
 

 

DPr-BRM-II.0012.8.5.2021 

Protokół nr 28/X/2021 

posiedzenia Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 26 października 2021 r.  

posiedzenie on-line 

 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -   8 radnych  

obecnych   -   8 radnych 

nieobecnych  -    0  

oraz zaproszeni goście. 

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 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: 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak. 

 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr 27/X/2021 z dnia 19 października 2021 r.   

3. Informacja na temat zwalczania nielegalnego handlu  wokół targowiska  

Dolna-Ceglana. 

4. Informacja na temat egzekwowania obowiązku noszenia maseczek w pojazdach 

transportu zbiorowego.  

5. Informacja na temat działań antysmogowych podejmowanych przez Straż Miejską  

w Łodzi. 

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
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IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia: 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak  powitał obecnych on-line  radnych, 

zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do 

prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  

 

Ad pkt 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji przedstawił porządek posiedzenia. 

Uwag nie zgłoszono 

Porządek został przyjęty przez aklamację. 

 

Ad pkt 2. Przyjęcie protokołu nr 27/X/21  z dnia 19 października 2021 r.   

Przewodniczący poddał protokół pod głosowanie. 

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

„wstrzymujących się” przyjęła protokół. 

 

Ad pkt 3. Informacja na temat zwalczania nielegalnego handlu  wokół targowiska  

Dolna-Ceglana. 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak poinformował że w tym punkcie porządku 

obrad Komisja skupi się na działaniach związanych z porządkiem i ładem wokół targowiska  

w szczególności  na nielegalnym handlu na ul. Dolnej i wzdłuż ul. Zgierskiej. 

Pismo Spółki Przedsiębiorców i Rolników Targowiska Dolna-Ceglana w Łodzi stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu.  

 

Prezes Zarządu Spółka Przedsiębiorców i Rolników targowiska Dolna-Ceglana w Łodzi 

p. Marek Gralak: umowa na tzw. „pchli targ” kończy się. Jako Spółka nie zamierzamy jej 

przedłużać ponieważ nie jesteśmy w stanie prowadzić dwóch „pchlich targów”, jednego od ul. 

Zgierskiej i drugiego legalnego od ul. Łagiewnickiej. Targ na ul. Łagiewnickiej odbywa się 

tylko we wtorki, piątki i soboty. W pozostałe dni handlujący przenoszą się na ul. Zgierską 

wzdłuż chodnika. W połowie listopada przystępujemy do modernizacji nawierzchni parkingu 

od ul. Zgierskiej gdzie planowane jest zorganizowanie 30 miejsc parkingowych dla klientów 

targowiska w tym 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych.  Zostanie również zmodernizowane 

wejście na targowisko. Największym problemem targowiska Dolna-Ceglana  jest brak 

parkingu. W 2009 r. gdy targowisko przejęli kupcy to wydawało się nam, że jak będzie kapitał 
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prywatny oraz kapitał miasta to uda się nam zrobić fajne targowisko. Władze miasta nie są 

zainteresowane rozwiązaniem tego problemu. Jesteśmy w stanie zrobić najładniejsze 

targowisko w regionie ale rozwiązanie problemu parkowania nie leży po naszej stronie. Na 

spotkaniu apelowaliśmy do pani Prezydent, aby nie sprzedawać gruntów wokół targowiska. 

Jest to jedyne targowisko otwarte, gdzie sprzedają producenci, rolnicy. My nie chcemy 

likwidować „ pchlego targu” ale my do tego targu nie będziemy dokładać. Nie chcę mówić jak 

wzrosły stawki opłat na śmieci. Nie rozumiem działania służb, które mają podstawy do 

zwalczania nielegalnego handlu i nie egzekwują prawa.   

 

Radny Rady Miejskiej p. Maciej Rakowski: Chciałabym przyłączyć się do głosu p. Gralaka 

i wskazać na konieczność załatwienia tej sprawy. Z jednej strony mamy mieszkańców, którzy 

starają się dostosowywać do obowiązujących ograniczeń i handlują w miejscach 

wyznaczonych, płacą opłatę targową i przegrywają konkurencję z tymi, którzy idą na miejsca 

dla handlu na „dziko”. I to oni są tymi pomysłowymi, sprytnymi, a ten kto handluje zgodnie  

z prawem jest może trochę nierozgarnięty, że podporządkowuje się tym regułom. Widziałem 

kiedyś na targowisku na części przylegającej do „pchlego targu” bardzo smutną interwencję, 

kiedy usiłowałem wygonić jakiegoś handlującego, którego zawsze widuję, interwencja 

skończyła się tym, że ten pan zwymyślał te strażniczki, które niemal, że przeprosiły i sobie 

poszły a on nadal handlował. Jeśli nie uda się tu wykonać jakiś czynności skutecznych to będzie 

porażka nas wszystkich. Chciałbym uzyskać informację - czy właściciel tego terenu 

prywatnego, którego użycza na potrzeby „dzikiego handlu”  płaci podatek od nieruchomości 

czy działalności gospodarczej? 

 

Komendant Straży Miejskiej p. Patryk Polit: Największym problemem targowiska na ul. 

Ceglanej jest handel towarami nie posiadającymi  akcyzy. Działania  w tym obszarze prowadzi 

zarówno Policja jak i Krajowa Administracja Skarbowa. Jeśli chodzi o handel wzdłuż ul. 

Zgierskiej- mamy do czynienia z pewną grupą osób, jak określił p. Rakowski cwaniaków, które 

próbują prowadzić działalność gospodarczą bez ponoszenia jakikolwiek kosztów. Mamy też 

bardzo dużą grupę osób, które są osobami bezdomnymi, osobami  o bardzo niskim statusie 

majątkowym, w podeszłym wieku. Przeprowadzałem tam wizję lokalną  i nie wydaje mi się, 

żeby praworządnym i ludzkim było zabieranie 70 letniej staruszce pamiątek, które wystawia po 

jej mężu bo nie wystarcza jej na życie. My prowadzimy tam działania w ograniczonym  zakresie 

bo pamiętacie Państwo, że zgodnie z poleceniem Wojewody Łódzkiego jesteśmy 

oddelegowaniu do prac związanych z COVID-19. Chciałbym poruszyć treść art. 41 kodeksu 
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wykroczeń, który mówi o tym, że funkcjonariusz prowadzący działania dobiera środek 

oddziaływania wychowawczego tak, aby sprawca został załatwiony zgodnie z poszanowaniem 

prawa. Możemy zastosować pouczenie, mandat karny, wniosek o ukaranie do sądu.  Jeśli 

chodzi o postepowanie mandatowe, postepowanie wnioskowe- nie mamy tutaj dużego pola 

manewru. Z raportu naczelnika oddziału dzielnicowego Łódź-Bałuty wynika, że wiele z tych 

osób nie posiada nawet adresu stałego zameldowania, są to osoby bezdomne, które weszły  

w posiadanie pewnych drobiazgów, najczęściej używanych, nie posiadających wartości. Ja ich 

nie usprawiedliwiam, przepisy stanowią jedno - to nadal jest to nielegalny handel. Wydaje mi 

się, że szanownej komisji nie może uciekać człowiek. Wydaje mi się, że często ten starszy 

człowiek wymaga pomocy.  

 

Radny Rady Miejskiej p. Maciej Rakowski: mam wrażenie, że ci którzy na parkingach 

sprzedają ziemniaki w workach to nie staruszki handlujące pamiątkami po zmarłym mężu. 

Zdarzenie z funkcjonariuszkami było około 5 lat temu ale zapadło w pamięć.  

 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy mamy połączenie z przedstawicielem Policji  

i przedstawicielem Krajowej Administracji Skarbowej którzy zostali zaproszeni na dzisiejsze 

posiedzenie? 

 

Zastępca Naczelnika Urzędu Celno- Skarbowsgo p. Łukasz Dominikowski: chciałem 

podziękować za nawiązanie współpracy ze Straż Miejską. W 2021 r. przeprowadziliśmy około 

100 kontroli wokół targowiska. 38 zakończyło się pozytywnie z zajęciem towaru, sprawami 

karno-skarbowymi. Łączna wartość zajętych towarów wyniosła ok. 500 000 zł  

 

Przewodniczący Komisji zapytał przedmówcę, czy w ostatnim czasie można zauważyć wzrost 

liczby osób handlujących nielegalnie  ? Zapytał także, czy strażnicy miejscy wiedzą na jakich 

terenach odbywa się nielegalny handel?  

 

Zastępca Naczelnika Urzędu Celno- Skarbowsgo p. Łukasz Dominikowski W tej chwili 

głównym przedmiotem nielegalnego handlu są papierosy. Obserwuje się powstawanie grup 

zorganizowanych, które tworzą siatkę od transportu po rozprowadzanie towaru.  

 

Komendant Straży Miejskiej p. Patryk Polit: zapewniam, że moi funkcjonariusze, zwłaszcza 

funkcjonariusze oddziału dzielnicowego Łódź-Bałuty znają specyfikę tego targowiska. Dołożę 
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więcej uwagi i przyjrzę się sprawie, którą zgłosił p. Rakowski, dotyczącą handlu  

z samochodów.  

 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak zaproponował, aby do tematu nielegalnego 

handlu Komisja wróciła w połowie grudnia.  

 

Ad pkt 4. Informacja na temat egzekwowania obowiązku noszenia maseczek w pojazdach 

transportu zbiorowego.  

Komendant Straży Miejskiej p. Patryk Polit: Wydałem polecenie służbowe, aby moi 

funkcjonariusze w trakcie przemieszczania się środkami komunikacji zbiorowej reagowali na 

brak maseczek u podróżujących. Pouczamy, informujemy o konieczności stosowania 

maseczek. Obecnie nie jesteśmy zobligowani  do działań na terenie marketów.  

 

Prezes Zarządu MPK Sp. z o.o. p. Zbigniew Papierski: obowiązek noszenia maseczek  

w pojazdach transportu zbiorowego istnieje od początku pandemii. Obecnie około 30% 

podróżujących nosi maseczki. Nieczytelny zapis nagrania. 

 

Radny p. Maciej Rakowski: Cieszę się, że zajmujemy się tym tematem. Musimy sobie 

uświadomić rzecz kluczową- dlatego oczekujemy interwencji Straży Miejskiej i Policji, że 

chcemy chronić bezpieczeństwo, zdrowie i życie podróżnych. Ja dosyć często podróżuję 

komunikacja miejską. Są tacy pasażerowie, którzy od razu po wejściu do pojazdu zakładają 

maseczkę ale są też tacy, którzy ostentacyjnie siedzą bez maseczki i zazwyczaj są to ludzie, 

którzy na próbę zwrócenia uwagi przez współpasażerów reagują agresywnie. Z tego co pan 

Komendant powiedział państwo ten problem rozwiązujecie przez pouczenia. Są to 

niejednokrotnie przypadki gdzie trzeba wykazać się stanowczością i skutecznością. Chciałem 

zapytać, ile mandatów karnych za brak maseczki nałożyła Straż Miejska  w okresie od kiedy 

pan Komendant  kieruje Strażą? Jeżeli funkcjonariusze Straży będą chodzić po wagonach  

i reagować to prawdopodobnie nie przyniesie to efektu. Pasażerowie dla świętego spokoju 

założą maseczkę. Bardziej skuteczne byłoby obserwowanie z zewnątrz  pojazdu. Chyba nie 

macie państwo zakazu wykonywania dokumentacji fotograficznej i następnie zatrzymanie tego 

pasażera jadącego bez maseczki. Pewnie pan Prezes potwierdzi, że do MPK docierają pisma 

 w których pasażerowie skarżą się , że nie jest respektowany obowiązek noszenia maseczek  

w pojazdach transportu zbiorowego. 
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Prezes Zarządu MPK Sp. z o.o. p. Zbigniew Papierski: mamy całą książkę skarg w tym 

skargi dotyczące braku bezpieczeństwa w pojazdach MPK związanych z brakiem stosowania 

maseczek przez niektórych pasażerów.  

 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: My tutaj nie rozstrzygniemy sprawy, jak 

Polacy traktują obowiązek noszenia maseczek. Nie chciałbym aby strażnicy miejscy jedynie co 

robi to jeździli tramwajami i szarpali się z mieszkańcami, którzy chcą udowodnić, że  nie muszą 

nosić maseczki. Wydaje mi się, że ta akacja powinna być szersza. Jest to jednak duży problem 

polegający na braku bezpieczeństwa tych, którzy chcieliby się chronić a są narażeni na 

przebywanie z osobami, które nie noszą maseczek. Nie chciałbym też, aby jedyną służbą, która 

będzie dbała o bezpieczeństwo była tylko Straż Miejska. Ja bym zaczął od prewencji. 

 

Radny p. Kamil Deptuła: Musimy dojść do pewnych konkluzji, że bez działań Policji 

pewnych rzeczy nie da się zrobić. Jeżeli widzę jakąś służbę na mieście to jest to Straż Miejska.  

Stan osobowy Policji jest dosyć spory w porównaniu ze Strażą Miejską. Nie będziemy w stanie 

egzekwować tych wszystkich rzeczy ponieważ organ, który jest do tego powołany jest 

nieskuteczny i nie działa.  

 

Komendant Straży Miejskiej p. Patryk Polit: Chciałem odnieść się do słów pana radnego 

Rakowskiego, duża część była prawdziwa. Z pewnością prawdziwa była ta, że  nie możemy 

pozwolić na to, żeby troska o współpasażerów osób, które nie stosują do nakazów 

wynikających z obostrzeń wynikających z COVID 19 czyli troska o to otoczenie żeby nam 

umykała. Ona nam w żaden sposób nie umyka, jeżeli mogę odnieść się do tych osób, które 

reagują agresją, proszę mi wierzyć, że dobór środka  oddziaływania  wychowawczego  jest 

przez strażników zawsze dobrany właściwie. Nie mogę się zgodzić z tym, że możemy 

zbagatelizować rolę informowania społeczeństwa, rolę informowania pasażerów. My musimy 

edukować społeczeństwo. Informację na temat ilości mandatów karnych przygotuję na piśmie. 

Proszę zwrócić uwagę na to, o czym mówił radny p. Deptuła, nas jest bardzo mało i nie możemy 

być wszędzie. Dołożymy więcej energii na rozwiązanie spraw, które zgłosiła Komisja.   

 

Radny p. Maciej Rakowski: Panie Komendancie, ja oczywiście nie będą wymagał od was 

żebyście tylko na ten odcinek ruszyli. Nie taki był sens mojej wypowiedzi. Podpisuję się pod 

tym co powiedział p. radny Deptuła- większy wysiłek powinien być tej służby, która jest 

większa. Z jednym się nie zgodzę co powiedział p. Komendant, ze skłonnością do pouczania. 
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Ja nie jestem zwolennikiem represji od razu, ale jednak sytuacja w której zapłaci się 

kilkadziesiąt złotych jest często lepsza niż pouczenie bo to nie rozzuchwala. 

 

Radny p. Kamil Deptuła: Może trzeba zastanowić się ile pieniędzy trzeba przeznaczyć aby 

takie patrole Straży pojawiały się częściej.  

 

Radny p. Maciej Rakowski: Ja nie namawiałem do tego, aby lawinowo zwiększać liczbę 

patroli. Przede wszystkim musi być mniejsza pobłażliwość.  

 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak zapytał ilu strażników miejskich w tej chwili 

wykonuje zadania pod nadzorem Policji a ilu Komendant może swobodnie rozdysponować  do 

innych prac?  

 

Komendant Straży Miejskiej p. Patryk Polit: ta liczba jest zmienna. Oprócz funkcjonariuszy 

ochraniających obiekty miejskie, pełniących funkcje administracyjne to do dyspozycji Policji 

za wyjątkiem strażników pracujących w ekopatrolu, animal patrolu i sekcji ds. pojazdów 

oddajemy pozostałe siły i środki do dyspozycji Policji. Nie mogę narzekać na współpracę 

 z Policją ale moim marzeniem jest to, aby Straż Miejska mogła w końcu przystąpić do 

wykonywania zadań własnych. 

 

Radny p. Kamil Deptuła: jeszcze raz apeluję do Komisji, aby zastanowić się w jaki sposób 

pomóc, zwiększyć budżet Straży chociaż nie wiem, czy to ma sens bo znowu zostałyby 

pieniądze przeznaczone na wspieranie działań Policji a p. Komendant Straży zostałby 

 z uszczuplonym składem osobowym jak teraz. Trudno wymagać od p. Komendanta żeby zrobił 

coś jak nie ma na to odpowiedniej ilości funkcjonariuszy.  

 

Przewodniczący Komisji: zgadzam się z p. Deptułą. Myślę, że w najbliższym czasie 

powinniśmy zaprosić Komendanta Miejskiego Policji i porozmawiać o tych problemach.   

 

Komendant Straży Miejskiej p. Patryk Polit: Moja współpraca z Komendantem Miejskim 

Policji jest na dobrym poziomie. Jest to osoba, której interes łodzian nie umyka. 

 

Ad pkt 5.  Informacja na temat działań antysmogowych podejmowanych przez Straż 

Miejską w Łodzi. 



 

8 

 

Komendant Straży Miejskiej p. Patryk Polit: Sekcja ekopatrolu liczy 8 wyszkolonych 

funkcjonariuszy, którzy w ubiegłym roku łącznie zrealizowali 1615 interwencji, przeprowadzili 

1745 kontroli, nałożyli 309 mandatów, 209 osób zostało pouczonych. 13 wniosków o ukaranie 

zostało skierowanych do sądu. Jeszcze nie zaczął się  sezon grzewczy a do 30 września już 

zostało zgłoszonych 1106 interwencji, 1639 przeprowadzonych kontroli, 210 mandatów 

karnych, 145 pouczeń, 12 wniosków o ukaranie skierowano do sądu. Ze względu na ilość 

zgłoszeń ora liczbę pracowników  ekopatrolu, które zostały przeszkolone do przeprowadzania 

kontroli czas oczekiwania na reakcje Straży jest wydłużony. Nie wszystkie zgłoszenia są 

zgłoszeniami potwierdzonymi. 

 

Faza pytań i dyskusji 

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: wspomniał pan, że byliście 

oddelegowani do ochrony w czasie Festiwalu Światła? 

 

Komendant Straży Miejskiej p. Patryk Polit: robimy to co roku. To jest duża miejska 

impreza. Staramy się zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo. Dostępność sił i środków 

powoduje niekiedy konieczność przesunięcia którego z funkcjonariuszy do innych zadań.  

 

Radny p. Bogusław Hubert: Panie Komendancie, powiedział pan, że wydaje się, że w tym 

roku nie będzie lepiej jeśli chodzi o smog spowodowany spalaniem różnych rzeczy. Nie będzie 

miedzy innymi dlatego, że ceny węgla poszły znacząco w górę  i niektórzy będą kombinowali 

żeby nie zamarznąć w swoim domu. Mam zasadnicze pytanie – jak walczymy ze smogiem  

w Łodzi? Mamy funkcjonariuszy, setki zgłoszeń, ja na co dzień doświadczam w Andrzejowie 

smogu. Jest akcja wymiany pieców. Czy jeszcze  ktoś tym się zajmuje, czy są inne służby 

oprócz Straży Miejskiej? 

 

Komendant Straży Miejskiej p. Patryk Polit: Nie mam takiej wiedzy.  

 

Radny p. Bogusław Hubert: Miliony złotych idą na ochronę środowiska. Gdzie one są? 

 

Radny p. Kamil Deptuła: Gdyby pan mógł wyartykułować o co panu chodzi. Kto jak nie Straż 

Miejska ma to kontrolować. Jeżeli pan radny nie wie na co zostały wydane pieniądze z budżetu, 

to oczekiwałbym od osoby z tak dużym stażem w Radzie Miejskiej głębszej wiedzy, jak 
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wygląda budżet. Uważam, że działania miasta w dużej mierze są ograniczone. Miasto dokłada 

do wymiany pieców, Straż Miejska egzekwuje gdy w piecach palone jest coś nielegalnie. Nie 

wiem, czego pan radny jeszcze oczekuje? 

 

Radny p. Bogusław Hubert: czy pan wieloletni radny, może mi odpowiedzieć na pytanie, 

które zadał mi pan- ile  miasto przeznacza na ochronę środowiska? 

 

Przewodniczący Komisji:  Przepraszam, to nie jest przedmiotem obrad Komisji. To nie jest 

czas na wzajemne odpytywanie się. Może pan radny ma jakąś receptę na te sytuację? 

 

Radny p. Bogusław Hubert: uważam, że 8 funkcjonariuszy na stan w jakim miasto się 

znajduje jest za mały. Rozumiem też jako radny, który ma świadomość tego, że budżet miasta 

nie jest z gumy i być może nie będziemy mogli zwiększyć tego budżetu i rozbudować sekcję 

ekopatrolu. Póki rząd nie wprowadzi żadnych centralnych regulacji ten problem pozostanie 

nierozwiązany. Powietrze nie należy do danej gminy. Nie widzę innych działań niż działania 

podejmowane przez Straż Miejską. 

 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak:  Je też oczekiwałbym, aby władze centralne 

posiadając pieniądze z Krajowego Funduszu Ochrony Środowiska wprowadziły skuteczne 

działania, które doprowadzą do poprawy jakości powietrza. 

 

Ad pkt 6. Sprawy  wniesione i wolne wnioski.  

Spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Komisji podziękował za udział w obradach i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

Protokół sporządziła                                                Przewodniczący Komisji  

 

Joanna Kaźmierczyk              Tomasz Kacprzak 

 

 


