
 

 

 
 
DPr-BRM-II.0012.10.4.2020 

Protokół nr 17/V/2020 
 

posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 21 maja 2020 r.  

 
posiedzenie on-line 

 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   12 radnych  
 
obecnych   -   11 radnych  
 
nieobecnych  -   1   radny   
      
      
 
oraz zaproszeni goście. 
 
 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie dla radnych na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie dla gości na posiedzenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
 
II. Proponowany porządek posiedzenia: 
 

1. Przyjęcie protokołu nr 16/III/20  posiedzenia Komisji. 

2. Wysłuchanie informacji od firm pracujących na rzecz miasta  w zakresie realizacji 

„Standardów pielęgnacji trawników i łąk miejskich”. 

3. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2019 –
        druk nr 73/2020. 

4. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2019 - 31.12.2019 –
    druk nr 74/2020. 

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
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III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

 

Przewodnicząca Komisji p. Antonina Majchrzak  powitała radnych oraz zaproszonych 

gości. Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła quorum niezbędne do 

prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii. 

 
Porządek obrad został przyjęty bez uwag. 
 
Ad pkt 1 - Przyjęcie protokołu nr 16/III/20 posiedzenia Komisji. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokół został dostarczony radnym za 

pośrednictwem Aktówki . Zapytała, czy radni zgłaszają uwagi? 

 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół Nr 16/III/2020 z dnia 12 marca 2020 roku. 
 
Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 

„wstrzymuj ących się”  przyjęła powyższy protokół. 

 

 

Ad pkt 2 - Wysłuchanie informacji od firm pracuj ących na rzecz miasta  w zakresie 

realizacji „Standardów pielęgnacji trawników i ł ąk miejskich”. 

 

P.o. Dyrektora Departamentu Ekologii i Klimatu p. Maciej Riemer: W ubiegłym roku 

Prezydent Miasta wydała polecenie o wstrzymaniu koszenia traw w szczególności podczas 

upalnych dni. W tym roku uszczegółowaliśmy to polecenie wysyłając tę informację do 

wykonawców. Ten proces nie jest łatwy do skoordynowania ponieważ są wykonawcy 

pracujący dla Zieleni Miejskiej ale także dla Wydziału Gospodarki Komunalnej. Mamy 

szereg odstępstw od ogólnie przyjętych zasad  na przykład z uwagi na potrzeby zachowania 

widoczności w pasach drogowych czy też przepisów związanych z melioracją rzek gdzie 

akcja koszenia musi się odbywać. W marcu i kwietniu mieliśmy suszę,  która w tej chwili 

ustąpiła , roślinność wyrosła stąd w tej chwili koszenie odbywa się. Przypuszczalnie w lipcu, 

sierpniu wrócimy do rygorystycznego zakazu koszenia. 
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Informację na temat  Standardów pielęgnacji trawników i łąk miejskich w okresie suszy 

przedstawiła p.o. Dyrektora Wydziału Kształtowania Środowiska p. Anna Wierzbicka: 

Podstawowym założeniem Standardów jest podzielenie miasta na 5 stref podlegających  

i niepodlegających koszeniu. Strefa ochrony przyrody gdzie wskazane jest zaniechanie prac 

pielęgnacyjnych, strefa ochrony przyrody, która ma ograniczone prace pielęgnacyjne i tutaj 

mamy  na przykład w  wytycznych zakres prac pielęgnacyjnych musi być zgodny  

z zapisami aktów prawa powołującego daną formę ochrony przyrody. Strefa nr 3 – strefa 

utrzymania trawników miejskich. Tutaj główną wytyczną jest trzymanie się w granicach 

tolerancji pewnej granicznej wysokości trawy do 25 cm a była ścinana przy poziomie 10 cm. 

Wysokości trawy zostały przyjęte na podstawie tego, że 10 cm jest wysokością, która 

uniemożliwia duże wystawienie trawy na słońce. 10 cm powoduje zabezpieczenia źdźbła 

trawy. Jak wskazują raporty naukowe  graniczna wysokość na poziomie 25 cm została 

wskazana dlatego, że trawa jako roślina w przypadku ścięcia jej o wysokość więcej niż 1/3 

przeżywa stres. W strefie utrzymania trawników gazonowo-reprezentacyjnych część  

z trawników ma system nawadniania i koszenie może odbywać się niezależnie od opadów 

deszczu i suszy. Strefa obiektów infrastruktury jest to strefa najbardziej wrażliwa, w której  

w dużej mierze  część koszenia pomimo zakazów powinno się odbywać. Wynika to z faktu, 

że to są tereny, obiekty, które wymagają koszenia z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa 

czyli na przykład pasy drogowe, obręby skrzyżowań. Mamy też kwestie obiektów 

melioracyjnych  

i zachowanie przepustowości koryt. Koszenia wymagają też tereny, które są objęte cyklem 

utrzymaniowym, jak obiekty sportowe, rekreacyjne, gdzie musimy dbać, aby murawa nie 

została zdegradowana. Standardy zostały wprowadzone i  jednostki przekazały je wszystkim 

swoim wykonawcom. Cieszy mnie to dzisiejsze spotkanie bo możemy zweryfikować, jak one 

są wdrażane. Dodatkowo został nałożony do dnia dzisiejszego zakaz wstrzymania koszenia  

z wyjątkiem terenów, które wskazane są jako te, które wymagają koszenia ze względu na 

przepisy prawa bądź ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa.  Tereny koszone mogą być 

na wysokość nie mniej niż 10 cm.  

 

Przewodnicząca Komisji zaprosiła do dyskusji firmy zajmujące się koszeniem traw na terenie 

miasta. Żadna z firm nie zgłosiła chęci udziału w dyskusji i Komisja przystąpiła do fazy 

pytań.  
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Faza pytań 

Radny p. Radosław Marzec: miałbym prośbę , aby chociaż  jeden z przedstawicieli firm 

zabrał głos i odniósł się do instrukcji związanej z pielęgnacją trawników i łąk, które zostały 

nam przedstawione. 

 

Przedstawiciele firm nie zgłosili się do dyskusji.  

P.o. Dyrektora Departamentu Ekologii i Klimatu p. Maciej Riemer: Rozumiem, że firmy 

nie chcą się wypowiedzieć, ja zabiorę głos w imieniu firm jak to widać z naszej perspektywy. 

Nie będę ukrywać, że wprowadzenie takich rozwiązań w dość krótkim czasie jest na pewno 

utrudnieniem. Cieszę się, że firmy tak dobrze zareagowały na te nasze wytyczne,  zdarzają się 

omyłki, zdarza się, że w niektórych miejscach koszenie jest dokonywane na mniejszej 

wysokości. Musimy się wszyscy  nauczyć elastycznego reagowania.   

 

Przewodnicząca Komisja p. Antonina Majchrzak: poinformowała, że rozmawiała  

z Prezesem jednej ze Spółdzielni Mieszkaniowej odnośnie koszenia trawników z której 

wynika, że firmy realizujące koszenie nie posiadają sprzętu umożliwiającego ścinanie traw na 

poziomie 10 cm tylko 6 cm.   

P.o. Dyrektora Departamentu Ekologii i Klimatu p. Maciej Riemer: jeśli chodzi 

 o Wspólnoty i Spółdzielnie Mieszkaniowe wysłaliśmy wytyczne, które my też staramy się 

przestrzegać. Tym podmiotom nie możemy nic narzucić. 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Agnieszka Wieteska: bardzo cieszę się z faktu, że w 

Łodzi trawa nie jest koszona albo jest koszona na wysokość 10 cm. Do mnie niejednokrotnie 

zgłaszają  się mieszkańcy z prośbą o zaprzestanie koszenia trawników. To jest bardzo dobry 

pomysł, że miasto jest zgodne ze zdaniem mieszkańcówi nie kosi trawników.  

Radny p. Radosław Marzec: Ja bym bardzo chciał usłyszeć opinię firm, które zajmują się 

koszeniem trawników w mieście. Czy udało się p. Przewodniczącej skontaktować się z firmą 

Green Park , jeśli nie, może powinniśmy przesunąć ten punkt na kolejne posiedzenie Komisji. 
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Przewodnicząca Komisja p. Antonina Majchrzak: Wszystkie firmy, które wykonują 

usługę pielęgnacji łąk i trawników miejskich zostały zaproszone na posiedzenie. Nie możemy 

zmusić przedstawicieli firm do zabrania głosu. 

P.o. Dyrektora Departamentu Ekologii i Klimatu p. Maciej Riemer: Proponowałbym 

przesunąć ten punkt na kolejne posiedzenie Komisji. Przygotujemy raport o tym jak to 

wygląda z naszej strony.  

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Agnieszka Wieteska: Prosiłabym, abyśmy nie przenosili 

tego punktu na kolejne posiedzenie Komisji. Omówiliśmy temat dzisiaj, są przedstawiciele 

firm  rozumiem, że nie mają Państwo mikrofonów ale mogą napisać i odczytamy treść 

wypowiedzi.   

Przewodnicząca Komisja p. Antonina Majchrzak: Według mnie zasadnym wydaje się 

przeniesienie dyskusji na kolejne posiedzenie. Może uda się zaprosić Prezesów Spółdzielni  

i Wspólnot Mieszkaniowych. A dzisiaj poproszę o głos stronę społeczną, przedstawicieli 

Partii Zielonych. 

Radny p. Mateusz Walasek: Chciałem zwrócić uwagę, że mamy gości chociażby stronę 

społeczną i myślę, że warto ich wysłuchać. Nie do końca uważam, że można kogoś wezwać 

do wyrażenia opinii. Apeluję, aby dokończyć tę dyskusję, a jeżeli nie zostanie wyczerpana to 

ewentualnie przełożyć ten punkt na kolejne posiedzenie.  

Następnie Przewodnicząca Komisji poprosiła  o głos przedstawiciela Partii Zielonych p. 

Annę Lipi ńską: Zapoznałam się z wytycznymi i ogólnie w imieniu łódzkich Zielonych 

potwierdzam, że jest to zgodne z naszym zdaniem w sprawie koszenia traw.  

 

Ad pkt 3 Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2019 –
        druk nr 73/2020. 

     Przewodnicząca Komisji p. Antonina Majchrzak poinformowała, że zgodnie z 

zakresem działalności Komisji zostaną omówione dochody i wydatki Wydziału Gospodarki 

Komunalnej, Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Zarządu Zieleni Miejskiej, Zarządu 

Dróg  

i Transportu i Zarządu Inwestycji Miejskich.  
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Dochody i wydatki realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej przedstawiła 

Dyrektor Wydziału p. Ewa Jasińska – załącznik nr 5 do protokołu.  

 

Faza pytań 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk: czy w zeszłym roku były pobierane 

opłaty związane z karami za niesegregowanie śmieci według nowych zasad? 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska: Nowe zasady weszły  

w grudniu 2019 r. Do końca lutego był okres tzw. przejściowy. Właściwie naliczanie kar 

powinniśmy zacząć  od momentu ogłoszenia pandemii. Na razie tego nie robiliśmy.  

 

Radny p. Radosław Marzec: Chciałem zapytać o czynsz z Grupowej Oczyszczalni Ścieków, 

  Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej i Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Dlaczego 

czynsz w GOŚ jest na poziomie 210% a w pozostałych około 100%? 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska: Do tej pory kiedy za taryfę 

za wodę i ścieki odpowiadał Prezydent czyli zgodnie z tym Wydział robił audyty i niezależny 

audytor sprawdzał czy taryfa została zgodnie z ustawą zrobiona. Mieliśmy sygnały od 

audytorów, że należy zmienić sposób naliczania czynszu dzierżawnego. Jest to spowodowane 

tym, że do tej pory póki projekt trwał czynsz dzierżawny naliczany był na podstawie 

dokumentów dotyczących projektu Wodociągi i Oczyszczalnia faza II. Projekt skończył się 

 i ostanie wpłaty zostały przelane na konto i w związku z tym postanowiliśmy, żeby było 

zgodnie ze wskazówkami audytorów naliczaliśmy czynsz dzierżawny w zależności od 

majątku. Powstało zarządzenie, które mówi o  metodologii naliczania i zgodnie z tym 

zarządzeniem jest naliczany czynsz dzierżawny. Mamy dwóch operatorów, GOŚ gdzie cały 

jej majątek bez małego kawałka jest miasta i mamy ZWiK, który jest operatorem należącym 

do ŁSI.  

 

Radny p. Radosław Marzec: Wyjaśnię Pani Dyrektor, skąd wziąłem takie wyliczenia. 

Wyliczenia wziąłem  z dokumentów, które zostały nam dostarczone. 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska: Dotychczas obowiązujący 

model naliczania czynszu nie uwzględniał rzeczywistej wartości majątku stanowiącego 

system  wodno-kanalizacyjny. Teraz po wprowadzeniu nowego modelu naliczania jest to 
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uwzględnione zarówno pod stronie GOŚ jak i ZWiK. ZWiK jest operatorem działającym na 

sieci wodno-kanalizacyjnej, której właścicielem jest  Łódzka Spółka Infrastrukturalna. GOŚ 

jest operatorem działającym na majątku miasta.  

 

Radny p. Radosław Marzec: Kiedy został wprowadzony nowy model naliczania? 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska: Pierwsze zarządzenie było 

z 27 czerwca 2019 r. ale zostało skorygowane zarządzeniem z dnia 1 stycznia 2020 r.  

 

Radny p. Radosław Marzec: Poprosił o podanie przyczyn niskiego wykonania zadania pn. 

remont chodnika na ul. Królewskiej na poziomie 64%? 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska: Są to wydatki bieżące. 

Według mnie jeśli chodzi o wydatki bieżące to zrobiliśmy wszystko w 100%. Jeżeli mamy  to 

są to oszczędności na danym projekcie. Ulica Królewska została wykonana 100%. To są 

oszczędności po przetargu.  

 

Radny p. Marcin Hencz: Poprosił o podanie informacji, jak łodzianie radzą sobie  

z segregowaniem śmieci i jak wygląda sytuacja związana z naliczaniem ewentualnych kar za 

brak segregacji. 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska: Umowy są tak 

skonstruowane, że wszystkie odpady surowcowe z całego miasta są przewożone do spółki 

MPO. Ze sprawozdań spółki wynika, że odpadów surowcowych  jest coraz więcej. Widać, że 

mieszkańcy zaczęli lepiej segregować. Do tej pory ci pracownicy, którzy sprawdzali również 

potwierdzają znaczny wzrost surowców wtórnych i potwierdzają to też  firmy. 

Niejednokrotnie występujemy do spółdzielni, wspólnot Zarządu Lokali Miejskich o 

postawienie większej ilości pojemników na dany surowiec. Takie pojemniki pojawiają się i w 

związku z tym nie ma potrzeby wyrzucania tych odpadów do odpadów resztkowych albo 

mieszania ich.  O tym, czy odpady zostały dobrze posegregowane  decydują zgodnie z 

zapisami ustawy firmy wywozowe. Firmy odbierające odpady  klasyfikują. Na razie ponieważ 

u nas jeszcze nie jest zmieniony regulamin i my ten regulamin zgodnie z ustawą chcielibyśmy 

jak najpóźniej zmienić dlatego, że trzeba  w nim określić stopień mieszania odpadów. W 

związku z tym,  że jeżeli byłyby 
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 w koszu odpady inne niż papier, czyli papier połączony z tworzywami sztucznymi wyszłoby 

 z tego to, że jeżeli ktoś się odwoła będą pytania, dlaczego gmina przyjęła, że tyle to jest 

odpady mieszane a nie tyle. Wszystkie samorządy wyszły z założenia, że to powinno być 

100%. Wprowadzimy zmiany do regulaminu jak najpóźniej się da. Mamy na to czas od 9 

września przez rok. Kontrole prowadzą nie tylko firmy  odbierające odpady ale też 

kontrolerzy  

z Wydziału.  

 

Dochody i wydatki realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej przedstawiła Zastępca 

Dyrektora p. Milena Olczak – załącznik nr 6 do protokołu.  

 

Dochody i wydatki realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu przedstawił p.o. Zastępcy 

Dyrektora p. Marcin Wo źniak. Jeśli chodzi o sprawy związane z ochroną środowiska to 

Zarząd Dróg i Transportu jest dysponentem środków związanych z oświetleniem miasta. Plan 

–  38 484 050 zł, po zmianach – 33 484 050 zł, wykonanie – 32 193 525 zł co stanowi 

96,15%. 

 

Dochody i wydatki realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich przedstawiła Zastępca 

Dyrektora p. Katarzyna Mikołajec: W ZIM zostały zrealizowane dwa zadania w dziale 

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – Poprawa efektywności energetycznej na 

terenie miasta Łodzi poprzez ograniczenie punktów i źródeł ciepła. Zadanie polegało na 

podłączeniu do sieci cieplnej 30 miejskich nieruchomości  i podłączeniu do sieci gazowej 26 

nieruchomości miejskich. Zadanie nie zostało zrealizowane. Zadanie zostało wpisane do 

Wieloletniej Prognozy Finansowej i będzie realizowane w kolejnych latach. Drugie zadanie 

polegało na budowie nowego Schroniska dla Zwierząt. W ubiegłym roku zadanie zostało 

zakończone na etapie przygotowania bazy do wykonania zadania w systemie Zaprojektuj 

 i Wybuduj. W tym roku zostały zabezpieczone środki w budżecie i ta część została 

wykonana  czyli ta część przygotowania dokumentacji zawierającej przedmiot funkcjonalno-

użytkowy.  

W tym roku zadanie było już przygotowane do ogłoszenia przetargu na realizację w systemie 

Zaprojektuj i Wybuduj. Zadanie zostało zawieszone zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi, 

które pojawiło się w związki z pandemią koronawirusa. Będzie ono realizowane w momencie 

kiedy środki zostaną „odmrożone” i wrócą do ZIM.  
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Dochody i wydatki realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa przedstawił  

Dyrektor Wydziału p. Piotr Gluba  – załącznik nr 7 do protokołu.  

 

Faza pytań 

Radny p. Radosław Marzec zapytał o realizację Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt i poprosił wyjaśnienie wysokości 

środków przeznaczonych na ten cel w wysokości 200 zł oraz o podanie przyczyn wykonania 

tego zadania na poziomie 73% 

 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Piotr Gluba: Kwota 200 zł 

stanowi kary umowne za złożenie sprawozdania po terminie. Wykonanie Programu na 

poziomie 73% nie zależy tylko od Wydziału. Realizacja Programu polegała na zakupie karm 

dla kotów wolnożyjących, zapewnienia pierwszej pomocy weterynaryjnej i wykonania 

zabiegów zwierzętom właścicielskim. Ilość była uwarunkowana ilością wpływających 

wniosków do Wydziału.  

 

Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska p. Anna Wierzbicka poinformowała, że 

Wydział został powołany pod koniec ubiegłego roku i nie ma jeszcze danych dotyczących 

wykonania budżetu.  

 

     Wobec braku kolejnych pytań i głosów w dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała pod 

głosowanie pozytywne zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2019 r. 

 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji. 

 

Opinia pozytywna :„za” - 9 głosów, „przeciw”  - 1 głos, „wstrzymujących się”- 1 głos. 

 

Ad pkt 4 - Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2019 - 31.12.2019 
–    druk nr 74/2020. 

Informację o stanie mienia komunalnego przedstawił Zastępca Dyrektora Wydziału 

Księgowości p. Krzysztof Malecha. Informacja została sporządzona na podstawie danych 

przekazanych od jednostek organizacyjnych miasta Łodzi w trybie określonym zarządzeniem 

Prezydenta Miasta Łodzi. Dane zostały przedstawione w formie tabelarycznej i opisowej 

 i obejmują dane od 1 stycznia do 31 grudnia 2019. Dane przedstawione w Informacji są 

zgodne z bilansami jednostek organizacyjnych. Wartość brutto majątku na dzień 31 grudnia 
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2019 r.  wynosi 23 484 130 714 zł co stanowi zmniejszenie o 6,15% w stosunku do stanu z 

początku roku. Wartość majątku brutto z ewidencji księgowej przypadająca na jednego 

mieszkańca wynosi 25 789,40 zł na koniec roku.  

Jeżeli chodzi o dane ujęte w Informacji o stanie mienia komunalnego w zakresie, który jest 

szczególnym przedmiotem zainteresowania Komisji to są dane dotyczące Zarządu Zieleni 

Miejskiej. Majątek zarządzany przez  ZZM na dzień  1 stycznia 2019 r. kształtował się na 

poziomie 205 555 714 zł , na 31 grudnia 2019 r. wartość majątku wzrosła do 215 953 019 zł. 

co stanowi zwiększenie w ciągu roku o 10 397 305 zł. Majątek Zarządu Inwestycji Miejskich  

i Zarządu Dróg i Transportu – załącznik nr 8 do protokołu. 

 

 

 

Ad pkt 5 -Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że wszystkie pisma, które wpłynęły do Komisji 

zostały umieszczone w Aktówce.  

Nie wniesiono żadnych spraw.  

 

Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
 
   Protokół sporządziła     Przewodnicząca Komisji 
 
  Joanna Kaźmierczyk                              Antonina Majchrzak 
 

 

 


