
Lodz, dn. 04-12-2018 r. 

DM-ZNN-VI.6840.52 .2017/AK 

OdpowiedZ Ila pytallia w sprawie terellu inwestycyjnego po!ozonego w Lodzi przy Alei 
Hetl11allskiej bez nUl11eru i Janowskiej bez numeru, oznaczonej w obr<rbie W-34 jako dzia\ki 
nUl11er: 140/31 , 140/23 , 141116, 141/20 i 138114. 

Ad. okt 1 

Nieruchol11osc oznaczona jako dz. nr: 140/31 , 140123, 141116, 141 /20 i 138114 w obr<rbie 
W-34 nie posiada bezposredniego dost<rpu do drogi publicznej. Obsruga kOl11unikacyjna 
nieruchol11osci powinna odbywac si<r poprzez drog<r wewn<rtrznll ul. Karola 
Borowieckiego/ul. Moryca Welta (dz. nr 137/28, 137/31 i 13817 w obr<rbie W-34), ktora 
posiada w1llczenie w ul. Hetmanskll. W/w dzia\ki drogowe w l11iejscowym planie 
zagospodarowania przestrzermego oznaczone Sll symbolem 1 KDL i 2 KDL - tereny drog 
publicznych 0 klasie lokalnej. W/w dzialki stanowill w!asnosc Miasta Lodzi, pozostajll we 
wladalliu Zarzlldu Drog i Transportu i posiadaj~ uZytek drogowy. Aleja Hetmanska 
(pol11i<rdzy ul. Rokicinskll i uJ. Zahladow~) jest drog~ publicznll zaliczon~ do kategorii drog 
powiatowych. 

Ad. okt 2 

Ulica Borowieckiego (dz. nr 137/28 w obr<rbie W-34) posiada bezposrednie w!llczenie 
do al. Hetl11anskiej (dz. nr 137/26 w obr<rbie W-34). 

Ad. okt 3 

Nieruchol11osc oznaczona jako dz. nr: 140/31 , 140/23, 141/16, 141 /20 i 138114 w obr<rbie 
W-34 przylega do terenu drogi wewn<rtrznej ul. Karola Borowieckiego/Moryca Welta 
(dz. nr 13817 w obr<rbie W-34). UI. Moryca Welta IllcZY si<r z ul. Karo1a Borowieckiego. 
Nieruchol11osc oznaczona jako dz. nr 140/31, 140/23, 141/16, 141/20 i 138/14 w obr<rbie 
W-34 nie posiada prawn ego dost<rpu do ul. Maksa Bauma poniewaZ dz. nr 5617, 57/8, 58/8 
Ilie posiadajll uzytku drogowego. Nieruchomosc polo zona jest na terenie obj<rtym uchwalll 
Nr XX/460/ 15 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 18 1istopada 2015 r. w sprawie uchwalenia 
l11iejscowego planll zagospodarowania przestrzennego dla cz<rsci obszaru miasta Lodzi 
polozollej w rejonie alei Hetrnanskiej oraz ulic: Rokicinskiej i Zahladowej (Dz. Urz. Woj. 
LOdzkiego z 2016 r. poz 94). UI. Moryca We1ta, ul. Karola Borowieckiego i ul. ul. Maksa 
Ball 111 a sll drogami wyzm,czonymi w obowi~ujllcym mpzp. 



Ad. pkt4 

Dla dzialek nr: 140/31, 140/23, 141116, 141/20 i 138/14 nie s~ prowadzone post~powania 
cywilne, administracyjne, s~dowo-administracyjne uniemozliwiaj~ce ich zabudow~ zgodnie 
z obowi~uj~cyrn planem. 

Ad. pkt 5 

W chwili obecnej nieruchomosc jest bezumownie uzytkowana. Uzytkownik zosta! 
zobowi~any do wydania nieruchomosci w terminie 2 tygodni od pozytywnego 
rozstrzygniC(cia przetargu. Istniej~ r6wniez ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomosci 
opisane w warunkach przetargu, zwi~e z lokalizacj~ kanalu i przyl~cza deszczowego 
(wraz ze strefami ochronnyrni). Poza wymienionymi powyzej ograniczeniami nieruchomosc 
wolna jest od um6w oraz zobowi~an ograniczaj~cych faktyczne i prawne moz!iwosci z niej 
korzystania. 

Ad. pkt 6-7 

Zasad~ jest iz, Miasto prowad~c procedurC( sprzedazy nierllchomosc pozyskllje 
od poszczeg61nych gestor6w sieci opinie dotycz~ce infrastruktury tec!micznej zloka!izowanej 
na terenie planowanym do sprzedazy. lnformacje uzyskane od gestor6w umieszczane 
s~ w warunkach przetargu. Niemniej jednak (zgodnie z warunkami przetargu) nabywca 
winien dokonac identyfikacji sieci !ub stref ochronnych we wlasnym zakresie. Mia to nie 
pozyskuje promes i warunk6w przyl~czenia sieci. Nabywcalzainteresowany nabyciem 
nieruchomosci wszelkie ustalenia zwi~e z infrastruktur~ techniczn~ powinien uzgadniac 
w ramach planowanej inwestycji z odpowiednimi gestorami . 

Ad. pkt 8 

W sprawie zieleni znajduj~cej siC( na nieruchomosci zostala wydana opinia Wydziatu Ochrony 
Srodowiska i Rolnictwa Urz~du Miasta Lodzi z dnia 19 stycznia 2018 r., kt6r~ udost~pniamy 
w zal~czeruu. 

Ad. pkt 9 

Miasto nie przeprowadzalo i rue zlecalo wykonania badan geo!ogicznych d!a sprzedawal1ego 
terenu. W zal~czeruu zgoda na dysponowanie gruntem w dniach od dnia 04.12.2018 r. do dnia 
07.12.201 8 r. na cele budowlane okreSlone we wniosku. 

Ad.pktlO 

Obszar zaznaczony na mapie stanowi~cej zal~cznik do warunk6w przetargll to teren na 
kt6rym znajduje siC( kanal deszczowy oraz przyl~cze deszczowe wraz ze strefami ochronnymi 
dla tych urz~dzen. Dla kanalu deszczowego obowi~zuj~ pasy ochronl1e wynosz~ce po 5 m po 
obu stronach przewodu od zewnC(trznej krawC(dzi wraz z terenem nad kana!em. D!a przy!~cza 
deszczowego wskazane jest zachowanie pasa ochronnego, kt6ry wynosi po 2.5 III od osi. po 
obu stronach przewodu. W umowie sprzedazy nieruchomosci nabywca bC(dzie zobowi~zany 
do ustanowienia rueodplatnie, na czas nieokreslony, sruzebnosci gruntowej na nieruchomosci 
opisanej w ksicrdze wieczystej nr LDIMl00325261 /5. na rzecz kazdoczesnego wlascicie!a 
nieruchomosci wladn~cej, opisanej w ksiydze wieczystej nr LD 1 M /00043173 /0. Wykonanie 
tego prawa ograniczonego bcrdzie dotyczylo dzialek nr 140/23 i 141 / 16, na kt6rych 
zloka1izowana jest kanalizacja deszczowa. Powierzchnicr gruntu obci~onego s!uzebnosci~ 
okres!a si~ na niemniej niz 868 m2 (przebieg pokazany na mapie stanowi~cej za!~cznik do 



"Warunk6w przetargu"). SlliZebnosc gruntowa polegac b«dzie na zachowaniu dla kanalu 
i przylqcza deszczowego wyzej opisanych pas6w ochronnych wolnych od zabudowy 
i naniesien trwale zwi'lZanych z gruntem oraz prawie nieograniczonego i nieodplatnego 
dostypu os6b upowaZnionych przez podrniot uprawniony z tytulu sluzebnosci 
na nieruchomosc obciqzonq, w tym wejscia i wjazdu pojazd6w mechanicznych w celu 
usuniycia awarii, dokonywania nap raw, remont6w, eksploatacji , konserwacji i modemizacji 
kanalizacji deszczowej . 

Ad. pkt II 

Rozstrzygniycie Nadzorcze Nr PNK-1.41 3 1.661.20 15 Wojewody L6dzkiego z dnia 
22 grudnia 20 15 r. nie zostalo zaskarzone. 

Ad.pktl2 

W stosunku do uchwal nie stosuje siy okreslen "ostateczna" lub "prawomocna" . Uchwala 
Nr XXl4601l5 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz«sci obszaru miasta Lodzi 
polozonej w rejonie alei Hetmailskiej oraz ulic: Rokicinskiej i Zakladowej , obowi,!zuje 
w ksztalcie w jakim weszla w zycie. 

Ad. pkt 13 

Patrz pkt 5. 
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E6dz, dnia 19 stycznia 2018 r. 

Wydzial Zbywania 
i Nabywania Nieruchomosci 
w Departamencie Gospodarowania 
Majlltkiem 
ul. Piotrkowska 104 
90-926 LOdz 

W odpowiedzi na pismo (DM-ZNN-VI.6840.52.2017.AK) z dnia 15 stycznia 
2018 r. z prosbll 0 udzielenie informacji na lemat naniesieil roslinnych, zwiqzane 
z postypowaniem w sprawie zbycia nieruchomosci polozonych w Lodzi w rejonie AI. 
Helmanskiej i ul. Janowskiej, obejmuj'lcych dz. ewid. nr: 

138/ 14. 140/3 L 141120, 141116, 140/23 - obrtrb 0-34, 
140/32 i 138/ 15 -obryb G-34. 
138/16.139/4. 138118-obrtrb 0-34, 
140/36. J 40/37, 138112, 141126 - obryb 0-34, 

WydziaJ Ochrony Srodowiska i Rolnictwa przekazuje w zalllczeniu ww. informacjtr. 

JednoczeSnie zwracamy uwagtt, ze Wydziaj Ochrony Srodowiska i Rolnictwa 
nie sporZ'ldza inwentaryzacji naniesien roslinnycb - obowi'lZek taki nie wynika ani 
z. przepisQw og61nych. ani z regulacji wewoytrzTIych w zakresie organizacji pracy 
Urzydu Miasta Lodzi . 

W zal'lczeniu. 
Infonnacja 0 naniesieniach roslinnych spo~dzona na wniosek Wydzialu Zbywania i Nabywania 
Nieruchomosci z dnia 15 stycznia 20 18 r .• znak sprawy: DM·ZNN-VI.6840.52.2017.AK 

• Urt~d MI.sta todd • 
O_pal'tlment 5pr.w Spolecznych 
WydzJ •• Oc.hrony Srcodowbka I Aolnlawa AI. PibudsklelO 100 

U·3Z6todt 
te .. : +48 4l6!847 11 
tax.: "48 426384144 

• 

• 
W'W'W.umUod •. pl 
.·malh tlfodDWlsko.umIJodJ.pJ 
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. N' .' dnia 15 . ?018 k __ • ____ _ •• ____ - __ T. __ • __ • _ ___ ___ _ _ _ ______ . __ _ DM-ZNN-VI.6840.52.2017.AK 
Obecnosc drzew lub krzewow nle 
podlegaj~cych ochronie, oszcLcgolnych 

Formy ochrony przyrody, 0 ktorych mowa wart. warlosciach przyrodniczych, 0 Ictorych 

Oznaczenie nieruchomosci 
6 ustawy z dnia 16 kwielnia 2004 r. 0 ochronie mowa w rozpofZ4dzeniu Ministra Roslinnosc2 

przyrody (tJ. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z p6m. Srodowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w 
zm.), WySlypuj~ce na nieruchomosci 1 sprawie kryteri6w uznawania IWorow 

przyrody Zywej I nieoiywionej za 
pomniki przyrody (Dz.U. poz. 2300) 

dz. nr 138114, 140131 ,14 1120, brak brak d1.ialki pokryle mozaik~ roslinnosci 
141116,140123 - obryb G-34; murawowej i zapuslOw brzol.Owo-
A I. lIehnailskaiu I. Janowska topolowych w wieku do 20-25 lat, 

kt6re rozwin~/y silt w wyniku 
sukcesji na gruncie porolnym 

dz. nr 140132 i 138115 - obryb brak brak dzialki pokryte mozaikll roslinnosci 
G-34; AI. Hetmanskalu I. murawowej i 1.3pll5t6w brzozowo-
Janowsko topolowych w wieku do 20-25 lat i 

n ieeo starszych 1.3drzewicll na dz. 
nr. 140/32, kt6re rozwinyly siy W 

wyniku sukcesji na gruncie 
porolnym 

dz. nr 138/16, 13914, 138/1 g- brak brak dzialki pokryte mozaikll roslinnosei 
obryb G-34: ul. Janowska murawowej i zapust6w brzozowo-

IOpo',wy,h • w;,'" d, 20-25 ~ 
nieeo starszych zadrzewien na dz. 
nr. 138118, ktore roz\\ inyly siy w 
wyniku sukcesji na gruncie 
porolnym 

lei (0-<42)6384 7 1 1 
UrzlId Miasta todzl 

Departament Spraw Spotecznych 
Wydzlal Ochrony $rodOWtska I RolnlClwa 

92·326 t6d±. AI Pilsudskiego 100 
tn. (0-42)6384747 

e-mail srodOWlSko@umlJodz.pt 



dz. nr 140/36. 140/37. \38112. brak brak 
-

drialki pokl)te mozaik~ roslinnosci 
141126 - obr~b G-34; AI. murawowej i zapustOl1 brzozowo-
I fetmanskaJu l. janowska topolo\\'ych IV wieku do 20-~5 lat. 
ul. Janowska kt6rc roz\\ in~ l) Sl~ w wyniku 

sukcesji nn gruncie porolnym 

1 '~,-'A 

q. ~~~ 
r ,j \J 

I Usuniecie drzew lub knew6w obj~tych ochron~ prawnq w fonnie. 0 kt6rej mowa wart. 6 ust. I ustawy 0 ochronie przyrody(uoop) jest dopuszczalne po wczesniejszym zniesieniu 
ochrony lub uzgodnieniu przez organ ustanawiajqcy danq fonn~ ochrony oraz uzyskaniu zezwolenia od wlasciwego organu administracji. 

Usuniecle drzew lub I;rzcwow obj~tych ochronq prawnq na podstawie ustawy 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami jest dopuszczalne po wczesniejszym uzyskaniu 
zezwolenia wydawanego przez WojewOdzkiego Konserwalora Zabytkow IV Lodzi, zgodnie z wlaSciwo~ci~ rzeczowq ustanowionq wan. 838 USt. I ustawy 0 ochronie przyrody. 

Ochrona drzew lub knewow rosnqcych na nieruchomosci mote lOstae ustnnowiona r6wniei w miejscowyrn planie zagospodarowania przestrzenncgo. zgodnie z zasadq 
realizacji cel6w ochrony przyrody, okr~lon~ wan. J pkt I ustawy 0 ochronie przyrody. 

Drzewa i knewy rosn~ce na nierucbomosci obj~te sq ochron~ na zasadach og6lnych, wynikaj~cych Z lreSci an. 2 ust. I pia 8 i ust. 2 pkt 5. zawanych w rozdziale 4 uoop omz 
an. 74 i 75 uslawy z dnia 27 kwietnia 200 I r. Prawo ochrony srodowiska. Ich usuni~ie z nieruchomosci mote nastqpic po wczesniejszym uzyskaniu zezwolenia. 0 kt6rym mOIVa IV 
an. 83 ust. I uoop, z wyj:jtkiem dncw i krzew6w spelniajqcych warunki, 0 ktorych mowa IV an. 83 f ust I WIV. uSlawy. la6rych usuni~cie wymnga jedynie zgloszcnia lub kl6re mogq 
bye usuni~te bez powiadomienia wlaSciwego organu. Organami wlaSciwymi do prowadzenia posl~powan II ww. sprawach sq: 
a) Prezydenl Miasta Lodzi - w odniesieniu do nieruchomosci nie~<4cych wlasno~ci~ gminy (zgodnie z wlaSciwosciq rzeczowq ustanowion~ wan. 83a ust. [ uoop): 
b) Marszalek Wojew6dZlwa L6dzkiego w odniesieniu do nieruchomosci b¢qcych wlasnosciq gminy, z lVyj~.tkiem nieruchomoSci ~dqcych w uiytkowaniu wieCZ)S1)'m innego 

podmiotu (zgodnie z wlaSciwosciq rzeczowq ustanowion~ IV an. 90 ust. 2 uoop). 
Zezwolenie n8 usuni~cie drzew zostaje udzielone je~li wnioskodawca wykaie. te usuni~cie ich jest konieczne ze wzgl~d6w bczpieczenstwa, fitosanitamych lub wynikaj~cych 

z dopuszczalnej zrniany sposobu zagospodarowania lub utytkowania nieruchomosci okreslooej w micjscolryDl planie zagospodarowanin przestrzennego tub w decyzji 0 warunkach 
zabudowy. 

Jeteli przyczynq usuni~cia drzcws lub lJ7ewu b~dzie realizacja inwcstycj i, to w przypadkach wymagajllcych uzyskania pozwolenia na usuni~cie lub wymagajqcych zgloszenia 
takiego zamiarll, usuni~cie mote bye zrealizowane po uzyskaniu pOllVolenia na budow~ (an. 83d ust. 5 uoop.) lub nie wnicsienia sprzeciwil organu architektoniczn(>-budowlanego 
w przypadku, gdy zamierzenie IryDlaga jedynie zgloszenia. 

1 Zr6dlo infonnacji 0 naniesieniach roslinnych: ortofotomapy, pochod~ce z panstwowego zasobu gcodezyjnego, udost~pnione przez L6dzki Osrodek Gcodczji za P0Sredniclwcm 
internetu IV systemic lntersil oraz Googlc Street View. 

UI2~d M,asla todzi 
Departament Spraw Spolecznych 

Wydzial Ochrony $rodOWlska I Rolnictwa 
92-326 tcldz. AI Pi/sudskiego 100 

2 lei : (0-42)6384711 
fax- (0-42)6384747 

e-mail s.odoWlsko@umltodz.pl 



• 
W przyblilcnlu m01:l1a PfZ)HC, lC drzewa II wieku CO naJmOlcJ 10 lat spclmaja kr}1eria drzc\\ , wskazane wart . 83fusl. I uslaw)' 0 ochronie przyrody. kt6rych u~uni~cie W}IDugn 
uzyskante lezwolenia. Obecnosc zadrzewlen W wleku powyzej 10 lut uslalono IV sposob ,7.3cunkOlV) on podslawie porOlvnanm onofolomap llal 1994-2017. przyjmuJ~c. it brnk 
z,ldrzewien lIa onofolomapie z2007 roku przy leil wyslcpowaniu na onofolomapie z 2017 r. oznacza, l.C ;;7J1CUnkOWY wlek drlew jesl nil.szy od 10 lal 

UlZild Miasla tooz! 
Depaltamenl Spraw Spolecznych 

Wydzlal Ochrony $rodOWiska i Roinictwa 
92-326 t6di, AI. PllsudskJego 100 

J 
te l.. (0-42)6384711 
fax:: (042)6384747 

e-mail srOOowisko@uml.lodz pi 


