
DrukNr ?O/ZMG 
Projekt z dnia 16 f uf+go 2016ii. 

UCHWAEA NR 
RADY MIEJSKIEJ w LODZI 

z dnia 

w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego na obszarze zespoh 
pnyrodniczo-krajobrazowego ,,~rcidla Neru". 

Na podsta~vie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, 
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 201 5 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 201 5 r, poz. 165 1, 1688 i 1936), 
Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastepuje: 

5 1. 1. Uzgadnia siq realizacjq inwestycji celu publicznego polegajqcej na budowie 
energetycznych linii kablowych Sredniego i niskiego napiqcia wraz z niezbqdnq infrastrukturq 
towarzysqcq (zlqcza oraz stacje transformatorowe) przewidzianych do realizacji na terenie 
zespoiu przyrodniczo-krajobrazowego o d a  Neru", ustanowionego uchwalq Nr 
XCI/1603/10 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia zespolu 
przyrodniczo-krajobrazowego ,,~rbdla Neru" (Dz. Urz. Woj. todzkiego Nr 245 poz. 1979). 

2. Lokalizacjq inwestycji na obszarze chronionym, o ktorym mowa w ust. 1 wskazuje 
zalqcznik do uchwaly. 

5 2. Uzgodnienie nastqpuje ze wzglqdu na brak rozwiqzan alternatywnych dla 
inwestycji wskazanej w 5 1 .  

5 3. Wykonanie uchwaiy powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

5 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 

Przewodnicz;)cy 
Rady Miejskiej w todzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 
Prezydent Miasta Lodzi 

http:towarzyszq.cq


Zat<jcznik 
do uchwaty Nr 
Rady Miejskiej w todzi 

legenda: 

- projektowana siec 

elektroenergetyc2n 
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Uzasadnienie 

Zespol przyrodniczo-krajobrazowy "Zrodla Neru" jest terenem w cZltsci zabudowanym, 
z budynkami mieszkalnymi, utworzonym w celu ochrony krajobrazu naturalnego 
i kulturowego ze wzglltdu na walory widokowe i estetyczne doliny zrodlowego Neru. Budowa 
doziemnych energetycznych linii kablowych sredniego i niskiego napiltcia wraz z niezbltdn'l. 
infrastruktur'l. towarzysz'l.c'l. nie jest w sprzecznosci z celem ochrony i przy spelnieniu 
warunkow okreslonych w decyzjach administracyjnych nie zagrozi trwalosci ekosystemow. 
Realizacja inwestycji nie spowoduje trwalych zmian w krajobrazie i estetyce otoczenia. Ze 
wzglltdu na brak rozwi'l.zaJ:l alternatywnych umozliwiaj'l.cych przeprowadzenie inwestycji 
w sposob, ktory nie naruszy zakazow ustanowionych w § 3 ust. 1 uchwaly w sprawie 
ustanowienia zespolu przyrodniczo-krajobrazowego "Zrodla Neru", brak niekorzystnego 
wplywu na srodowisko i zdrowie ludzi oraz walory krajobrazowe ze wzglltdu na 
umieszczenie jej w gruncie, realizacja inwestycji bltdzie mozliwa na podstawie postanowien 
art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody, tj. po jej 
uzgodnieniu z organem ustanawiaj'l.cym formlt ochrony przyrody. 

Przyjltcie uchwaly nie bltdzie mialo skutkow finansowych dla budzetu miasta. 




