
Łódź, dnia 10 kwietnia 2015 r.  
 

Protokół z posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego 
ds. ochrony zwierząt i przeciwdziałania bezdomności zwierząt 

 
W dniu 31 marca 2015 r. (wtorek), w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi 
przy al. Piłsudskiego 100, w sali nr 74, w godzinach 17:00 - 19:00 odbyło się trzynaste posiedzenie Komisji 
Dialogu Obywatelskiego ds. ochrony zwierząt i przeciwdziałania bezdomności zwierząt powołanej Zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Łodzi Nr 5673/VI/14 z dnia 31 stycznia 2014 r.   
 
W spotkaniu uczestniczyli: 

1) Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad Komisji, w którym zaproponowała 
następujący porządek: 
 

1. Otwarcie Posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie Porządku Obrad. 

3. Projekt nowego schroniska miejskiego dla bezdomnych zwierząt w Łodzi – spotkanie z projektantem 

4. System wsparcia opiekunów kotów wolnożyjących z terenu Łodzi – dalsze prace 

5. Sprawy bieżące. 

6. Wolne wnioski. 

7. Zamknięcie Obrad. 

 
2) W głosowaniu jawnym,  przy 6 głosach „za”,  przyjęto zaproponowany porządek posiedzenia. 
 

3) Przewodnicząca oddała głos twórcy projektu Pani Anicie Gradomskiej, która szczegółowo omówiła 
zaprojektowany plan budowy. Członkowie KDO mieli okazję zobaczyć wizualizacje oraz zadać wiele pytań. 
Projekt schroniska, pomimo kilku drobnych zastrzeżeń, został przyjęty przez Członków KDO pozytywnie. Łódzkie 
zwierzęta zasługują na najwyższe europejskie standardy i obiekt z XXI wieku, który zapewni im przynajmniej 
godne warunki bytowe w trakcie oczekiwania na dom stały. Chociaż wszyscy marzymy aby takie miejsca nie 
musiały istnieć, obecne realia wskazują, że jeszcze długo schroniska będą potrzebne. Poniżej streszczenie opisu 
schroniska: 

Nowe schronisko dla zwierząt bezdomnych zlokalizowane zostało w północno-wschodniej części Łodzi, przy zbiegu ulic 
Opolskiej i Hanuszkiewicza, na nieruchomości miejskiej o łącznej powierzchni 4,9 ha, stanowiącej enklawę wśród lasów 
komunalnych. Kompleks 41 budynków przewidziany został dla 1112 psów i 209 kotów, z rezerwą powierzchni dla 159 kotów. W 
pierwszym etapie realizacyjnym przewidziano przeniesienie obecnego schroniska zlokalizowanego przy ulicy Marmurowej w 
Łodzi. Całość inwestycji została podzielona na sześć stref funkcjonalnych. Od północy wydzielono pas wysokiej zieleni 
izolacyjnej wraz z dwoma wjazdami prowadzącymi do strefy wejściowej z parkingami na 44 miejsca postojowe i stanowisko dla 
autokaru. W formie ujednoliconego zespołu zabudowy z zaakcentowanym głównym wejściem na osi wjazdu na posesję 
usytuowano strefę administracji i opieki weterynaryjnej wraz z częścią edukacyjną w postaci sali konferencyjnej z zapleczem. 
Przeszklony hol adopcyjny budynku administracyjno-weterynaryjnego łączy strefę wejściową z wewnętrzną przestrzenią 
rekreacyjną - patio. Stanowi ono przestrzeń wypoczynku zarówno dla pracowników, jak również dla wolontariuszy i osób 
odwiedzających. Strefę przetrzymywania zwierząt podzielono na obiekty dla zwierząt chorych i objętych kwarantanną, obiekty 
dla psów zdrowych z wybiegami, obiekty dla psów starych i szczeniąt oraz budynek dla kotów z dwukondygnacyjną wolierą. W 
budynkach dla psów zdrowych w strefie legowisk zaprojektowano ogrzewanie podłogowe, pozostałe obiekty będą ogrzewane 
tradycyjnie. W południowej części nieruchomości obejmującej grunt leśny zlokalizowano strefę spacerów i kontaktu ze 

Lp. Imię i nazwisko Organizacja 

1 Wioleta Pawlik-Nowacka Fundacja Pomocy Zwierzętom „(NIE)Milcz Reaguj” 

2 Paweł Frańczuk Fundacja „Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!” 
 – Oddział w Łodzi 

3 Jerzy Dauksza Fundacja Nasze ZOO 

4 Anita Gradomska 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa DIiL UMŁ 

5 Dariusz Wrzos 

6 Amanda Chudek 
Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami 7 Bogumiła Skowrońska-

Werecka 

8 Grzegorz Kaczmarek Schronisko dla Zwierząt  w Łodzi 

9 Agnieszka Wojciechowska Fundacja Psie Serce 

 



zwierzętami, wyposażoną w urządzenia i elementy zagospodarowania rekreacyjnego w postaci małej architektury wokół 
zbiornika wodnego. Od zachodu usytuowano strefę socjalno-techniczną wraz z zapleczem żywieniowym dla zwierząt. Ze 

względów sanitarnych i epidemiologicznych przewidziano podział schroniska i pomieszczeń w budynkach na tzw. strefy "czyste" i "brudne". 
Budynki w poszczególnych zespołach funkcjonalnych zaprojektowano w jednorodnej stylistyce - o zbliżonych wielkościach i 
walorach wizualnych. Dwukondygnacyjne obiekty powstałe wokół patio jako jedyne posiadają użytkowe poddasza i okładziny 
elewacyjne w postaci płyt włókno-cementowych. Pozostałe budynki zaprojektowano jako jednokondygnacyjne z tynkowanymi 
elewacjami. Kompleks chroniony będzie instalacjami monitoringu, kontroli dostępu oraz systemami sygnalizacji napadu i 
włamania oraz pożaru. W ramach inwestycji przewidziano również budowę fragmentu ulicy Opolskiej na odcinku od działek 

inwestycyjnych do skrzyżowania z ulicą Hanuszkiewicza. 

 
4) Przewodnicząca opowiedziała o dalszych postępach wdrożenia strategii wsparcia kotów wolnobytujących 
w Łodzi. 
 
5,6) Członkowie KDO nie zgłosili żadnych wniosków czy spraw. 
 
 
Na koniec ustalono najbliższe spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego na 28 kwietnia 2015 roku. 
 
Na tym Przewodnicząca zamknęła trzynaste posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. ochrony zwierząt 
i przeciwdziałania bezdomności zwierząt. 

 
 
 
 

Do protokołu dołączono listę obecności.  
Protokół sporządziła Wioleta Pawlik-Nowacka 


