ZARZ",DZENIE Nr~U3 NII/17
PREZYDENTA MIASTA LODZI
z dnia ~l., listopada 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych dotycz=tcych sposobu
wykorzystania terenu dawn ego poligonu na Brusie.
Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz'ldzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), § 7 ust. 2, § 9 oraz § 13 ust. 7
Regulaminu Konsultacji Spolecznych, stanowictcego zalctcznik do obwieszczenia Rady
Miejskiej w Lodzi z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego
Regulaminu Konsultacji Spolecznych, stanowictcego zalctcznik do uchwaly Nr LXIV11357113
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego
Regulaminu Konsultacji Spolecznych (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3478)
zarz=tdzam, co

nast~puje:

§ 1. 1. Zarzctdzam przeprowadzenie z mieszkailcami miasta Lodzi konsultacji
spolecznych, zwanych dalej konsultacjami, dotyczctcych sposobu wykorzystania terenu
dawnego poligonu na Brusie, w okresie od dnia 4 grudnia 2017 r. do dnia 31 stycznia 2018 r.
2. Przedmiotem konsultacji jest spos6b wykorzystania terenu dawnego poligonu
na Brusie.
3. Celem konsultacji jest zebranie propozycji i opinii do przedstawionych sposob6w
wykorzystania terenu dawnego poligonu na Brusie.
§ 2. Ogloszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, kt6rego tresc stano wi zalctcznik
Nr 1 do niniejszego zarzctdzenia, b~dzie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
Urz~du Miasta Lodzi pod adresem intemetowym http://bip.uml.lodz.pl/, na stronie
intemetowej Urz~du Miasta Lodzi pod adresem www.urnl.lodz.pl oraz na tablicach ogloszeil
Urz~du Miasta Lodzi, nie p6miej niz do dnia 24 listopada 2017 r.
§ 3. Konsultacje zostanctprzeprowadzone w formie:
1) dziewi~ciu spotkaiJ. informacyjno-konsultacyjnych, dotyczctcych inwestycji planowanych
na 2018 r. wraz z informacjct 0 planach zagospodarowania terenu dawnego poligonu
na Brusie, kt6re odb~dct si~ w godzinach 1700 - 1900 , w nast~pujctcych lokalizacjach:
a) 4 grudnia 2017 r. - Szkola Podstawowa nr 341m. Leona Kruczkowskiego,
w Lodzi przy ul. Cwikliilskiej 9,
b) 5 grudnia 2017 r. - Szkola Podstawowa nr 193 im. Krzysztofa Kamila
Baczyilskiego, w Lodzi przy ul. Standego 1,
c) 7 grudnia 2017 r. - Szkola Podstawowa nr 137 im. prof. Aleksandra Kamiilskiego,
w Lodzi przy ul. Florecist6w 3b,
d) 11 grudnia 2017 r. - IX Liceum Og6lnoksztalcctce im. gen. laroslawa Dctbrowskiego,
w Lodzi przy ul. Paderewskiego 24,
e) 12 grudnia 2017 r. - Szkola Podstawowa nr 174 im. lana Machulskiego,
w Lodzi przy ul. Galczyilskiego 6,
f) 13 grudnia 2017 r. - Szkola Podstawowa nr 10 im. Wladyslawa Broniewskiego,
w Lodzi przy ul. Przybyszewskiego 15/21,
g) 15 grudnia 2017 r. - Szkola Podstawowa nr 91 im. Leonida Teligi, w Lodzi przy
ul. Kasprzaka 45,

h) 18 grudnia 2017 r. - Szkola Podstawowa nr 56 im. Bronislawa Czecha,
w Lodzi przy ul. Turoszowskiej 10,
i) 19 grudnia 2017 r. - Szkola Podstawowa nr 58 im Melchiora Wankowicza,
w Lodzi przy ul. Mlynarskiej 42/46;
2) otwartego spotkania z mieszkancami miasta Lodzi, pohtczonego z warsztatami,
z mozliwosci'l skladania propozycji i opinii do protokolu, kt6re odb~dzie si~
w Szkole Podstawowej nr 169 im. Marii D'lbrowskieJ w Lodzi przy ul. Napoleonskej 7117
(Zlotno), w dniu 14 grudnia 2017 r. w godzinach 170 - 1900 ;
3) panelu ekspert6w, kt6ry odb~dzie si~ w Duzej Sali Obrad Rady Miejskiej w Lodzi,
ul. Piotrkowska 104, w dniu 16 stycznia 2018 r. w godzinach 1700 - 1900 ;
4) zebrania propozycji i opinii na pismie, w tym drog'l elektronicznq, r6wniez
z wykorzystaniem narz~dzia elektronicznego Vox Populi, dost~pnego pod adresem
https:llvox.uml.lodz.pl/, na formularzu konsultacyjnym stanowi'lcym zal'lcznik Nr 2
do niniejszego zarz'ldzenia.

§ 4. W okresie od rozpocz~cia do zakonczenia konsultacji czynne b~dzie intemetowe
forum dyskusyjne pod adresem intemetowym http://forum.samorzad.lodz.pl.
§ 5. 1. W celu przeprowadzenia konsultacji, 0 kt6rych mowa w § 1,
Zesp61 ds. Konsultacji, zwany dalej Zespolem, w skladzie:
1) Przewodnicz'lcy

powoluj~

Miejski

- Grzegorz Justyitski - Dyrektor Biura ds. Partycypacji Spolecznej
w Departamencie Partycypacji Spolecznej i Kultury Urz~du
Miasta Lodzi;

2-9) Czlonkowie:
-

-

Ewelina Wr6blewska - p.o. Dyrektora Zarz'ldu Zieleni Miejskiej
wLodzi;
Robert Warsza - Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
wLodzi;
Lukasz Goss - Zast~pca Dyrektora Biura Rzecznika Prasowego
i Nowych Medi6w w Departamencie Prezydenta Urz~du Miasta
Lodzi:
dw6ch przedstawicieli Zarz'ldu Zieleni Miejskiej w Lodzi;
trzech przedstawicieli Biura ds. Partycypacji Spolecznej
w Departamencie Partycypacji Spolecznej i Kultury Urz~du
Miasta Lodzi.

2. W przypadku braku mozliwosci uczestniczenia w pracach Zespolu przewodnicz'lcego
lub czlonka Zespolu, zast~puj'l ich wskazane przez nich osoby.
§ 6. Tryb pracy Zespolu,
za1'lcznik Nr 3 do zarz'ldzenia.

0

ktorym mowa w § 5 ust. 1, okresla regulamin stanowi'lcy

§ 7. Obslug~ organizacyjno-techniczn'l Zespolu zapewnia Biuro ds. Partycypacji
Spolecznej w Departamencie Partycypacji Spolecznej i Kultury Urz~du Miasta Lodzi i Zarz'ld
Zieleni Miejskiej w Lodzi.

§ 8. Ustalam wzor raportu z konsultacji przeprowadzonych na terenie miasta Lodzi
stanowi'lcy za1'lcznik Nr 4 do zarz'ldzenia.

§ 9. Wykonanie zarz,!:dzenia powierzam Dyrektorowi Biura ds. Partycypacji Spolecznej
w Departamencie Partycypacji Spolecznej i Kultury Urz~du Miasta Lodzi.

§ 10. Nadz6r nad wykonaniem zarzetdzenia powierzam Dyrektorowi Departamentu
Partycypacji Spolecznej i Kultury Urz~du Miasta Lodzi.
§ 11. Zarzetdzenie podaje si~ do publicznej wiadomosci przez umieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du Miasta Lodzi pod adresem intemetowym
http://bip.uml.lodz.pl/, na stronie intemetowej Urz~du Miasta Lodzi pod adresem
www.uml.lodz.plina tablicach ogloszen Urz~du Miasta Lodzi.

§ 12. Zarzetdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.

Hanna ZDANOWSKA

Zahtcznik Nr 1
do zarz'tdzenia Nrt;2.~ NIII17
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia flit listopada 2017 r.

OGLOSZENIE
Prezydent Miasta Lodzi
oglasza przeprowadzenie konsultacji spolecznych dotyczqcych
sposobu wykorzystania terenu dawnego poligonu na Brusie.

Przedmiotem konsultacji jest spos6b ~korzystania terenu dawnego poligonu na Brusie,
natomiast celem konsultacji jest zebranie propozycji i opinii dotycz'tcych przedmiotu
konsultacji.
Konsultacje spoleczne prowadzone
31 stycznia 2018 r. w formie:
1)

b~d't

w okresie od dnia 4 grudnia 2017 r. do dnia

dziewi~ciu

spotkan informacyjno-konsultacyjnych, dotycz'tcych inwestycji planowanych
na 2018 r. wraz z informacj't 0 planach zagospodarowania terenu dawnego poligonu
na Brusie, kt6re odb~d't si~ w godzinach 1700 - 1900 , w nast~puj'tcych lokalizacjach:
a) 4 grudnia 2017 r. - Szkola Podstawowa nr 341m. Leona Kruczkowskiego,
w Lodzi przy ul. Cwiklinskiej 9,
b) 5 grudnia 2017 r. - Szkola Podstawowa nr 193 im. Krzysztofa Kamila
Baczynskiego, w Lodzi przy ul. Standego 1,
c) 7 grudnia 2017 r. - Szkola Podstawowa nr 13 7 im. prof. Aleksandra Kaminskiego,
w Lodzi przy ul. Florecist6w 3b,
d) 11 grudnia 2017 r. - IX Liceum Og61noksztalc'tce im. gen. laroslawa D'tbrowskiego,
w Lodzi przy ul. Paderewskiego 24,
e) 12 grudnia 2017 r. - Szkola Podstawowa nr 174 im. lana Machulskiego,
w Lodzi przy ul. Galczynskiego 6,
f) 13 grudnia 2017 r. - Szkola Podstawowa nr 10 im. Wladyslawa Broniewskiego,
w Lodzi przy ul. Przybyszewskiego 15/21,
g) 15 grudnia 2017 r. - Szkola Podstawowa nr 91 im. Leonida Teligi, w Lodzi przy
ul. Kasprzaka 45,
h) 18 grudnia 2017 r. - Szkola Podstawowa nr 56 im. Bronislawa Czecha,
w Lodzi przy ul. Turoszowskiej 10,
i) 19 grudnia 2017 r. - Szkola Podstawowa nr 58 im Melchiora Wailkowicza,
w Lodzi przy ul. Mlynarskiej 42/46;

2) otwartego spotkania z mieszkancami miasta Lodzi, pol'tczonego z warsztatami,
z mozliwosci't skladania propozycji i opinii do protokolu, kt6re odb~dzie si~
w Szkole Podstawowej nr 169 im. Marii D'tbrowskiej w Lodzi przy
ul. Napoleonskej 7117 (Zlotno), w dniu 14 grudnia 2017 r. w godzinach 1700 - 1900 ;
3) panelu ekspert6w, kt6ry odb~dzie si~ w DuZej Sali Obrad Rady Miejskiej w Lodzi,
ul. Piotrkowska 104, w dniu 16 stycznia 2018 r. w godzinach 1700 - 1900 ;
4) zebrania propozycji i opinii na pismie, w tym drog't elektroniczn't, r6wniez
z wykorzystaniem narz~dzia elektronicznego Vox Populi dost~pnego pod adresem
https:l/vox.uml.lodz.pl/, na formularzu konsultacyjnym, kt6ry dost~pny b~dzie:

a) w Biuletynie Infonnacji Publicznej Urzctdu Miasta Lodzi pod adresem
http://bip.uml.lodz.pll;
b) na stronie internetowej Urzctdu Miasta Lodzi pod adresem www.uml.lodz.pl;
c) w sekretariacie Biura ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie Partycypacji
Spolecznej i Kultury Urzctdu Miasta Lodzi, ul. Piotrkowska 115, II picttro;
d) podczas spotkan, 0 kt6rych mowa w pUnktach 1 i 2.

Wypelnione fonnularze konsultacyjne mozna przekazac:
1) do sekretariatu Biura ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie Partycypacji
Spolecznej i Kultury Urzctdu Miasta Lodzi, ul. Piotrkowska 113, II picttro;
2) drog£t elektroniczn£tna adres sekretariat.bps@uml.lodz.pl;
3) drog£t korespondencyjn£t na adres: Urz£td Miasta Lodzi, Departament Partycypacji
Spolecznej i Kultury, Biuro ds. Partycypacji Spolecznej, ul. Piotrkowska 115,
90-430 L6dz.
W okresie od rozpoczctcia do zakonczenia konsultacji czynne bctdzie internetowe forum
dyskusyjne pod adresem internetowym htlp:llforum.samorzad.lodz.pl.
Zakres negocjowany konsultacji jest ograniczony do prawnie dopuszczalnego sposobu
wykorzystania dawnego poligonu na Brusie.
Nie bctd£t rozpatrywane propozycje i opinie:
1) przekazane w innej fonnie niz na fonnularzu konsultacyjnym (za wyj£ttkiem propozycji
i opinii zgloszonych podczas spotkan z mieszkancami oraz za pomoc£t narzctdzia
elektronicznego Vox Populi);
2) zlozone na fonnularzu konsultacyjnym z dat£t wplywu przed dniem 4 grudnia
2017 r. albo po dniu 31 stycznia 2018 r.;
3) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Zahtcznik Nr 2
do zarz~dzenia Nr ~2S3 NIII17
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 'l,~ listopada 2017 r.

dotycz~cych

Formularz konsultacji spolecznych
sposobu wykorzystania terenu dawnego poligonu na Brusie.

1. W jaki spos6b, PanalPani zdaniem, powinien zostac zagospodarowany teren dawnego
poligonu na Brusie? (prosz~ podkres[if: wybrany wariant)
1)

Teren dawnego poligonu nalei}'
park.

uporz~dkowac

oraz utworzyc tam atrakcyjny

Urz~d

Miasta Lodzi w latach 2019-2020 planuje zainwestowac na terenie Brusa
i Zlotna ok. 7 mIn zl na wyremontowanie ul. Krancowej i ul. Biegunowej oraz
zbudowanie atrakcyjnego parku na powierzchni 90% obecnego terenu Brusa.
Pieni~dze na te inwestycje b~d~ pochodzic ze sprzedaZy dzialek zajmuj~cych 10%
obecnego terenu Brusa. Na tym terenie b~dzie mozna wybudowac tylko i wyl~cznie
domy jednorodzinne. Przychody ze sprzedazy dzialek mog~ wyniesc od 20 do 30 mIn
zlotych. Te pieni~dze zostan~ przeznaczone na:
a) remont ulic Krancowej i Biegunowej,
b) wytyczenie utwardzonych aIejek i instaIacj~ oswietlenia,
c) budow~ pIac6w zabaw i miejsc do grillowania,
d) montaZ kiIkuset lawek i koszy na smieci,
e) uzbrojenie dzialek pod zabudow~ jednorodzinn~.
2)

Na terenie dawnego poligonu nalei)' utworzyc stok narciarski, basen termalny,
i sztuczne jezioro.

strzelnic~

Koszt tego rozwi¥ania, zaproponowanego przez Posla na Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej Pana Waldemara Bud~, autor szacuje na ok. 200 mIn zl, kt6re nie s~
zabezpieczone ani w budzecie miasta, ani w zewn~trznym zr6dIe. Jego zdaniem
pieni~dze na t~ inwestycj~ powinny si~ znalezc w budzecie miasta (60 mIn zl) oraz
pochodzic z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska (140 mIn zl).
W ramach tego projektu autor chce, aby na Brusie powstal:
a) stok narciarski z 3 zjazdami i mini zjazdem dla dzieci (na ok. 20% terenu Brusa),
b) sztuczne jezioro w miejscu lasu (na ok. 15% terenu Brusa),
c) termy,
d) plac strzelecki dla luk6w, kusz i rzutek.
3) Teren dawnego poligonu nalei)' pozostawic takim jaki jest.

2.

lone propozycje i opinie zwhl1:ane z przedmiotem konsultacji:

...........................................................................................................
...•••••......•.••••..........••••..........•••••••••••.............•.••••••••............•..••••••••••••••

........................................................................................................ ...

Data i czytelny podpis

(imi~

i nazwisko) osoby wypelniaj~cej formularz:

Uwaga!
Propozycje i opinie zgloszone naJormularzu konsultacji niepodpisanym czytelnie imieniem i nazwiskiem
nie bfidq rozpatrywane.

Dzi~kujemy

Panstwa propozycje i opinie s~ dla nas bardzo cenne.
za zaangazowanie, poswi~cony czas oraz udzial w konsultacjach.

Zahlcznik Nr 3
do zarz'ldzenia Nr1293NIII17
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia ~ listopada 2017 r.

Regulamin pracy Miejskiego Zespolu ds. KonsuItacji
§ 1. 1. Miejski Zespol ds. Konsultacji, zwany dalej Zespolem, obraduje na
posiedzeniach zwolywanych przez przewodnicz'lcego.
2. W przypadku nieobecnosci przewodnicz'lcego Zespolu, posiedzeniu przewodniczy
wskazany przez przewodnicz'lcego czlonek Zespolu.
3. Zespol podejmuje decyzje w formie uchwaly w glosowaniu jawnym, zwyk1'l
wi~kszosci'l glosow, w obecnosci co najmniej polowy jego skladu.
4. W przypadku rownej liczby glosow "za" i "przeciw" rozstrzyga glos
przewodnicz'lcego Zespolu, a w przypadku jego nieobecnosci - glos przewodnicz'lcego
posiedzenia.
5. Z posiedzenia Zespolu sporz'ldza si~ protokol, ktory podpisuje przewodnicz'lcy
Zespolu, a w przypadku jego nieobecnosci - przewodnicz'lcy posiedzenia

1)
2)

§ 2. Do zadan Zespolu nalezy w szczegolnosci:
wsparcie realizatora w przeprowadzaniu konsultacji;
analiza i akceptacja projektu raportu z konsultacji przedlozonego przez realizatora
konsultacj i.

§ 3. Przewodnicz'lcy Zespolu, niezwlocznie po zrealizowaniu zadan, 0 ktorych mowa
w § 2, przekazuje projekt raportu z konsultacji Prezydentowi Miasta Lodzi do zatwierdzenia.

Zahtcznik Nr 4
do zarz~dzenia N r t2$~ NIl/I 7
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia2itlistopada 2017 r.
wzor

dotycz~cych

Raport z konsultacji spolecznych
sposobu wykorzystania terenu dawnego poligonu na Brusie.

1.

Zestawienie propozycji
opinii zgloszonych w trakcie konsultacji przez
mieszkanc6w Miasta Lodzi, ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Lodzi do
wszystkich kategorii zgloszonych propozycji wraz z uzasadnieniem.

2.

Protokoly ze spotkan z mieszkancami Miasta Lodzi

3.

Podsumowanie wynik6w konsultacji.

4.

Stanowisko Prezydenta Miasta Lodzi do wynik6w konsultacji.

