
WNIOSEK 0 PRZEPROWADZE NIE KONSULT ACJI SPOLECZNYCH 

Na podstawie § 8 i § 10 uchwaty Nr XX1786/20 Ra y Miejskiej w Lodzi z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie 
wprowadzenia Zasad i trybu prowadzenia konsultac i spolecznych w miescie Lodzi (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego 
pOZ. 1636), 

skladam/y do Prezydenta Miasta Lodzi wn osek 0 przeprowadzenie konsultacji spolecznych. 

' lmie i iiazwisko lub nazwa inicjatora konsultacji sp lecznych: • 

RADA OSJEDLA RET KJNJA ZACHOD-SMULSKO 

. nim'e 'kontaktowe ioiciator6w konsultacji spoleczny h: 

Anetta KietIinska - PrzewodnicUlca Rady Osiedla Ret inia Zach6d-Smulsko 
94-004 L6dz ul. Kusocmskiego 116 
e-mail : retkiniazachodsmulskoCaluml.lodz.[11 

Wojciech 19natjew - PrzewodnicUlcy ZarUldu Rady 0 iedla Retkinia Zach6d-Smulsko 
94-004 L6dz ul. Kusocinskiego 116 

3zachodsmukk~rmIJml . lodz . DI 

"ProPo'nowany przedmiot'konsultacji spolecznych: 

ReaJizacja inwestycji polegajllcej na budowie Instal cji Termicznego Przetwarzania Odpad6w Komunalnych 
'tV Lodzi na terenie Grupowej Oczy~zczalni Sciek6w LAM. 

·p ·roponowa'ny termin 'przeprowadienia konsultacji jpolecznych: 
_. , .. 

pafdziernik - grudzien 2020 

_ . -
.' Propo'nowane1form'y .konsultacji spolecinych: • -

Otwarte spotkania mieszkanc6w osiedla Retkinia Z ch6d-Smulsko z Prezydentem Miasta Lodzi i 
przedstawicielami UMt. oraz zespolem powolanym s. ITPOK. 

";Uzasadnienieprzeprowadzenia korisultacji 'spoleczn y_ch: 
Realizacja inwestycji polegajllcej na budowie Insta ~cji Termicznego Przetwarzania Odpad6w Komunalnych 
w Lodzi na terenie Grupowej Oczyszczalni Sciek~ ~ LAM b~dzie miala bezpo~redni, negatywny wplyw na 
zycie i zdrowie mieszkanc6w osiedla Retkinia Zact 6d-Smulsko, dlatego powinna bye w pierwszej kolejnosci 
poddana konsultacjom mieszkanc6w osiedli (Smu ~ko, Retkinia, Lublinek, Pienista, Zlotno). Budowa tego 
typu inwestycji, 0 tak istotnym dla funkcjono ania lokalnej spoleczno~ci znaczeniu, wywoluje zywe 
zainteresowanie i sprzeciw mieszkanc6w, wi~c pm inna bye podana do pubJjcznej wiadomosci, a nast~pnie 
skonsultowana z mieszkancami okolicznych osied i. Istniejl)ce juz na tym obszarze zaklady GOS, LSSE, 
Ziewnia, sortownia smieci na ul. Zamiejskiej, a tald ~ powstajllca trasa S14 juz negatywnie oddzialujll na zycie 
i zdrowie mieszkanc6w osiedla Smulsko i ~etkinia poprzez halas, zan ieczyszczen ie powietrza, 
zintensyfikowanie ruchu sa mochodowego. Bud wa Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpad6w 
Komunalnych na terenie Grupowej Oczyszcza !oi Sciek6w LAM dodatkowo pogorszy jakose zycia 
mieszkanc6w osiedla Retkinia Zach6d-Smulsko. 
Lokalizacja tej inwestycji w zachodniej cz~sci ~iasta czyli w korytarzu napowietrzajllcym miasto jest 
niezrozumiala merytorycznie bo skutki jej dzialaln sci odczu.il! wszyscy mieszkancy Lodzi. 
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podllis/y inicjatora/inicjatorow'konsilltacji'spolecznych 


