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Protokół nr 53/II/2018  
 
                               posiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska 

Rady Miejskiej w Łodzi 
          z dnia 15 lutego 2018 r. 

I.  Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji  - 9 radnych 

 
obecnych  - 9 radnych 

 
nieobecnych  - 0 radnych 

 
oraz zaproszeni goście. 

 
 

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenia stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  
 
 

II.  Posiedzeniu Komisji przewodniczyła: 
 
 

Przewodnicząca Komisji radna p. Marta Grzeszczyk.  
 
 

III.  Proponowany porządek posiedzenia: 
 
 

1. Przyjęcie protokołów nr 51 z dnia 24 stycznia 2018 roku godz. 08:15 oraz nr 52 z dnia 
24 stycznia 2018 roku godz. 12:30 z posiedzeń Komisji. 

2. Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim. 

3. Informacja na temat standardów utrzymania zieleni w mieście.  

4. Sprawy różne i wniesione.  

 

 

IV.  Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
 
 

Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk powitała radnych, zaproszonych gości 
i po stwierdzeniu quorum (na podstawie podpisów radnych złożonych na liście obecności) 
otworzyła posiedzenie Komisji.  

 
Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek posiedzenia.  
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Uwag nie zgłoszono.  
 
Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 

„wstrzymuj ących się”  przyjęła porządek posiedzenia.  
 
 

 Ad pkt 1 - Przyjęcie protokołów nr 51 z dnia 24 stycznia 2018 roku godz. 08:15 
oraz nr 52 z dnia 24 stycznia 2018 roku godz. 12:30 z posiedzeń Komisji. 

 

 

Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk przypomniała, że projekty protokołów 
zostały przesłane radnym drogą elektroniczną do zgłoszenia ewentualnych uwag. 
Nikt nie zgłosił zastrzeżeń, dlatego przewodnicząca poddała protokół nr 51 pod głosowanie, 
który to Komisja przyjęła jednogłośnie 6 głosami „za”. Protokół nr 52 również został przyjęty 
jednogłośnie 6 głosami „za”.  

 

 

 Ad pkt 2 - Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim.  

 

 

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska p. Piotr Maks przedstawił 
zebranym radnym oraz zaproszonym gościom elementy raportu o stanie środowiska 
w województwie łódzkim, które stanowią załącznik nr 4 do nin. protokołu.  

 

W fazie pytań i głosów w dyskusji wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata 
Moskwa-Wodnicka zapytała, w jakim nakładzie zostaną kolportowane broszury informujące 
o stanie środowiska. Będą one skierowane przede wszystkim do mieszkańców?  

 

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska p. Piotr Maks odpowiedział, 
że dotychczasowy nakład wynosił około 1 000 egzemplarzy. Radni mogą wnioskować 
o ich szersze rozpropagowanie. Dysponuje się środkami finansowymi Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska, które zostaną przeznaczone na publikacje i wydawnictwo. 
Trzeba zmieścić się w granicach możliwości finansowych.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka poprosiła 
o przekazanie radnym po jednym egzemplarzu takiej broszury.  

 

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska p. Piotr Maks odpowiedział, 
że takie broszury były już przekazywane do Rady Miejskiej w Łodzi, ale zostaną dostarczone 
kolejny raz.  
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Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała, gdzie ogniskują 
się największe zagrożenia dla środowiska.  

 

Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska p. Krzysztof Wójcik 
odpowiedział, że największym zagrożeniem w Łodzi jest powietrze. W mieście nie ma wielu 
wód. Lokalnym problemem jest na przykład stan rzeki Jasień. Celowym działaniem wydaje 
się zamontowanie separatora przed wylotem kanalizacji przy rzece Jasień. W badaniach stanu 
wody rzeki wykryto przekroczenie ilości olej mineralnych.  

Należy zwrócić przede wszystkim uwagę na mądre planowanie przestrzenne. Jest 
to niezwykle istotne dla Łodzi. Nie można dopuścić więcej do takich sytuacji, jak na przykład 
niewłaściwe umiejscowienie zakładu Hutchinson w mieście. Mieszkańcy są sfrustrowani 
sąsiedztwem tego zakładu.  

 

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska p. Piotr Maks dodał, 
że przestrzeń urbanistyczną w mieście należy kształtować tak, aby zanieczyszczenie 
powietrza minimalizować. Róża wiatrów występująca najczęściej w ciągu roku to jest 
kierunek: zachód-wschód. Na tych kierunkach powinno się dysponować jakimś kanałem 
przewietrzania. Najczęściej jest to arteria komunikacyjna. Należy odtwarzać kolejne ciągi 
komunikacyjne. Nie zatrzyma się rozwoju komunikacji. Można ograniczać wjazd do centrum 
Miasta. Można wdrożyć programy ochronne polegające na wymianie pieców węglowych 
na inne czynniki grzewcze. Takie działania należy wykonywać stopniowo. Niestety ilość 
źródeł zanieczyszczeń będzie rosłą. Należy starać się wyprowadzać zanieczyszczenia poza 
obręb Miasta. Trzeba stworzyć możliwość przewietrzania centrum Miasta z wykorzystaniem 
wysokiej zabudowy. Kiedyś polewano ulice, żeby się nie kurzyło. Takie prozaiczne działania 
również można stosować. Będzie to zauważalne dla mieszkańców.  

 

Radna p. Anna Lucińska wtrąciła, że w raporcie Łódź została skierowana jako obszar 
„do działań naprawczych”. Radna zadała pytanie, jakie wskazania warto byłoby przekazać 
miastu. Jak bardzo szkodzi środowisku zimowe utrzymanie dróg, czyli piasek i sól? Obecnie 
sól sypie się w całym mieście. Jakie miasto powinno podjąć działania naprawcze? 
Czy współpracują Państwo z Miejską Pracownią Urbanistyczną? Jaki jest stan wód 
głębinowych?  

 

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska p. Piotr Maks odpowiedział, 
że dawniej prowadzono monitoring wód podziemnych na terenie całego województwa. 
Obecnie liczba punktów pomiarowych została zmniejszona do około 120. Stan wód 
się nie zmienia. Monitoring wód podziemnych powtarzany jest co 3 lata.  

Istnieje formalna współpraca z Miejską Pracownią Urbanistyczną. Kuluarowej 
współpracy nie ma. Obecnie nie dyskutuje się wspólnie o różnych problemach. Kiedyś 
ta współpraca była ściślejsza.  

 

Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska p. Krzysztof Wójcik 
dopowiedział, że Łódź objęta jest programem naprawczym uchwalonym przez Sejmik 
Województwa „Program ochrony powietrza”. W tym programie wszystkie działania 
są wyspecyfikowane. W Łodzi odbyła się w ubiegłym roku kontrola Najwyższej Izby 
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Kontroli w zakresie realizacji programów ochrony powietrza przez miasto. Tego raportu 
jeszcze nie ma, ale gdy zostanie on już ogłoszony, wówczas będzie wiadomo, jak Łódź 
realizuje kolejne punkty programu.  

Najważniejszym działaniem jest podłączenie centrum do miejskiej sieci ciepłowniczej. 
Należy wyeliminować „kopciuchy”.  

Dobrze byłoby także stosować w zimie jedynie ekologiczne sole, potasowe, 
magnezowe. Należy jednak pamiętać o tym, że takie sole są znacznie droższe.  

 

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska p. Piotr Maks wtrącił, 
że przeprowadzono symulację na potrzeby programu ochrony powietrza. Stwierdzono, 
że jeżeli 60% niskiej emisji zostałoby zamienione na emisję bardziej ekologiczną, to wówczas 
osiągnięty zostałby poziom normy stężenia pyłów.  

 

Radna p. Anna Lucińska zapytała, czy przygotowywana broszura wpłynie 
na zawartość raportu o stanie środowiska w województwie łódzkim.  

 

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska p. Piotr Maks odpowiedział, 
że nie. Broszura będzie dedykowana mieszkańcom Łodzi i województwa. Raport o stanie 
środowiska w województwie łódzkim jest prezentowany Radzie Miejskiej w Łodzi 
oraz Sejmikowi Województwa Łódzkiego. Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska zapytał, czy można zrezygnować z prezentacji raportu na obradach sesji Rady 
Miejskiej, a ograniczyć się jedynie do posiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania 
Środowiska. Należy rozważyć to w perspektywie lat kolejnych.  

 

Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk powiedziała, że należy jednak 
wszystkim radnym umożliwi ć zapoznanie się z raportem.  

 

Radny p. Mateusz Walasek dodał, że inicjatywa jest słuszna. Można na sesji wtrącić 
taką uwagę, zapewne Przewodniczący Rady Miejskiej uzna, że należy ją zaprotokołować.  

 

 

Ad pkt 3 - Informacja na temat standardów utrzymania zieleni w mieście.  

 

 

Przedstawicielka Zarządu Zieleni Miejskiej p. Beata Jędrusiak poinformowała, 
że obecnie ZZM jest na etapie szacowania wartości zamówienia. Odbyły się konsultacje 
z innymi miastami. Koszt opracowania wynosi około 50 000 zł. Bieżące środki pokryją 
to zadanie. Termin opracowania dokumentu wynosi 2 miesiące. Gotowy dokument zostanie 
udostępniony pod koniec czerwca. Wprowadzone standardy będą wytyczną dla całego 
Miasta.  
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Przedstawicielka Zarządu Zieleni Miejskiej p. Beata Jędrusiak przedstawiła 
zebranym radnym oraz zaproszonym gościom informację na temat standardów utrzymania 
zieleni w mieście, która stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.  

 

Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała, czy została przeprowadzona 
inwentaryzacja tego, co zostało zasadzone w mieście.  

 

Przedstawicielka Zarządu Zieleni Miejskiej p. Beata Jędrusiak odpowiedziała, 
że obecnie przeprowadzane są fragmentaryczne inwentaryzacje. Istnieją plany, aby zakupić 
dla wszystkich pracowników wychodzących w teren tablety, żeby mogli nanosić 
i inwentaryzować na mapę to, co widzą w terenie. Chcemy dokonać tego własnymi siłami.  

 

Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zadała pytanie, kto decydował 
o wyborze roślin zasadzanych na przykład w kwietnikach. Czy wynikało to z przetargu?  

 

Przedstawicielka Zarządu Zieleni Miejskiej p. Beata Jędrusiak odpowiedziała, 
że wyboru kwiatów dokonują pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej.  

 

Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała, czy istnieje współpraca 
z Zarządem Inwestycji Miejskich.  

 

Przedstawicielka Zarządu Zieleni Miejskiej p. Beata Jędrusiak odpowiedziała, 
że tak.  

 

Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zadała pytanie, w jakiej formie 
powstanie dokument, który jest obecnie tworzony. Czy ten dokument zostanie wytycznymi 
dla Zarządu Inwestycji Miejskich?  

 

Przedstawicielka Zarządu Zieleni Miejskiej p. Beata Jędrusiak odpowiedziała, 
że zostanie to jeszcze doprecyzowane z wykonawcą tego dokumentu.  

 

Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk wtrąciła, że taki dokument powinien 
być przewodnikiem dla wszystkich wydziałów.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała, z jakimi 
miastami zostały skonsultowane standardy utrzymania zieleni w mieście.  

 

Przedstawicielka Zarządu Zieleni Miejskiej p. Beata Jędrusiak odpowiedziała, 
że z Warszawą, Krakowem i Wrocławiem.  
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Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała, 
kto wprowadza takie standardy.  

 

Przedstawicielka Zarządu Zieleni Miejskiej p. Beata Jędrusiak odpowiedziała, 
że we Wrocławiu Prezydent Miasta wprowadził takie standardy.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała, jak będą 
wyglądały konsultacje dotyczące tego tematu.  

 

Przedstawicielka Zarządu Zieleni Miejskiej p. Beata Jędrusiak odpowiedziała, 
że konsultacje odbędą się z udziałem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Zarządu Inwestycji 
Miejskich, Zarządu Lokali Miejskich oraz mieszkańców.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zadała pytanie, 
jak obszerny jest ten dokument w innych miastach.  

 

Przedstawicielka Zarządu Zieleni Miejskiej p. Beata Jędrusiak odpowiedziała, 
że jest obszerny. Na przykład w Warszawie jest to gruba księga.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała, 
czy w tym dokumencie będą uwzględnione kwoty.  

 

Przedstawicielka Zarządu Zieleni Miejskiej p. Beata Jędrusiak odpowiedziała, 
że w innych miastach są zawarte tylko wytyczne. Koszty nie są zawarte.  

 

Radna p. Anna Lucińska zapytała, jakie są koszty utrzymania niskich przestrzeni 
rabatowych w centrum Miasta. Jakie są koszty utrzymania zwykłego trawnika?  

 

Przedstawicielka Zarządu Zieleni Miejskiej p. Beata Jędrusiak odpowiedziała, 
że największe koszty wiążą się z roślinami kwietnikowymi. Są to rośliny jednoroczne. Mniej 
kosztowne są nasadzenia krzewów wieloletnich. Drzewa są sadzone wszędzie tam, gdzie 
nie ma infrastruktury podziemnej. Trawnik jest formą najtańszą. Kolorowe krzewy są formą 
najbardziej korzystną i również bardzo podobają się mieszkańcom.  

 

 
Ad pkt 4 - Sprawy różne i wniesione.  

 

 

Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk powiedziała, że wpłynęły do Komisji 
dwie odpowiedzi z Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w sprawie objęcia pomnikiem 
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przyrody drzew rosnących w mieście. Wydział odpowiedział, że należy zaczekać na wiosnę, 
aby drzewa pokryły się zielenią i wówczas będzie je można oceniać. Pisma są do wglądu 
u sekretarza Komisji.  

Przyszła także odpowiedź od Biura Architekta Miasta w sprawie sporządzenia planów 
miejscowych zagospodarowania przestrzennego dla obszaru będącego otuliną Parku 
Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Temat zostanie podjęty po przyjęciu Studium 
i wówczas wniosek Komisji zostanie uwzględniony. Pismo także znajduje się do wglądu 
u sekretarza Komisji.  

 

Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk poinformowała, że wpłynął 
do Komisji wniosek radnego p. Marcina Chruścika z prośbą o powołanie zespołu w ramach 
Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska w celu stworzenia systemu monitorowania 
powietrza.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka oznajmiła, 
że zespół ds. działań antysmogowych jest już powołany. Powoływanie kolejnego zespołu nie 
jest potrzebne. Obecny zespół zajmuje się już tym tematem.  

 

Radny p. Marcin Chruścik powiedział, że powołany zespół zajmowałby się wyłącznie 
powstaniem systemu monitorowania powietrza. Do zespołu można byłoby powołać 
przedstawicieli firmy Veolia, która zajmuje się monitorowaniem powietrza.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka stwierdziła, 
że pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa są już w stałym kontakcie 
z Veolią.  

 

Radny p. Marcin Chruścik uznał, że powołanie takiego zespołu jest atrakcyjnym 
pomysłem.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka oznajmiła, 
że powoływanie drugiego zespołu jest bezzasadne.  

 

P. o. z-cy dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Piotr Bugajak 
zapytał, na czym ten system miałby polegać.  

 

Radny p. Marcin Chruścik odpowiedział, że polegałoby to na stworzeniu systemu, 
który na podstawie czujników mógłby przesyłać na telefon komórkowy informacje na temat 
stanu powietrza.  

 

P. o. z-cy dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Piotr Bugaja 
powiedział, że zimą takie dane mogą być przekłamane. Firma Veolia nie posiada jeszcze 
akredytacji.  
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Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk poddała pod głosowanie pomysł 
powołania drugiego zespołu, który to Komisja 4 głosami „za”, 5 – „przeciw” i 0 głosów – 
„wstrzymujących się” przegłosowała negatywnie.  

 

Innych spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk podziękowała za udział w obradach 
i zamknęła posiedzenie Komisji.  

 
 

Protokół sporządziła:  
             

  Dorota Adamska  

 


