
Protokół nr 7/IV/2015  

 

            posiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska 

Rady Miejskiej w Łodzi 

          z dnia 8 kwietnia 2015 r. 

I. W posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Członkowie Komisji  
    - stan...........................8 
    - obecnych................. 8    
    - 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 
zniesienia ochrony prawnej drzewa stanowiącego pomnik przyrody – druk nr 87/2015. 
2. Sprawy różne i wniesione.  
 

III. Przebieg posiedzenia 

Posiedzenie otworzył przewodniczący Komisji p. Marek Michalik. Porządek przyjęto 
jednomyślnie.  
 
Punkt 1: Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzewa stanowiącego pomnik przyrody – druk 
nr 87/2015. 
 
Projekt uchwały przedstawił dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa, p. Dariusz 
Wrzos, który wyjaśnił, że dotyczy on lipy drobnolistnej, która znajduje się we wschodniej 
części Parku im. ks. bp. Michała Klepacza, tuż przy Rektoracie. Jest to drzewo obumierające 
o wysokości 26 m. 7 marca 2015 r. została przeprowadzona ekspertyza dendrologiczna, 
wykonana przez prof. Marka Siewnika, który wskazał znaczną destrukcję tkanki drzewnej, 
skutkującą bardzo niską wytrzymałością pnia na złamanie (5,8% wartości podstawowej) 
i obniżoną stabilnością drzewa w gruncie (10,6% wartości podstawowej). Ze względu 
na rozległą zgniliznę nie ma możliwości zabezpieczenia tego drzewa. Politechnika Łódzka 
zwróciła się o zniesienie ochrony prawnej, żeby móc usunąć lipę. Na dzień dzisiejszy, 
ponieważ Park jest wpisany do rejestru zabytków, Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Łodzi uzgodnił cięcia przy tym drzewie, aby obniżyć koronę i zmniejszyć 
prawdopodobieństwo przewrócenia się drzewa. W międzyczasie, w czasie uzgadniania 
projektu uchwały z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi, wpłynął kolejny 
wniosek o zdjęcie ochrony pomnikowej lipy rosnącej przy ul. Wieńcowej 30/32. Będzie tym 
samym autopoprawka do projektu, która mówi o zniesieniu ochrony prawnej drzewa 
pomnikowego. Jest to drzewo martwe, w stanie rozkładu. W okresie zimy większa część 
korony rozsypała się. Przegląd, który był przeprowadzony jesienią ubiegłego roku 



nie potwierdzał tak szybkiej destrukcji drzewa, jaka nastąpiła. Drzewo wymaga szybkiego 
usunięcia, ze względu na sąsiedztwo ul. Wieńcowej.   
 
Przewodniczący Komisji, p. Marek Michalik  zapytał, gdzie znajduje się ul. Wieńcowa.  
 
Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa, p. Dariusz Wrzos poinformował, że jest 
to Widzew - okolice torów kolejowych w stronę Andrespola. 
 
Przewodniczący Komisji, p. Marek Michalik chciał wiedzieć, czy drzewo z Parku 
Klepacza, to nie jest drzewo, którego rozgałęzienia rozchodzą się poziomo.  
 
Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa, p. Dariusz Wrzos wyjaśnił, że nie. 
Dąb „Fabrykant” jest w fazie senilnej, ale ma siły witalne.  
 
Przewodniczący Komisji, p. Marek Michalik  poddał pod głosowanie projekt uchwały 
opisany w druku nr 87/2015, 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 zgłoszoną 
autopoprawkę do ww. projektu uchwały, który stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 

za przyjęciem głosowało 8 radnych,  
przeciw – 0,  
wstrzymało się – 0. 
 
 

Punkt 2. Sprawy różne i wniesione.  
 
Przewodniczący Komisji, p. Marek Michalik poinformował, że następne posiedzenie 
Komisji odbędzie się 23 kwietnia br., na którym m.in. opiniowane będzie wykonanie budżetu 
miasta Łodzi za 2014 rok oraz poruszona zostanie sprawa spalarni.  

 
 

 
 
 

Protokół sporządziła: 
 

                Katarzyna Rakowska 
 


