Protokół nr 58/VI/2018
posiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 7 czerwca 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. Wizja, priorytety, podejmowane działania oraz plan realizacji obranych celów
przez Ogrodnika Miasta Łodzi na 2018 rok.
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie
rozpatrzenia skargi p. … na działanie Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 96/2018.
3. Przyjęcie protokołów nr 55 z dnia 22 marca 2018 roku oraz nr 56 z dnia
12 kwietnia 2018 roku.
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 zaproponowała wprowadzenie następującego punktu do porządku
obrad posiedzenia:
1. Informacja na temat nasadzeń zastępczych przy ul. Centralnej.
Przewodnicząca Komisji wyszła z propozycją następującej kolejności porządku obrad
posiedzenia:
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie
rozpatrzenia skargi p. … na działanie Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 96/2018.
2. Przyjęcie protokołów nr 55 z dnia 22 marca 2018 roku oraz nr 56 z dnia
12 kwietnia 2018 roku.
3. Sprawy różne i wniesione.
4. Informacja na temat nasadzeń zastępczych przy ul. Centralnej.
5. Wizja, priorytety, podejmowane działania oraz plan realizacji obranych celów
przez Ogrodnika Miasta Łodzi na 2018 rok.
Uwag nie zgłoszono.
Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów
„wstrzymujących się” przyjęła porządek posiedzenia.

Ad pkt 1 – Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi
w sprawie rozpatrzenia skargi p. … na działanie Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM
96/2018.

Radny p. Mariusz Przybyła przedstawił zebranym radnym oraz zaproszonym gościom
projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
Skargę uznano za bezzasadną.
Wobec braku pytań oraz zgłoszeń głosów do dyskusji przewodnicząca Komisji
p. Marta Grzeszczyk poddała pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały,
który to Komisja 6 głosami „za”, 0 – „przeciw” i 0 głosów – „wstrzymujących się”
zaopiniowała pozytywnie.

Ad pkt 2 – Przyjęcie protokołów nr 55 z dnia 22 marca 2018 roku oraz nr 56 z dnia
12 kwietnia 2018 roku.

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 55 pod głosowanie,
który to Komisja przyjęła jednogłośnie 7 głosami „za”. Protokół nr 56 także został przyjęty
jednogłośnie 7 głosami „za”.

Ad pkt 3 – Sprawy różne i wniesione.

Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk poinformowała radnych,
iż do Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska wpłynęło pismo od p. … w sprawie braku
zaktualizowanej mapy akustycznej Miasta. Przewodnicząca przypomniała, że Rada Miejska
podjęła uchwałę (nr LVI/1351/17) w tej sprawie dnia 30 sierpnia 2017 r., natomiast dnia 27
grudnia 2017 r. została podjęta uchwała (nr LXIII/1635/17) podtrzymująca wcześniejsze
stanowisko w tej sprawie.

Ad pkt 4 – Informacja na temat nasadzeń zastępczych przy ul. Centralnej.

Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk poinformowała, że przy ul. Centralnej
rosły drzewa, które zostały wycięte, ponieważ niszczyły kanalizację. Istniały plany,
aby wykonać nową kanalizację w ulicy. Zarząd Zieleni Miejskiej posadził w tym czasie nowe
drzewa. Według Zakładu Wodociągów i Kanalizacji nowe drzewa ponownie dokonają szkód
kanalizacji, których nie udało się jeszcze naprawić. Prosimy o wyjaśnienia.
Przedstawicielka Zarządu Zieleni Miejskiej powiedziała, że nie dotarła informacja,
iż ZWiK planuje przebudować kanalizację w tym rejonie Miasta. ZZM dostał decyzję,
pozwalającą wyciąć drzewa z uwagi na ich zaburzoną statykę. Drzewa stanowiły
niebezpieczeństwo dla ruchu drogowego i zostały wycięte z tego powodu. Następnie
dokonano nasadzeń nowych drzew. ZZM stoi na stanowisku pozostawienia nowych drzew.
Zostaną zastosowane ekrany przeciwkorzenne, aby osłonić infrastrukturę podziemną. System
infrastruktury podziemnej zostanie dobrze zabezpieczony przed uszkodzeniami.
Radna p. Anna Lucińska zadała pytanie, czy obecnie sieć wodociągowa jest
przebudowywana.

Przedstawicielka Zarządu Zieleni Miejskiej odpowiedziała, że ZZM wystąpi
do ZWiK-u z prośbą o udostępnienie dokumentacji i ewentualnych planów przebudowy sieci
wodociągowej. Na pewno zostaną zastosowane ekrany przeciwkorzenne.
Radna p. Anna Lucińska dodała, że powinno się zwrócić uwagę na polepszenie
koordynacji wszelkich działań w mieście. Powinna istnieć baza danych z wszelkimi
planowanymi inwestycjami w Łodzi.

Ad pkt 4 – Wizja, priorytety, podejmowane działania oraz plan realizacji
obranych celów przez Ogrodnika Miasta Łodzi na 2018 rok.

Ogrodnik Miasta Łodzi p. Beata Jędrusiak poinformowała, zna każdy aspekt zieleni
w mieście, z uwagi na duże doświadczenie zawodowe. Powołano także zespół Ogrodnika
Miasta. Na chwilę obecną są to dwie osoby: architekt krajobrazu oraz osoba, która będzie
zajmowała się parkami miejskimi. Naszym celem będzie kreowanie spójnego wizerunku
zieleni miejskiej. W ramach tych działań będzie wchodziło opiniowanie wszystkich
projektów, koncepcji, inwestycji oraz wskazywanie określonych kierunków posunięć.
Obecnie wszystkie wycinki drzew w mieście muszą być konsultowane z Zarządem Zieleni
Miejskiej. Zespół Ogrodnika Miasta będzie wszystkie plany wycinek opiniował. Wszystkie
jednostki Miasta będą musiały także uzyskać naszą opinię w zakresie różnych inwestycji.
Będziemy również wyznaczać parametry zamawiając wszelką zieleń i dokonując nasadzeń.
W trakcie inwestycji będziemy także dokonywać kontroli. Zostaną umocowane standardy
utrzymania zieleni w mieście i staną się swoistego rodzaju „książką kucharską” dla każdego.
Standardy utrzymania zieleni zostaną dopasowane stricte do warunków klimatycznych
i atmosferycznych Łodzi. Będą wdrażane kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni.
Marzeniem ZZM jest scalanie większych terenów zieleni w mieście. Często mniejsze
fragmenty zielone można sporo powiększyć. W ciągu dwóch lat planuje się także zmienić
bieżące utrzymanie zieleni w ramach Zarządu Zieleni Miejskiej. Posadzona zieleń powinna
służyć mieszkańcom przez lata. Należy zastosować takie technologie, które powinny
pozwolić zieleni się rozwinąć. Odbywają się na ten temat spotkania z Zarządem Inwestycji
Miejskich. Pomysły zostaną stopniowo wdrażane.
Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk podziękowała za wypowiedź i dodała,
że koordynacja wszelkich działań jest w mieście najistotniejsza. Przewodnicząca zapytała,
jakie konsekwencje będą związane z wydaniem negatywnej opinii Zarządu Zieleni Miejskiej
w sprawie jakiejś inwestycji.
Ogrodnik Miasta Łodzi p. Beata Jędrusiak odpowiedziała, że odbywają
się spotkania, na których dyskutuje się o tym, co można zmienić, jak można zmienić,
co można zachować. Niedługo powinno wejść w życie zarządzenie Prezydent Miasta
regulujące wszelkie ustalenia dotyczące inwestycji miejskich. Zarząd Zieleni Miejskiej będzie
uczestniczył przy projektowaniu, w trakcie inwestycji oraz przy jej odbiorze.

Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała, kiedy będzie gotowy
dokument zawierający standardy utrzymania zieleni w mieście.
Ogrodnik Miasta Łodzi p. Beata Jędrusiak odpowiedziała, że na ich opracowanie
potrzebny jest czas. Najprawdopodobniej będą one gotowe w październiku. Odbędą się także
konsultacje dotyczące standardów utrzymania zieleni.
Radna p. Anna Lucińska zadała pytanie, jakie są zdiagnozowane formy zieleni
w mieście. Czy jest dokonana diagnoza zieleni miejskiej? Czy wykonano inwentaryzację
zieleni parkowej oraz przyulicznej w Łodzi? Czy można otrzymać informację,
kto jaką zielenią w mieście się zajmuje? Czy zielenią zajmuje się tylko Zarząd Zieleni
Miejskiej? W jakim stanie znajdują się drzewa i krzewy? Na jakiej zasadzie dokonuje
się pielęgnacji zieleni? Jakie komórki odbierają inwestycje?
Ogrodnik Miasta Łodzi p. Beata Jędrusiak odpowiedziała, że całościowa
inwentaryzacja nie została wykonana. ZZM posiada jedynie fragmentaryczne inwentaryzacje.
Zastanawiano się nad formą takiej całościowej inwentaryzacji. Dobre zarządzanie zielenią
wymaga znajomości terenów zielonych w mieście. Inne Miasta w Polsce mają wykonane
inwentaryzacje. Należy powiedzieć, że inwentaryzacja jest dość dużym wydatkiem dla Łodzi.
Najłatwiej jest zinwentaryzować parki. Trudniej będzie zinwentaryzować zieleń,
którą zajmują się inne jednostki. ZZM nie przejmie całej zieleni miejskiej. Należy dobrze
gospodarować pieniędzmi, przeznaczonymi na drzewa, krzewy i kwiaty. Muszą być
one jak najlepiej wykorzystane.
Radny p. Marcin Chruścik zapytał, czy funkcja Ogrodnika Miasta nie ma jednak zbyt
małej ilości obowiązków. Funkcja pełniona przez Ogrodnika Miasta powinna posiadać
większy zakres zobowiązań. Czy osoby sadzące zieleń przestrzegają określonych kryteriów?
Ogrodnik Miasta Łodzi p. Beata Jędrusiak odpowiedziała, że zarządzenie wydane
przez Prezydent Miasta będzie regulowało zakres wszelkich obowiązków. Nie istnieją jasne
kryteria dotyczące sadzenia drzew i krzewów w mieście. Na pewno nie można zbliżać
się do infrastruktury podziemnej. Odpowiednie odległości muszą być stosowane.
Opracowywane są obecnie standardy utrzymania zieleni miejskiej.
Radny p. Marcin Chruścik dodał, że mieszkańcy ul. Przemysłowej 23 skarżyli
się, iż pojawiły się nasadzenia drzew, które mogą zniszczyć nowo położony chodnik.
Powinno się wyeliminować takie sytuacje.
Ogrodnik Miasta Łodzi p. Beata Jędrusiak odpowiedziała, że zostanie ta sytuacja
sprawdzona.

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zadała pytanie,
jaka jest rola Ogrodnika Miasta w „Zielonym Expo”.
Ogrodnik Miasta Łodzi p. Beata Jędrusiak odpowiedziała, że trwa współpraca
z zespołem ds. Expo. Wszelkie projekty i koncepcje są na bieżąco uzgadniane. Ogrodnik
Miasta na wszystko ma wpływ. Odbyło się już kilka spotkań.
Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała, czy inne jednostki w mieście
zostaną poinformowane o wszelkich ustaleniach Ogrodnika Miasta dotyczących zieleni.
Ogrodnik Miasta Łodzi p. Beata Jędrusiak odpowiedziała, że standardy utrzymania
zieleni będą dostępne dla każdego. Zostanie też rozważona możliwość zorganizowania cyklu
spotkań szkoleniowych. Będziemy starali się dotrzeć do wszystkich zainteresowanych.
W standardach będą także zawarte sposoby pielęgnacji roślin i zabezpieczenia przeciwsobne
dla zieleni. Zastanawiamy się także nad projektem pod tytułem „Łąki kwietne”.
Przedstawiciel Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi powiedział, ludzie
w mieście niepotrzebnie boją się użądleń pszczół. Pszczoły naprawdę nie żądlą. Powinno
się przeznaczyć w mieście niewielkie miejsca dla siedzib pszczół i odpowiednio je urządzić.
Nie wiąże się to z dużymi kosztami. Wystarczy ogrodzić miejsca dla pszczół odpowiedniej
wysokości żywopłotami. Trzeba naprawdę bardzo zdenerwować pszczołę, żeby użądliła.
Środowisko nie jest w dobrym stanie, na przykład nie ma już w mieście dżdżownic. Owadów
też już jest bardzo mało. Powinno się zakazać koszenia trawników w momencie kwitnienia
mniszek. Przez to owady się nie rozwijają.
Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk dodała, że dowiedziała się, iż koszt
jednego ula z rodziną wynosi do 1 000 zł. Nie są to wielkie środki finansowe.
Ogrodnik Miasta Łodzi p. Beata Jędrusiak dopowiedziała, że odbędzie się spotkanie
ze Związkiem Pszczelarzy i różne sprawy będą na nim ustalane. W mieście są pozostawiane
trawniki, które są niewykaszane.
Radna p. Anna Lucińska powiedziała, że przez ciężkie samochody zostały zniszczone
dęby w parku im. Józefa Poniatowskiego.
Ogrodnik Miasta Łodzi p. Beata Jędrusiak powiedziała, że takie zniszczenia
nie mogą mieć miejsca. Jutro ta sytuacja zostanie sprawdzona.
Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk dodała, że dokonując wykoszeń traw
należy zwracać uwagę na to, aby nie kaleczyć młodych drzewek.

Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zapytała, którzy radni zgłaszają
się do Komisji Konkursowej w sprawie ogródków działkowych.
Zgłosili się następujący radni: p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka, p. Mateusz Walasek
i p. Radosław Marzec.
Ponieważ nikt nie zgłosił żadnej sprawy, przewodnicząca Komisji p. Marta
Grzeszczyk podziękowała za udział w obradach i zamknęła posiedzenie Komisji.

Protokół sporządziła:
Dorota Adamska

