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Spółdzielnie Mieszkaniowe
w Łodzi
Wspólnoty Mieszkaniowe
w Łodzi

Szanowni Państwo,
Nikt z nas nie mógł przewidzieć, iż pierwsze miesiące tego roku będą
upływać

na

tak

intensywnej

walce

z

epidemią

wywołanej

wirusem

SARS-CoV-2. Niestety, zapowiada się iż to nie koniec problemów. Eksperci już
dziś wskazują, że tegoroczna susza, m.in. z uwagi na minimalne opady,
a nawet ich brak w niektórych regionach kraju, a także bezśnieżną zimę może
być najbardziej dotkliwą od kilkunastu dekad.
Ze skutkami suszy przyjdzie się mierzyć nam wszystkim. Bez wątpienia
odczuje ją również zieleń w Łodzi. Chcąc zminimalizować szkody i straty już
dziś podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby móc jak najszerzej
zabezpieczyć

zieleń.

Dlatego

też

Miasto

m.in.

opracowuje

standardy

kształtowania zieleni, przygotowuje plan przeciwdziałania skutkom suszy,
a także wprowadziło „Standardy pielęgnacji trawników i łąk miejskich w Łodzi”,
tak aby wszystkie działania realizowane przez Miasto i miejskie jednostki były
spójne i wzajemnie się nie wykluczały.
Wiem również, iż szereg obowiązków, które realizuje Miasto na
podległych mu nieruchomościach, jest zbieżnych z tymi które mieszczą się
w

zadaniach

Spółdzielniom

realizowanych
i

Wspólnotom

Urząd Miasta Łodzi
Departament Ekologii i Klimatu
Wydział Kształtowania
Środowiska

na

nieruchomościach

mieszkaniowym.

ul. Piotrkowska 113
90-430 Łódź

podległych

Dlatego

tel.: +48 42 272 64 20

też

Państwu

wydaje

www.uml.lodz.pl
dek@uml.lodz.pl
wks@uml.lodz.pl

się

właściwym, aby podjąć próbę wspólnego skoordynowania

działań, tak aby

chronić zieleń w całym mieście.
Jedną z ważniejszych potrzeb, w walce o utrzymanie zieleni, jest
zachowanie parowania wilgoci z gleby, dlatego też zwracam się z sugestią oraz
serdeczną prośbą, abyście rozważyli Państwo, by w obecnym bezdeszczowym
okresie nie realizować działań związanych z koszeniem traw, zaprzestać
grabienia liści oraz aby nie stosować środków chemicznych szkodliwych dla
zwierząt, oczywiście o ile nie będzie zagrażało to bezpieczeństwu i zdrowiu
mieszkańców.
Mając na uwadze powyższe, będę wdzięczny za wstrzymanie koszenia
wszelkich terenów zieleni z wyjątkiem terenów, które wymagają koszenia ze
względów bezpieczeństwa, czy też z uwagi na priorytetowe działania
utrzymaniowo-prewencyjne,
przepisami

prawa.

a także w zakresie określonym odrębnymi

Jednocześnie

do

pisma

pozwalam

sobie

dołączyć

wspomniane „Standardy pielęgnacji trawników i łąk miejskich w Łodzi” z prośbą,
aby zwrócić Państwa uwagę na wprowadzone w Standardach graniczne
wysokości trawy. W okresach suszy, w sytuacjach kiedy koszenie wymagane
jest z uwagi na uwarunkowania prawne, niezwykle istotne jest przede wszystkim
zadbanie o to, aby po ewentualnym koszeniu wysokość trawy nie była mniejsza
niż 10 cm. Sugerujemy na ten moment zawieszenie koszenia aż do jesieni.
Mając na uwadze postępujące zmiany klimatyczne zwracam się
jednocześnie z pytaniem, czy istniałaby możliwość, aby na administrowanych
przez Państwa nieruchomościach przeprowadzić działania mające na celu
skierowanie wody deszczowej na trawniki zamiast do kanalizacji?

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności
urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych,
wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna
jest dostępna na stronie www.bip.uml.lodz.pl, pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.
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W moim przekonaniu wdrożenie rozwiązań wskazanych powyżej pomoże
poprawić funkcjonowanie gospodarki wodnej w naszym mieście, pozwoli na
zachowanie wyższej jakości zieleni, a także uchroni życie wielu zwierząt.
Będę wdzięczny za poświęcenie czasu i pochylenie się przez Państwa
nad przedstawionym przeze mnie problemem oraz za możliwie szybką
odpowiedź w sprawie. Oczywiście w przypadku pytań proszę o kontakt:
nr tel. 42 272 64 20, e-mail: dek@uml.lodz.pl.

P.O. DYREKTORA
Departamentu Ekologii i Klimatu

Maciej Riemer
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