Protokół nr 37/I/2017

posiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 21 lutego 2017 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 protokołów nr 35 z dnia 11
z dnia 12 stycznia 2017 r. z posiedzeń Komisji.

stycznia

2017

r.

oraz

nr

36

2.

Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w 2016 roku.

3.

Przyjęcie planu pracy Komisji na 2017 rok.

4.

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skargi p. … na działanie
Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 31/2017.

5.

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały stanowisko – apel Rady Miejskiej
w Łodzi do Sejmiku Województwa Łódzkiego o wprowadzenie na obszarze Gminy
Łódź ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw –
druk BRM nr 20/2017.

6.

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie kierunków działania
dla Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie poprawy jakości powietrza poprzez walkę
z niską emisją – druk BRM nr 21/2017.

7.

Sprawy wniesione i wolne wnioski.

III. Przebieg posiedzenia
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji p. Marta Wandzel, która
zaproponowała następujący porządek obrad:

1.

Przyjęcie protokołów nr 35 z dnia 11 stycznia 2017 r. oraz nr 36 z dnia
12 stycznia 2017 r. z posiedzeń Komisji.

2.

Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w 2016 roku.

3.

Przyjęcie planu pracy Komisji na 2017 rok.

4.

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skargi p. … na działanie
Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 31/2017.

4a. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie
ustanowienia pomnika przyrody – druk BRM nr 23/2017.
5.

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały stanowisko – apel Rady Miejskiej
w Łodzi do Sejmiku Województwa Łódzkiego o wprowadzenie na obszarze Gminy
Łódź ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw –
druk BRM nr 20/2017.

6.

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie kierunków działania
dla Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie poprawy jakości powietrza poprzez walkę
z niską emisją – druk BRM nr 21/2017.

6a.

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Łodzi na przedsięwzięcia
służące ochronie powietrza, trybu postępowania w sprawie ich udzielania i sposobu
rozliczania – druk nr 46/2017.

7.

Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Zaproponowany porządek obrad przyjęto 7 głosami „za”, jedna osoba „wstrzymała się”
od głosowania.

Punkt 1: Przyjęcie protokołu nr 35 z dnia 11 stycznia 2017 roku oraz nr 36 z dnia
12 stycznia 2017 roku z posiedzeń Komisji.
Przewodnicząca Komisji p. Marta Wandzel przypomniała, że projekty protokołów
zostały przesłane radnym drogą elektroniczną do zgłoszenia ewentualnych uwag. Nikt nie
zgłosił zastrzeżeń, dlatego Przewodnicząca poddała protokół nr 35 pod głosowanie, który
to Komisja przyjęła jednogłośnie 7 głosami „za”. Protokół nr 36 również został jednogłośnie
przyjęty przez Komisję 7 głosami „za”.

Punkt 2: Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w 2016 roku.
Sprawozdanie z działalności Komisji w 2016 roku Komisja Ochrony i Kształtowania
Środowiska przyjęła jednogłośnie 7 głosami „za”.

Punkt 3: Przyjęcie planu pracy Komisji na 2017 rok.

Plan pracy Komisji na 2017 rok został jednogłośnie przyjęty przez Komisję Ochrony
i Kształtowania Środowiska 7 głosami „za”.

Punkt 4: Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skargi p. …
na działanie Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 31/2017.
Radny p. Andrzej Kaczorowski zreferował zebranym projekt uchwały w sprawie
skargi p. … na działanie Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 31/2017. Radny
powiedział, że w dniu 23 grudnia 2016 r. Wojewoda Łódzki przekazał Radzie Miejskiej w
Łodzi

skargę

p.

…

Prezesa

Łódzkiego

Towarzystwa

Opieki

nad Zwierzętami

z dnia 7 listopada 2016 r. na bezczynność Prezydenta Miasta Łodzi, w której Skarżąca
zarzuca

Prezydentowi

Miasta

Łodzi

nierzetelne

i

przewlekłe

postępowanie

oraz niezałatwienie sprawy w terminie.
W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentów ustalono, że w dniu 7 listopada 2016r.
Skarżąca wniosła pisma do Prezydenta i Wiceprezydenta Miasta Łodzi, skarżąc się
na naruszenie tajemnicy korespondencji, skierowanej drogą elektroniczną do Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi (e-mail z dnia 11.09.2016r.)
oraz wniosła o wskazanie osób odpowiedzialnych za udostępnienie tej korespondencji innym
osobom.
W wyniku podjętych działań Oddział Ds. Skarg Wydziału Zarządzania Kontaktami
z Mieszkańcami Urzędu Miasta Łodzi rozpoczął czynności wyjaśniające w przedmiotowej
sprawie, zaś Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi
zobowiązano

do

złożenia

wyjaśnień.

Po

zbadaniu

sprawy,

pismem

z dnia 14 grudnia 2016 r. udzielono wyjaśnień Pani Prezes w zakresie złożonej skargi. Pani
… Prezes ŁTOnZ złożyła kolejne pismo dnia 12 grudnia 2016 r. odnośnie przekroczenia
terminu w udzieleniu odpowiedzi. Na tę skargę otrzymała odpowiedź, w której przeproszono
za przekroczenie terminu miesięcznego na załatwienie skargi. Jednocześnie poinformowano,
że powstałe opóźnienie wynikało z konieczności wyjaśnienia wszystkich aspektów sprawy.
W tak przedstawionym stanie faktycznym, zważywszy na fakt ostatecznego załatwienia
sprawy w dniach 14 i 29 grudnia 2016 r., uznać należy, że działania Prezydenta Miasta Łodzi
i jednostki mu podległej nie można uznać za nierzetelne i w tym zakresie skarga jest
bezzasadna.

W zakresie nieterminowego załatwienia sprawy, z uwagi na nieudzielenie odpowiedzi
i przekroczenia terminu obowiązującego dla załatwienia skargi, skarga jest zasadna.
Projekt uchwały w sprawie skargi p. … na działanie Prezydenta Miasta Łodzi stanowi
załącznik nr 4 do nin. protokołu.
Wobec braku zgłoszeń głosów do dyskusji Przewodnicząca Komisji p. Marta
Wandzel poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie skargi p. … na działanie
Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 31/2017, który to Komisja 8 głosami „za”, 0 –
„przeciw” i 0 – „wstrzymujących się” zaopiniowała pozytywnie.

Punkt 4a: Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej
w Łodzi w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – druk BRM nr 23/2017.
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak przedstawiła zebranym członkom Komisji
oraz zaproszonym gościom projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie
ustanowienia pomnika przyrody – druk BRM nr 23/2017, który stanowi załącznik nr 5
do nin. protokołu.
W fazie pytań i głosów w dyskusji radny p. Mateusz Walasek zapytał, kto jest
właścicielem działki, na której stoi drzewo.
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak odpowiedziała, że działka, na której stoi drzewo,
jest gminna.
Radna p. Anna Lucińska zadała pytanie, czy pierśnica jest obwodem pnia
na wysokości 1,3 metra nad poziomem gruntu.
P. o. Z-cy Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Sylwester
Kucharski odpowiedział, że pierśnica jest miejscem pomiaru obwodu.
Radna p. Anna Lucińska zauważyła, że można by dodać w formie załącznika
mapkę, na której byłoby zaznaczone drzewo.
Wobec braku dalszych pytań i zgłoszeń głosów do dyskusji Przewodnicząca Komisji
p. Marta Wandzel poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – druk BRM nr 23/2017, który to Komisja
9 głosami „za”, 0 – „przeciw” i 0 – „wstrzymujących się” zaopiniowała pozytywnie.

Punkt 5: Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały stanowisko – apel Rady
Miejskiej w Łodzi do Sejmiku Województwa Łódzkiego o wprowadzenie na obszarze
Gminy Łódź ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie
paliw – druk BRM nr 20/2017.
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zaprezentowała
zebranym projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.
W fazie pytań i głosów w dyskusji radna p. Anna Lucińska zapytała, w jaki sposób
będą przeprowadzane kontrole, aby zapobiec paleniu nieodpowiednimi materiałami.
Radna p. Urszula Niziołek oznajmiła, że kontrole są cały czas przeprowadzane w
zakresie zakazów, które obecnie obowiązują. Jest także pomysł, aby służby kontrolne
wyposażyć w specjalistyczny sprzęt, który pomoże badać wsad do pieca, czy spaliny
z kominów. Kwestie egzekwowania muszą być na pewno skuteczniejsze.
Radna p. Anna Lucińska zapytała, jak wyglądają kontrole w innych miastach.
Przedstawiciel Łódzkiego Alarmu Smogowego p. … powiedział, że kontrole
przeprowadza Straż Miejska. Podobna uchwała została już przyjęta w Opocznie oraz w
województwie małopolskim. Trwają także prace nad podobną uchwałą w województwie
śląskim i wielkopolskim.
Radny p. Marcin Chruścik zadał pytanie, ile było przeprowadzonych kontroli
w zeszłym roku.
Przedstawiciel

Łódzkiego

Alarmu

Smogowego

p.

…

poinformował,

że

przeprowadzone kontrole wykazały, iż w 80% przypadków palono odpady w domowych
paleniskach. Kontrole przeprowadzane są wyrywkowo, nie interwencyjnie.
Radny p. Marcin Chruścik zadał pytanie, jaka kwota jest potrzebna na zakup
specjalistycznego sprzętu, badającego spaliny z kominów.
Przedstawiciel Łódzkiego Alarmu Smogowego p. … odpowiedział, że należy to
ustalić w czasie omawiania kolejnego projektu uchwały z porządku obrad.
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka powiedziała,
że szczegółowe informacje zawarte są w drugim projekcie uchwały z porządku obrad, który
to Komisja będzie omawiała.

Radny p. Andrzej Kaczorowski spytał, na jakiej podstawie Łódzki Alarm Smogowy
kontroluje mieszkania, w których rzekomo pali się odpadami.
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka odpowiedziała,
że są to kontrole przeprowadzane wspólnie ze Strażą Miejską.
Radny p. Mateusz Walasek zapytał, czy podejmowanie walki z kominkami
w domach mieszkańców jest słuszne. Czy zamknięcie starych kominków może mieć miejsce?
Można skontrolować to, że niektórzy palą mokrym drzewem?
Radny p. Andrzej Kaczorowski zapytał, jak traktuje się otwarte paleniskach
w niektórych domach.
Radny p. Mateusz Walasek dodał, że otwarte paleniska nie spełniają funkcji
grzewczych, tylko są kwestią estetyki i relaksacji.
Radna p. Urszula Niziołek powiedziała, że zaproponowany projekt uchwały jest
przede wszystkim apelem, a Sejmik na podstawie analiz, może wprowadzić inne rozwiązania.
Podobny apel miał miejsce w Małopolsce. Palenie mokrym drewnem niestety przyczynia się
do emisji pyłów, które zanieczyszczają powietrze. Można skontrolować drewno składowane
przy kominku w zakresie wilgotności.
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka oznajmiła, że są
prezentowane tylko sugestie, ostateczny kształt uchwały przyjmie Sejmik.
P. o. Z-cy Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Sylwester
Kucharski stwierdził, że każdy obywatel może odczuć, że nie oferuje mu się żadnych form
pomocy. Źródłem problemów nie są tak bardzo mieszkańcy, tylko przede wszystkim
dystrybucja. Przeciętny Łodzianin nie ma pojęcia o wilgotności drewna.
Radny p. Bartosz Domaszewicz powiedział, że dnia 11 stycznia 2017 Rada Miejska
przyjęła na Sesji Rady Miejskiej apel-stanowisko w zakresie wprowadzenia ograniczeń
sprzedaży i dystrybucji paliw niskiej jakości, a także pieców nie spełniających norm.
Przedstawiciel Łódzkiego Alarmu Smogowego p. … poinformował, że kończą się
konsultacje w Ministerstwie Rozwoju w sprawie Rozporządzenia, dotyczącego jakości paliw
stałych. Rozporządzenie jest krytykowane za zbyt duży liberalizm w tej kwestii.
Radna p. Urszula Niziołek dodała, że zostaną podjęte działania, dotyczące wymiany
pieców węglowych. Kominki zawsze budziły emocje w Krakowie i województwie

małopolskim. W Polsce 44 tysiące osób rocznie umiera na skutek chorób, wynikających
z zanieczyszczenia powietrza.
P. o. Z-cy Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Sylwester
Kucharski oznajmił, że paląc mokrym drzewem zanieczyszcza się przewód kominowy.
Mieszkańcy nie chcą palić drewnem niskiej jakości.
Radna p. Urszula Niziołek oświadczyła, że w Łodzi dochodzi do zabudowywania
koryt rzecznych i korytarzy napowietrzających. Zanieczyszczenie powietrza w Łodzi nie jest
tak duże, jak w Krakowie. Problem kominków budzi emocje.
Przedstawiciel Łódzkiego Alarmu Smogowego p. … dodał, że często mieszkańcy
skarżą się na sąsiadów, palących w domach w kominkach.
Radny p. Mateusz Walasek zadał pytanie, czy wiadomo, jak duży udział mają
kominki w zanieczyszczaniu powietrza.
Radna p. Urszula Niziołek odpowiedziała, że w kolejnej uchwale podstawą
programu miejskiego jest wykonanie rzeczywistych analiz dotyczących zanieczyszczania
środowiska przez kominki. Jest także za mało stacji pomiarowych. Sejmik Wojewódzki może
uznać, że Łodzi potrzebne są jeszcze inne rozwiązania.
Radny p. Mateusz Walasek uznał, że powinno się przeciwdziałać takim formom,
które stanowią rzeczywiste zagrożenie.
Radny p. Bartosz Domaszewicz powiedział, że kominki stanowią zagrożenie, ale nie
wiadomo, w jakiej skali.
Radna p. Urszula Niziołek dopowiedziała, że uchwała Sejmiku musi przejść
konsultacje społeczne.
Radna p. Anna Lucińska zapytała, jakie są efekty kontroli i co z nich wynika.
Przedstawiciel Łódzkiego Alarmu Smogowego p. … odpowiedział, że odpowiedzią
na to pytanie będzie treść kolejnego, z porządku obrad, projektu uchwały. Jest intencja, aby
powołać specjalną komisję, która będzie przeprowadzała kontrole. Obecne kontrole Straży
Miejskiej i Łódzkiego Alarmu Smogowego nie nakładają kar finansowych. Są to kontrole
edukacyjne, kończące się tłumaczeniem i upominaniem. Są dostępne ulotki informacyjne,
dzięki którym mieszkańcy mogą wynieść odpowiednią wiedzę.

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka oznajmiła,
że na jutrzejszą Sesję Rady Miejskiej zostaną przygotowane dane dotyczące kontroli. Obecne
kontrole mają charakter edukacyjny. Straż Miejska prowadzi również wiele interwencyjnych
kontroli.
Radny p. Marcin Chruścik zadał pytanie, czy wszystkich mieszkańców Łodzi będzie
stać na nowe piece. Istnieją prawdopodobnie specjalne filtry, które montuje się za kominami
i które mają za zadanie, oczyszczać powietrze. Może takie rozwiązanie byłoby
przystępniejsze dla mieszkańców?
Radna p. Urszula Niziołek odpowiedziała, że uchwała Sejmiku nie może nakazać
stosowania filtrów. Można to zawrzeć w programie miejskim. Rozwiązania najkorzystniejsze
finansowo będą poszukiwane. Omawiane filtry, gdy się zanieczyszczą, muszą być
demontowane i czyszczone. Pojawi się wówczas problem czystości filtrów. To nie jest
kompetencją Sejmiku Wojewódzkiego.
Przedstawiciel Łódzkiego Alarmu Smogowego p. … powiedział, że wspomniane
filtry działają tylko w stopniu umiarkowanego zanieczyszczenia powietrza.
Radna p. Urszula Niziołek dodała, że Sejmik może przedstawić pewne systemy
dofinansowań. Będzie potrzebny program osłonowy i program dofinansowań.
Radny p. Andrzej Kaczorowski powiedział, że kary finansowe w postaci mandatów
są także nakładane na mieszkańców. Apel Komisji powinien być dobrze opracowany
i przygotowany. Piece grzewcze są najszkodliwsze dla mieszkańców.
Przedstawiciel Łódzkiego Alarmu Smogowego p. … oznajmił, że kary finansowe są
także nakładane na mieszkańców. Podczas wspólnych patroli Straży Miejskiej i Łódzkiego
Alarmu Smogowego Łodzianie nie otrzymują kar finansowych. Jedynie są edukowani. Tylko
Straż Miejska karze mandatami mieszkańców.
Przewodnicząca Komisji p. Marta Wandzel powiedziała, że to bardzo ważne,
aby podjąć działania zmierzające do ochrony powietrza. Zmiany, które zostaną wprowadzone,
powinny mieć realne odzwierciedlenie w poprawie jakości powietrza.
Radna p. Anna Lucińska powiedziała, że problem smogu nie zaistniał kilka miesięcy
temu. Smog wynika z biedy. Walcząc ze smogiem nie można zacząć walczyć z ludzką biedą.
Nie wszystkich mieszkańców będzie stać na rozwiązania, proponowane w projektach uchwał.
Radna dodała, że bardzo ceni merytoryczne uwagi radnej p. Urszuli Niziołek-Janiak.

Radna p. Urszula Niziołek dodała, że Sejmik małopolski zamierza wydać na walkę
ze smogiem 100 000 000 euro.
Przewodnicząca Komisji p. Marta Wandzel zaznaczyła, że problem smogu wynika
także z braku edukacji w tym zakresie.
Wobec braku dalszych zgłoszeń głosów do dyskusji przewodnicząca Komisji
p. Marta Wandzel poddała pod głosowanie projekt uchwały stanowisko – apel Rady
Miejskiej w Łodzi do Sejmiku Województwa Łódzkiego o wprowadzenie na obszarze Gminy
Łódź ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw –
druk BRM nr 20/2017, który to Komisja 8 głosami „za”, 0 – „przeciw” i 1 głosem
„wstrzymującym się” zaopiniowała pozytywnie.

Punkt 6: Zaopiniowanie i rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kierunków
działania dla Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie poprawy jakości powietrza poprzez
walkę z niską emisją – druk BRM nr 21/2017.
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka oraz radna
p. Urszula Niziołek-Janiak zaprezentowały zebranym projekt uchwały, który stanowi
załącznik nr 7 do nin. protokołu.
W fazie pytań i głosów w dyskusji przedstawiciel Łódzkiego Alarmu Smogowego
p. … powiedział, że punktem wyjścia dla przedstawionych rozwiązań był Program Ochrony
Powietrza. Warto zapoznać się z POP-em. Można wzorować się też na innych miastach.
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak dodała jeszcze, że należy zwiększyć kontrole
w domach, gdzie palone są śmieci. Należy uszczelnić system zbierania odpadów
wielkogabarytowych, żeby nie można było palić starymi meblami.
Radny p. Mateusz Walasek uznał, że w podpunkcie 24 projektu uchwały nie ma
zapisu o rozwiązaniach dotyczących odnawialnych źródeł energii. Radny, zapytał, czy jest
to efekt zamierzony. Czy elementy gumowe występują tylko w warsztatach samochodowych?
W podpunkcie 12 mowa jest tylko o kominach spalinowych i wentylacyjnych, a zapomina się
o kominach na paliwo stałe. Należy usunąć słowa „spalinowych i wentylacyjnych”.
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak odpowiedziała, że odnawialne źródła energii
dla budynków jednorodzinnych są bardzo kosztowne.

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka dodała, że nie ma
odnawialnych źródeł energii w budynkach należących do gminy Łódź, ze względu na większe
koszty. W podpunkcie 24 mowa jest o tym, że fizyczne osoby i właściciele nieruchomości
sami będą mogli zdecydować, czy mogą ponieść większe koszty, jeżeli chodzi o odnawialne
źródła energii.
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak dodała, że wykreśli się nazwy kominów i zawrze
się to w autopoprawce. Radna dopowiedziała jeszcze, że warsztaty samochodowe podlegają
konkretnym wymogom. Można przeprowadzać w warsztatach kontrole. Opracowany program
jest bardzo elastyczny.
Przewodnicząca Komisji p. Marta Wandzel poprosiła o informacje dotyczące
finansowania. Kiedy powstanie omawiany program?
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka odpowiedziała,
że najważniejsze jest to, aby wypracować taki program. Istnieje założenie, aby zrobić
to do 31 października 2017 roku. Wiele elementów trzeba zawrzeć w programie.
Po opracowaniu programu będzie można odpowiedzieć na pytanie, jaka kwota środków
finansowych będzie potrzebna. Można wzorować się na innych miastach. Jeżeli Rada Miejska
przyjmie

uchwałę,

to

środki

na

opracowanie

programu

powinny

się

znaleźć.

Z Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska także można pozyskać pieniądze.
Radna p. Anna Lucińska zapytała, czy są wstępne kosztorysy dotyczące kosztów
opracowywania programu.
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka odpowiedziała,
że uchwała jest początkiem opracowywania programu. Gdy uchwała zostanie przyjęta,
zapadną kolejne ustalenia.
Radna p. Anna Lucińska dodała, że powinno się być w stałym kontakcie
z mieszkańcami w sprawach dotyczących ochrony powietrza. Należy także wziąć pod uwagę
zagrożenia wynikające z używania środków pirotechnicznych. Jest to poważny problem
i trzeba wziąć go pod uwagę.
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak powiedziała, że gmina nie ma możliwości
zakazania używania środków pirotechnicznych.
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła
powiedział, że nie ma przepisów dotyczących zakazów stosowania fajerwerków.

Radny p. Marcin Chruścik zadał pytanie, czy wiadomo, jakie byłyby koszty
podłączenia się do centralnego ogrzewania lub gazu miejskiego.
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak powiedziała, że program rozwoju sieci jest ujęty
w planie gospodarki niskoemisyjnej oraz programie rewitalizacji. Sieć na pewno się rozwinie.
Może być problem z dotarciem sieci do indywidualnych palenisk i domów jednorodzinnych.
Radna p. Anna Lucińska dodała, że prywatni dystrybutorzy energii będą
zainteresowani tym, żeby rozszerzać działalność. Należy wziąć pod uwagę także eksploatacje.
Ogrzewanie gazowe jest bardzo drogie. Trzeba osoby z piecami węglowymi wspierać w tym,
aby paliły węglem dobrej jakości.
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak stwierdziła, że mieszkańcy są zainteresowani
przyłączaniem się do ciepła systemowego, ponieważ jest to dla nich duża wygoda. Łódź jest
miastem osób starzejących się.
Wobec braku dalszych zgłoszeń głosów do dyskusji przewodnicząca Komisji
p. Marta Wandzel poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie kierunków działania
dla Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie poprawy jakości powietrza poprzez walkę z niską
emisją – druk BRM nr 21/2017, który to Komisja 6 głosami „za”, 0 – „przeciw” i 0 głosów
„wstrzymujących się” zaopiniowała pozytywnie.

Punkt 6a: Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej
w Łodzi w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Łodzi
na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, trybu postępowania w sprawie ich
udzielania i sposobu rozliczania – druk nr 46/2017.
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła
zaprezentował zebranym projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.
Dyrektor poprosił radnych o pozytywne zaopiniowanie omówionego projektu uchwały.
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak zapytała, czy będzie wymagany demontaż
dotychczasowego źródła ciepła.
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła
odpowiedział, że tak. Będą montowane nowe urządzenia, które będą kontrolowane.
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zadała pytanie,
w jaki sposób będzie dokonywana ocena merytoryczna.

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła
powiedział, że na podstawie istniejących dokumentów i opinii fachowców.
Wiceprzewodnicząca

Komisji

p.

Małgorzata

Moskwa-Wodnicka

spytała,

czy Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa będzie przeprowadzał kontrole.
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Michał Baryła
odpowiedział, że tak.
Wobec braku dalszych zgłoszeń głosów do dyskusji przewodnicząca Komisji
p. Marta Wandzel poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Łodzi
na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, trybu postępowania w sprawie ich udzielania
i sposobu rozliczania – druk nr 46/2017, który to Komisja 6 głosami „za”, 0 – „przeciw”
i 0 głosów „wstrzymujących się” zaopiniowała pozytywnie.

Punkt 6: Sprawy różne i wniesione.
Nikt z radnych nie zgłosił żadnej sprawy.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządziła:
Dorota Adamska

