
DPr-BRM-II.0012.10.10.2019 
Protokół nr 9/IX/2019 

 
posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 5 września 2019 r.  

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   12 radnych  
 
obecnych   -   12 radnych  
 
nieobecnych  -   0 radnych  
      
      
 
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. Proponowany porządek posiedzenia: 
 
 

1. Przyjęcie protokołu nr 8/VII/19 z dnia 1 lipca 2019 r.   

2. Informacja Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej na temat oceny dendrologicznej 
miasta  

3. Informacja dotycząca monitoringu powietrza na terenie miasta Łodzi 

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
 
III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
 
 
Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka powitała obecnych na sali 
radnych oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła 
quorum niezbędne do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  
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Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie porządek obrad. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 
 
 
Ad pkt 1 - Przyjęcie protokołu nr 8/VII/2019 z dnia 1 lipca 2019 r.   

 
 
Uwag nie zgłoszono.  
 
 
Przewodnicząca Komisji poddała przyjęcie protokołu pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała protokół. 
 
 
Ad pkt 2 - Informacja Dyrektora Zarz ądu Zieleni Miejskiej na temat oceny 
dendrologicznej miasta  
 
Dyrektor Zarz ądu Zieleni Miejskiej p. Maciej Winsche poinformował, że zgodnie 
 z zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Zarząd Zieleni Miejskiej administruje terenami 
zielonymi o łącznej powierzchni około 600 ha oraz drzewami zlokalizowanymi w pasach 
drogowych. Zarząd administruje także zielenią zlokalizowaną na osiedlach z wyłączeniem 
terenów należących do spółdzielni mieszkaniowych.  
 
Prezentacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała p. Dyrektora o ocenę 
skuteczności  nawadniania drzew za pomocą worków oraz inne działania podejmowane we 
współpracy z innymi miastami mające na celu przeciwdziałanie skutkom suszy. 
 
Dyrektor Zarz ądu Zieleni Miejskiej p. Maciej Winsche:  Korzystając z doświadczeń 
innych miast, przyjęliśmy zasadę, że worki  będą uzupełniane w wodę nie częściej niż dwa 
razy  
w tygodniu. Na razie można stwierdzić, że program odniósł oczekiwany efekt. Prowadzimy 
rozmowy nieformalne i formalne. 2 października w Warszawie odbędzie się kworum 
zarządców zieleni miejskiej. Uczestniczymy w wielu konferencjach branżowych. 
 
Radny p. Damian Raczkowski: czy w przyszłym roku planowane jest instalowanie worków 
przy wszystkich nasadzeniach? 
 
Dyrektor Zarz ądu Zieleni Miejskiej p. Maciej Winsche: Niestety worki nie będą 
montowane przy wszystkich nasadzeniach. Wtedy musielibyśmy ograniczyć ilość nasadzeń 
zamiennych, żeby dodatkowe koszty worków w tym uwzględnić. 
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Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk: czy w przypadku inwestycji 
realizowanych w mieście istnieje możliwość odbiorów warunkowych zieleni, możliwość 
nasadzeń na przykład późną jesienią a nie w okresie lata.  
 
Dyrektor Zarz ądu Zieleni Miejskiej p. Maciej Winsche: jesteśmy w kontakcie z Zarządem 
Inwestycji Miejskich i w ramach nowych decyzji i uzgadniania projektów wykonania 
nasadzeń zamiennych dla tych inwestycji sugerujemy  termin wykonywania nasadzeń z 
naciskiem na jesień. W projektach, które już zostały wykonane mamy niewiele możliwości 
zmiany. Staraniem p. Prezydent i Zarządu Inwestycji Miejskich staliśmy się jednostka, która 
ma decydujący głos w zakresie pielęgnacji nasadzeń zamiennych. To my upominamy 
wykonawców.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk: W poprzedniej kadencji 
rozmawialiśmy o kompetencjach ogrodnika miasta, kiedy mieszkańcy zgłoszą 
nieprawidłowości związane na przykład z zabezpieczeniem drzew, czy niszczeniem zieleni 
i jego ewentualnej interwencji w czasie przeprowadzania inwestycji, czy nawet możliwości 
wstrzymania inwestycji. Czy macie państwo takie możliwości reagowania w takich 
sytuacjach? 
 
Dyrektor Zarz ądu Zieleni Miejskiej p. Maciej Winsche: Interweniujemy. Kilkukrotnie 
udało się nam doprowadzić do etapu, że pewna kolejność zdarzeń na budowie  była 
realizowana  
zgodnie ze sztuką ogrodniczą a niekoniecznie z pomysłem wykonawcy.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk: czy po zakończeniu inwestycji w 
parku przy ul. Sienkiewicza  będzie ona objęta gwarancją? 
 
Dyrektor Zarz ądu Zieleni Miejskiej p. Maciej Winsche: Nie jesteśmy inwestorem, tylko 
administratorem terenu. Jesteśmy w kontakcie z inżynierem kontraktu, Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. Mamy bogatą dokumentację fotograficzną dotyczącą tej 
inwestycji. Jeżeli zostaną wykazane nieprawidłowości to będziemy domagać się 
odszkodowania.  
 
Przewodnicząca Komisji  poinformowała, że z informacji przekazanych przez Zarząd 
Inwestycji Miejskich wynika, że ta inwestycja ma sześcioletnią gwarancję. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk: Czy Zarząd Zieleni Miejskiej przesłał 
już do Skarbnika Miasta zapotrzebowanie finansowe na zadania budżetowe? 
 
Dyrektor Zarz ądu Zieleni Miejskiej p. Maciej Winsche: Wysłaliśmy. Musieliśmy 
przygotować budżet w oparciu o limit jaki nałożył nam Skarbnik Miast. Limit środków jest 
większy w porównaniu z rokiem ubiegłym ale nie jest to kwota, która pozwoliłaby nam 
dokonać jakiegoś znaczącego skoku. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk: Czy za deklaracją pani Prezydent  
o posadzeniu tysięcy drzew  idą też środki finansowe, które umożliwi ą Państwu realizację 
zadania? 
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Dyrektor Zarz ądu Zieleni Miejskiej p. Maciej Winsche: Na tę chwilę nie ale powstał 
zespół do wprowadzania polityki ekologicznej w mieście pod przewodnictwem Sekretarza 
Miasta. Wczoraj odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu. Stworzono cztery grupy robocze.  
 
 
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska p. Adam Wachowiec: W prezentacji 
zabrakło mi informacji, ile drzew sadzi się rocznie? Czy lepszym rozwiązaniem nie byłoby 
zmniejszenie liczby nasadzeń i zwiększenie ilości podlewanej zieleni. Czy w związku ze 
zmianą klimatu nie powinniśmy odchodzić od nasadzeń zieleni rodzimej a sadzić więcej 
zieleni przystosowanej do zmieniających się warunków klimatu, na przykład dąb czerwony  
czy dąb szkarłatny. 
 
 
Dyrektor Zarz ądu Zieleni Miejskiej p. Maciej Winsche:  jeśli chodzi o ilość rocznych 
nasadzeń jest prawie taka sama jak ilość drzew wycinanych. Nie zawsze dzieje się to w tym 
samym sezonie wegetacyjnym. Ta ilość nie może być mniejsza bo ona wynika z warunków 
decyzji, co najmniej 1:1. Sporadyczne zdarzają się przypadki gdzie organ wydający decyzję, 
Wydział Ochrony Środowiska czy Urząd Marszałkowski odstępuje od konieczności 
wykonania nasadzeń zamiennych ze względu na dużą ilość zieleni na danym terenie. Jeśli 
chodzi  
o odchodzenie od gatunków rodzimych  to jest to zgodne z tym o czym mówiłem, że 
szkółkarze też poszukują nowych rozwiązań. Często posiłkujemy się materiałem roślinnym z 
Europy zachodniej. Gdybyśmy częściej korzystali z roślin ze szkółek z południa Europy czy 
ze wschodu to być może te drzewa byłyby bardziej naturalnie przygotowane. Dobrze byłoby, 
aby polscy szkółkarze produkowali materiał w oparciu o polskie sadzonki a nie o 
importowane. Szukając rozwiązań na to, aby zazieleniać Łódź, eksperymentujemy z 
gatunkami.  
 
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska p. Adam Wachowiec: czy w miejscu 
nowych nasadzeń drzew, które uschły będą sadzone nowe drzewa? 
 
Dyrektor Zarz ądu Zieleni Miejskiej p. Maciej Winsche:  Będziemy te nasadzenia 
odtwarzać, uzupełniać a te, które są posadzone w ramach jakiejkolwiek inwestycji i są objęte 
gwarancją będą wymieniane przez gwaranta. 
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: czy wierzby posadzone w donicach na ul. 
Piotrkowskiej mają szanse przetrwać? 
 
Dyrektor Zarz ądu Zieleni Miejskiej p. Maciej Winsche:  Są to wierzby, które mają duże 
wymagania wilgotnościowe. Postanowiliśmy zaryzykować i posadzić drzewa bardziej 
atrakcyjne wizualnie, które zakładamy, że wytrzymają trzy sezony. 
 
 
Ad pkt 3 - Informacja dotycząca monitoringu powietrza na terenie miasta Łodzi 

Informację na temat jakości powietrza przedstawił przedstawiciel Regionalnego Wydziału 
Monitoringu Środowiska p. Adam Wachowiec: na terenie Łodzi mamy pięć stacji 
monitorujących jakość powietrza w tym dwie stacje manualne gdzie mierzymy średnie 
stężenia pyłów zawieszonego PM10, PM2,5, benzen(a) piren oraz metale ciężkie, arsen, 
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kadm, ołów. Stacje manualne położone są przy pl. Wolności i ul. Rudzkiej 60. Trzy stacje 
automatyczne znajdują się na ul. Gdańskiej 15, Jana Pawła II, i ul. Czernika i mierzą 
zanieczyszczenia gazowe, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, ozon a także pył zawieszony 
PM10, PN2,5.  

Następnie referujący przedstawił normy i wartości odchyleń dla poszczególnych wskaźników:  

- dwutlenek siarki: wartość dopuszczalna – 20 µg/m³, pomiary - 4-5 µg 

- benzen: wartość dopuszczalna- 5 µg/m³,  pomiary – 1-1,55 µg 

- dwutlenek azotu: wartość dopuszczalna- 40 µg/m³,  pomiary – 20-30 µg 

- dwutlenek węgla: wartość dopuszczalna – 10 000 µg/m³,  , pomiary – 3000 - 3500 µg 

- pył zawieszony PM10: wartość dopuszczalna średnioroczna  – 40  µg/m³,  pomiary w 
centrum– powyżej 40 µg na pozostałych obszarach wartość nie jest przekraczana , około 30 
µg 

- pył zawieszony PM10 : wartość dopuszczalna średniodobowa – 50  µg/m³ , maksymalnie 35 
dni w roku, pomiary średniodobowe na ul. Czernika – około 40 dni, w centrum , Stare Polesie 
– od 80-90 dni.  

- pył zawieszony PM2,5: wartość dopuszczalna – 25 µg/m³,  pomiary: 27. W centrum – 27. 

- bezno(a) piren: wartość dopuszczalna – 1 ng/m³,  pomiary – około 4 ( przyczyną jest 
spalanie węgla ) 

Oprócz pomiarów jakości powietrza dokonujemy również modelowanie jakości powietrza. 
Zlecenie wykonuje Instytut Ochrony Środowiska. Pomiar jakości powietrza ma charakter 
punktowy, pomiar na przykład na ul. Gdańskiej, Rudzkiej. Nie wiemy jaka jest jakość 
powietrza na przykład na Chojnach, w Arturówku – do tego służy modelowane czyli 
obliczenia matematycznie, gdzie na podstawie bazy emisji, biorąc pod uwagę topografię 
terenu, warunki meterologiczne panujące w danym roku jesteśmy w stanie obliczyć, jakie 
były wartości stężeń na danym obszarze.  

Na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zamieszczamy codziennie 
prognozy zanieczyszczeń powietrza.  

Prowadzenie Komisji przejął Wiceprzewodniczący Komisji p. Mikołaj Stefanowski. 

Główny Specjalista Wydział Ochrony Środowiska p. Krzysztof Honkisz: Od kilku lat 
trwa dyskusja dotycząca przekazania miastu spraw związanych z moniotorowaniem 
powietrza. Zdaniem miasta ustawowym organem odpowiedzialnym za monitorowanie jakości 
powietrza są  Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska. Każdy z mieszkańców może 
korzystać  
z aplikacji przedstawiającej stan jakości powietrza dostępnej na stronach WIOŚ. Komercyjna 
firma z Krakowa pokryła nasze miasto swoimi urządzeniami, z których również można 
czerpać informacje poprzez zamontowanie bezpłatnej aplikacji telefonicznej. W naszym 
przekonaniu w wystarczającym stopniu każdego kto jest zainteresowany uzyskaniem wiedzy 
na ten temat powinno skorzystanie z tych aplikacji satysfakcjonować.  Od 1 października  na 
stronie Urzędu Miasta Łodzi zostanie umieszczony baner – „Jakość powietrza w Łodzi”  
z bezpośrednim przekierowaniem, to o czym pan mówił - modelowanie poziomu 
zanieczyszczenia powietrza na terenie Łodzi. Uwzględnia się wszystkie parametry łącznie  
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z temperaturą, ciśnieniem, wiatrem i każdy jest w stanie zorientować się jaka jest jakość 
powietrza na obszarze na którym mieszka. Oddziaływanie informacji dotyczącej jakości 
powietrza nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty. Zdarza się, że nawet przy bardzo złej 
jakości powietrza sportowcy uprawiają sport. Minister Środowiska  na forum w Krynicy 
poinformował, że jest przygotowane zarządzenie określające dopuszczalne normy emisji 
pyłów zawieszonych na bazie których będą podejmowane decyzje o wprowadzeniu alarmu 
smogowego. Realizujemy program dotacyjny, który ma na celu do końca roku opracowanie 
strategii proekologicznej.  

 

 

Faza pytań i dyskusji.  
 
Radny p. Damian Raczkowski zapytał, czy miasto w ramach konsultacji zbierało informację 
na temat zapotrzebowania mieszkańców  na  montaż czujników jakości powietrza informacje 
na osiedlach? 
 
Główny Specjalista Wydział Ochrony Środowiska p. Krzysztof Honkisz:  Miasto nie 
będzie firmowało komercyjnych przedsięwzięć. Urządzenia wykorzystywane przez firmy 
komercyjne nie przeszły stosownych ceryfikacji. Ustawowo odpowiedzialnym za 
monitorowanie jakości powietrza jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.  
 

Ad pkt 4 - Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
Nie zgłoszono żadnych spraw. 
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
   Protokół sporządziła     Przewodnicząca Komisji 
 
Joanna Kaźmierczyk                       Małgorzata Moskwa-Wodnicka 
 
 
 


