Protokół nr 47/X/2017

posiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 18 października 2017 r.
I. W posiedzeniu uczestniczyli:
1. Członkowie Komisji
- stan...........................9
- obecnych................. 8
- nieobecnych............ 1.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do protokołu
Zaproszenie stanowi załącznik nr 3 do protokołu

II. Proponowany porządek posiedzenia:
1.

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie
wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej na terenie Miasta Łodzi
oraz uchwalenia jej regulaminu – druk nr 225/2017.

2.

Przyjęcie protokołu nr 46 z dnia 30 sierpnia 2017 roku z posiedzenia Komisji.

3.

Sprawy różne i wniesione.

III. Przebieg posiedzenia

Posiedzenie

otworzyła

przewodnicząca

Komisji

p.

Marta

Grzeszczyk.

Zaproponowany porządek obrad przyjęto jednomyślnie.

Punkt 1: Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej na terenie
Miasta Łodzi oraz uchwalenia jej regulaminu – druk nr 225/2017.
P.o. dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła
przedstawił zebranym radnym oraz zaproszonym gościom projekt uchwały, który stanowi
załącznik nr 4 do nin. protokołu.
W fazie pytań i głosów w dyskusji przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk
zapytała, jak będzie wyglądała sprawa finansowania Społecznej Straży Rybackiej.

P.o. dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła
odpowiedział, że wędkarze będą płacili składki członkowskie. Miasto nie poniesie żadnych
kosztów.
Radny p. Andrzej Kaczorowski zadał pytanie, dlaczego projekt uchwały jest
tak późno procedowany.
P.o. dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła
odpowiedział, że z uwagi na to, iż tak długo trwał proces legislacyjny przygotowujący
omawiany projekt uchwały.
Wobec braku dalszych zgłoszeń głosów do dyskusji przewodnicząca Komisji
p. Marta Grzeszczyk poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej na terenie Miasta
Łodzi oraz uchwalenia jej regulaminu – druk nr 225/2017, który to Komisja 7 głosami „za”,
0 – „przeciw” i 0 głosów – „wstrzymujących się” zaopiniowała pozytywnie.

Punkt 2: Przyjęcie protokołu nr 46 z dnia 30 sierpnia 2017 roku z posiedzenia
Komisji.
Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk przypomniała, że projekt protokołu
został przesłany radnym drogą elektroniczną do zgłoszenia ewentualnych uwag.
Nikt nie zgłosił zastrzeżeń, dlatego przewodnicząca poddała protokół nr 46 pod głosowanie,
który to Komisja przyjęła jednogłośnie 7 głosami „za”.

Punkt 3: Sprawy różne i wniesione.
Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk poinformowała, że wpłynęło
do Komisji kilka pism.
Pierwsze pismo jest odpowiedzią Senatora p. Macieja Grubskiego w sprawie poprawy
infrastruktury na Osiedlu Łagiewniki, skierowaną do przewodniczącej zespołu, którego celem
jest wypracowanie rozwiązań związanych z budową kanalizacji oraz naprawą dróg
na ww. Osiedlu.
Drugie pismo jest odpowiedzią Wydziału Ochrony i Kształtowania Środowiska
w sprawie Państwa …, którzy prosili o przeprowadzenie kontroli w zakładzie przetwórstwa

warzyw zlokalizowanym przy ul. …. Według przesłanej odpowiedzi kontrola w ww.
zakładzie odbyła się już trzykrotnie. Żadnych nieprawidłowości nie stwierdzono. Bezpośredni
sąsiad przedmiotowej nieruchomości również nie potwierdził, aby prowadzona produkcja
rolna powodowała uciążliwości zapachowe bądź hałasowe. Z pismem można zapoznać się u
sekretarza Komisji.
Trzecie pismo jest odpowiedzią Miejskiej Pracowni Urbanistycznej na wniosek Komisji
Ochrony i Kształtowania Środowiska o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obszaru Miasta Łodzi położonej w otulinie Parku Krajobrazowego
Wzniesień Łódzkich. Wniosek został zarejestrowany w rejestrze wniosków o sporządzenie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Z pismem można zapoznać
się u sekretarza Komisji.
Czwarte pismo wpłynęło od mieszkańców ulic: Maratońskiej, Obywatelskiej,
Olimpijskiej i sąsiednich, którzy zwracają się z prośbą o pomoc w zakresie ograniczenia
hałasu, jaki powodują przejeżdżające pociągi. Dyrektor Wydziału Ochrony i Kształtowania
Środowiska oznajmił, że podjął już określone działania, dotyczące tej sprawy, a o wynikach
owych działań Komisja zostanie poinformowana. Z pismem można zapoznać się u sekretarza
Komisji.
Piąte pismo dotyczy wniosku mieszkanki o objęcie ochroną w formie pomnika przyrody
jednego drzewa rosnącego na terenie Miasta. Dyrektor Wydziału Ochrony i Kształtowania
Środowiska poinformował, że zapozna się ze sprawą i ewentualne rozwiązanie zostanie
Komisji przedstawione. Z pismem można zapoznać się u sekretarza Komisji.
Szóste pismo wpłynęło od Stowarzyszenia Dzierżawców Ogródku Działkowego
„Przylesie” w Łodzi, które zwraca się z wnioskiem o utworzenie rodzinnego ogrodu
działkowego na nieruchomościach położonych w Łodzi przy ul. … bez numeru. Sprawa
zostanie przekazana Wydziałowi Ochrony i Kształtowania Środowiska. Z pismem można
zapoznać się u sekretarza Komisji.
Na tym posiedzenie zakończono.
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