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DPr-BRM-II.0012.10.5.2020 

Protokół nr 18/VI/2020 
 

posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 23 czerwca 2020 r.  

 
posiedzenie on-line 

 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   12 radnych  
 
obecnych   -   12 radnych  
 
nieobecnych  -   0     
      
      
 
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 17/V/20 z dnia 21 maja 2020 r.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  zmian budżetu oraz zmian 

 w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok – druk nr 140/2020. 

3. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 

 

III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
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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 17/V/20 z dnia 21 maja 2020 r. 

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 17/V/2020 z dnia 21 maja 2020 r.  
 
Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 

„wstrzymuj ących się”  przyjęła powyższy protokół. 

 

 

Ad pkt 2 - Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  zmian budżetu oraz zmian 

 w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok – druk nr 140/2020. 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła Dyrektor Wydziału Kształtowania 

Środowiska p. Anna Wierzbicka. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 

protokołu. 

Faza pytań i dyskusji.  

Pytań nie zgłoszono.  
 
Brak głosów w dyskusji.  
 

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , 2 głosach „przeciw”  i braku  głosów 

„wstrzymuj ących się” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

Ad pkt 3 - Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
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W ramach spraw wniesionych Przewodnicząca Komisji poinformowała, że głos zabierze 

przedstawiciel  Społecznego Komitetu Ochrony Julianowa p. ….. w sprawie planowanej 

przebudowy parku Julianowskiego. Wstępny projekt połączenia trzech parków wzbudził 

kontrowersje wśród mieszkańców. Społecznicy chcieli ochronić park Julianowski przed 

zbytnią ingerencją człowieka, tak aby pozostał obszarem „dzikiej” przyrody. Prezentacja 

stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska p. Anna Wierzbicka: Wydział dokłada 

wszelkich starań, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i stara się zachować 

unikalność każdego z parków.  

Przedstawiciel  Społecznego Komitetu Ochrony Julianowa p. ….. Bardzo wiele spraw 

zostało już wyjaśnionych w rozmowie z Kierownikiem Oddziału w Wydziale Kształtowania 

Środowiska p. Aleksandrą Sztuką-Tulińską. Nierozwiązana pozostała sprawa przekroczenia 

poziomu hałasu w parku im. Mickiewicza przy ul. Zgierskiej. Rozmawialiśmy  

o odtworzeniu przedwojennego muru oddzielającego ul. Zgierską od parku im. Mickiewicza 

zamiast stawiania ekranów wyciszających. Jeśli chodzi o park nad Sokołówką, przebieg trasy 

rowerowej proponowany w projekcie  nie jest trasą najkrótszą. Trasę ciągu pieszo-

rowerowego sugerujemy poprowadzić cały czas prosto, od Zgierskiej do Włókniarzy, w 

miejscu gdzie dziś biegnie wzdłuż bloków chodnik wymagający remontu. W ten sposób trasa 

będzie szybsza dla rowerzystów i bezpieczniejsza dla spacerujących. Komitet wnioskuje też o 

rozszerzenie parku  o fragment położony wzdłuż koryta rzeki, chodzi o działki położone na 

wchodzie parku im. Mickiewicza wzdłuż rzeki należące do miasta a użytkowane przez osoby 

prywatne. W czasie konsultacji mieszkańcy często zwracali uwagę na rozszerzenie parku 

Doliny Sokołówki i parku im. Mickiewicza. Chodzi o poszerzanie terenów zielonych a nie o 

ingerencję w zieleń. 

Przewodnicząca Komisji wyraziła zadowolenie ze współpracy mieszkańców  

z Departamentem Ekologii i Klimatu UMŁ. Za ważne uznała wsłuchiwanie się w głosy 

mieszkańców i związane z tym wprowadzanie zmian do projektu.  

Radny p. Mateusz Walasek: po raz pierwszy mam do czynienia z sytuacją w której 

mieszkańcy  domagają się nieoświetlania parku. Poproszę o wyjaśnienie.  

Radny p. Damian Raczkowski: Do mnie już na początku kadencji zgłaszali się mieszkańcy, 

którzy wnioskowali o budowę oświetlenia parku zwłaszcza części parku położonej wzdłuż ul. 

Łagiewnickiej. 
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Przedstawiciel  Społecznego Komitetu Ochrony Julianowa p. ……: uzgodniliśmy 

pośrednie rozwiązanie z Wydziałem.  Ostatecznie otrzymaliśmy zapewnienie, że oświetlone 

zostaną tylko 2 ciągi komunikacyjne: E-W i N-S. 

Radny p. Radosław Marzec: Mieszkańcy na południu Łodzi,  kilkukrotnie apelowali do 

mnie o pojawienie się oświetlenia w parku Stawy Jana.  

Radny p. Damian Raczkowski: jestem zadowolony, że udało się dojść do porozumienia  

w kontekście oświetlenia parku. Musimy pamiętać, że ten park w części centralnej głównie 

wokół stawów nie jest dzikim terenem. Jest to teren eksploatowany przez ludzi i warto byłoby 

żeby tutaj oświetlenie było. Mam pytanie do Wydziału, jaki rodzaj oświetlenia będziemy tam 

montować? Czy będą to panele słoneczne czy latarnie energooszczędne? 

Przedstawiciel  Społecznego Komitetu Ochrony Julianowa p….. panele nie zapewniają 

dobrej jakości światła. Odradzam taki typ oświetlenia zwłaszcza w parkach.  

Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska p. Anna Wierzbicka: Jeśli chodzi  

o oświetlenie, staraliśmy się państwem wypracować najbardziej optymalne rozwiązania. 

Oświetlenie będzie zwykłe z sieci. Jeśli chodzi o uwagi zgłoszone przez przedstawiciela 

Komitetu Ochrony Julianowa, postaramy się pochylić nad zgłoszonymi uwagami. Jeśli chodzi 

o wyciszenie hałasu u zbiegu ul. Zgierskiej jesteśmy w stanie przemyśleć wspomniany murek 

a odnośnie ścieżki rowerowej przeanalizujemy jeszcze raz temat na nowo. Dzisiaj jesteśmy na 

etapie koncepcyjnym. Odnosząc się do kwestii rozszerzenia terenów zieleni, mamy to na 

uwadze i mamy to w planach na lata przyszłe. Doświadczenia pokazują, że pewne projekty 

należy realizować etapami. Najpierw chcielibyśmy zamknąć ten etap a następnie rozwijać 

kolejne pomysły.  

Przedstawiciel  Społecznego Komitetu Ochrony Julianowa p. ….: W swojej wypowiedzi 

nie wspomniałem nic na temat wody. Z p. Dyrektorem Rimerem udało nam się ustalić, że cała 

rzeka będzie wyczyszczona. Chcę podziekowac p. Dyrektorowi, że tak szybko podchwycił 

ten temat. Drugi temat – wyłapywanie drogi deszczowej – zostało to też bardzo szybko 

zaakceptowane przez Departament Ekologii i wody deszczowe z sąsiadujacych  

z parkiem uliczek będa poprzez separatory oczyszczane i będą wysychajacy teren parku 

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

 

 

 

 


