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DPr-BRM-II.0012.4.4.2019 
Protokół nr 6/II/2019 

 
posiedzenia Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 25 lutego 2019 r.  

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   9 radnych  
 
obecnych   -   8 radnych  
 
nieobecnych  -   1 radny – Radna Emilia Susniło - Gruszka  
          
          
 
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:  

 

 
Proponowany porządek posiedzenia:  

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Łodzi 

– druk nr BRM 87/2019. 

2. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
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Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert powitał obecnych na sali radnych oraz 

zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził quorum 

niezbędne do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii. 

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia.  
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert poddał porządek obrad pod głosowanie. 
 
Radni przyj ęli porządek przez aklamację.  
 
 
Ad pkt 1 - Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia 
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Łodzi – druk nr 
BRM 87/2019. 

 

Uchwała Rady Miejskiej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu 

 

Radny p. Władysław Skwarka zaznaczył, że według niego wyżej wymieniony tytuł jest 

błędny.  

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ p. Ewa  Jasińska zaznaczyła, że w 

2017 roku ZWIK przekazał do wydziału regulamin Zaopatrzenia Wody i Odprowadzania 

Ścieków, uchwałą Rady Miejskiej został uchwalony. Powstała Instytucja Prawo Wodne, w 

których zapisach zaznaczone, że plan ten przekazuje Rada Miejska. W związku z tym w 

listopadzie 2018 roku została przekazana, ale sformułowane jest, że jest przyjęty.  

Przewodniczący Tomasz Kacprzak wraz z ówczesnym Sekretarzem Komisji, ustalili jak 

należy sformułować ten zapis. Ten sam regulamin, który został zatwierdzony w 2017 roku, 

został przekazany do Wód Polskich w listopadzie 2018 roku. W odpowiedzi Wody Polskie, 

przedstawiły zmiany jakie należy wprowadzić.  

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ p. Ewa  Jasińska przestawiła obieg 

dokumentów oraz jakie zmiany i modyfikacje zostały wprowadzone przez Wody Polskie. 

 

Radny p. Władysław Skwarka wyraził swoje wątpliwości co do pewnych braków w 

regulaminie.  

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ p. Ewa Jasińska zaznaczyła, że w 

Pawie Wodnym jest napisane szczegółowo co regulamin powinien zawierać i spełnia on te 

wymagania. P. Ewa Jasińska pokrótce przybliżyła punkty z regulaminu dotyczące 

odprowadzania ścieków, w odpowiedzi na zapytanie radnego p. Władysława Skwarki.  



 3

 

Radny p. Władysław Skwarka zadał jeszcze dodatkowe pytania dotyczące treści 

regulaminu, na które Dyrektor p. Ewa Jasińska udzieliła mu odpowiedzi. 

 

Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert podsumował wypowiedz p. Dyrektor p. Ewy 

Jasińskiej, mówiąc, że w 2018 roku Rada Miejska przyjęła ten regulamin, przekazany on 

został do Wód Polskich, które zakwestionowały kilka zapisów, w związku z czym 

wprowadziły zmiany i modyfikacje w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków. Przewodniczący wyraził nadzieję, że nie ma przeciwwskazań, żeby przyjąć 

ponownie regulamin uchwałą Rady Miejskiej, równocześnie licząc na brak kolejnych uwag, 

ponieważ wszelkie wymagania Wód Polskich zostały spełnione.  

 

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski poprosił o zreferowanie co zostało usunięte z 

regulaminu i jakie zmiany zostały wprowadzone.  

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ p. Ewa Jasińska zreferowała Radnym 

wszystkie zmiany porównując nową i starą wersję Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie miasta Łodzi. 

 

Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert zaznaczył, że nie mając porównania zapisów 

zmian w regulaminie na piśmie, ciężko jest dokładnie przeanalizować te modyfikacje. 

Poprosił o przesłanie takiej analizy droga mailową. 

 

Dyrektor  p. Ewa Jasińska zobligowała się do wysłania analizy porównawczej drogą 

mailową.  

 

Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert przypomniał, że w 2018 roku Regulamin 

został przyjęty  przez Rade Miejską bez tych zmian, natomiast w tym roku 6 marca będzie to 

wprowadzone do porządku sesji Rady Miejskiej, jeżeli Radni będą mieli uwagi co do 

regulaminu, będzie to procedowane.  

 

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zgłosił swoje obiekcje i krytyczną opinie dotyczącą 

zmian. Stwierdził, że punkty, które zostały usunięte są bardzo ważne i mogą utrudnić 

mieszkańcom sytuacje takie jak na przykład przerwa w dostawie wody.  
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Przewodniczący Komisji p. Bogusław zwrócił uwagę na fakt, że regulamin, który został 

przyjęty przez Radę Miejską, miał zapisy które Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polski, wskazało jako niezgodne z przepisami ustawy. Nowy projekt uwzględnia wszystkie 

postanowienia Wód Polskich i poprawki, które zostały naniesione. Przewodniczący wysunął 

stwierdzenie, że w tym momencie regulamin jest zgodny z ustawą, zgodnie z założeniami  i 

interpretacją Wód Polskich.  

 

Radny p. Władysław Skwarka dodał, że nie jest w pełni przekonany czy, aby na pewno 

regulamin jest zgodny z ustawą, a przede wszystkim z interpretacją Wód Polskich. 

 

Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert zaznaczył, że jeżeli będzie inna interpretacja 
niż przyjęły Wody Polskie, wtedy znowu regulamin ten zostanie odrzucony.   
 

Radny p. Kamil Jeziorski zaznaczył, że nie można zakładać najgorszego, pracownicy są w 

stanie podczas pierwszych oględzin awarii stwierdzić jak długo będzie ona trwała oraz jaki 

będzie etap naprawiania. Stwierdził, że beczkowozy podstawiane są w naprawdę szybkim 

czasie po ogłoszeniu awarii. 

  

Radna p. Elżbieta Bartczak podała przykład mający miejsce na osiedlu na którym mieszka, 

gdzie często zdarzają się awarie wodno-kanalizacyjne. Stwierdziła, że reakcja była krótsza niż 

3h. Zaznaczyła, że według niej nie ma sensu snucie spekulacji i temat został wyczerpany.  

 

Wiceprzewodnicząca p. Agnieszka Wieteska zaznaczyła, że Komisja ma związane ręce, nie 

może nie przyjąć tego regulaminu, jeżeli chce, aby Wody Polskie zaakceptowały to. W takiej 

sytuacji dalsze dywagacje nie mają sensu.  

 

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski wyraził swój krytyczny stosunek wobec zmian w 

zakresie regulaminu. Regulamin na służyć mieszkańcom i jednocześnie tworzyć podstawę 

prawną świadczonej usługi. Stwierdził, że chce się dowiedzieć co w rzeczywistości wynikiem 

interwencji regulatora. Zaznaczył, że wyłącza się z debaty i nie będzie brał udziału w 

głosowaniu nad tym projektem.  

 



 5

Radny p. Władysław Skwarka stwierdził, że bardzo prawdopodobne jest to, że nie jest to 

ostatnia zmiana, jaką Komisja będzie przyjmować. Zadał pytanie czy Rada Miejska ma prawo 

dodać coś, co jest praktyczne dla mieszkańca, a nie zostało zapisane przez ZWiK. 

 

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski przeczytał fragment, który pozwolił na uzyskanie 

odpowiedzi na to pytanie. 

 

Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert powiedział, że zgodnie z przepisami ustawy 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków po zaopiniowaniu 

przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu uchwały Rady 

Miejskiej z 2018 roku w Łodzi w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie miasta Łodzi, Rada Miejska zobligowana jest do przyjęcia 

regulaminu.  

 

Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert poddał pod glosowanie przyjęcie projektu 

uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie miasta Łodzi – druk nr BRM 87/2019. 

 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie 
„wstrzymuj ących się” ,  
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski nie brał udziału w głosowaniu. 
 

 

Ad pkt 2  Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert przedstawił radnym pisma, które wpłynęły 
do Komisji.  

Pismo od mieszkańca wpłynęło z zapytaniem o negatywną opinię Komisji. 

 

Do wiadomości Komisji odpowiedz z Zarządu Lokali Miejskich w sprawie procedowania 
sprawy mieszkańca.  

 

Do wiadomości Komisji z prośba o rozpatrzenie sytuacji zabytku na al. Kościuszki 1.  
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Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert zapytał czy ktoś ma jeszcze jakieś uwagi.  

 

Wiceprzewodnicząca p. Agnieszka Wieteska zgłosiła zapytanie do sekretarza Komisji czy 
są jakieś informacje w sprawie opinii prawnej na temat ochrony danych osobowych, który 
poruszyła na ostatnim posiedzeniu. 

 

Sekretarz Komisji udzielił odpowiedzi radnej. 

 

Innych spraw nie zgłoszono.  
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
      Justyna Grzelak             Bogusław Hubert 
 


