
Protokół Nr 8/VII/2019 
posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska 

Rady Miejskiej w Łodzi, 
z dnia 1 lipca 2019 r. 

 
DPr-BRM-II.0012.10.9.2019 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 

 
stan Komisji   -  12 radnych 
 
obecnych   -   12  radnych 
 
nieobecnych   -    0 
oraz zaproszeni goście. 
 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 
Zaproszenie stanowi załącznik nr 3 i 4 do niniejszego protokołu. 
 
 
II. Posiedzeniu Komisji przewodniczyła: 
 
Przewodnicząca Komisji radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka. 
 
 
III. Proponowany porządek posiedzenia: 
1.   Przyjęcie protokołu nr 7/V/19 z 30 maja 2019 r.  

2. Informacja Zarządu Zieleni Miejskiej dotycząca zapotrzebowania w zakresie nasadzeń 
miejskich. 

3. Sprawy wniesione i wolne wnioski 

 

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
 

Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka powitała na sali 
obecnych radnych i zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum 
niezbędne do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.     
Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek posiedzenia.  
Uwag nie zgłoszono.  
 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła porządek posiedzenia. 
 

Ad pkt 1 Przyj ęcie protokołu nr 7/V/19 z 30  maja 2019 r.  

Protokół został przesłany radnym drogą elektroniczną. Radni nie wnieśli uwag do jego treści.  
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 7/V/19 
Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za”, przy braku  głosów „przeciw ” i braku  głosów 
„wstrzymujących się” jednomyślnie przyjęła powyższy protokół.  



 
 
Ad pkt 2 - Informacja Zarz ądu Zieleni Miejskiej dotycząca zapotrzebowania w zakresie 
nasadzeń miejskich. 

Informację na temat zapotrzebowania  w zakresie nasadzeń miejskich przedstawił Dyrektor 
Zarządu Zieleni Miejskiej p. Maciej Winsche. Od dłuższego czasu na terenie miasta mamy 
problem związany z zamieraniem drzew. Przyczyną jest ich wiek ( około 100-120 lat), drugą 
przyczyną są zmiany klimatu, wysokie temperatury, brak opadów i fakt, że drzewa mają coraz 
zmniejszy dostęp do wód gruntowych. Jesteśmy zmuszeni do stopniowego usuwania drzew 
bo niestety stają się one niebezpieczne dla otoczenia. Skala problemu jest duża, w tym roku 
rozpoczęliśmy procedowanie uzyskania decyzji na około 500 drzew. Na dzisiaj mamy około 
105 decyzji pozwalających na usunięcie drzew i wykonanie nasadzeń zamiennych  z 
terminem  realizacji do końca 2018 r. Gdybyśmy do tej puli 198 drzew obejmujących te 105 
decyzji dołożyli jeszcze stan wniosków na chwilę obecną to mamy około 500 drzew do 
posadzenia.  
To jest tylko efekt tego co mamy posadzić za drzewa wycięte. Jest jeszcze jeden problem 
związany z uzyskaniem tych decyzji polegający na tym, że po tzw. lex Szyszko zmieniły się 
zasady udzielania decyzji. My wnioskujemy głównie o wycięcie drzew do Urzędu 
Marszałkowskiego i tam z nieznanych mi przyczyn bardzo długo czekamy na uzyskanie 
decyzji. Na decyzję w sprawie wycinki uschniętego drzewa czekamy 2-2,5 miesiąca. 
Właściciel nieruchomości jest w stanie wg obowiązującego prawa uzyskać zgodę na usuniecie 
zdrowego drzewa w ciągu 3-4 tygodni od zgłoszenia. Do końca 2019 r. mamy do posadzenia 
zaległych 198 drzew z 2017 r. Istnieje formuła pozwalająca nam przedłużyć  termin 
wykonania nasadzeń zamiennych. Te drzewa, które na bieżąco usuwamy chcielibyśmy 
zastępować nowymi. To jest około 300 drzew.  

W fazie pytań głos zabrała radna p. Paulina Setnik: Chciałam zapytać o rozmieszczenie 
zamierających drzew.  

Dyrektor Zarz ądu Zieleni Miejskiej p. Maciej Winsche: Problem dotyczy wszystkich 
obszarów, najbardziej narażone na zamieranie są drzewa usytuowane w pasach drogowych. 

Radny p. Radosław Marzec:  wspominał pan, że mamy zaległe 194 nasadzenia z 2017 r.  
i chciałem zapytać co jest przyczyną tych opóźnień? 

Dyrektor Zarz ądu Zieleni Miejskiej p. Maciej Winsche: Lawinowy wzrost zamierania 
drzew spowodował, że nie były zabezpieczone odpowiednie środki na ten cel. 

Radny p. Radosław Marzec: Jest pan Dyrektorem od pół roku- ile w tym czasie udało się  
wykonać nasadzeń zastępczych? 

Dyrektor Zarz ądu Zieleni Miejskiej p. Maciej Winsche: W tej chwili nie prowadzimy 
nasadzeń zastępczych ze względu na warunki atmosferyczne. Prace zostaną wykonane 
jesienią. 

Do końca 2019 r.  chcemy wykonać nasadzenia z 2017 r. , około 200 najbardziej pilnych.  

Radny p. Radosław Marzec: jak Zarząd Zieleni Miejskiej dba o te nasadzenia zastępcze? 
 
Dyrektor Zarz ądu Zieleni Miejskiej p. Maciej Winsche: Nasadzenia, które pojawiają się  
w ramach realizowanych inwestycji obsługiwane są przez gwarantów w okresie od 3-5 lat. 



Zarząd Zieleni Miejskiej wspólnie z Zarządem Inwestycji Miejskich współpracuje. 
Dołożyliśmy starań, aby organizacyjnie sprawy związane z zielenią i jej utrzymaniem  swój 
początek i koniec miały w ZZM. Na dzisiaj mamy uruchomioną ekipę szybkiego reagowania, 
która w sytuacjach kryzysowych, tam gdzie teren z jakiegoś powodu został zapomniany to 
jest w stanie interweniować i wykonać najpotrzebniejsze prace.  
 
Radny p. Radosław Marzec: Chciałem zapytać o ilość zagrożonych drzew, które sa do 
usunięcia?  
 
Dyrektor Zarz ądu Zieleni Miejskiej p. Maciej Winsche:  Średnio raz na półtora miesiąca 
składamy wnioski na około 200-300 drzew, w szczególności chodzi o drzewa położone  
w pasach zieleni, na osiedlach. We wniosku musimy uzasadnić powód usunięcia drzewa. 
Około 30-40% stanowią drzewa wyjątkowo niebezpieczne.  
 
Komisja zwróciła się do Dyrektora o przygotowanie informacji na piśmie dotyczącej ilości 
złożonych wniosków na wycięcie drzewa.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk: Chciałam zgłosić obumarcie dwóch 
platanów na wysokości In Centro przy budowie Hiltona.  
 
Dyrektor Zarz ądu Zieleni Miejskiej p. Maciej Winsche: 30 czerwca upłynął termin 
gwarancji przebudowy ul. Piotrkowskiej łącznie z wykonaniem nasadzeń zieleni. 
Zwróciliśmy się do Zarządu Dróg i Transportu ponieważ mamy wątpliwości odnośnie miejsc 
przeznaczonych pod nasadzenia na ul. Piotrkowskiej. ZDiT miał wystąpić do gwaranta 
 z pismem o odniesienie się do zarzutów.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk: Czy Państwo jako ZZM mają wpływ 
w czasie przeprowadzane inwestycji na stan zieleni? 
 
Dyrektor Zarz ądu Zieleni Miejskiej p. Maciej Winsche: Istnieje Zespół Ogrodnika Miasta, 
który robi wszystko, aby inwestycje realizowane przez miasto były u nas opiniowane pod 
kątem zieleni. Pojawiamy się na wprowadzeniu wykonawcy na teren robót i nie tylko w 
przypadku inwestycji, ale również w porozumieniu z ZDiT w przypadku przekazania terenu 
pasa drogowego pod realizację różnego rodzaju inwestycji mniejszych, na przykład budowa 
infrastruktury. Udało się nam dopracować kolejność wykonywania czynności związanych 
chociażby związanych z uzgadnianiem zjazdów do posesji prywatnych w przypadku kiedy te 
projekty zjazdów kolidują z istniejącą zielenią. W ciągu ostatniego pół roku  zmieniło się 
dużo we współpracy ZZM z Wydziałami. Nie zawsze jesteśmy z tego powodu lubiani, ale 
zwracamy uwagę zarówno z na etapie wprowadzenia wykonawcy, realizacji robót, materiału 
szkółkarskiego, który trafia na budowy, utrzymywania go w czasie realizacji inwestycji  
i w trakcie gwarancji o której wspominałem wcześniej.   
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała o księgę wytycznych 
dotyczącą zieleni. 
 
Dyrektor Zarz ądu Zieleni Miejskiej p. Maciej Winsche:  standardy otrzymaliśmy tydzień 
temu. Postaram się w czasie wakacji przekonsultować standardy z organizacjami 
pozarządowymi tak aby po wakacjach je wdrożyć.  
 



Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk: Pani Prezydent na jednym ze spotkań 
powiedziała, że chce posadzić ok. 50 tys. drzew. W jakim czasie mają być dokonane te 
nasadzenia?  
 
Dyrektor Zarz ądu Zieleni Miejskiej p. Maciej Winsche: Nie mam informacji na ten temat.  
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: W jakim czasie wnioski o wycinkę były realizowane 
w poprzednich latach? 
 
Dyrektor Zarz ądu Zieleni Miejskiej p. Maciej Winsche: Nigdy decyzje nie były 
wydawane  do 30 dni. Być może problem nie leży po stronie Urzędu Marszałkowskiego tylko 
problem jest w ilości wniosków.  
 
Radny p. Damian Raczkowski: czy podobnie jak na przykład w Krakowie są w przypadku 
nasadzeń montowane worki na wodę? 
 
Dyrektor Zarz ądu Zieleni Miejskiej p. Maciej Winsche: W najbliższym czasie zakupimy 
pilotażowo kilka worków. Wytypujemy miejsca, które już dziś mamy zdiagnozowane jako 
najgorsze i tam te worki pojawią się w ciągi dwóch tygodni.  
 
Radny p. Marcin Hencz: Podczas remontu ul. Piotrkowskiej od pl. Wolności do ul. Zielonej 
okazało się, że na przedniej części Piotrkowskiej nie mogą być posadzone drzewa ponieważ 
istnieje konflikt z sieciami energetycznymi. Wiem, że taka sama sytuacja była na ul. Jaracza  
i ZIM wyraził zgodę na posadzenie drzew. 
 
Dyrektor Zarz ądu Zieleni Miejskiej p. Maciej Winsche: Musiałbym sprawdzić, jak 
wygląda lokalizacja sieci na tym obszarze. Dzisiaj technologia sadzenia drzew jak i 
technologia zabezpieczania sieci pozwala na sadzenie drzew w dużej bliskości sieci. Dużo 
zależy od dobrej woli gestorów. 
 
Radny p. Marcin Hencz: zapytał, czy ZZM rozważał wydanie zakazu koszenia trawy 
 w upały? 
 
Dyrektor Zarz ądu Zieleni Miejskiej p. Maciej Winsche: Tereny zarządzane przez Zarząd 
Zieleni Miejskiej półtora tygodnia temu taka dyspozycja o nie koszeniu traw została 
przekazana pracownikom. Jeśli chodzi o pasy drogowe to zarządcą jest Wydział Gospodarki 
Komunalnej. 
 
Radny p. Marcin Hencz: Chciałem zapytać o e-maila, którego otrzymał każdy radny 
dotyczący szkółki na ul. Aleksandrowskiej. 
 
Dyrektor Zarz ądu Zieleni Miejskiej p. Maciej Winsche:  Chodzi o te szkółkę , która 
chciała się zlikwidować i przekazać materiał dla Urzędu Miasta. Delegowani pracownicy 
ZZM nie znaleźli formuły na przekazanie tych materiałów.   
 
Radna p. Paulina Setnik: Z rozmowy, którą przeprowadziłam z właścicielem szkółki 
wynikało, że miasto nie dało jednoznacznej odpowiedzi, dlaczego nie chce  skorzystać z tej 
oferty. 
 



Wiceprzewodniczący Komisji p. Mikołaj Stefanowski:  Ile w tym roku zostanie 
zasadzonych drzew czy będzie to 1:1? 
 
Dyrektor Zarz ądu Zieleni Miejskiej p. Maciej Winsche: Decyzje wydane przez Urząd 
Marszałkowski nakładają obowiązek przynajmniej w stosunku 1:1. Dzisiaj biorąc pod uwagę 
liczbę drzew wnioskowanych do usunięcia już teraz będziemy musieli posadzić dodatkowych 
300 drzew. Realizując nasadzenia zamienne staramy się nie sadzić bardzo dużych drzew, 
które są bardzo drogie i nie zawsze jest pewność, że przyjmą się.  Dzisiaj sadzimy drzewa o 
obwodzie minimum 16 cm. Drzewo z posadzeniem i zabezpieczeniem palikami  to jest koszt 
około 1000- 1500 zł  w zależności od gatunku. Do tego dochodzą koszty pielęgnacji. 
Najczęściej sadzone są sadzone drzewa rodzimych gatunków, unikać drzew egzotycznych. 
Staramy się szukać materiału szkółkarskiego w polskich szkółkach.  
 
Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała o ewentualny zakup 
drzewa tlenowego 
 
Dyrektor Zarz ądu Zieleni Miejskiej p. Maciej Winsche: Sadzonki drzewa tlenowego 
można już kupić na allegro. Drzewo charakteryzuje się bardzo szybkim przyrostem, dużą 
masą liściową i posiada lekkie wytrzymałe drewno. Jest porównywalne do biologicznego 
aluminium. Rada Ochrony Przyrody wydała negatywna rekomendację dla tego gatunku ze 
względu na jego dużą inwazyjność i wypieranie rodzimych gatunków. 
 
Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała czy łódzki ZZM ma 
kontakty z podobnymi placówkami w Polsce mającymi na celu wymianę doświadczeń i czy 
Zarząd ma stronę na facebooku. Czy istnieje możliwość posiadania własnej szkółki? 
 
Dyrektor Zarz ądu Zieleni Miejskiej p. Maciej Winsche: ja mam kontakt. Wiosną miałem 
okazję uczestniczyć w kilku spotkaniach  podczas których omawiano standardy utrzymania 
zieleni. Zarząd Zieleni Miejskiej nie posiada takiej  strony ponieważ działania, które ZZM ma 
w planie wprowadzić to jest najbliższa przyszłość. Pierwszym zadaniem jest podjęcie działań 
wizerunkowych. Jeżeli chodzi o prowadzenie szkółki jest to kwestia przestrzeni. O ile wiem 
Zarządy Zieleni Miejskich, których trzonem jest głównie wykonawstwo i sami to realizują , 
nie tak jak my na te chwilę, że zlecamy te usługi na zewnątrz też nie produkują roślin poza 
drobnymi bylinami. Jest to kosztowne i niekoniecznie opłacalne. Moim marzeniem jest, 
abyśmy wprowadzili do nasadzeń w zielni miejskiej więcej krzewów, które spowodują, że 
zastąpimy tym  trawnik, zwiększymy powierzchnię biologicznie czynną i będzie to także 
większy efekt wizualny. 
 
Radny p. Damian Raczkowski: Chciałem zapytać, czy jest jakaś ewolucja poglądów w 
kwestii maszyny do przesadzania drzew?  
 
Dyrektor Zarz ądu Zieleni Miejskiej p. Maciej Winsche: Uważam, że jest to bardzo trudne 
zadanie. Zgłosiła się do nas firma, która chce przesadzić trzy klony zwyczajne z rejonu ul. 
Tylnej. Będziemy się temu przyglądać.  
 
Radny p. Damian Raczkowski zapytał o ideę zielonych dachów w Łodzi. 
 
Dyrektor Zarz ądu Zieleni Miejskiej p. Maciej Winsche: Poza urzędem uczestniczyłem  
w kilku projektach gdzie te zielone dachy miały powstać . Fizycznie chyba nie powstały. 
Zielny dach istnieje na budynku EC1. Myślę, że jest to słuszna idea. Mamy wspólnie z MPK 



 w przygotowaniu projekt, który ma spowodować, że zieleń na przystanku to nie tylko kwiaty 
w doniczce ale można zrobić coś więcej.  
 
 
 
 
Ad pkt 3 - Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

W ramach spraw wniesionych ustalono, że na jednym z pierwszych posiedzeń po wakacjach 
Komisja zajmie się sprawą związaną ze standardami zielni w mieście.  
Innych spraw nie zgłoszono.  
 

Na tym prowadząca zamknęła  posiedzenie.  
 
 
 

                                                                                                  Przewodnicząca 
                                                                                         Komisji Ochrony Środowiska 
 
                                                                                        Małgorzata Moskwa-Wodnicka 
 
Protokół sporządziła 
 
Joanna Kaźmierczyk                                                                
 

 


