia użytku ekologicznego „Stawy 
w Mileszkach”. Jest to uchwała z 27 maja 2009 r., zmieniona uchwałą z 25 kwietnia 2012 r. 
Zmieniły się tutaj granice użytku. Projekt opisany w druku 299/2014 dotyczy uchwały 
z 27 maja 2009 r., zmienionej uchwałą z dnia 25 kwietnia 2012 r. Dotyczy korekty granic 
powierzchni użytku. Ostatni projekt w sprawie „Mokradeł Brzozy” dotyczy uchwały 
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z 27 maja 2009 r., zmienionej uchwałą z 13 listopada 2013 r. Też nastąpiła tam korekta granic 
użytku ekologicznego.  
Przystąpiono do fazy pytań. 
 
Przewodniczący Komisji, p. Marek Michalik  zapytał czy załącznik nr 5 do projektu 
uchwały opisanego w druku nr 294/2014, czyli wykaz pomników przyrody, wobec których 
znosi się ochronę prawną, to jest to przepisanie ich ze starych uchwał.  

 
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, p. Dariusz Wrzos powiedział, 
że pierwotna uchwała odnosi się do 4 innych aktów normatywnych, ustanowionych od 1990 r. 
do 2001 r.  Na skutek zmiany ustawy o ochronie przyrody z 2000 r., ustawodawca na skutek 
ewidentnej pomyłki legislacyjnej doprowadził do sytuacji, gdy istniały wszystkie formy 
ochrony przyrody, natomiast zniesiono wszelkie ograniczenia i zakazy. Były tym samym 
pomniki przyrody ustanowione m.in. zarządzeniami Prezydenta, rozporządzeniami 
Wojewody, uchwałami Rady Miejskiej, gdzie z mocy ustawy przestały obowiązywać 
ograniczenia, a trzeba było wprowadzić je z powrotem. Dlatego konieczny jest tekst jednolity, 
ponieważ sięga to lat 1990 do czasów obecnych i w tym okresie kilkanaście drzew w skutek 
działania sił natury przestało istnieć i zniesienie ochrony było konieczne.  
 
Przewodniczący Komisji, p. Marek Michalik dziwił się, że w żadnym innym tekście 
jednolitym nie ma takiego załącznika, jak w druku nr 294/2014, czyli wykazu pomników 
przyrody, z których znosi się ochronę prawną. 
 
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, p. Dariusz Wrzos wyjaśniał, 
że tamte uchwały były uchwałami późniejszymi i ustanowione nimi pomniki istnieją do dziś.  
 
 
Przewodniczący Komisji. p. Marek Michalik poddał pod głosowanie projekt uchwały 
opisany w druku nr 294/2014, który stanowi załącznik nr 4 do protokołu: 
 

za przyjęciem głosowało 7 radnych,  
przeciw – 0,  
wstrzymało się – 0. 
 
 

Następnie przewodniczący Komisji. p. Marek Michalik poddał pod głosowanie projekt 
uchwały opisany w druku nr 295/2014, który stanowi załącznik nr 5 do protokołu: 
 

za przyjęciem głosowało 7 radnych,  
przeciw – 0,  
wstrzymało się – 0. 
 
 

W dalszej kolejności przewodniczący Komisji. p. Marek Michalik poddał pod głosowanie 
projekt uchwały opisany w druku nr 296/2014, który stanowi załącznik nr 6 do protokołu: 
 

za przyjęciem głosowało 7 radnych,  
przeciw – 0,  
wstrzymało się – 0. 
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Przewodniczący Komisji. p. Marek Michalik poddał pod głosowanie projekt uchwały 
opisany w druku nr 297/2014, który stanowi załącznik nr 7 do protokołu: 
 

za przyjęciem głosowało 7 radnych,  
przeciw – 0,  
wstrzymało się – 0. 

 
 
Następnie przewodniczący Komisji. p. Marek Michalik poddał pod głosowanie projekt 
uchwały opisany w druku nr 298/2014, który stanowi załącznik nr 8 do protokołu: 
 

za przyjęciem głosowało 7 radnych,  
przeciw – 0,  
wstrzymało się – 0. 

 
W dalszej kolejności przewodniczący Komisji. p. Marek Michalik poddał pod głosowanie 
projekt uchwały opisany w druku nr 299/2014, który stanowi załącznik nr 9 do protokołu: 
 

za przyjęciem głosowało 7 radnych,  
przeciw – 0,  
wstrzymało się – 0. 

 
 
Przewodniczący Komisji. p. Marek Michalik poddał pod głosowanie projekt uchwały 
opisany w druku nr 300/2014, który stanowi załącznik nr 10 do protokołu: 
 

za przyjęciem głosowało 7 radnych,  
przeciw – 0,  
wstrzymało się – 0. 

 
 
Przewodniczący Komisji. p. Marek Michalik przypomniał o posiedzeniu Komisji, które 
odbędzie się 15 stycznia o godzinie 14.00 oraz poinformował o wniosku radnego 
p. Radosława Marca, by następne posiedzenie Komisji odbyło się w Schronisku dla zwierząt. 
Komisja odniosła się do pomysłu pozytywnie.   
 
 
 
 

Protokół sporządziła: 
 
 
 

                Katarzyna Rakowska 
 


