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Pani Hanna Zdanowska
Prezydent Miasta Łodzi
WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
w sprawie planowanej budowy Orientarium na terenie Miejskiego Ogrodu
Zoologicznego
Na podstawie §7 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Konsultacji Społecznych, stanowiącego
załącznik do Uchwały Nr LXIV/1357/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 czerwca
2013 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Konsultacji
Społecznych składamy wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych.
Cel konsultacji:
1) Pozyskanie szczegółowych informacji oraz wnikliwa analiza założeń
związanych z planowaną budową Orientarium, w tym:
a. potencjalnych zagrożeń dla środowiska przyrodniczego (dotyczy
również Parku im. J. Piłsudskiego wraz z rezerwatem Polesie
Konstantynowskie oraz Ogrodu Botanicznego)
b. kosztów realizacji inwestycji oraz planu na finansowanie inwestycji z
budżetu miasta
2) Stworzenie możliwości zaopiniowania planowanej inwestycji przez
mieszkańców miasta
Przedmiot konsultacji: Przedmiot konsultacji stanowi plan budowy Orientarium na
terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi.
Zasięg konsultacji: Proponuje się, aby konsultacje miały zasięg ogólnomiejski.
Proponowany termin konsultacji: 6 – 30 września 2016
Proponowane formy przeprowadzenia konsultacji:
1) Seria trzech spotkań informacyjnych z mieszkańcami Łodzi, umożliwiająca
wyrażenie opinii oraz składanie uwag na piśmie, z wykorzystaniem
formularza konsultacyjnego
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2) Wysłuchanie publiczne pozwalające lokalnym organizacjom, ekspertom i
specjalistom ds. ochrony środowiska wypowiedzieć się i przedstawić opinie
dotyczące planowanej inwestycji
Uzasadnienie:
Urząd Miasta ogłosił plany przebudowy łódzkiego ZOO, według których ogromną
jego część ma zająć nowy kompleks wystawienniczo-hodowlany: Orientarium. Bez
wątpienia tak duża i kosztowna inwestycja powinna być dobrze przemyślana i
zaplanowana. Co więcej, jej docelowi beneficjenci, czyli mieszkańcy miasta,
powinni zostać szczegółowo poinformowani o założeniach i potencjalnych
skutkach inwestycji oraz powinni móc wysłuchać opinii ekspertów i wyrazić swoje
opinie i uwagi.
Remont łódzkiego ZOO nie jest pomysłem nowym. Kilka lat temu propozycja jego
poszerzenia o działkę po drugiej stronie ulicy Konstantynowskiej okazała się
niemożliwa do zrealizowania ze względu na występowanie gatunków chronionych
na terenie zaplanowanej rozbudowy. Wniosek z tych planów pozwala nam wątpić,
czy obecna lokalizacja łódzkiego ogrodu zoologicznego pozwala na jego dalszy
rozwój. Jak wiemy, w sąsiedztwie ZOO znajdują się Ogród Botaniczny oraz Park im.
J. Piłsudskiego obejmujący jeden z najstarszych rezerwatów leśnych w Polsce Polesie Konstantynowskie - który jest obiektem chronionym.
Poza tym nasze wątpliwości budzi sposób finansowania inwestycji. Według
pierwszych deklaracji Pani Prezydent spółka miejska, której powierzony został
projekt inwestycji, miała finansować budowę z własnych środków. Przy tym koszt
inwestycji został początkowo oszacowany na 240 mln. zł. Na początku lipca
dowiedzieliśmy się, że inwestycja będzie finansowana z emisji obligacji do kwoty
323 mln 600 tys. zł. Tym samym budowa kompleksu obciąży budżet miasta,
ponieważ radni miejscy zgodzili się na udzielenie gwarancji finansowej spółce
Miejski Ogród Zoologiczny. Rodzi się pytanie, czy nie lepiej byłoby przeprowadzić
istotnie potrzebny remont ZOO zachowując jego dotychczasowy charakter. Taka
decyzja wiązałaby się ze znacznie mniejszymi obciążeniami dla budżetu miasta,
jednocześnie pozwalając na utrzymanie na tym samym poziomie cen biletów
wstępu.
Uważamy, że konieczne jest wysłuchanie opinii łódzkich ekspertów: inżynierów
ogrodnictwa i urbanistów, którzy w otwartych listach do Prezydent Zdanowskiej
wskazywali na szereg problemów dotyczących zagrożeń dla środowiska czy układu
komunikacyjnego okolicy, który może nie podołać planowanej ilości zwiedzających.
Widzimy potrzebę rozwiązania kwestii ZOO, którego stan od lat pozostawia wiele
do życzenia. Jednocześnie jesteśmy zaniepokojeni chwiejnością składanych przez
decydentów deklaracji, brakiem informacji o realnych kosztach budowy
Orientarium i brakiem dialogu. Uważamy, że mieszkańcy Łodzi i województwa
powinni mieć większy udział w procesie planowania inwestycji, dlatego
proponujemy przeprowadzenie konsultacji społecznych, które pozwolą nam
wspólnie odpowiedzieć na wyżej postawione pytania i obawy.
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