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Protokół nr 33/XI/2016  

 

                               posiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska 

Rady Miejskiej w Łodzi 

          z dnia 24 listopada 2016 r. 

I. W posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Członkowie Komisji  
    - stan...........................11 
    - obecnych................. 10    
    - 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. Informacja na temat polityki Miasta w zakresie ochrony terenów zielonych 

i zadrzewień w Łodzi. 

2. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
  

III. Przebieg posiedzenia 
 

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji p. Marta Wandzel. Porządek obrad 
przyjęto jednomyślnie.  
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że do Komisji wpłynęło pismo z informacją, 
iż od dnia 1 grudnia 2016 r. wszelka korespondencja oraz interpelacje będą wysyłane tylko 
i wyłącznie na urzędowe adresy e-mailowe, które w tym celu zostały utworzone bądź 
aktywowane.  
Przewodnicząca Komisji poinformowała także, że do Komisji wpłynęła opinia 
Stowarzyszenia nad Stawem, w sprawie podjętej przez Radę Miejską skargi w marcu 2016 r. 
Opinia jest polemiką z uchwałą skargową. Pismo było konsultowane z panią mecenas, która 
zwróciła uwagę, że polemika wystosowana przez Stowarzyszenie może być traktowana, 
jako uzupełnienie informacji. Opinię dołączy się do teczki sprawy.  
 
 
Punkt 1: Informacja na temat polityki Miasta w zakr esie ochrony terenów zielonych 
i zadrzewień w Łodzi.  
 
Przewodnicząca Komisji p. Marta Wandzel poprosiła Dyrektora Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa o prezentację.  
 
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. M. Baryła poinformował, 
że nie zakończyły się jeszcze prace, związane z dokumentami strategicznymi. Trwają także 



 2 

nadal prace nad Projektem Rewitalizacji. Będą wykonywane nasadzenia w strefie 
śródmiejskiej. Dokładne zakresy prac są ustalane. Wiążący dokument nie jest jeszcze gotowy. 
Miejska Pracownia Urbanistyczna kończy prace nad nowym Studium Uwarunkowań. 
Wszystko jest w fazie opracowywania.    
 
Przewodnicząca Komisji p. Marta Wandzel przyznała, że myślała, iż pod koniec listopada 
br. będzie już dokumentacja wiążąca gotowa.  
 
Radna p. Anna Lucińska zapytała, jakie radni mogą obecnie uzyskać informacje.  
 
Dyrektor Biura ds. Rewitalizacji p. Marcin Obijalsk i odpowiedział, że wszystkie materiały 
są w fazie odbiorów. Po Świętach Bożego Narodzenia odbędą się odbiory dokumentacji. 
W ramach procesów rewitalizacji żadne drzewa nie są wycinane. Każda jednorazowa 
wycinka jest uzgadniana. Nasadzenia będą się także odbywały. Brane są pod uwagę 
też kwestie rozrastania się korzeni w glebie. Podbudowę pod chodniki stworzy się 
odpowiednią, tak, aby drzewa mogły bez przeszkód rosnąć. Drzewa muszą radzić sobie nawet 
w trudnej przestrzeni. Nasadzenia są planowane na ulicach: Nawrot, Jaracza, Rewolucji. Będą 
dobierane odpowiednie gatunki, zgodnie z warunkami przestrzennymi. Szczegóły będą 
zaprezentowane w nowym roku kalendarzowym.  
 
Przewodnicząca Komisji p. Marta Wandzel zapytała, czy komórki Urzędu Miasta Łodzi 
będą przestrzegały kierunków określonych w dokumencie wiążącym, który jest w trakcie 
powstawania.  
 
Dyrektor Biura ds. Rewitalizacji p. Marcin Obijalsk i odpowiedział, że jednego dokumentu 
nie będzie. W fazie opracowywania jest aż 8 projektów. Plany powstają we współpracy 
z różnymi komórkami Urzędu Miasta Łodzi.  
 
Przewodnicząca Komisji p. Marta Wandzel zadała pytanie Panu Dyrektorowi Robertowi 
Warszy, jakie są plany związane z ochroną zieleni na terenie miasta.  
 
Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej p. Robert Warsza oznajmił, że Pracownia 
Urbanistyczna sporządza trzy rodzaje planów miejskich. Pierwszy plan jest dla strefy 
śródmiejskiej. Drugi plan dotyczy terenów w strefie obrzeżnej. Trzecie plany są o charakterze 
interwencyjnym, czyli wywołane na przykład powodzią. Trzeba skutecznie działać 
na płaszczyźnie administracyjnej. Nie należy wydawać zgody na zabudowę na terenach 
zalewowych. Czasami plany nie pokrywają się z tym „co przynosi życie”.    
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała, czy Biuro 
ds. Rewitalizacji będzie w kontakcie z Zarządem Zieleni Miejskiej lub Wydziałem Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa.  
 
Dyrektor Biura ds. Rewitalizacji p. Marcin Obijalsk i odpowiedział, że współpraca cały 
czas funkcjonuje. Nadzór nad komórkami będzie także zapewniony.  
 
Radna p. Anna Lucińska oznajmiła, że nie otrzymała informacji od miasta o ochronie 
terenów zielonych. Należy przypomnieć podział kompetencji w zarządzaniu zielenią. Ważna 
jest również sprawa ochrony kasztanowców. Wymiana informacji między komórkami UMŁ 
jest niezwykle istotna. Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków także jest 
bardzo ważna. Wojewódzki Konserwator Zabytków wydaje decyzje dotyczące wycinania 
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drzew. Niektóre drzewa są wycinane, a można by je przesadzić. Radna wspomniała jeszcze, 
że może pokazać zdjęcia drzew. Na ul. Roosvelta ma być wyciętych 13 dorosłych drzew, 
a 20 młodych drzewek ma być posadzonych. Sprawa powierzchni biologicznie czynnej też 
jest ważna. Istnieje niedosyt informacji.  
 
Przewodnicząca Komisji p. Marta Wandzel dodała, że Komisja na pewno wróci do tych 
tematów. Przewodnicząca zapytała jeszcze, czy Zarząd Inwestycji Miejskich wypracował 
jakieś kolejne elementy swoich strategii.  
 
Naczelnik Zarządu Inwestycji Miejskich p. Justyna Krakowiak  odpowiedziała, 
że dokument jest w fazie uzgodnień. Szczegóły są na etapie opracowywania.  
 
Przewodnicząca Komisji p. Marta Wandzel zadała pytanie, czy omawiany dokument jest 
elementem dużej strategii dotyczącej rewitalizacji, o której mówił Pan Dyrektor Obijalski.  
 
Naczelnik Zarządu Inwestycji Miejskich p. Justyna Krakowiak odpowiedziała, 
że dokument Zarządu Inwestycji Miejskich pewnie będzie elementem strategii miasta.   
 
Dyrektor Biura ds. Rewitalizacji p. Marcin Obijalsk i poinformował, że dla rewitalizacji 
dokumentem strategicznym jest Gminny Program Rewitalizacji, który się odnosi do różnych 
aspektów, w tym również środowiskowych. Działania dotyczące rewitalizacji stanowią pewną 
wytyczną do szerszej polityki miasta w zakresie różnych aspektów. W styczniu przyszłego 
roku będą gotowe dokumenty wykonawcze.   
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała, czy dokument 
Zarządu Inwestycji Miejskich będzie przyjmowała Rada Miejska.  
 
Naczelnik Zarządu Inwestycji Miejskich p. Justyna Krakowiak  odpowiedziała, że nie. 
Dokument będzie przedmiotem umowy z Panią Doktor Suchocką. Ten dokument nie będzie 
przyjmowała Rada Miejska. Wszystko jest w fazie uzgadniania i procesowania dokumentu.  
 
Przewodnicząca Komisji p. Marta Wandzel zadała pytanie, na jakim etapie jest 
przygotowanie standardów dotyczących zieleni miejskiej.  
 
P. o. Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Ewelina Wróblewska powiedziała, że jest 
to zadanie ZZM na 2017 rok. Będą to standardy ZZM tworzone we współpracy z pozostałymi 
komórkami UMŁ, odpowiadającymi za zieleń. Kasztanowce są zaopiekowane. W głosowaniu 
na Budżet Obywatelski wygrało zadanie dotyczące walki ze szrotówkiem kasztanowiaczkiem. 
Środków na walkę z nim będzie w przyszłym roku jeszcze więcej.  
 
Radna p. Anna Lucińska stwierdziła, że odczuwa brak koordynacji kształtowania polityki 
w zakresie zieleni w mieście. Każda komórka opracowuje swój zakres tematyczny, 
ale brakuje koordynacji między nimi. Radna zapytała jeszcze, czy jest zrobiona 
inwentaryzacja dotycząca zieleni miejskiej. Radna uznała, że byłoby to bardzo przydatne 
i zadała pytanie, czy planowane jest ewentualnie przeprowadzenie takiej inwentaryzacji.    
 
P. o. Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Ewelina Wróblewska odpowiedziała, 
że obecnie nie ma takiej kompleksowej inwentaryzacji dotyczącej zieleni wysokiej. Kilka 
obiektów jest zinwentaryzowanych. W przypadku kasztanowców także. Na obszarze 
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rewitalizacji inwentaryzacja będzie wykonana. Dyrektor dodała, że trwają poszukiwania 
środków finansowych na zrealizowanie ww. zadania.  
 
Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej p. Robert Warsza oznajmił, że baza drzew 
w mieście istnieje. Była ona robiona w roku 2012 i 2013. Nie ma dokładnych parametrów 
dotyczących gatunku i stanu drzew. Można taką bazę udostępnić.  
 
Radna p. Anna Lucińska powiedziała, że jest zainteresowana takim materiałem. 
Najważniejsza jest współpraca między komórkami UMŁ. Drzew nie może ubywać. Ważna 
jest skala wydawanych decyzji na wycinki drzew w porównaniu do tego, ile jest nasadzeń. 
Radna dodała, że czeka na więcej informacji. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka poprosiła, 
aby do Komisji wpłynęła informacja z Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa odnośnie 
wydanych decyzji na wycinkę drzew. Taka informacja powinna mieć porównanie 
z wcześniejszymi latami. Wiceprzewodnicząca zadała jeszcze pytania: „Celem standardów 
opracowywania jest przygotowywanie strategii dotyczącej ochrony zieleni? Dokument będzie 
poddany konsultacjom i przegłosowywany przez Radę Miejską”?    
 
P. o. Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Ewelina Wróblewska powiedziała, że Pan 
Dyrektor Michał Baryła wypowie się na temat polityki komunalnej ochrony środowiska 
Miasta Łodzi, która już obowiązuje. Polityka ochrony środowiska w mieście jest realizowana, 
według dokumentów, które są. Dokumenty Zarządu Zieleni Miejskiej mogą być włączone 
do tej polityki. Wówczas wszystko byłoby spójne i obowiązywałoby wszystkie jednostki 
masta.  
 
Przewodnicząca Komisji p. Marta Wandzel zapytała, czy standardy byłyby elementem 
uchwały, czy wewnętrznym dokumentem dla Zarządu Zieleni Miejskiej.  
 
P. o. Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Ewelina Wróblewska odpowiedziała, 
ze celem nie jest stworzenie wewnętrznego dokumentu dla ZZM. W różnych miastach są 
różne rozwiązania.   
 
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. M. Baryła poinformował, 
że na wcześniejszej Komisji była prezentowana informacja o Strategii Zintegrowanego 
Rozwoju Miasta Łodzi 2020+. Jednym z celów strategii jest zielona, uporządkowana Łódź. 
Polityka komunalna ochrony środowiska także była prezentowana. Podział komórek UMŁ 
w ramach zadań także był omawiany. Wydano dużo decyzji o nasadzeniach drzew i krzewów. 
Komórki Urzędu Miasta Łodzi ściśle współpracują ze sobą. Na szczeblu dyrektorskim jest 
to koordynowane.  
 
Radna p. Anna Lucińska poinformowała, że chciałaby pokazać zdjęcia drzew w Łodzi.  
 
Następnie radna p. Anna Lucińska zaprezentowała zebranym radnym oraz gościom zdjęcia 
różnych drzew, rosnących w centrum miasta. Radna omówiła przykładowe drzewa i warunki, 
w jakich rosną. Zaprezentowano także przykłady zniszczonej roślinności miejskiej.   
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski powiedział, że dostrzega chaos informacyjny 
w zaprezentowanych wiadomościach i należałoby go uporządkować. Strategia, o której mówił 
Pan Dyrektor Michał Baryła, jest bardzo ogólnikowa. Nie pokazuje żadnej praktyki, to tylko 
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ogólne hasła, z których nie do końca coś wynika. Wszyscy mają intencje, aby budować 
atrakcyjność Miasta poprzez zieleń. Ludzie się w to zaangażowali, jest taki trend 
w samorządzie łódzkim. Są tendencje, żeby chronić tereny zielone. Przestrzenie publiczne 
muszą mieć dużo zieleni. Zmiany strukturalne spowodowane w UMŁ przyczyniły się do tego, 
że nie ma jednego gospodarza. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa nie jest podmiotem 
wiodącym, który napędzałby do stworzenia dokumentu związanego z omawianymi 
standardami. Intencje są szlachetne, a praktyka jest odwrotna. Presja deweloperów jest duża, 
wydawane są pozwolenia na budowę. Zostały zlikwidowane delegatury i dlatego przestrzeń 
się rozpierzchła. Nie wiadomo, kto zajmuje się dzisiaj zielenią w mieście.  
Radny zauważył, że powinna istnieć większa współpraca z jednostkami pomocniczymi 
Miasta. Brakuje miastu standardów. Jest rywalizacja o tytuł Zielonego Miasta w Europie. 
Powinniśmy mieć aspiracje, aby wygrać taki konkurs. Głównym podmiotem, który powinien 
aspirować oraz nadzorować takie działania jest Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 
Powinna być rozstrzygnięta sprawa dotycząca interwencji wycinania suchych drzew. Były 
już przykłady przewracających się topoli, które są bardzo niebezpieczne. Powinien być 
stworzony punkt interwencyjny, do którego mogliby zgłaszać się mieszkańcy z informacjami, 
gdzie przewróciło się suche drzewo.  
 
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. M. Baryła powiedział, 
że są przygotowywane na szczeblu ministerialnym plany adaptacji do zmian klimatu. Wydział 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa jest wskazany, jako koordynator tych wszystkich działań. 
Plany adaptacji do zmian klimatu zawierają w sobie element zachowania oraz poszerzania 
terenów zielonych. Dyrektor dodał, że postulat Pana Radnego Włodzimierza 
Tomaszewskiego będzie realizowany. Plany adaptacji maja być opracowane do połowy 
2018 roku.  
 
Przewodnicząca Komisji p. Marta Wandzel poprosiła Biuro ds. Rewitalizacji oraz Zarząd 
Inwestycji Miejskich o informację, kiedy będą opracowane dokumenty i prezentacja, 
dotycząca omawianych tematów. Wówczas Komisja wróci po raz kolejny do omawianych 
spraw.   
 
Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej p. Robert Warsza oznajmił, że nowe 
Studium Uwarunkowań jest na etapie uzgodnień. Trwają rozmowy z Miejską Komisją 
Architektoniczno-Urbanistyczną. Dyrektor wspomniał, że przedstawi różne aspekty 
uzgodnione w Studium, gdy będzie ono już gotowe.  
 
Radna p. Anna Lucińska dodała, aby kiedyś przeprowadzić Komisję Ochrony 
i Kształtowania Środowiska wspólnie z Komisją Planu Przestrzennego, Budownictwa, 
Urbanistyki i Architektury.  
 
Punkt 2: Sprawy wniesione i wolne wnioski.   
 
Nikt z radnych nie zgłosił żadnej sprawy.  
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

 
 

Protokół sporządziła: 
 

         Dorota Adamska 


