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UCHWALA Nr 
RADY MIEJSKtEJ w LODZI 

z dnia 

w sprawie ustanowienia uiytku ekologicznego ,~r6dliska na Mikolajewien. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samor&ie grninnyrn @z. U. z 200 1 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 1 16, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 
138, poz. 974 i Nr 173, poz. 12 18, z 2008 r. Nr 180, poz. 1 1 1 1 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 
420 i Nr 157, poz. 1241, oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675) or= 
art. 44 ust. 1 i 2 i art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 
151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, 
p0z.804)~ Rada Miejska w Eodzi 

uchwala, co nastgpuje: 
§ 1. Ustanawia siq uzytek ekologiczny o nazwie ,,~r6dliska na Mikolajewie", polozony na 

obszarze miasta Lodzi, w rejonie ul. Plonowej i Wloskiej, o powierzchni 0,50 ha, obejmujqcy 
czqSC dzialki oznaczonej w ewidencji grunt6w numerem 6518 w obrqbie B-39. 

§ 2. 1. Polozenie uzytku ekologicznego, o kt6rym mowa w § 1 okreSlone zostalo na mapie 
stanowiqcej zalqcznik nr 1 do uchwaty. 

2. Przebieg granic uzytku ekologicznego, o kt6rym mowa w § 1, okreilony zostal 
w wykazie wsp6lrzqdnych geograficznych stanowiqcym zalqcmik nr 2 do uchwaly. 

5 3. Celem ustanowienia uzytku ekologicznego jest ochrona siedlisk i ostoi gatunk6w 
chronionych zwierzqt, rodin oraz cennych siedlisk podmoklych i wodnych, w szczeg6lnoSci 
czynnych ir6del i zbiornika wodnego wraz z towarzyszqcq im roSlinnoSciq. 

5 4. 1. W stosunku do ustanowionego uzytku ekologicmego zabrania siq: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przeksztalcania obiektu lub obszaru; 
$ 

2) wykonywania prac ziemnych trwale znieksztalcajqcych rzezbq terenu; z wyjqtkiem prac 
zwiqzanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budowg 
odbudowa, utrzymywaniem, remontem lub naprawq urzqdzen wodnych; 

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

4) dokonywania zmian stosunk6w wodnych, jezeli zmiany te nie sluzq ochronie przyrody 
albo racjonalnej gospodarce rolnej, leinej, wodnej lub rybackiej; 

5) likwidowania, zasypywania i przeksztalcania naturalnych zbiornik6w wodnych, starorzeczy 



oraz obszar6w wodno-blotnych; 

6)  zmiany sposobu uzytkowania ziemi; 

7) wydobywania do celow gospodarczych skal, w tym torfu, oraz skamienialoici, w tym 
kopalnych szczqtk6w roilin i zwierzqt, a takze mineralow i bursztynu; 

8) umyilnego zabijania dziko wystqpujqcych zwierzqt, niszczenia nor, legowisk zwierzqcych 
oraz tarlisk i zlozonej ikry, z wyjqtkiem amatorskiego pdowu ryb oraz wykonywania 
czynnoici zwiqzanych z racjonalnq gospodarkq rolna, leing rybackq i lowieckq 

9) umieszczania tablic reklamowych. 

2. Zakazy, o kt6rych mowa w ust. 1, nie dotyczq 

I) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem 
ustanawiajqcym danq formq ochrony przyrody; 

2) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiajqcym danq 
fonnq ochrony przyrody; 

3) zadan z zakresu obronnoici kraju w przypadku zagrozenia bezpieczenstwa pa6stwa; 

4) likwidowania naglych zagrozeh bezpieczenstwa powszechnego i prowadzenia akcji 
ratowniczych. 

5 5. Nadzbr nad uzytkiem ekologicznym powierza sig Prezydentowi Miasta todzi. 

5 6. Wykonanie uchwaly powierza sic Prezydentowi Miasta todzi. 

9 7. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku 
Urzedowym Wojewbdztwa tbdzkiego. 

Przewodniczgcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq uchwaly jest: 



Uzasadnienie 

Uchwala dotyczy projektowanego uzytku ekologicznego polozonego na terenie dawnej 
wsi Mikolajew, w obrqbie doliny rzeki Zimnej Wody. Na terenie tym wystqpuje nieduzy zbiornik 
wodny, o powierzchni lustra wody ok. 360 m2 oraz r6w o szerokoSci okolo 1 m, plytko 
wypelniony woda, pochodzqcq z naturalnych wyplyw6w. Wok61 element6w naturalnego ukladu 
wodnego, tj. stawu, rowu i ir6dla, znajduja, siq kqpy drzew i krzew6w typowych dla siedlisk 
wilgotnych i bagiennych, kt6re stanowiq ostojq oraz miejsce rozmnaiania i sezonowego 
bytowania zwierzqt objqtych ochronq gatunkowq. Na tym obszarze, ze zwierzqt chronionych 
stwierdzono: pajqka tygrzyka, trzy gatunki pimow tj.: iabq traws~ zabq jeziorkowq i ropuchq 
szarq oraz Slimaka winniczka. 

Ze wzglqdu na obecnoSC gatunk6w chronionych zwierzqt, cennych siedlisk podmoklych, 
a w szczeg6lnoSci czynnych irbdel, obiekt ten spelnia przeslanki ustawowe do ustanowienia 
uzytku ekologicznego a jego utworzenie bqdzie zgodne z wnioskiem mieszkaric6w Osiedla 
,,MikolajewV. 






