
Druk Nr 54 /20f6 
Projekt z dnia 5 l u + 9 o  204 6r. 

UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ w LODZI 

z dnia 

w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego na obszarze zespolu 
przyrodniczo-krajobrazowego ,,Ruda Willowa". 

Na podstawie 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 2015 r. poz. 15 15 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, 1936 
i 21 7 I), Rada Miejska w Eodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

8 1. 1. Uzgadnia siq realizacjq inwestycji celu publicznego pod nazwq ,,Budowa 
kanalizacji sanitarnej zlewni kolektora VIII I3 oraz wodociqgciw w ul, Puckiej i ul. Murawy" 
polegajqcej na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociqgowej przewidzianych do realizacji 
na terenie zespolu przyrodniczo-krajobrazowego ,,Ruda Willowa", ustanowionego uchwakq 
Nr LVIII/1104/09 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia 
zespoh przyrodniczo-krajobrazowego ,,Ruda Willowa" (Dz. Urz, Woj. Lcidzkiego Nr 193, 
poz. 1764), zmienionq uchwalq Nr VIII/149/15 Rady Miejskiej w Eodzi z dnia 18 marca 
201 5 r. (Dz. Urz, Woj. L6dzkiego poz. 1548). 

2. Lokalizacjq inwestycji na obszarze chronionym, o kt6rym mowa w ust. 1 wskmje 
zalqcznik do uchwaky. 

5 2, Uzgodnienie nastqpuje ze wzglqdu na brak rozwiqzari alternatywnych dla 
inwestycji wskazanej w 8 1. 

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza sic; Prezydentowi Miasta Eodzi. 

5 4. Uchwaka wchodzi w Aycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

K l E R O P  21 1K Tornasz UCPRZAK 

I) 

Proj ektodawcq jest 
Prezydent Miasta Lodzi 

C?C.OL. 2x6 
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Zalf!cznik
SCHEMAT PROJEKTOWANYCH SIECI KANALIZACYJNYCH I WODOCI~GOWYCH 

do uchwaly NT 

Rady Miejskiej w Lodzi 

LIG£NDA 
---- MOJ. KANAl SANITARNY 
- ---- - PROJ. WOOOCl~G 

GRANIC[ DZIAtEK 

ZESPOt PRlYRODNICZD-KRAJOBRAZOWY 
"RUDA ~LlOWA" 
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Uzasadnienie 

I 

Zespol przyrodniczo-krajobrazowy "Ruda Willowa" jest terenem w cz~sci zabudowanym, 
z budynkami mieszkalnymi, utworzonym w celu ochrony krajobrazu kulturowego 
i naturalnego. Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodoci~owej jest zgodna z celem ochrony, 
przyczyniaj'lc si~ m.in. do ograniczenia poboru wod gruntowych, zmmeJszenia 
zanieczyszczenia i zwi~kszenia trwalosci ekosystemow. Realizacja inwestycji na warunkach 
okreslonych w decyzjach administracyjnych nie spowoduje trwalych zmian w krajobrazie 
i estetyce otoczenia. Ze wzgl~du na brak rozwhtzan alternatywnych umozliwiaj'lcych 
przeprowadzenie inwestycji w sposob, ktory nie naruszy zakazow ustanowionych w § 3 ust. 1 
uchwaly w sprawie ustanowienia zespolu przyrodniczo-krajobrazowego "Ruda WiIlowa", jej 
korzystny wplyw na srodowisko i zdrowie ludzi, realizacja inwestycji b~dzie mozliwa na 
podstawie postanowien art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie 
przyrody, tj. po jej uzgodnieniu z organem ustanawiaj'lcym form~ ochrony przyrody. 

I Przyj~cie uchwaly nie b~dzie mialo skutkow finansowych dla budzetu miasta. 




