
 

 

DPr-BRM-II.0012.10.2.2021 
Protokół nr 24/III/2021 

 
posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 11 marca 2021 r.  

 
posiedzenie on-line 

 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   12 radnych  
 
obecnych   -   10 radnych  
 
nieobecnych  -    2 radnych  
      
      
 
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. Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Mikołaj Stefanowski. 
 
 
III. Proponowany porządek posiedzenia: 
 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu nr 23/I/2021 posiedzenia Komisji z dnia 28 stycznia 2021 r.  

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Schronisku 

dla Zwierząt - druk nr 62/2021 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku 

ekologicznego „Bagno Ługi” – druk nr 63/2021. 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku 

ekologicznego „Opadówka” – druk nr 64/2021 
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6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku 

ekologicznego „Międzyrzecze Łódki i Bałutki” – druk nr 65/2021 

7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie ustanowienia pomników 

przyrody – druk nr 66/2021 

8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzewa 

stanowiącego pomnik przyrody - druk nr 67/2021 

9. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu w sprawie zmniejszenia liczby drzew objętych 

ochroną w alei stanowiącej pomnik przyrody – druk nr 68/2021 

10. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu w sprawie zmniejszenia liczby drzew objętych 

ochroną w „Alei klonów srebrzystych” stanowiącej pomnik przyrody – druk nr 

69/2021 

11. Sprawy różne i wniesione.  

 

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Mikołaj Stefanowski powitał obecnych on-line 

radnych oraz zaproszonych gości i po stwierdzeniu quorum Przewodniczący otworzył 

posiedzenie Komisji.  

 

 

Ad pkt 1 Przyj ęcie porządku posiedzenia. 

 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zaproponowała, aby na kolejnym 

posiedzeniu za tydzień Komisja zajęła się  tematem zgłoszonym przez mieszkańców 

dotyczącym zamierzeń planistycznych i ochrony przyrody w odniesieniu do terenów 

zielonych położonych w okolicy ul. Wycieczkowej i Centralnej. 

 

Przewodnicząca Komisji p. Antonina Majchrzak  poinformowała, że wspomniany 

temat będzie tematem jednego z posiedzeń Komisji w kwietniu. Projekt uchwały 

prawdopodobnie będzie wprowadzany pod obrady za półtora miesiąca więc nie ma 

niebezpieczeństwa zajęcia się tematem po przyjęciu planu miejscowego. 25 marca 

zostało zaplanowane wspólne posiedzenie z Komisją Transportu i Ruchu Drogowego 

dotyczące terenów zielonych w rejonie Parku Julianowskiego i Sokołówki. 
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Na wniosek Wiceprzewodniczącej Komisji p. Marty Grzeszczyk  dotyczący zabrania 

głosu przez mieszkańców  Wiceprzewodniczący Komisji p. Mikołaj Stefanowski 

zaproponował przeniesienie punktu 11 po punkcie 1 porządku obrad. 

Zmieniony porządek obrad 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Sprawy różne i wniesione.  

3. Przyjęcie protokołu nr 23/I/2021 posiedzenia Komisji z dnia 28 stycznia 2021 r.  

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Schronisku 

dla Zwierząt - druk nr 62/2021 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku 

ekologicznego „Bagno Ługi” – druk nr 63/2021. 

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku 

ekologicznego „Opadówka” – druk nr 64/2021 

7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku 

ekologicznego „Międzyrzecze Łódki i Bałutki” – druk nr 65/2021 

8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie ustanowienia pomników 

przyrody – druk nr 66/2021 

9. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzewa 

stanowiącego pomnik przyrody - druk nr 67/2021 

10. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu w sprawie zmniejszenia liczby drzew objętych 

ochroną w alei stanowiącej pomnik przyrody – druk nr 68/2021 

11. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu w sprawie zmniejszenia liczby drzew objętych 

ochroną w „Alei klonów srebrzystych” stanowiącej pomnik przyrody – druk nr 

69/2021 

 

Porządek obrad został przyjęty bez uwag 8 głosami za. 
 
Ad pkt 2 - Sprawy różne i wniesione.  

  Głos w imieniu mieszkańców Marysin-Rogi: Jestem przedstawicielką mieszkańców rejonu 

Marysin Rogi zaangażowaną w obronę tego terenu zielonego. Chciałabym, aby ta sprawa była 

procedowana na posiedzeniu Komisji za tydzień. Cały czas trwają prace związane z planem, 

plan jest w uzgodnieniach zewnętrznych i chodzi o to, aby nie było takiej sytuacji, że my 

spotkamy się wtedy kiedy plan będzie już wyłożony. Jest to sprawa bardzo ważna dla 

mieszkańców osiedla Marysin Rogi ale także dla całej Lodzi Jest to kolejny zielony, dziki 



4 

 

 

teren, leśno- łąkowy z ogromną bioróżnorodnością. Sprawa ta wymaga poświęcenia uwagi 

Państwa Komisji  w trybie pilnym.  

 

Przewodnicząca Komisji p. Antonina Majchrzak  podtrzymała swoje wcześniejsze 

stanowisko sprawa zieleni w okolicy ul. Wycieczkowej będzie przedmiotem obrad 

posiedzenia Komisji w kwietniu a 25 marca odbędzie się wspólne posiedzenie z Komisją 

Transportu 

 i Ruchu Drogowego dotyczące terenów zielonych w rejonie Parku Julianowskiego 

 i Sokołówki. 

 

Radny p. Mateusz Walasek w ramach spraw różnych poinformował o dwóch sprawach 

zgłoszonych przez mieszkańców. Pierwsza dotyczy inwestycji przy ul. Brzezińskiej. 

Mieszkańcy obawiają się o dewastację środowiska gdyż obsługa tej inwestycji miała odbywać 

się od obwodnicy Nowosolnej, a w tej chwili nie jest budowany ten odcinek . Druga dotyczy 

warunków zabudowy na magazyn przy ul. Rąbieńskiej  i związanego z tym zagrożenia 

terenów zielonych. 

 
 
Ad pkt 3 - Przyjęcie protokołu nr 23/I/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. 

Wiceprzewodniczący Komisji poinformował, że protokół został dostarczony radnym za 

pośrednictwem Aktówki . Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi? 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Wiceprzewodniczący poddała pod głosowanie protokół Nr 23/I/2021 z dnia 28 stycznia 2021 
roku. 
 
Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 

„wstrzymuj ących się”  przyjęła powyższy protokół. 

 

 

Ad pkt 4 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu 

Schronisku dla Zwierząt - druk nr 62/2021 
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Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił  Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa p. Michał Baryła. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 

protokołu. 

 

     Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący Komisji poddał pod 

głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu 

Schronisku dla Zwierząt - druk nr 62/2021 

 

Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za” , braku głosów „przeciw”  i braku  głosów 

„wstrzymuj ących się” ,  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

Ad pkt 5 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia 

użytku ekologicznego „Bagno Ługi” – druk nr 63/2021. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił  Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa p. Michał Baryła. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu. 

 

     Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący Komisji poddał pod 

głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku 

ekologicznego „Bagno Ługi” – druk nr 63/2021. 

 

Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za” , braku głosów „przeciw”  i braku  głosów 

„wstrzymuj ących się” ,  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

Ad pkt 6 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia 

użytku ekologicznego „Opadówka” – druk nr 64/2021. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił  Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa p. Michał Baryła. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu. 
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     Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący Komisji poddał pod 

głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku 

ekologicznego „Opadówka” – druk nr 64/2021. 

 

Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , braku głosów „przeciw”  i braku  głosów 

„wstrzymuj ących się” ,  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 7 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia 

użytku ekologicznego „Międzyrzecze Łódki i Bałutki” – druk nr 65/2021. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił  Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa p. Michał Baryła. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu. 

 

     Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący Komisji poddał pod 

głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku 

ekologicznego „Międzyrzecze Łódki i Bałutki” – druk nr 65/2021. 

 

Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , braku głosów „przeciw”  i braku  głosów 

„wstrzymuj ących się” ,  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

Ad pkt 8 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie ustanowienia 

pomników przyrody – druk nr 66/2021. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił  Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa p. Michał Baryła. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu. 

 

     Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący Komisji poddał pod 

głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników 

przyrody – druk nr 66/2021. 

 

Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , braku głosów „przeciw”  i braku  głosów 

„wstrzymuj ących się” ,  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Ad pkt 9 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu w sprawie zniesienia ochrony prawnej 

drzewa stanowiącego pomnik przyrody - druk nr 67/2021 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił  Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa p. Michał Baryła. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu. 

 

     Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący Komisji poddał pod 

głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia ochrony 

prawnej drzewa stanowiącego pomnik przyrody - druk nr 67/2021 

 

Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , braku głosów „przeciw”  i braku  głosów 

„wstrzymuj ących się” ,  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 10  - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu w sprawie zmniejszenia liczby drzew 

objętych ochroną w alei stanowiącej pomnik przyrody – druk nr 68/2021. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił  Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa p. Michał Baryła. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 

protokołu. 

 

     Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący Komisji poddał pod 

głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmniejszenia liczby drzew 

objętych ochroną w alei stanowiącej pomnik przyrody – druk nr 68/2021. 

 

Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , braku głosów „przeciw”  i braku  głosów 

„wstrzymuj ących się” ,  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

Ad pkt 11 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu w sprawie zmniejszenia liczby drzew 

objętych ochroną w „Alei klonów srebrzystych” stanowiącej pomnik przyrody – druk nr 

69/2021 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił  Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa p. Michał Baryła. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 

protokołu. 
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     Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący Komisji poddał pod 

głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmniejszenia liczby drzew 

objętych ochroną w „Alei klonów srebrzystych” stanowiącej pomnik przyrody – druk nr 

69/2021 

Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , braku głosów „przeciw”  i braku  głosów 

„wstrzymuj ących się” ,  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Prezentacja przygotowana przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa dotycząca 

omawianych powyżej projektów uchwał stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

              Po omówieniu powyższych punktów Wiceprzewodniczący Komisji p. Mikołaj 

Stefanowski zaproponował wprowadzenie zgodnie z przesłanym radnym aneksem  dwóch 

poniższych projektów uchwał: 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz  zmian  

w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 71/2021. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2048 – druk 

nr 72/2021. 

 

Radni nie wnieśli uwag dotyczących aneksu . 
 
Ad pkt 12 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 

oraz  zmian w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 71/2021. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła  Dyrektor Wydziału Bud żetu p. 

Małgorzata Wojtczak. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

 

     Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący Komisji poddał pod 

głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w zmian budżetu oraz  zmian w 

budżecie miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 71/2021. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku głosów „przeciw”  i braku  głosów 

„wstrzymuj ących się” ,  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Ad pkt 13 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2048 – 

druk nr 72/2021. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła  Dyrektor Wydziału Bud żetu p. 

Małgorzata Wojtczak. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

 

     Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący Komisji poddał pod 

głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2048 – druk nr 

72/2021. 

 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , braku głosów „przeciw”  i braku  głosów 

„wstrzymuj ących się” ,  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
   Protokół sporządziła     Wiceprzewodniczący Komisji 
 
Joanna Kaźmierczyk                                 Mikołaj Stefanowski 
 


