
Protokół Nr 3/II/2019 
posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska 

Rady Miejskiej w Łodzi, 
z dnia 28 lutego 2019 r. 

 
DPr-BRM-II.0012.10.4.2019 
 

I.  Obecność na posiedzeniu: 
 

stan Komisji   -  12 radnych 
 
obecnych   -   12 radnych 
 
nieobecnych   -    0 
oraz zaproszeni goście. 
 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1i 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 2/I/19 z dnia 31 stycznia 2019 r. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody 
– druk nr 28/2019 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzew 
stanowiących pomniki przyrody – druk nr 29/2019. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmniejszenia liczby drzew 
objętych ochroną w alei lipowej stanowiącej pomnik przyrody – druk nr 
30/2019. 

5. Informacja Inicjatywy Łódź Bez Smogu na temat działań antysmogowych  
w mieście. 

6. 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.  
Następnie zaproponowała włączenie do porządku obrad  punktu 1 a zgodnie z aneksem 
przesłanym radnym drogą elektroniczną - Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie 
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt w Łodzi na rok 2019” – druk nr 41/2019. 
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Zmieniony porządek obrad: 
1. Przyjęcie protokołu nr 2/I/19 z dnia 31 stycznia 2019 r. 

                  1a.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 
                       zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi na 
                       rok 2019” – druk nr 41/2019. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody 
– druk nr 28/2019 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzew 
stanowiących pomniki przyrody – druk nr 29/2019. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmniejszenia liczby drzew 
objętych ochroną w alei lipowej stanowiącej pomnik przyrody – druk nr 
30/2019. 

5. Informacja Inicjatywy Łódź Bez Smogu na temat działań antysmogowych  
w mieście. 

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
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 - Przyjęcie protokołu nr 2/II/19 z dnia 31 stycznia 2019 r. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokół został przesłany radnym pocztą 
elektroniczną. Zapytała, czy radni zgłaszają uwagi? 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca poddał pod głosowanie protokół Nr 2/II/2018 z dnia 31 stycznia 2019 roku. 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła powyższy protokół. 
 
 

Ad pkt 1 a -Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 
                   zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 
                   Łodzi na  rok 2019” – druk nr 41/2019. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska 
 i Rolnictwa p. Michał Baryła. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 
protokołu. 

W fazie pytań i dyskusji głos zabrała Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-
Wodnicka i zapytała czy nastąpiły zmiany w programie w porównaniu rokiem ubiegłym? 
 
 
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła: nastąpiła zmiana 
związana z przewożeniem zwierząt gospodarskich, które będą przewożone bezpośrednio do 
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Centrum Rehabilitacji Zwierząt. Gospodarstwa rolne na Bronisinie z którymi 
wspópracowaliśmy wypowiedziały umowę z miastem i nie udało się pozyskać się do 
współpracy innych gospodarzy. 
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: Chciałem zapytać czy w ubiegłym roku były 
realizowane  zadania związane ze sterylizacją i kastracją zwierząt właścicielskich. 
 
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła: Jutro będzie  
miało miejsce otwarcie kopert przetargowych na te zabiegi. W ramach programu w 2017 r. , 
w 2018 r. i 2019 r. jest zawarty element budżetu obywatelskiego. Łodzianie zagłosowali na 
wzmocnienie tego programu i zwiększenie środków na to zadanie. Wykonaliśmy 491 
kastracji kocurów wolnożyjących, 997 sterylizacji kotek wolnożyjących, 2437 czipów. 
Wykonano 334 kastracji psów do 30 kg, 62 kastracje psów powyżej 30 kg, 293 sterylizacje 
suk do 10 kg i 316 sterylizacji suk  10-30 kg, 103 sterylizacje suk powyżej 30 kg,  467 
sterylizacji kotek właścicielskich, 244 kastracje kotów właścicielskich,  334 sterylizacje psów 
właścicielskich do 30 kg za kwotę 50 100 zł, 62 sterylizacje psów właścicielskich powyżej 30 
kg  za kwotę 12 338 zł, leczenie kociego kataru – 245 przypadków, uszkodzenia mechaniczne 
– 101, eutanazja kotów wolnożyjących – 18. Razem wykonano 6244 zabiegi na kwotę 
641 014 zł. 
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: jaka jest ogólna kwota przyznana na realizację 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi? 
 
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła: 782 858 zł. Jest 
to kwota połączona ze środkami z budżetu obywatelskiego. Kwotę ok. 600 000 zł stanowią 
środki z budżetu obywatelskiego.  
 
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie 
przyjęcia „Programu opieki na  zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt w Łodzi na  rok 2019” - druk nr 41/2019. 

 
Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie 
„wstrzymuj ącym się”  przyjęła powyższy projekt uchwały. 
 
 

Ad pkt 2 - Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników         
                          przyrody –   druk nr 28/2019 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska 
 i Rolnictwa p. Michał Baryła. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 
protokołu. 

W fazie pytań i dyskusji głos zabrał radny p. Mateusz Walasek zapytał na czyj wniosek 
jesion wyniosły przy ul. Żubradzkiej został ustanowiony pomnikiem przyrody?  

Główny Specjalista Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Piotr Witosławski: 
Jesion został ustanowiony pomnikiem przyrody na wniosek Wydziału. W ramach bieżącego 
monitoringu stanu form ochrony przyrody stwierdziłem, że drzewo jest warte uwagi ze 
względu na jego rozmiar, tzn. obwód pnia 3, 5 m jak i fakt, że w pobliżu znajduje się drugi 
pomnik przyrody tego samego gatunku, na terenie tej samej spółdzielni o mniejszym 
obwodzie pnia.  
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Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała ile w Łodzi znajduje 
się pomników przyrody? 

Główny Specjalista Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Piotr Witosławski: 277 
pomników przyrody w tym znajdują się drzewa ale także pomniki przyrody nieożywionej  
( trzy głazy, stanowisko kwitnącego bluszczu, jeden grupowy pomnik przyrody w postaci 
czternastu klonów srebrzystych, park Źródliska i trzy aleje). 

Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka: jak  w skali roku wygląda 
utrata tych dóbr? 

Główny Specjalista Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Piotr Witosławski: 
Staramy się więcej pomników ustanawiać niż znosić ochronę. W tym roku znosimy ochronę 
dwóch pomników przyrody. W jednym z pomników przyrody zmniejszamy liczbę drzew 
chronionych w ramach pomnika. W latach poprzednich ,w  związku z silnymi wichurami 
liczba pomników znacząca zmniejszyła się.  

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie 
ustanowienia pomników  przyrody –   druk nr 28/2019 

Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku głosów 
„wstrzymuj ącym się”  przyjęła powyższy projekt uchwały 

 

Ad pkt 3 - Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia ochrony prawnej 
                      drzew stanowiących pomniki przyrody – druk nr 29/2019. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska 
 i Rolnictwa p. Michał Baryła. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 
protokołu. 

W fazie pytań i dyskusji głos zabrał radny p. Marcin Hencz: czym było spowodowane 
obumarcie klonu i wierzby  wymienionych w projekcie uchwały? 

Główny Specjalista Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Piotr Witosławski: 
Klon srebrzysty często bez wcześniejszych sygnałów potrafi obumrzeć bez konkretnych 
powodów.  

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie 
zniesienia ochrony prawnej drzew stanowiących pomniki przyrody – druk nr 29/2019. 

Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku głosów 
„wstrzymuj ącym się”  przyjęła powyższy projekt uchwały. 

 

Ad pkt 4 - Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmniejszenia liczby drzew 
                       objętych ochroną w alei lipowej stanowiącej pomnik przyrody – druk nr 
                       30/2019. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska 
 i Rolnictwa p. Michał Baryła. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 
protokołu. 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie 
zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną w alei lipowej stanowiącej pomnik przyrody – 
druk nr 30/2019. 
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Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku głosów 
„wstrzymuj ącym się”  przyjęła powyższy projekt uchwały. 

 

Ad pkt 5 - Informacja Inicjatywy Łód ź Bez Smogu na temat działań antysmogowych  
                     w mieście. 

Prezentację Inicjatyw Łódź Bez Smogu przedstawiła p. Agnieszka Kaczmarek. Prezentacja 
stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

W fazie pytań i dyskusji głos zabrała radna p. Paulina Setnik: Jak będzie wyglądał algorytm 
wyliczania indeksu jakości powietrza? 

Łódź Bez Smogu p. Agnieszka Kaczmarek: Warszawa posiada najbardziej udoskonalony 
indeks. Każdy może wejść na stronę i po przyciśnięciu danej stacji wyświetla się numer 
 i zalecenie dla danej okolicy. Dobrze byłoby opracować chociaż indeks na wzór 
funkcjonującego we Wrocławiu. Najważniejsze jest ostrzeganie. Warto wprowadzić miejski 
system ostrzegania, gdzie przy przekroczeniach wprowadzany jest poziom alarmowy.   

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: Przedstawiona prezentacja jest olbrzymiej wartości. 
Byłbym wdzięczny gdyby Pani udostępniła tę prezentację. To jest materiał porównawczy, 
który daje wyobrażenie jaki jest stan rzeczywisty. Popierając fakt, że powinno się 
zaprogramować te działania analogicznie jak w innych miastach powstaje pytanie, kiedy nam 
taką próbę działań  przedstawi Wydział, który powinien się tym zajmować. Uważam, że te 
próby powinny być rozpisane na poszczególne lata. System alarmowy powinien być jak 
najszybciej wdrożony bo niezależnie od tego czy szybciej czy dłużej będą wymieniane te 
źródła  emitujące te zanieczyszczenia poprzez wymianę pieców niskiej emisji. Można 
przyspieszyć ograniczenie tego zatrucia ale także ostrzegać ludzi, żeby nie kontaktowali się 
kiedy jest najgorsze zagrożenie. Mamy materiał porównawczy, który jest wyzwaniem. 
Składam wniosek, aby Komisja zobligowała przedstawicieli właściwych Wydziałów do 
przedstawienia zakresu działań łącznie z wieloletnią prognozą finansową do 2030. Dzisiaj my 
takiej perspektywy w stosunku do Łodzi nie mamy w takim kształcie jak to zostało 
przedstawione w innych miastach. Mówimy w zasadzie tylko o perspektywie działań 
rewitalizacyjnych ograniczających się do 65 kamienic. Prosiłbym, aby Komisja taki wniosek 
przegłosowała, aby Prezydent przedstawiła taki plan działań z nastawieniem, że bezwzględnie 
trzeba od zaraz wprowadzić system ostrzegania. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że po zakończeniu fazy pytań i dyskusji Komisja 
przystąpi do przegłosowania wniosku zgłoszonego przez radnego. 

Radny p. Mateusz Walasek nawiązał do wypowiedzi przedstawicielki inicjatywy Łódź Bez 
Smogu dotyczącej braku informacji o jakości powietrza w telewizji. Według p. radnego  
w jednej z sieci komercyjnych jest podawana informacja o jakości powietrza. 

Łódź Bez Smogu p. Agnieszka Kaczmarek: chodzi o media lokalne w których nie ma takiej 
informacji. W Lodzi mamy trzy stacje i żadna z nich nie znajduje się na osiedlu z zabudową 
jednorodzinną. Rocznie mamy bardzo dużo przekroczeń. Chcielibyśmy, aby stacja została 
ustawiona przy ul. Sienkiewicza. Stacja przy ul. Czernika odnotowała w Polsce najwyższe 
stężenie pyłu PM 2,5 wśród miast powyżej 100 tys. mieszkańców.  

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk: Jakie środki finansowe są 
przewidywane na realizację programu edukacyjnego dla młodzieży? 
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Łódź Bez Smogu p. Agnieszka Kaczmarek: Programem informacyjno-edukacyjnym ESA 
realizowanym przez Państwowy Instytut Badawczy NASK objęte jest 300 szkół w Polsce. 
Koszt zainstalowania czujnika, tablicy, przeprowadzenia zajęć edukacyjnych  w szkole 
wynosi 6 000 zł.  

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk: Bez edukacji młodzieży to będzie 
walka z wiatrakami. Rada Miejska w 2017 r. przyjęła jednomyślnie uchwałę, zobowiązującą 
Prezydenta Miasta do przygotowania planu działań związanych z poprawa jakości powietrza  
 w mieście. Jednym z elementów tej uchwały był program edukacyjny przeznaczony dla 
młodzieży. Mam pytanie do p. Dyrektora – czy Państwo macie politykę wewnętrzną 
 w Wydziale, aby w momencie przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczenia 
powietrza to w jakiś sposób monitorować. Czy państwo podejmowaliście kroki kontaktu  
z Wydziałem zajmującym się promocją, informacją na stronach Urzędu Miasta Łodzi, w 
mediach społecznościowych, aby w momentach, kiedy te przekroczenia są duże informować 
łodzian o tym, aby unikać aktywności na powietrzu. Albo chociaż, aby media 
społecznościowe, strona UMŁ nie zachęcały mieszkańców do aktywności w dniach kiedy jest 
zła jakość powietrza. 17 lutego br. była bardzo zła jakość powietrza, a strona na facebooku 
Łódź informowała o otwarciu nowego placu zabaw i warto byłoby się tam pojawić.  

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła: Co do mediów 
społecznościowych nie mam informacji.  Od kliku lat temu na stronach Urzędu Miasta Łodzi 
jest zakładka  jakość powietrza. 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk: Proponowałabym, aby Komisja 
wystosowała zapytanie do Prezydenta, że jeżeli miasto nie chce informować przed media 
społecznościowe, że w Łodzi jest smog to chociaż żeby ograniczyło się promowaniem 
aktywności fizycznej Łodzian w dni kiedy te przekroczenia są niebezpieczne. 
 
Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka: Chciałam zapytać o tarcze 
smogowe Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 
 
Łódź Bez Smogu p. Agnieszka Kaczmarek: Z tego co wiemy WIOŚ nie prowadzi takich 
działań w Łodzi. W Warszawie WIOŚ przestawił projekt edukacyjny, tarcze pojawiły się  
w każdej placówce oświatowej, odbyły się szkolenia. Odnośnie informacji, które pojawiają 
się na stronach UMŁ, przy miejskich indeksach jakości powietrza żeby ta informacja była 
czytelna jeżeli jest taka zakładka, która odnosi nas do WIOŚ do stężeń to nikt nie ma pojęcia 
czy stężenie 130 ug na m3 jest bezpieczne czy nie. W indeksach pojawiają się nowe 
oznaczenia powietrza dobrego, umiarkowanego i poniżej normy. Informacja o stężeniu 
zanieczyszczeń pokazana jest w formie obrazka. Chodzi o to, aby było to czytelne dla 
każdego mieszkańca. Według nas strona UMŁ w tej kwestii jest nieczytelna.  
 
Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka: mam prośbę do p. Dyrektora 
Baryły o skontaktowanie się z WOIŚ w celu ustalenia czy Inspektorat będzie przeprowadzał 
podobne do prowadzonych przez WIOŚ w Warszawie działania, polegające na 
przekazywaniu szkołom tarcz wskaźnikowych pn. "Prognoza smogowa". Wracając do kwestii 
smogowych, odbyło się spotkanie z Wiceprezydentem p. Trelą i p. Kaczmarek związane  
z edukacją i na pewno niektóre z nich zostaną wybrane. Na dyżur radnej zgłaszają się  
mieszkańcy zainteresowanych  spotkaniami  informacyjnymi dotyczącymi jakości powietrza. 
w radach osiedli. Zwrócę się do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa aby opracować 
jednolitą miejską prezentację. Odnośnie kwestii poruszonych przez radnego  
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p. Tomaszewskiego, zwracam się do p. Dyrektora Baryły o zorganizowanie spotkania zespołu 
antysmogowego. Chciałabym aby nie tylko miasto wydatkowało środki na  program „Czyste 
Powietrze”. Dzisiaj okazuje się, że ten program dzisiaj funkcjonuje nie tak jak należy. Ja 
ubolewam najbardziej nad tym, że Łódź cierpi, chociażby z tego względu, że  środki z tego 
programu nie są kierowane na budownictwo komunalne.  
 
Następnie Przewodnicząca Komisji poprosiła radnego p. Tomaszewskiego  
i Wiceprzewodniczącą Komisji p. Grzeszczyk o sprecyzowanie treści zaproponowanych 
wcześniej wniosków. 
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: Chodzi o to, aby przedstawiając Prezydentowi Miasta 
prezentację, Prezydent przestawiła, jakie działania podejmie do 2030 wraz z planem 
finansowym i określeniem priorytetów. Działania ostrzegawczo-edukacyjne mają być 
wdrażane natychmiast. 
 
Wniosek zgłoszony przez radnego p. Tomaszewskiego został przyjęty jednomyślnie  
8 głosami „za”. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk: Chciałabym, aby Komisja 
wystosowała pismo do p. Prezydent, aby w momencie kiedy stężenia zanieczyszczenia 
powietrza są przekroczone w pierwszej kolejności należy informować mieszkańców poprzez 
media społecznościowe, a jeżeli to nie jest możliwe to nie zachęcać ich do aktywności na 
powietrzu. Odnosząc się do wypowiedzi p. Przewodniczącej – bardzo chciałabym, żeby ta 
Komisja pozostała miejscem gdzie nie będziemy wprowadzać wrogości pomiędzy dwoma 
programami, które realizuje miasto dotyczącego dbałości o jakość powietrza. Program miejski 
wymiany pieców i program Czyste powietrze ma swoje plusy, wady i uwarunkowania. Jedną 
z większych wad programu miejskiego jest to, że nabór wniosków nie jest prowadzony w 
trybie ciągłym. Jestem przekonana, że również do p. Przewodniczącej zgłaszają się 
mieszkańcy, którzy mają problem, żeby wpasować się w okno składania wniosków. Każdy z 
tych programów mierzy się też z problemami kadrowymi. Rozmawialiśmy też wielokrotnie o 
tym na Komisji, że należy wesprzeć Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w osobach, 
aby mogły te wnioski analizować. Warto te programy dopracowywać. One świetnie się 
uzupełniają.  
 
Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka: Odniosę się do wypowiedzi 
p. Radnej- absolutnie moją intencją nie było podważanie programu, czy budowanie atmosfery 
wrogości. To jest krytyka do której mam prawo bo od tego jesteśmy, żeby wytykać pewne 
błędy i myślę, że  rolą osób, które takie programy przygotowują jest to, żeby je usprawniać. 
Miejski program został usprawniony poprzez to, że wyłączone są domki jednorodzinne, żeby 
dwa programy nie powielały się a uzupełniały. Jeśli jeden i drugi nie działa w sposób 
prawidłowy to myślę, że w sposób nie wrogi, ale poprzez krytykę można wskazywać te 
uwagi.  Kiedyś na konferencji prasowej przekazywaliśmy, jak wygląda wniosek z Czystego 
Powietrza, ale nie na zasadzie wrogości tylko sugestii, że warto byłoby taki wniosek uprościć.  
Przypominam sobie jak p. Radna na jednej sesji mówiła, że nie ma wrogów, wszyscy są za 
tym, żeby powietrze było czyste i powinien dbać o to samorząd miejski, wojewódzki i rząd. 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk: Wniosek rządowy Czyste Powietrze 
jest tak długi dlatego, że przy wszystkich możliwych opcjach wydrukowania wniosku 
doskonale Pani wie, że w ramach tego programu oprócz wymiany pieca można wymienić 
okna, docieplić ściany, zrobić instalację podgrzania wody i trudno jest to wszystko zmieścić 
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na jednej kartce A4. To musi być elementem tego wniosku i dlatego ten wniosek jest taki 
długi ponieważ zawiera o wiele więcej elementów niż wniosek miejski.  
 
Wniosek zgłoszony przez radną p. Mart ę Grzeszczyk został przyjęty jednomyślnie  
10 głosami „za”. 
 

Ad pkt 6 - Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
           Przewodnicząca Komisji przedstawiła sprawy, które wpłynęły do Komisji 
 i poinformowała, że poniższe dokumenty zostały dostarczone członkom za pośrednictwem 
poczty elektronicznej: 
1. Do wiadomości Komisji pismo mieszkańca dotyczące budowy stacji bazowej telefonii 
komórkowej. 

 
2. Pismo mieszkańca dotyczące zanieczyszczenia powietrza.  
3. Wyjaśnienia z Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania dotyczące podania kosztów 
    realizacji usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 
4. Informacja Zarządu Inwestycji Miejskich dotycząca wycinki drzew w pasie drogowym ul. 
    Traugutta 
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: Ja będę się dalej upominał o dane, które MPO 
powinno nam udostępnić. Akurat to nie jest element, który by naruszał pozycje rynkową 
firmy. Musi być potwierdzone, czy spółka ma prawo odmówić nam podania tych danych. 
Powinniśmy zapytać o to Biuro Prawne, czy spółka miejska ma prawo odmówić podania 
takich danych, które ważą o cenach świadczonych usług dla mieszkańców.  
 
Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka: Z moich danych wynika, że 
spółka posiada stosowną uchwałę dotyczącą ujawniania danych stanowiących tajemnicę. 
Zwrócę się do Wydziału Gospodarki Komunalnej o przeslanie powyższego dokumentu. 
 

Na tym prowadząca zamknęła  posiedzenie.  
Nagranie z posiedzenia Komisji znajduje się w Biurze Rady Miejskiej. 

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