Protokół nr 29/VIII/2016
DPr-BRM-II.0012.5.13.2016

posiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
I. W posiedzeniu uczestniczyli:
1. Członkowie Komisji
- stan...........................11
- obecnych................. 11
- nieobecnych............ 0.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do protokołu
Zaproszenie stanowi załącznik nr 3 do protokołu

II. Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu nr 26/VI/2016, nr 27/VI/2016 oraz nr 28/VII/2016.
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie
petycji p. ……… o podjęcie działań zapobiegających masowej wycince drzew w Łodzi –
druk BRM nr 112/2016.
3. Sprawy różne i wniesione.

III. Przebieg posiedzenia
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji p. Marta Wandzel. Porządek obrad
przyjęto jednomyślnie.
Punkt 1: Przyjęcie protokołu nr 26/VI/2016, nr 27/VI/2016 oraz nr 28/VII/2016.
Nie zgłoszono uwag, dlatego przewodnicząca Komisji p. Marta Wandzel, zwróciła
się o zaakceptowanie dokumentów:
za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych,
przeciw – 0,
wstrzymało się – 0.
Punkt 2: Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi
w sprawie petycji p. ……….. o podjęcie działań zapobiegających masowej wycince
drzew w Łodzi – druk BRM nr 112/2016.
Przewodnicząca Komisji, p. Marta Wandzel poinformowała, że do Komisji wpłynęła
petycja złożona przez mieszkankę Łodzi w sprawie podjęcia działań zapobiegających
masowej wycince drzew w Łodzi. Petycja powinna być rozpatrzona w terminie trzech
miesięcy od daty złożenia. Wnosząca otrzymała już odpowiedź od Wydziału Ochrony

Środowiska i Rolnictwa w tej sprawie. Następnie przewodnicząca przedstawiła projekt
uchwały, który stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Przystąpiono do fazy pytań.
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski powiedział, że w petycji mieszkanka podała liczbę
drzew wyciętych na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, natomiast w projekcie jest
napisane tylko, że decyzje były wydawane zgodnie z prawem oraz że wskazane były
nasadzenia zastępcze. Nie wiadomo, czy liczba wyciętych drzew określona przez wnoszącą
petycję (1582) ma odzwierciedlenie w rzeczywistości.
Przewodnicząca Komisji p. Marta Wandzel odpowiedziała, że liczba nowych nasadzeń
przekracza liczbę wyciętych drzew. Przewodnicząca poinformowała, że na następnym
posiedzeniu Komisja zajmie się tematem polityki nowych nasadzeń drzew w Mieście.
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zaproponował, aby dopisać do projektu zdanie,
że wnosząca dostała szczegółowe odpowiedzi w piśmie Wydziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa.
Przewodnicząca Komisji p. Marta Wandzel powiedziała, że jest już zdanie, iż nasadzenia
drzew znacząco przekraczają dokonane wycinki.
Radna p. Anna Lucińska podkreśliła, że jej zdaniem uzasadnienie nie jest uzasadnieniem
dla uznania petycji za bezzasadną. W petycji wskazano konkrety, natomiast w projekcie jest
„czysta teoria”, jeżeli chodzi o przepisy prawa. Radna zadeklarowała, że nie będzie brała
udziału w głosowaniu, jeżeli uzasadnienie nie zostanie zmienione. Nawet w samym
uzasadnieniu jest wskazana praktyka, że nie ma rzetelności i dopełnienia realizowania
wszystkich przepisów. Wycinek w Mieście jest bardzo dużo i to, co podnosi wnosząca petycję
jest prawdą, że wycięcie starodrzewu i nowe nasadzenia nie rekompensują tych strat.
Przewodnicząca Komisji p. Marta Wandzel powiedziała, że Komisja zajmie się tematem
bardzo szczegółowo na swoim kolejnym posiedzeniu.
Radny p. Mateusz Walasek powiedział, że Rada jest ujęta w pewne ramy formalne. Radny
rozumie intencje składającej petycję, natomiast same procedury zostały dochowane. Radny
uważa, że twierdzenie, że nowe nasadzenie nie rekompensują w jakikolwiek sposób usunięcia
drzew jest niesłuszne.
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak powiedziała, że warto poinformować wnoszącą petycję,
że Komisja będzie zajmować się tematem jak poprawić nadzór nad traktowaniem
drzewostanu przy inwestycjach miejskich oraz prywatnych
Przewodnicząca Komisji p. Marta Wandzel powiedziała, że wnosząca petycję zostanie
zaproszona na następne posiedzenie Komisji.
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski powiedział, że będzie głosował za tą uchwałą,
ale sformułowanie, że „Prezydent Miasta stara się podejmować trud ochrony zieleni” jest
dalece na wyrost, chociażby ze względu na przykład Złotna, gdzie wycinka została dokonana
dlatego, że Prezydent Miasta zablokowała prace nad planem, który powinien być już dawno
skończony. Obecnie jest prowadzony proces zabudowy tego terenu.
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Przewodnicząca Komisji p. Marta Wandzel poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi:
za przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych,
przeciw – 0,
wstrzymało się – 0.

Punkt 3. Sprawy różne i wniesione.
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski przypomniał, że dalej nie ma zasad udzielania dotacji
organizacjom prowadzącym ogrody działkowe.
Przewodnicząca Komisji p. Marta Wandzel poinformowała, że projekt uchwały w tej
sprawie będzie omawiany na sesji 21 września br., a Komisja zajmie się nim na następnym
posiedzeniu.
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski uważa, że powinno być to przyjęte jeszcze przed
wakacjami.. Radny dochodzi do wniosku, że Miasto nie chce udzielać tych dotacji, skoro
ciągle się to wydłuża.
Radny p. Mateusz Walasek powiedział, że mogłoby to być przyjęte wcześniej, ale skoro
taka jest wola resortowego wiceprezydenta, to nie można tego przyspieszać.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządziła:
Katarzyna Rakowska-Gasik

3

